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اضــر بــا هــدف هــاي جســمی ، پــژوهش حشــناختی در بــروز بیماریوامل روانبا توجه به اهمیت ع

ن بیمــاران در بــی نارســایی هیجــانیمنطقــی و گار اولیه، باورهــاي غیرهاي ناسازمقایسه انواع طرحواره

انجــام  ايمقایســه –اي پژوهش حاضــر در چهــارچوب زمینــه ، انجام شد.عاديعروقی و افراد  –قلبی 

ردبیــل شــهر ا هــايعروقی از بیمارســتان –نفر بیمار قلبی  30شد. تعداد نمونه پژوهش حاضر شامل 

بیمــار نیــز نهاي شهر انتخاب شــدند. نمونــه غیــربین بیمارستا اي ازي خوشهگیربود که با روش نمونه

قــی بودنــد عرو –نفر بود که از بین همراهان و خانواده  فرد بیمار که فاقــد بیمــاري قلبــی  30شامل 

رسشــنامه پهاي ناســازگار یانــگ، سوالی) طرحواره75امه فرم کوتاه (انتخاب شدند و با تکمیل پرسشن

هــاي هتــو ) در مطالعــه شــرکت کردنــد. دادتــایمی ( تورن) و آلکســیIBTمنطقی جونز (باورهاي غیر 

بیمــار  پژوهش به کمک آزمون تحلیل واریانس چند متغیري تحلیل گردید. نتایج نشــان داد دو گــروه

ی، بــی هاي ناســازگار اولیــه: محرومیــت هیجــانی، رهــا شــدگعروقی و غیر بیمار در طرحواره –قلبی 

دکفــایتی، اطاعــت و خویشــتنداري خــوانی، انزواي اجتماعی، شکست، وابســتگی بــیولیتی هیجئمس

ولیتی ئســانضباطی ناکافی و در باورهاي غیر منطقی: توقع تایید دیگــران، واکــنش بــه ناکــامی، بــی م

داري عنــیمانــواع نارســایی هیجــانی تفــاوت گرایی و تگی، درماندگی براي تغییر و کمالهیجانی، وابس

اســازگار نهــاي ي تاثیر طرحــوارهنتایج پژوهش حاضر که نشان دهنده ). با توجه بهp > 0/05دارند (

 مت جسمانی،شناختی در سالهیجانی به عنوان مولفه هاي رواناولیه، باورهاي غیر منطقی و نارسایی 

الت داخالت پزشــکی، از مــداخشود عالوه بــر مــعروقی است. پیشنهاد می –به خصوص بیماري قلبی 
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  عروقی استفاده شود.
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 .مقدمه1- 1

میر در و علت اصلی مرگ  2هاي قلبی عروقیبیماري )WHO( 1طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی  

ان سازم(میرها در کشورهاي در حال توسعه مشاهده می شود  و درصد این مرگ 82کل دنیا است و 

درصد از موارد مرگ  40ول ئمس ) بیماریهاي قلبی عروقی شایعترین علل مرگ و2010بهداشت جهانی، 

باشند. به طور تقریبی یک چهارم از این موارد مرگ ) می2004(تقریبا یک ملیون مرگ در هر سال، 

در سراسر  بیماریهاي قلبی عروقی عامل اصلی مرگ 2020ناگهانی هستند. اظهار شده است که تا سال 

هاي مزمن علت ن بهداشت جهانی در ایران، بیماری) بر اساس اعالم سازما32004دنیا خواهد بود (مک کی،

درصد، رتبه اول را به خود اختصاص  21هاي عروق کرونر با میر می باشد و بیماری درصد از مرگ و 70

  .)2002ن بهداشت جهانی، رود (سازمامیر در ایران به شمار می و داده است و مهمترین عامل مرگ

)کــه طیــف بــالینی آن از ایســکمی CHOهــاي قلبــی، بــویژه بیمــاري عــروق کرونــر قلــب (امروزه بیماری  

پــاتی ایســکمیک نفــارکتوس حــاد میوکــارد، کــاردیومیوپایــدار، اوش، آنــژین مــزمن پایــدار، آنــژین نــاخام

میــر  علــت اصــلی مــرگ و) یکــی از ســه 1384و مــرگ ناگهــانی متفــاوت اســت (گــریگس ولوســکالزو، 

هــا از رونــد. ایــن بیماریعتی بــه شــمار مــیي مغــزي در اکثــر کشــورهاي صــنســکته در کنــار ســرطان و

ــادات و ــا، ع ــه رفتاره ــوط ب ــل مرب ــاثیرشــیوه عوام ــراد ت ــدگی اف ــاي زن ــی ه ــاول، م ــزي وپ ــد. (لین پذیرن

ــه نقــل از ســارافینو، 1999، ســازمان بهداشــت جهــانی 1379 هــاي مهــم و هاز جملــه ســاز ).2002، ب

ــه برر ــه ب ــدي ک ــردازش شــناختی و نحــوه اثرجدی ــذاري ســی ســبک پ ــانی در گ ــردازش هیج ــر پ آن ب

هــاي ناســازگار اولیــه الگوهــاي اســت. طرحــواره 4هــاي ناســازگار اولیــهپــردازد، ســازه طرحــوارهانسان می

 شناختی خود آســیب رســانی در فــرد هســتند کــه در ابتــداي رشــد و تحــول در ذهــن شــکل گرفتــه، در

شناســی روانــی بــا یــک یــا عالیــم آســیبیانــگ معتقــد اســت هــر کــدام از  .مسیر زندگی تکرار می شوند

ــت(دیالتر ،  ــرتبط اس ــه م ــاي اولی ــواره ه ــتري از طرح ــداد بیش ــار،  ).20045تع ــراد در رفت ــاي اف باوره

ـــان و تغییـــر اعمالشـــان تـــاثیر دارند(ناهمـــاهنگی شـــناختی آ ). ارزیـــابی افـــراد در 6.1998فلـــدمنن

ــه اســترس سیســتم شــموقع ــدگی از جمل ــارویی زن ــاي روی ــایته ــا رفتاره ــرد و تناســب آن ب ي ناختی ف

تــوان مــین اســاس بســیاري از مشــکالت را مــی). بــه ه71996انــد ( هــالین،منطقی آنان بــه هــم وابســته

ــیزا ــاالت ب ــی و خی ــاي غیرمنطق ــاي انســان دانســتده باوره ــته از  ي درمشــکالت ســازگار معن آن دس

ــی ب ــاران قلب ــاعی وبیم ــکالت اجتم ــاري مش ــیش از بیم ــه پ ــت ک ــده اس ــزارش ش ــتر گ ــترس  یش اس

                                                
1 World health organization 
2 Cardiovascular disease 
3 MCKAY 
4 Early maladaptive schemas 
5 Delatte 
6 .Feldman. 
7. Hollin 



 

میــزان توانمنــدي افــراد در تمــایز انــد، نــه الزامــا کســانی کــه بیماریشــان شــدیدتر اســت. بیشتري داشته

ــن تفــاوت، نارســایی  ــاوت اســت. شــاخص ای ــراي دیگــران متف ــین احساســات خــود و توصــیف آنهــا ب ب

ــی و ت ــده شــده اســت (بگب ــور، هیجــانی نامی ــور،  :1997یل ــی، 2000تیل ــور و بگب ــین، 2000:  تیل :  ل

ــنیاك، ــوارتر وکاس ــرن، ش ــداوم 19971آه ــاد و ت ــم ایج ــین مکانیس ــانی در تبی ــایی هیج ــش نارس ). نق

هــاي خــود جلــب میکنــد، بــه خصــوص کــه ویژگــیآســیبهاي روانــی روز بــه روز توجــه بیشــتري را بــه 

ــ ــراد مب ــل خطــراف ــه نارســایی هیجــانی عوام ــراي اخــتالالت جســمی و اخــتالالت ســاز تال ب مهمــی  ب

ــاتوان هســتند (دیوارجــا، تانیگــاوا، اراکــی،  خلقــی اســت: زیــرا ایــن افــراد در تنظــیم احساســات خــود ن

ــو ــاواورا و اگ ــا، ک ــود  ).21997،ناکات ــد بهب ــدازه، رون ــیش از ان ــار ب ــدت انک ــردگی و ش ــطراب، افس اض

مــاران قلبــی کــه دچــار اضــطراب و افســردگی بیماري را به تــاخیر مــی انــدازد، همچنــین آن دســته از بی

شــوند و احتمــال مــرگ آریتمــی، بــه میــزان بیشــتر مبــتال مــیزیاد باشند بــه مشــکالت بعــدي از قبیــل 

(ســارافینو، ترجمــه شــفیعی و  هــاي اول از کســانی کــه اســترس کمتــري دارنــد بیشــتر اســتآنان در ماه

منــوکس، اکســانن، ســومینن  نــابی، هــال، کوســکنو، ســینگ )2006(حمیــد، ). 1387همکــارن، 

ــران(3و ــطراب در 2010دیگ ــدنی اض ــم ب ــناختی و عالی ــل روانش ــش عوام ــورد نق ــی در م ــی پژوهش ) ط

هــاي یافتنــد کــه ارتبــاط قــوي بــین نشــانه احتمال ابتال به بیماري کرونــري قلــب بــه ایــن نتــایج دســت

د زنــان وجــو ابــتال بــه بیمــاري قلبــی بــه خصــوص درراب و ارتبــاط آن بــا افــزایش ریســک بــدنی اضــط

. هــدف شــناختی، اضــطراب و بیمــاري کرونــري قلــب حمایــت مــی کنــددارد.  ایــن یافتــه از مســیر روان

ــی ــاران قلب ــین بیم ــا ب ــه آی ــن اســت ک ــژوهش ای ــن پ ــا در ای ــی و- م ــاي  عروق ــالم در متغیره ــراد س اف

ــر منطقــی و نارســایی طرحــواره ــاي غی ــه، باوره ــاداري وجــود هــاي ناســازگار اولی ــاوت معن هیجــانی تف

  دارد؟

  :.بیان مساله2-1

ــابقه    ــه، س ــترول، تغذی ــد. کلس ــت دارن ــی دخال ــی ـ عروق ــاري قلب ــروز بیم ــددي در ب ــل متع عوام

ک فاکتورهــاي بیمــاري خــانوادگی، فشــار خــون، چــاقی، عــدم دخالــت فیزیکــی، اســترس و ســیگار ریســ

ــترس ــتند. اس ــدگی،هس ــزمن زن ــاي م ــزایش ه ــی را اف ــاري قلب ــر بیم ــز خط ــردگی نی ــطراب و افس  اض

  ).8،2004دهد. مردان ریسک باالتري براي بیماري قلبی نسبت به زنان دارند(مک کی، منسامی

 نی اساسی دوران کودکیهاي ناسازگار اولیه به علت ارضا نشدن نیازهاي هیجا). طرحواره91389(یانگ،   

دي در بیان نیازها آیند، نیازهاي بنیادینی همچون دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، آزابه وجود می

ها در ). این طرحواره102010بینانه (تیم،هاي واقعاي سالم، خود انگیختگی و محدودیتو هیجانه

شناختی نسبت به کنند و به لحاظ روانعموال بیرون از سطح آگاهی عمل میعمیقترین سطح شناخت، م

-تنی آسیبتیاد، اختالالت روانناکارآمد، اعارتباطات ، ایجاد آشفتگی هایی هم چون افسردگی، اضطراب

توانند بر ادراك واقعیت و پردازش ها فعال می شوند، میزمانی که طرحواره ).1999سازند (یانگ، پذیر می
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هاي ). به نظر میرسد طرحواره112010شناختی فرد اثر بگذارند (کرامیرا، ژوردا، الروس، ولبرگ وکاالهان،

جمله بیماران قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار میدهد. ادراك  ه بیماري ازناسازگار اولیه  ادراك افراد مبتال ب

تواند تحت تاثیر سیستم شناختی از پیش شکل گرفته بیماران ران از بیماري خود و عالیم آن میبیما

نتایج هاي ناسازگار اولیه است بر اساس یر گذار بر سیستم شناختی طرحوارهباشد. یکی از عوامل عمده تاث

ز آنها به که (بیماري هاي قلبی عروقی ) هم یکی ا12ها با اختالالت روانتنییقات متعدد این طرحوارهتحق

اشتهایی نشان داده است، زنان مبتال به بیها داري نشان داده است. مثال: یافتهشمار میرود رابطه معنی

دیگران  خود، يناسازگارتري درباره هايطرحوارهروانی و پراشتهایی روانی در مقایسه با زنان گروه شاهد، 

اند در میان افراد چاق، شدت . بعضی از مطالعات نیز نشان داده)13وتوماس والر دنیا دارند (لیونگ، و

 هاي ناسازگار اولیه ارتباط داردر مستقیم و معنی داري با طرحوارهبه طو رفتارهاي پرخوري

گار اولیه به صورت هاي ناسازعنوان شده است طرحوارهها در پژوهش ).142006(اندرسون،ریجراوکاترسون

). باتوجه به 152005و تیلور، 2004انجامد (مارمون، شناختی میمستقیم یا غیرمستقیم به پریشانی روان

نظر به اینکه اضطراب یکی از  اینکه ویژگی بارز اختالالت روانی ذکر شده اضطراب است و هم چنین

ماریهاي قلبی عروقی است به نظر می رسد طرحواره هاي ناسازگار اولیه به هاي اصلی بینی کنندهبیپیش

صورت غیر مستقیم هم می تواند عامل خطري براي ابتال به بیماریهاي قلبی عروقی باشد. الملی و 

وانان به هاي ناسازگار اولیه در نوجیم افسردگی و اضطرابی و طرحواره) در بررسی عال2007(16هارکنس

 /داري دست یافتند. اینان در بررسی خود عالیم افسردگی را با دو طرحواره انزواي اجتماعی یي معنرابطه

اي ) در مطالعه2004رمون و همکاران (بینی کردند. ماداري پیشبیگانگی و فداکاري به صورت معنا

ویت و همکاران لذتی به نتایج مثبتی دست یافتند. کالهاي ناسازگار اولیه و احساس بیي طرحوارهرابطه

اره هاي ) در مطالعه ي خود بین عالیم اختالالت عاطفی (افسردگی، اضطراب و خشم)  و طرحو2005(

ها و ي بین طرحوارهي رابطه) در مطالعه2004(17داري دست یافتند. کازیوناي معناناسازگار اولیه به رابطه

، خواه، ایزديند. همچنین (آخانی افسانهبینی کردداري پیشنااضطراب، عالیم اضطرابی را به صورت مع

هاي ناسازگار طرحوارهکه داراي  18MSاند که بیماران ) در یک تحقیق نشان داده2012،و خروشباقریان 

تري از بیماري خود داشتند و ناتوانی حرکتی بیشتري طرد و بریدگی بودند. ادراك منفی يحوزهاولیه در 

 را نیز گزارش دادند.
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که به روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و افکاري هستند 19یر منطقیباورهاي غ  

کمیت رفتارها و عواطفند. باورهاي غیر ي کیفیت و دادن به رویدادها و تنظیم کننده تفسیر و معنی

ا از بین . تعادل فرد رآورندباید و حکم براي فرد میمنطقی حقیقت ندارند و با واقعیت منطبق نیستند، 

گردند کننده میآمیز با حوادث تحریکي موفقیتبرند، از ایجاد نظام جلوگیري میکنند و مانع مواجههمی

) عبارتند از تایید و 1970همان اصول یازده گانه الیس ( ). یازده تفکر یا باور غیر منطقی یا1995(الیس,

-مسئولیتی عاطفی، دلواکنش به ناکامی، بیسرزنش خود،  حمایت دیگران، انتظار باال از خود، تمایل به

  گرایی.بستگی، نا امیدي به تغییر و کمالمشغولی زیاد، اجتناب از مسائل، وا

) دنولت، برتسون، ورنتس 2005کارفین، ()؛ دي، فردلند و 2000جمله وایلنت ( پژوهشهاي متعدد از  

ي اي در ابتالملهاي شخصیتی تاثیر عمدهختی و عاشنا) نشان داده اند که عوامل روان2006وکورنرادس، (

کنند. اضطراب پیامد نامناسب شناختهاي غیر منطقی است. مکانیزمهاي افراد به بیماري قلبی ایفا می

رفتاري نباید –عاطفی –منطقی انسان هستند از نظر درمان عقالنی عی نیز، نمونه هایی از گرایش غیردفا

ها و ها تعبیرشویم. مواجهه سازي ورکنیم، بلکه باید به آنها حمله ظتبا به کار گیري دفاعها ازخود محاف

تر شدن و از لحاظ عاطفی طقی را ضعیف سازند و امکان منطقیمنهاي غیرها میتوانند این نیروتکذیب

). 1383، ترجمه سید محمدي، 1999سکا و نورکراس، ر شدن را به بیماران بدهند (پروچسالمت

ها ازجمله افسردگی شناسی آسیبمنطقی همچنین تاثیر زیادي در سبباورهاي غیرب ). 202000(دتیلیو،

). که افسردگی هم 212010دارد (مندیک، پرونیسیک، لوکیک، راکووي، مارجانوویک، لسیز و توسویسکی

  جمله بیماریهاي قلبی میباشد. تنی ازنبینی براي افزایش خطر براي ابتال به بیماریهاي رواتواند پیشمی

ــه دشــواري در خــود 22نارســایی هیجــانی   ــاتوانی در تنظــیمب ــه ن ــه عبــارت دیگــر، ب گــري هیجــانی و ب

؛ لــین 1997و تیلــور، 23پــردازش شــناختی اطالعــات هیجــانی و تنظــیم هیجانهــا گفتــه میشــود (بگبــی 

ــاران،  ــور، 1997و همک ــی، 2000؛ تیل ــور و بگب ــای2000؛ تیل ــازه). نارس ــانی س ــد ی هیج ــت چن اي اس

ــی متشــک ــفوجه ــایی احسا - ل از ال ــواري در شناس ــیجدش ــات و تهی ــین احساس ــایز ب ــات و تم ــاي س ه

قــدرت  - دشــواري در توصــیف احساســات بــراي دیگــران؛ ج - بــدنی مربــوط بــه انگیختگــی هیجــانی؛ ب

ســبکهاي شــناختی عینــی (  - شــود دهــا مشــخص مــیمحــدود کــه بــر حســب فقــر خیــالپردازي تجسم

 2000ســیفنوس،   2000یــا تفکــر عینــی (تیلــور و بگبــی،  محــورگــرا و واقعیــتغیــر تجســمی )، عمــل

ــاي  ــز از ویژگیه ــل ) نی ــه عم ــردازش ب ــذار از پ ــد گ ــا (فراین ــدیریت هیجانه ــیم  و م ــایی در تنظ ). نارس

ــی،  ــور و بکب ــانی اســت (تیل ــایی هیج ــیفنوس2000نارس ــانی 1973( 24). س ــایی هیج ــطالح نارس ) اص

اصــلی بیمــاران مبــتال بــه اخــتالل هــاي روانتنــی (نــاگویی خلقــی ) را نخســتین بــار بــه عنــوان ویژگــی 
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هــاي نی بهنجــار را بــزرگ میکننــد، نشــانهمعرفی کــرد. افــراد مبــتال بــه نارســایی هیجــانی، حســهاي بــد

ــدگی هیجــانی ر ــد، درمان ــد تفســیر میکنن ــدنی انگیختگــی هیجــانی را ب ــدنی ب ا از طریــق شــکایتهاي ب

هــاي جســمانی هســتند (تیلــور، رمــان نشــانهدرمــانی نیــز بــه دنبــال ددهنــد و در اقــدامات نشــان مــی

ــین،  ــی و آکل ــارکر، بگب ــاران (1992پ ــه نا2004). دوگاخــت و همک ــد ک ــه ) معتقدن رســایی هیجــانی ب

درمانــدگی روانشــناختی ) و نــاتوانی پــذیري، فــرد را بــراي تجربــه عواطــف منفــی (منزلــه عامــل آســیب

افــزون بــر ایــن مطالعــات  میســازد.زیســتی روانشــناختی ) مســتعد در تجربــه عواطــف مثبــت (فقــدان به

حاکی از این اســت کــه نــاگوي خلقــی بــا کــارکرد ایمنــی ضــعیف و بــا ســطوح کــاهش یافتــه لنفوســیت 

انهــدامی در  \مهــاري  Tکمکــی و Tهمــراه اســت. دیوارجــا و همکــاران  نشــان داده انــد کــه ســلولهاي 

از آن اســت کــه ضــربان  بــود. پژوهشــها حــاکی عــاديپــایین تــر از مــردان  نارســاییمردان بــا تشــخیص 

اال بــوده و ایــن بــ نارســایی هیجــانیزا در افــراد مبــتال بــه ا فعالیــت فشــار خــون بــه منــابع فشــارقلــب یــ

ــه ــا دامن ــایی ب ــارنارس ــوردن، سواي از رفت ــتالالت خ ــه اخ ــالم ازجمل ــاي ناس ــل، ه ــواد، الک ــرف م مص

ــازي رابطــه دارد. در حــوزه ســالمت و روان شــیوع در حــدوابســتگی و قمــار درصــد اخــتالالت   53 ودب

ــا درد جســمانی ــایی هیجــانیشــکل ب ــدي و میشــراك نارس ــی، پان ــزارش شــده اســت (داب وککــس، 1گ

ــر روي ).20102،کــواچ، پــارکر، شــولمن واوانــس . باتوجــه بــه ایــن کــه تحقیقــاتی در ایــن زمینــه هــا ب

ایــن اســت کــه چــه تفــاوتی  عروقــی صــورت نگرفتــه ســؤال اصــلی کــه مطــرح مــی شــود–بیماران قلبی 

عروقــی –بــین بیمــاران قلبــی  منطقــی و نارســایی هیجــانیهــاي ناســازگار، باورهــاي غیــرطرحــوارهبــین 

  جوددارد؟سالم و  وافراد

  : . ضرورت و اهمّیت پژوهش1- 3

 1\5عروقی مهمترین علت مرگ در کشورهاي توسعه یافته است. به طوري که تقریبا - بیماریهاي قلبی  

) که هزینه هاي 32005ر ساله در آمریکا اتفاق می افتد (مسینزمیلیون مورد انفارکتوس میوکارد ه

خطر متفاوتی نیز براي این ). عوامل 42005زیادي نیز به جامعه تحمیل می کند (بیرن، والش و مورفی

شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و زاي روانرح است که از آن میان عوامل فشارها مطبیماری

). این بیماري نه تنها سالمتی بیماران، بلکه ارتباطات 52005ت دارند (سیف و هفنراستمرار این اختالال

دهد (باژنارو، د آنها را نیز تحت تاثیر قرار میاجتماعی، الگوي زندگی، فضاي خانوادگی، شغل و سطح درآم

دهند. و این یا افراد جوان و میانسال تشکیل م). امروزه تعداد زیادي از قربانیان ر62010آنتوچی و تیوز

وارد می  شود. فشار سنگینی را هم به اقتصاد جامعهها فاجعه محسوب میامر عالوه بر اینکه براي خانواده

هاي روانتنی که بیماریهاي قلبی عروقی نیز یکی از شناسی و درمان بیماريسازد. پژوهشگران در سبب
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شناختی و زا نقش عوامل روانهاي الکلی و دیگر رفتارهاي خطرن، استراحت و خواب، مصرف نوشیدنیبد

توانند هاي قلبی میاند. بیماريخصوص تحقیقات زیادي به عمل آوردهشخصیتی را نیز مطرح و در این 

و به ي اول ها در درجهنی و هم به لحاظ مالی به خانوادهجسما خسارات زیادي را هم به لحاظ روانی،

گیرانه براي جلوگیري از افزایش تعداد ابراین ضروري است که اقدامات پیشجامعه در کل وارد آورند. بن

ن پژوهشهاي اندکی در مورد افراد مبتال و نیز کاهش سن ابتال به عمل آید. با توجه به اینکه در ایرا

منطقی و نارسایی هیجانی در ارتباط با هاي ناسازگار اولیه، باورهاي غیرشناختی طرحواره هايفرایند

نظر میرسد و  عروقی صورت گرفته به همین خاطر اقدام به این پژوهش ضروري به- بیماري هاي قلبی 

بالینی و  هاي مرتبط با سالمت روان و جسم و هم چنین مراکزگیريتواند در تصمیمنتایج این تحقیق می

  عروقی مورد استفاده قرار گیرد.  - هاي قلبی شناخت در افراد مبتال به بیماری پزشکی و درمانهاي مبتنی بر

  .متغیرهاي پژوهشی:4-1

  الف) متغیر مستقل:

  عروقی و افراد سالم)- سالمت قلبی (بیماران قلبی

  ب) متغیر هاي وابسته:

   نارسایی هیجانی– 3منطقیباورهاي غیر- 2طرحواره هاي ناسازگار اولیه  - 1

  .اهداف پژوهشی:5-1

   عروقی  و افراد سالم.- هاي ناسازگار اولیه در افراد مبتال به بیماریهاي قلبی مقایسه طرحواره - 1

  و افراد سالم.  عروقی- مقایسه باورهاي غیر منطقی در افراد مبتال به بیماریهاي قلبی - 2

 عروقی و افراد سالم. - هاي قلبی به بیماری در افراد مبتال نارسایی هیجانیمقایسه  3-

  .فرضیات پژوهش:6-1

 عروقی و افراد سالم متفاوت است. - هاي ناسازگار بین بیماران قلبیطرحواره- 1
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ا چهارچوب طرحواره به طور کلی به عنوان ساختار، قالب ی هاي ناسازگار اولیه:تعریف نظري طرحواره  

-ند که از خاطرات، هیجانات، شناختهاي عمیق و فراگیري هستها، درونمایهتعریف می شود. طرحواره

اند و در سیر زندگی تداوم اند، طی تجربیات زندگی شکل گرفتهدههاي بدنی تشکیل شو احساس هاواره

دارند و درباره ي خود و در رابطه با دیگران هستند در صورت ناکارآمد بودن به صورت طرحواره ناسازگار 



 

هاي از طرحواره حفره yaung 5کند. در مدل رسانی بروز میآسیبدر الگوي هیجانی شناختی خوداولیه 

  اولیه وجود دارد. ناسازگار 

ي ي طرحوارهاي که فرد در پرسشنامهازگار اولیه : در این پژوهش نمرهتعریف عملیاتی طرحواره ناس  

yaung متغیر مورد گیري باشد و مقیاس اندازهي فرد میي نوع طرحوارهدهندهگیرد نشانفرم کوتاه می

  اي است.نظر نیز از نوع فاصله

 منطقی افکاري هستند که که به روان فرد سلطه دارند ویرمنطقی: باورهاي غیرتعریف نظري باورهاي غ  

رفتارها  وکمیتي کیفیت کنندهدادن به رویدادها و تنظیمفسیر و معنیت کننده نحوه تعبیر وعامل تعیین

آورند. حکم براي فرد می منطقی حقیقت ندارند و با واقعیت منطبق نیستند، باید وو عواطفند. باورهاي غیر

آمیز با حوادث ي موفقیتجلوگیري میکنند و مانع مواجه برند، از ایجاد نظامتعادل فرد را از بین می

  ). 1995گردند (الیس، تحریک کننده می

منطقی که فرد در پرسشنامه باورهاي غیر ايتعریف عملیاتی باورهاي غیرمنطقی: در این پژوهش نمره  

متغیر مورد نظر نیز گیري باورهاي فرد است. و مقیاس اندازهي نوع هندهدکند نشان) کسب میIBTجونز (

  اي است.از نوع فاصله

گري ) به دشواري درخودتنظیمAlexithymiaتعریف نظري نارسایی هیجانی: نارسایی هیجانی (  

هیجانی  نارساییشود. گفته می هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانها

تشخیص و شناسایی احساسات، دشواري دربیان و توصیف  هایی چون دشواري دردربرگیرنده ویژگی

اي رسایی هیجانی: در این پژوهش نمرهاحساسات و تمرکز بر روي تجارب بیرونی است. تعریف عملیاتی نا

از نظر هیجانی را  دن فرد) کسب میکند نارسا بو FTAS_20که فرد در مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (

  اي است.متغیر مورد نظر نیز از نوع فاصلهگیري دهد. و مقیاس اندازهنشان می

  عروقی:- هاي قلبی تعریف نظري بیماري  

برگیرنده قلب و رگهاي خونی است ماریها و شرایطی گفته میشود که درعروقی به همه بی - بیماري قلبی

   ).2011(انستیتو سالمت و رفاه استرالیا، 

عروقی  بیمارانی هستند  –عروقی : در این پژوهش منظور از بیماران قلبی- تعریف عملیاتی بیماري قلبی 

  .اندعروقی تشخیص داده شده –که توسط پزشک به عنوان بیمار قلبی 
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 عروقی و عوامل خطر آن: –هاي قلبی بیماريـ  1ـ  2

  :1عروقی- *بیماري قلبی

بسیار  بیماري بیشترین عامل مرگ و میر در جهان بیماري قلبی است،آمارهاي مرگ و میر حاصل از این  

امل مرگ و ع 7تکان دهنده است. در واقع مرگ و میر حاصل از بیماري قلبی در جهان بیش از مجموع 

 میر دیگر است.

  :*ساختار قلب

ه حیات بیولوژیک خود ادامه دهد(مثأل درافراد دچار مرگ در غیاب بافت مغز زنده بتواند انسان می  

ولی مرگ قلبی همیشه با مرگ قطعی مساوي است. قلب یک نیروگاه شگفت آوراست که . مغزي)

توان گفت قلب مهمترین بدن انسان به گردش درآورد. پس میلیتر خون را در تمامی  5/2تا3 			قادراست

اي عضالنی این عضو مخروطی شکل به صورت کیسه ).2003، عضو حیاتی بدن است(انجمن قلب آمریکا

ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو  تقریبا در وسط فضاي سینه(کمی متمایل به جلو و طرف چپ)

از هوا یعنی ریه ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار سخت اما قابل انعطاف مورد 

 ).1377محبی،محافظت قرار گرفته است(مجلسی و

دن)می ب% درصد وزن کل 4گرم( یعنی حدود250گرم ودر زنان حدود 300 	وزن قلب در مردان حدود  

 راست و چپ تقسیم می شود. نیمه 		باشد. قلب توسط یک دیواره عضالنی عمودي به دو نیمه راست

یز نچپ  ست ومربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه را

  ).1987 مجددأ بوسیله یک تیغه عضالنی افقی نازك تربه دو حفره فرعی تقسیم می شوند(آکسفورد،

ده خون می کنن 		تر هستند به نام دهلیز نام دارند و دریافتهاي باالي که کوچکتر و نازكحفره  

ایر به س دریافتی راباشند.حفره هاي پایینی که بزرگتر و ضخیم ترند بطن هاي قلبی هستند و خون 

ل اعضاي بدن پمپ می کنند. پس قلب متشکل از چهار حفره است: دو حفره کوچک در باال شام

دهلیزهاي راست و چپ و دو حفره بزرگ در پایین شامل بطن هاي راست و چپ(مجلسی و 

  ).1377محبی،

  :*عملکرد قلب

 کسیژن راااست تا مواد غذایی و قلب یک عضله است و همانند سایر عضالت بدن خود نیازمند خون   

ا و را به بافته بار در روز می تپد و با این کار اکسیژن و مواد غذایی100000دریافت کند. قلب حدودأ 

تقل ز بدن منارج اخسلولهاي بدن می رساند و دي اکسید کربن را به ششها می برد تا از این مسیر آنها به 

 ادامه حیات نخواهد بود. شوند، بدون این عملیات انسان قادر به 

                                                
1 - vascular disease 



 

ون سپس خ واي خون تازه(خون سرخرگی) را تا دور دست ترین نقاط بدن فرستاده قلب مانند تلمبه  

داند. هر گرز میها به سوي خود باها و کلیهرا مجددأ جهت پاالیش در ریه استفاده شده(خون سیاهرگی)

انیه و ث% 27ز دو مرحله انقباض به مدتکشد و مرکب ا% ثانیه طول می8عالیت قلبی حدودانوبت ف

  % ثانیه است.54استراحت به مدت 

ان رابر زمببنابراین در حالت طبیعی در هر دوره فعالیت قلبی زمان بی حرکتی واستراحت قلب دو   

بطن  فته وانقباض آن است. قواي محرکه یا تلمبه قلب در اصل در طرف چپ(بطن چپ)این عضو قرار گر

ضخامت  . لذاکندها را جهت تبادل گازي برقرار می ضعیف خود، تنها ارتباط قلب و ریهراست با پمپاژ

ربوط به ممدتأ عجدار و قدرت انقباضی بطن چپ چند برابر بطن راست بوده و عالیم بیماریهاي قلبی نیز 

  اختالالت موجود در بطن چپ هستند.

چپ، هدف  کن قلب مطالعه و بررسی بطنعروق، ازجمله اس هاي تشخیصی قلب وآزمایش دربسیاري از  

رانده می  میلی لیتر خون توسط بطن چپ به طرف اعضاء بدن100   هر ضربان قلب حدودأ اصلی است. با

ط، بیش لیتر و در یک عمر متوس 10000شود. حجم خون پمپ شده به اعضاء بدن در یک روز بالغ بر

  ).2003میلیون لیتر می باشد(انجمن قلب آمریکا، 250از

  :عروقی- روشهاي تشخیص بیماري قلبی*

: معاینه دقیق روشی کم هزینه براي بررسی بوده و اغلب 2الف) معاینه فیزیکی سیستم قلب و عروق  

اطالعات مهمی را براي انتخاب مناسب آزمونهاي بعدي فراهم می کند. این معاینات شامل ارزیابی 

 بکیه، سمع قلب و غیره می باشد.وضعیت ظاهري فرد، گرفتن فشار خون، نبض، معاینه ش

وکاردیولوژي هسته اي و تصویربرداري یا سی تی  3ب) تصویربرداري غیر تهاجمی قلب(اکوکاردیوگرافی  

اکو  اسکن وام ارآي): تصویر برداري قلب و عروق در چند دهه اخیر کاردیولوژي راگسترش داده است.

واند میوکارد، حفره ها، دریچه هاریکارد و عروق بزرگ توبعدي همزمان با ضربانهاي قلب میکاردیوگرافی د

  را بررسی کند.

ن جایگزی کند و یکگیري میحرکت سلولهاي سرخ خون را اندازه اکوکاردیوگرافی داپلر، سرعتدر   

  غیرتهاجمی براي آنژیوگرافی قلبی محسوب می شود.

ژه دهلیز بویلب، سی ساختارهاي خلفی قاکوکاردیوگرافی از راه مري، روشی جدید با دقت باال براي برر  

ز اي صوت باشد. در اکوکاردیوگرافی دو بعدي با استفاده از بازتاب ماوراچپ، دریچه میترال می

  ساختارهاي قلبی تصویربرداري می شود.

ر دکند و یمرزیابی خون رسانی میوکارد را ااي با استفاده از ایزوتوپ ها، کارکرد و کاردیولوژي هسته  

 وموگرافیتي) و آراد مبتال به بیماري ایسکمیک قلبی کاربرد دارد. تصویربرداري با رزونانس (ام ار اف

خصوص بها وشرا دقت باالیی مشخص کنند. این توانند ساختمان و عملکرد قلبی را بکامپیوتري قلب می

  هاي قلبی، پریکارد و عروق بسیار سودمند هستند.در بررسی توده

دیوگرافی(ایی ایی جی): ثبت نمودار پتانسیل الکتریکی است که توسط قلب ایجاد می شود. ج) الکتروکار  

 بودن فوري آن به عنوان یک وسیله تشخیصی غیر تهاجمی،   کاربرد بالینی این روش از قابل دسترس

                                                
1 CardiPhysical examination of the cardiovascular system 
2 -  Doppler echocardiography 



 

ی ایسکم جستجوي انواع آریتمی، اختالالت هدایتی و آن در کاربردشود. منظوره ناشی میارزان و چند

  باشد.ایش احتمال مرگ قلبی ناگهانی میاختالالت متابولیک مهلک یا افز میوکارد،

فیزیولوژي قلب و عروق : این روش تهاجمی براي بررسی آناتومی و 4د) آنژیوگرافی تشخیصی قلب  

حسی میلی متر تحت بی 2توخالی به قطر هاي پالستیکی کوچک وشود. در این روش، لولهاستفاده می

شود تا فشار قسمتهاي ت قلب هدایت میبه یک شریان یا ورید محیطی وارد شده و به سم موضعی

مختلف اندازه گیري شده و یا یک ماده حاجب تزریق شود. نتایج وسعت و شدت بیماري قلبی را مشخص 

 2ه کرده و بر اساس آنها می توان یک درمان دارویی، جراحی یا آنژیوگرافی درمانی انتخاب کرد و ساالن

شود که تأیید این روش زمانی توصیه می شود.یکا انجام میمیلیون آنژیوگرافی تشخیص و درمانی در آمر

  یک اختالل بالینی مشکوك و توصیف شدت آناتومیک یا فیزیولوژیک آن الزم باشد.

  :5*آشنایی با آناتومی قلب

ل هم به دنبا عین حالمجزا و در قلب از چهار حفره تشکیل شده است. دو دهلیز و دو بطن که دو پمپ   

خیره ذ ون راها خکم فشارند که در حین انقباض بطن هایی با فضايدهلیزها حفره دهند.را تشکیل می

از  ن دهلیزينازك بی گردانند. دو دهلیز با دیوارهها بر میها خون را به بطنمی کنند و حین انبساط بطن

 هم جدا می شوند.

ي هارهنند. دیواکلمبه میهاي محیطی تها و بافتشاري هستند که خون را به ریهپرف هايها حفرهبطن  

بطن  د. دوکننیشتري نسبت به بطن راست تخلیه میبطن چپ ضخامت بیشتري دارند و خون را با فشار ب

  شوند. دا میتوسط دیواره بین بطنی که در باال غشایی و در پایین ضخیم و عضالنی است از یکدیگر ج

  :عروقی- وزیع عوامل خطر بیماري قلبی*ت

، ند(تایر، یاماماتوناتوانی در کل دنیا می باشترین علت مرگ و عروقی مهم- هاي قلبیبیماري  

اي هایم جدیدي در روش). دانستن نقش اصلی ریسک فاکتورهاي این بیماري پاراد2010بروسکت،

امل خطر چشم ). به طوري که درك این عو2010سازد(گرو، بونگورد، فیتو،اپیدمیولوژیکی آن فراهم می

 .)2010کند(تایر و همکاران،شگیري و درمان این معضل فراهم میانداز مهمی در زمینه پی

سپانیایی، حداقل ا% از افراد مورد مطالعه فرانسوي و 2/97% و 4/97در مطالعه گرا و همکاران به ترتیب 

 و(گرو یابت، سیگار کشیدن و چاقی را داشتندیکی از عوامل خطر پرفشاري خون، دیس لیپیدمی، د

مردان و  %1/9در بررسی که بر اساس مدل فرامینگهام در کره انجام شد در حدود  ).2010همکاران،

  ).2006%) در معرض خطر بودند(کو، کیم، نام،20% از زنان(تقریبأ 6/2

ده و وعروقی باال ب- اي قلبیهن جمعیت، میزان مرگ و میر بیماريدر کشور ایران علی رغم جوان بود  

 دث وس از حوا% از مرگها به همین علت بوده است لذا این عامل به عنوان سومین علت مرگ پ25

  ). 2010؛الکالسترا،اوردونز ، لئون، 2010رود(تان، شاو،سرطانها به شمار می

اشد، مصرف بروقی در کشورهاي مختلف متفاوت میع- هر چند توزیع عوامل مؤثر در بیماري قلبی  

-بیاي قلهچاقی به طور عمده مسئول بیماري سیگار، فشارخون باال، غلظت چربی نامطلوب، دیابت و

  ).2010عروقی در کشورهاي پیشرفته و در حال پیشرفته بوده است(گرو و همکاران ،

                                                
1 - Diagnostic angiography of the heart 
2 - Anatomy of the Heart 



 

مشخص  ناکنودانستند هموقی را بیماري رایج در مردان میرع- علی رغم اینکه از گذشته بیماري قلبی  

 ان عواملهمکار کند به طوري که در مطالعه تان ویماري سالمت زنان را هم تهدید میشده است که این ب

ون در غلظت پایین لیپوپروتئین، سطح کلسترول خ خطري از قبیل سیگار کشیدن، هیپرگلیسیریدي،

ر را در ه اشتیله بهدزنان نسبت به مردان اثر بیشتري نشان داد و این اختالف اهمیت توجه به این مسأ

     ).2010کند(تان، شاو،دو گروه جنسی مضاعف می

کند تا وع شده و در طول جوانی پیشرفت میدر دوران کودکی و نوجوانی شر 6بیماري آترواسکلروزیس  

شود(مک ماهان، گیدنگ، مک وقی در میانسالی یا سنین پیري میعر- اینکه سبب بروز بیماري کرونر قلبی

  ).2008جیل،

عروقی - بیهاي قلبیماري اهمیت دادن به ریسک فاکتورهاي آن نقش به سزایی در پیشگیري از بروز  

یه ل اولدارد. اگر کنترل ریسک فاکتورها در انتهاي سالهاي جوانی آغاز شود رشد و توسعه مراح

 به تأخیر یااده اري را کاهش دانداخته و در نهایت بروز بیم آترواسکلروزیس و پیشرفت آن را به تأخیر

  ).2008اندازد(مک ماهان و همکاران، می

-قلبی ر بیمارياي در دنیا، جهت شناسایی تعداد زیادي از عوامل خطژیکی گستردهمطالعات اپیدمیولو  

مرگ و  بتال وااي هم نقش بعضی عوامل خطر را در کاهش میزانهاي روقی انجام شده و مطالعات مداخلهع

هاي اريیوع باالي بیم). لذا ش2009و، جفال، بارباگالو، ساپینزا، کاوارا، ناردي،میر اثبات نموده اند(نوت

  سازد.اهمیت مقابله با آن را آشکار می عروقی- قلبی

  :عروقی- *عوامل خطر ساز بیماري قلبی

 . سیگار کشیدن:1

 ست.نر اترین عوامل خطر در بیماري شریان کروهولت سن، سیگار کشیدن یکی از مهمبیشتر از ک  

 450000گیري از مرگ در آمریکاست جایی که ساالنه بیش از مصرف سیگار یکی از علل قابل پیش

  . )2002شود(مرکز کنترل و پیشگیري از بیماریهاي قلبی، مورد مرگ حاصل از آن گزارش می

ر ا در سراسمیلیون مرگ ر 17/1سیگار کشیدن سهم ویژه اي در کشورهاي توسعه یافته دارد و ساالنه 

  ).2005جهان باعث می شود(ایزاتی، هنلی، تان، لوپز،

ار از ارد سیگبا تأثیرات نامطلوب حاد بر فشار خون و فعالیت سمپاتیک و کاهش اکسیزن مصرفی میوک  

شرفت طریق چندین مکانیزم دیگر هم در تشکیل لخته داخل عروق نقش دارد. عالوه بر تسریع پی

ایین را لی پئین با چگاصرف درازمدت سیگار اکسید شدن لیپو پروتآترواسکلروز (سخت شدن شریانها)، م

  ).2003دهد(بارو، امبروز، اسریواستاوا، افزایش می

افراد  ،یرسیگاريغخودي پالکتها مرتبط است. در مقایسه با افراد بهعالوه براین سیگار با تکثیر خود 

لین به انسو می بطنی دارند. مقاومت بهسیگاري شیوع باالتري از اسپاسم کرونر و کاهش آستانه آریت

  ).2003،عنوان یک مکانیزم اضافی در ارتباط با سیگار و آترواسکلروز زودرس است(ریون و تسائو

است.  7کننده در کاردیولوژيترین مداخالت پیشگیريسیگار قویأ به عنوان یکی از مهم توقف مصرف  

  دهد به ویژه زمانی که با تغییر سبک فزایش میطریق نتیجه سالمتی را ا کاهش مصرف سیگار از هر

                                                
1 - Atherosclerosis 
1 - Cardiology 
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Abstract: 

  In regard to the importance of psychological factors in causing physical conditions, the 

present research aimed at comparing different types of primary inconsistent schema, irrational 

beliefs and Alexithymia between people with cardiovascular diseases and healthy people. The 

present study was done using a comparative-field framework. The population of the present 

research is comprised of 30 samples of people with cardiovascular diseases chosen from 

different hospitals of Ardabil, Iran and 30 samples of healthy people who were chosen from 

among family members or the guests of the people with cardiovascular diseases. As for the 

purpose of sampling, cluster-sampling technique was adopted. Samples of healthy people 

didn’t have cardiovascular diseases and participated in the study by filling out Young’s 

modified Primary Inconsistent Schema Questionnaire (75 questions), Jone’s Irrational Beliefs 

Test (IBT) and Alexithymia Questionnaire (Toronto). The data of the study were analyzed 

through Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). The results indicate that there is a 

significant difference ( p <0/05)between the two groups of people with cardiovascular diseases 

and healthy people in the primary inconsistent schema: Emotional deprivation, abandonment, 

emotional irresponsibility, social retreat, failure, dependence, incompetence, obedience, 

inadequate self-regulatory inhibition and in irrational beliefs: The need to approval(by others), 

reaction to failure, emotional irresponsibility, dependence, desperateness to change, 

perfectionism, different kinds of emotional disorders. According to the results of the present 

study which represent the impact of primary inconsistent schema, irrational beliefs and 

emotional disorders as psychological components of physical health and especially 

cardiovascular diseases, it is suggested that in addition to medical interference, psychological 

interference must be considered and used for people with cardiovascular diseases and also 

healthy people in order to prevent cardiovascular diseases. 
Keywords:Primary inconsistent schema, irrational beliefs, emotional disorder and 

cardiovascular diseases. 
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