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مقدمه :بیماری درد مزمن عالوه بر مسائل جسماني بر جنبههای رواني نیز تأثیر منفي دارد .اثربخشي
آموزش ذهنآگاهي بر حیطههای مختلف نشان داده شده است؛ اما بر کیفیت زندگي و مدیریت درد
مزمن مغفول واقع شده است .این پژوهش با هدف تعیین اثربخشى ذهنآگاهي بر کیفیت زندگى و

 1دانشجوی کارشناسي ارشد روانشناسي ،گروه روانشناسي،
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ایران

مدیریت درد مزمن انجام شد.
روش كار :در پژوهش حاضر بر حسب نوع گردآوری دادهها از نوع طرحهای نیمه آزمایشي استفاده

 6استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

شد ،طرح این پژوهش از نوع طرحهای پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود .از جامعه

رودهن ،رودهن ،ایران (نویسنده مسئول)

آماری بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصي درد پردیس در فصل بهار سال  1389به روش در

 3استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

دسترس 62 ،نفر انتخاب شد که بهصورت تصادفي به دو گروه  13تایي با عنوان گروه آزمایش و

رودهن ،رودهن ،ایران

گروه گواه را تقسیم شدند .پرسشنامههای پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگي (سازمان جهاني بهداشت،
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 )1898و خودمدیریتي درد (نیكوالس و همكاران )6666 ،بود و از بسته آموزشي ذهنآگاهي کابات
زین ( )6663استفاده شد .دادهها با آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتايج :نتایج کواریانس نشان داد که ذهنآگاهي بر افزایش کیفیت زندگي و مدیریت درد بیماران
مبتال به درد مزمن تأثیر مثبت و معنيداری دارد (.)p≥/661
نتيجهگيری :آموزش ذهن آگاهي بر کیفیت زندگي و مدیریت درد مزمن موثر است؛ از این رو
پیشنهاد ميشود از تكنیکهای ذهنآگاهي بر بیماران مبتال به درد مزمن استفاده شود.
كلمات كليدی :ذهن آگاهي ،کیفیت زندگي ،مدیریت درد ،درد مزمن
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مقدمه

بهاره ساالریان و همکاران

برای کیفیت زندگي شش حیطه بیان شده که شامل :سالمت

انجمن بین المللي درد ،تعریف درد را یک تجربه حسي و رواني

جسماني ،وضعیت رواني ،سطوح استقالل ،ارتباطات اجتماعي،

ناخوشایند بیان کرده اند که با آسیب احتمالي یا واقعي بافت در

ارتباطات محیطي و عالیق معنوی است .ابعاد مختلفي بر روی

ارتباط است ( .)1در یک تقسیم بندی ميتوان درد را به دو دسته

کیفیت زندگي اثر ميگذارند و این ابعاد شامل وضعیت اقتصادی،

مزمن و حاد تقسیم کرد .دردهای مزمن و عود کننده مشكلي

اجتماعي ،روحي رواني و شغلي است .ارزیابي مثبت یا منفي فرد از

اساسي برای بخش عمده ای از جمعیت جهان است ( .)6درد مزمن

مشخصهها و خصوصیات زندگي وی با محیط ،کیفیت زندگي او را

وضعیتي تحلیل برنده است به گونه ای که فرد دردمند را نه تنها با

نشان ميدهد .بطور کلي ميتوان گفت کیفیت زندگي فقط از نظر

فشار رواني ناشي از درد ،بلكه با بسیاری از عوامل فشار آور دیگر

فرد مشخص ميشود اگر چه کیفیت زندگي را ميتوان بهطور کلي

روبرو ميکند که بخش های گوناگون زندگي او را تحت تأثیر قرار

با عبارت شادی یا رضایت تعریف کرد ،اما این دریافت کلي بوسیله

ميدهد (.)3

جنبههای مختلف زندگي فرد تحت تأثیر قرار ميگیرد .رضایت از

مطالعات مختلف شیوع درد مزمن در جمعیت بزرگسال را حدود 15

زندگي به وسیله درك هر فرد از شرایط کنونياش ،در مقایسه با

درصد گزارش کردند و سازمان بهداشت جهاني این رقم را 66

انتظارات ،آرزوها و شرایط دلخواه و ایدهآل او تعیین ميگردد (.)8

درصد تخمین ميزند ( .)4در ایران شیوع  2ماهه درد مزمن مستمر

اگرچه چندین مطالعه نشان داده اند که درد بر کیفیت زندگي تأثیر

در جمعیت عموميبزرگسال ( 19تا  25سال) از  8تا  14درصد و در

منفي ميگذارد و ميتواند بر افسردگي و اضطراب منجر شود .اما

جمعیت سالمند ( 26تا  86سال) حدود  29درصد گزارش شده است

مكانیزم هایي که بین نشانه ذهني و درد ارتباط برقرار ميکنند روشن

( .)5احساس و تجربه درد ،معموليترین عالئم بیماری یا آسیب به

نیست ( .)16بر خالف دردهای حاد ،دردهای مزمن و مداوم معموال

شمار ميرود .در ایالت متحده آمریكا ،احساس درد عامل بیش از

هیچگونه عملكرد بیولوژیک هشداردهنده ندارند .کیفیت زندگي

 96درصد مراجعات پزشكي است .زندگي کردن با درد مزمن

تقریباً در تمام بیماری ها بسیار مهم است زیرا با بیماری زایي و

مستلزم فشار رواني و عاطفي قابل توجهي است .به طوریكه توانایي-

مرگ و میر مرتبط است .درد مدزمن از جمله مسائلي است که

های عاطفي ،هیجاني و روانشناختي فرد بیمار را کاهش ميدهد و

کیفیت زندگي را به علل گوناگون تحت تاثیر قرار مي دهد (.)9

باعث تضعیف روحیه بیمار ،احساس ناتواني ،ناامیدی و کاهش

به نظر ميرسد میزان انعطاف پذیری و مدیریت درد فرد ميتواند

بهزیستي روانشناختي فرد ميگردد ( .)2به عبارتي درد ،عمومیترین

در میزان مقابله درد ،خصوصا از نوع مزمن نقش داشته باشد (.)11

مشكل جسماني است که در زندگي با آن مواجه هستیم همچنین به

پژوهش ماسودا و تولي نشان از این دارد که افراد با مدیریت بهتر و

عنوان یک عامل بسیار قدرتمند بر کیفیت زندگي افراد در ابعاد

انعطاف پذیری روانشناختي باالتر ،سازگاری بهتری نشان ميدهند و

مختلف تأثیر ميگذارد (.)9

متعاقب آن با درد هم بهتر کنار ميآیند (.)16

کیفیت زندگي به عنوان قضاوت شناختي آگاهانه راجع به رضایت

متخصصان همواره در پي یافتن راهي بوده اند که ضمن داشتن

فرد از زندگي تعریف ميشود .به دیگر سخن سازمان بهداشت

کمترین آثار منفي و کمترین هزینه ،بیشترین اثربخشي را برای

جهاني کیفیت زندگي را به تصورات افراد از موقعیت خود با توجه

بیماران درد مزمن داشته باشد .برای مدیریت و کاهش درد و

به شرایط فرهنگي و ارزشي که در آن زندگي ميکنند ،تعریف

همچنین افزایش کیفیت زندگي این بیماران درمان های زیادی

کرده است .هرچه این تصورات مثبتتر و بهتر باشد ،افراد از کیفیت

توصیه شده است که بیشتر دارویي است؛ در حالیكه به دلیل

زندگي بهتر و باالتری برخوردارند و بر عكس هر چه تصورات

عوارض جانبي درمان دارویي ،استفاده از رویكردهای درماني دیگر

منفيتر باشد ،کیفیت زندگي نیز پایین خواهد بود .پژوهشگران

ضروری به نظر ميرسد ( .)13از درمان های غیردارویي که احتمال

سطوح شادکاميو حس رضایت در ابعاد مختلف زندگي را

ميرود برای افراد دارای درد مزمن موثر باشد ،ذهن آگاهي یا

مشخص کننده سطح کیفیت زندگي افراد ميدانند (.)9

مدیتیشن است.
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اصطالح مدیتیشن اصطالحي جهاني است که برای بیان حسي و

بیماران پیشنهاد کردهاند که پژوهشهای معدودی در این زمینه

حس معنوی ،تجارب روحي و ذهني خودجوش و دور هدفمند به

انجام شده است؛ لذا برای پر کردن این شكاف پژوهشي و پرداختن

کار مي رود .تمامي مكاتب ،ادیان و نظامهای رواندرماني بخش

به درمان های غیردارویي برای بیماران درد مزمن ،مساله اصلي این

مهمي از آموزشهای خود را به تمرین ذهن آگاهي و شبه ذهن

پژوهش این است که ذهنآگاهي بر کیفیت زندگى و مدیریت درد

آگاهي اختصاص داده اند .بسته به فرهنگ و نیازهای زماني و

مزمن چه تأثیری دارد؟

مكاني ،سبک های مختلفي از نوع ذکرهای ویژه یا نگاره های

روش

نمادین نوآفریني شده که معموالً شرقي هستند .با وجود تفاوتهای

در این پژوهش از روش نیمهآزمایشي و طرح پیشآزمون و

ظاهری در توصیف ذهن آگاهي یا مدیتیشن ،همه توضیحات ریشه

پسآزمون با گروه کنترل به منظور بررسي تأثیر ذهن آگاهي بر

یكساني در دنیای درون دارند .اگر بخواهیم تعریف کلي از

کیفیت زندگي و مدیریت درد مزمن استفاده شد .جامعه آماری این

مدیتیشن ارائه دهیم مي توان گفت که این مفهوم فرایندی فراذهني

پژوهش را تماميبیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصي درد

دارد و مجموعهای از تمرینات دروني است که موجب رشد و

پردیس ،واقع در منطقه  9شهر تهران در فصل بهار  1389تشكیل

پرورش روحي و توان حضور در دم مي شود که به موازات آن تغییر

داده بودند .به منظور تعیین حجم نمونه روشها و معیارهای مختلفي

بنیادین در کل زندگي روحي ،رواني و مادی فرد به وجود ميآید

وجود دارد ،یكي از معیارهای اصلي انتخاب حجم نمونه بر اساس

( .)14ذهن آگاهي تفكری با افزایش دقت روی حواس همراه است.

روش پژوهش است .مطابق با اصول روش تحقیق ،برای روشهای

در این روش بدون الزام به فكر کردن ،اطالعات دریافتي از حواس

آزمایشي  16نفر نمونه برای هر گروه کفایت ميکند اما به منظور

پنجگانه و افكار ناراحت کننده دیگر ،از جلوی ذهن انسان رژه رفته

پیشبیني احتمال ریزش در اجرا 15 ،نمونه برای هر گروه و مجموعا

و شخص در حالیكه آرام نشسته ،بدون انجام فعالیت خاص ،شاهد

 36نفر در نظر گرفته شد .ابتدا  36نفر به صورت در دسترس از

این رژه و تخلیه فشار وارده به ذهن و حواس پنجگانه خواهد بود.

جامعه آماری انتخاب شد سپس با استفاده از روش جایگزین

در نوع دیگر ذهن آگاهي ،روی یک تصویر ،صدا و تنفس تمرکز

تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در حین اجرای

ميشود (.)2

پژوهش  6نفر از گروه آزمایش دچار افت شدند و بدین ترتیب 6

مرور پژوهشي نشان از اثربخش بودن ذهنآگاهي در حیطههای

نفر نیز از گروه کنترل حذف شدند؛ مجموع نمونهها  62نفر شد.

مختلفي دارد؛ برای مثال اثربخشي ذهن آگاهي بر کیفیت زندگي و

مالكهای ورود به پژوهش عبارت بودند از داشتن درد مزمن،

ادراك بیماری بیماران مبتالء به سندرم روده تحریکپذیر (،)15

محدود سني  45تا  26و عدم مصرف قرصهای روانپزشكي در

کاهــش فاجعه آمیــزی و شــدت درد مزمن ( ،)12کیفیت زندگي

طول درمان .مالكهای خروج از پژوهش نیز مصرف داورهای

زنان مبتال به سوء مصرف مواد مخدر ( ،)19استرس و حاالت

روانپزشكي و غیبت بیش از سه جلسه در طول درمان گروهي بود.

روانشناختي بیماران آلزایمری ( ،)19کاهش و بهبود عالئم بیماران

روش اجرا بدین ترتیب بود که ابتدا پیشآزمونهای پژوهش بر هر

با نارسایي قلبي ( )18نشان داده شده است.

دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد ،سپس برای گروه آزمایش

با توجه به مطالب گفته شده همانطور که گفته شد افراد دارای درد

مداخله ذهنآگاهي کابات زین ( )61در  9جلسه  86دقیقهای اجرا

مزمن و مرگ ومیرهای متاثر از آن در حال افزایش است ( )66به

شد و در انتها بر هر دو گروه اجرا شد و داده های مورد نیاز جمع-

رغم عوارض رواني که برای فرد مبتال دارد ،درمانهای غیردارویي به

آوری شد .جهت بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگراف

ندرت برای آن به کار رفته و با وجود عوارض جانبي زیاد داروها،

اسمیرنوف ،آزمون لوین برای بررسي همگني واریانس درون

اغلب مداخالت دارویي به عنوان روش ارجح برگزیده ميشود .اما

گروهي و همچنین از روش کواریانس ( )ANCOVAبرای

عالوه بر درمانهای دارویي ،روانشناسان فعال در حیطه بیماران درد

سنجش معنادار بودن تفاوت پیش آزمون ـ پس آزمون ،استفاده شد.

مزمن ،درمانهای مختلفي را برای درمان و پیشگیری از مسائل

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه 63
استفاده شد.
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پرسشنامه كيفيت زندگی :پرسشنامه کیفیت زندگي ،این

پرسشنامهی مديريت درد :پرسشـنامه مدیریت درد ساخته

پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگي فرد در دو هفته اخیر مورد

نیكوالس ،مولوی ،تونكین و بیستون ( )64جهـت سـنجش میزان

استفاده قرار ميگیرد ،سازنده آن سازمان جهاني بهداشت با

خودمدیریتي درد مزمن طراحي شـده است .این مقیاس دارای 65

همكاری  15مرکز بین المللي سال  1898است ،تعداد آن

سوال با طیف چندگزینهای «هیچوقت ،بـهندرت ،گاهي ،اکثر

سواالت 64سوال در قالب  4حیطه ،که دو سوال اول به هیچ یک از

اوقات ،همیشـه» بوده که در مجموع سه عامل خودمدیریتي

حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سالمت و کیفیت زندگي را به شكل

عملكردی (سواالت  1تـا ،)14خودمدیریـت هیجاني (15تا )18و

کلي مورد ارزیابي قرار ميدهند ،بنابراین پرسشنامه در مجموع 62

خودمدیریتي پزشكي (سواالت  66تا  )65را مورد بررسي قرار مي-

سوال دارد .در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس

دهد .الزم به ذکر است که نمره باالتر معرف خودمدیریتي بیشتر

کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني که در  15مرکز بینالمللي

درد مزمن ميباشد .نتایج تحلیل عاملي این مقیاس بیانگر مقبولیت

این سازمان انجام شده ،ضریب آلفای کرونباخ بین  6/93تا 6/98

مقادیر شاخصه ای برازندگي آنها بوده ،روایي محتوا  ،/96روایي

برای خرده مقیاسهای چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است

همگرا (با مقیاس خودمدیریتي درد مزمن نیكوالس ،سرسختي

( .)66همچنین پایایي مقیاس کیفیت زندگي را رحیميو مخیر ()63

روانشناختي ،خودکارآمدی درد ،افكار فاجعه آفرین درد و باورها و

سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با ،6/99

ادراکات درد به ترتیب با ضرایب 49.29؛ 56؛ 62؛  33و پایایي

برای سالمت جسمي ،6/96برای سالمت رواني  6/99و برای روابط

بازآزمایي  6/99و پایایي به روش آلفای کرونباخ  6/98مقیاس نیز

اجتماعي  6/25و برای کیفیت محیط زندگي برابر با 6/99گزارش

مورد تأیید قرار گرفت ( .)65در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد

کرده است .در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از

پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  6/96به دست آمد.

آلفای کرونباخ  6/94به دست آمد.
جدول  -1خالصه بسته آموزش ذهنآگاهي ()61
رديف

محتوا
بحث و گفتگو در مورد «ذهن آگاهي و تمرین آگاهي» و اصالح نگرش بیماران در این مورد  -تمرین حضور ذهن نسبت به تنفس در طول

اول

روز (ذهن آگاهي تنفس)  -لقمه های همراه با حضور ذهن؛ آموزش ذهن آگاهي خوردن ،در وهله اول با خوردن کشمش آغاز شد ولي در
حضور ذهن وارسي مراحل بعدی پیشنهاد شد بیماران خوراکي مورد عالقه خود را بیاورند و تمرین را بر همین مبنا انجام دادیم .تمرین رسمي
بدني 2 ،روز در هفته هربار  15دقیقه حضور اگاهانه در هر یک از اعضای بدن تا به وجود خود نزدیک شوند و به وجود خود آگاه شوند.
هر روز  15دقیقه وارسي بدني  -تمرین ذهن آگاهي (یوگای) حضورذهن  -تمرین حضور ذهن تنفس در طول روزتمرین حضور ذهن رسمي

دوم

خواندن و انعكاس مقاله «حضور ذهن و ذهن آگاهي»  -افزایش سطح آگاهي در طي فعالیت های روزانه مانند غذا خوردن ،حمام کردن،
مسواك زدن ،ظرف شستن ،خواندن
هر روز  15دقیقه وارسي بدني  -تمرین ذهن آگاهي نشسته  -افسانههایي درباره ذهن آگاهي  -افكاری درباره تفكر تمرین حضور ذهن رسمي

سوم

 تكمیل «تقویم وقایع خوشایند»  -تداوم فعالیتهای روزانه همراه با آگاهي عمدی مانند غذا خوردن ،حمام کردن ،مسواك زدن ،ظرفشستن ،خواندن
هر روز  15دقیقه یوگا  -خواندن و انعكاس مقاله «هرج و مرج یا آرامش»  -بازخورد نسبت به شكل «واکنش به تمرین حضور ذهن رسمي

چهارم

استرس در برابر پاسخ به آن»  -تكنیک توقف فكر  -تكمیل «تقویم وقایع ناخوشایند»  -تداوم فعالیتهای روزانه همراه با آگاهي عمدی مانند
غذا خوردن ،حمام کردن ،مسواك زدن ،ظرف شستن ،خواندن
هر روز  15دقیقه به تناوب ذهن آگاهي نشسته ،وارسي بدني و یوگا  -مقاله اثرات ذهن آگاهي بر قشر خاکستری تمرین حضور ذهن رسمي
مغز

پنجم

دعای مهرباني  -خواندن و بازخورد مقاله «گفتگوی بینشي»  -تكمیل «کاربرگ ارتباطي» جهت تمرکز بر تعامالتي که طي هفته با افراد مهم
زندگيتان دارید .تداوم فعالیت های روزانه همراه با آگاهي عمدی مانند غذا خوردن ،حمام کردن ،مسواك زدن ،ظرف شستن ،خواندن و
مخصوصا طي تعامالت با دیگران (که ميتواند مطالب زیادی در مورد خودمان به دست بدهد).

ششم

هر روز  15دقیقه به تناوب ذهن آگاهي نشسته ،وارسي بدني و یوگا  -آگاهي از قضاوت های روزمره  -تكلیف تمرین حضور ذهن رسمي
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خانگي نوشتن تجربیات مثبت و منفي روزانه بدون قضاوت در مورد آن ها
ذهن اگاهي کامل :تكرار آموزش جلسات  5 ،4و  2هر کدام به مدت  66تا  36دقیقه

هفتم

هر روز  15دقیقه به تناوب ذهن آگاهي نشسته ،وارسي بدني و یوگا  -پذیرش و تغییر  -جمع بندی جلسات  -تمرین حضور ذهن رسمي

هشتم

وارسي و بحث در مورد برنامه ها و ادامه تمرینات تكالیف  -آمادگي برای خاتمه (پایان دهي)

نتايج

گروه آزمایش برابر با ( 56/11با انحراف معیار  )8/15بود .در ادامه

در این پژوهش  62نفر در دو گروه شرکت کرده بودند که میانگین

به تحلیل یافتهها پرداخته ميشود:

سن گروه کنترل ( 51/16با انحراف معیار  )9/25و میانگین سن
جدول  -6نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات کیفیت زندگي پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگن مجذورات

 Fمقدار

سطح معناداری

مدل تصحیح شده

1241/625

6

966/236

18/633

6/666

عرض از مبدا

46/221

1

46/221

1/666

6/369

پیشآزمون

869/963

1

869/963

61/366

6/666

گروه (متغیر مستقل)

981/869

1

981/869

19/526

6/666

خطا

891/351

63

46/229

کل

29664/666

62

کل تصحیح شده

6266/215

65

در جدول  6نتیجه آزمون تحلیل کواریانس بوضوح نشان داده شده

عبارتي دیگر ،بین دو گروه کنترل و آزمایش در میزان کیفیت

است .همانطور که در این جدول مبرهن است مجموع مجذورات

زندگي بعد از تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معني دار ميباشد.

متغیر مستقل  981/869ميباشد که منجر به اندازه آزمون 19/526 F

بنابراین به این نتیجه ميتوان رسید که آموزش ذهنآگاهي بر

ميشود که اندازه این آزمون  Fدر سطح  %1معني دار است .به

افزایش کیفیت زندگى افراد مبتال به درد مزمن اثربخش است.

جدول -3نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات مدیریت درد پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگن مجذورات

Fمقدار

سطح معناداری

مدل تصحیح شده

983/693

6

442/241

15/916

6/666

عرض از مبدا

59/939

1

59/939

6/649

6/122

پیشآزمون

191/389

1

191/389

2/629

6/666

گروه (متغیر مستقل)

914/116

1

914/116

65/691

6/666

خطا

248/298

63

69/649

کل

45331/666

62

کل تصحیح شده

1546/826

65

در جدول  3نتیجه آزمون تحلیل کواریانس بوضوح نشان داده

آموزش ذهنآگاهي بر کاهش مدیریت درد مزمن اثربخش

شده است .همانطور که در این جدول مبرهن است مجموع

است.

مجذورات متغیر مستقل  914.116ميباشد که منجر به اندازه

بحث و نتيجهگيری

آزمون  F 25.281ميشود که اندازه این آزمون  Fدر سطح
یک درصد معني دار است .به عبارتي دیگر ،بین دوگروه کنترل
و آزمایش در میزان مدیریت درد بعد از تعدیل اثر پیش آزمون
تفاوت معني دار ميباشد .بنابراین به این نتیجه ميتوان رسید که

هدف این پژوهش تعیین اثر بخشى ذهنآگاهي بر کیفیت
زندگى و مدیریت درد مزمن بود .اولین نتیجه پژوهش نشان داد
که آموزش ذهنآگاهي بر افزایش کیفیت زندگى افراد مبتال به
درد مزمن تأثیر معني داری دارد .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای مرتبطي مثل ( 62 ،19 ،19 ،15و  )69همسو ميباشد.
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برای مثال نتایج پژوهشي نشان داد که درمان ذهنآگاهي بر

بـه مقابلـه مؤثر قادر ميسازد ( .)69به نظر ميرسد چنین حالتي

کیفیت زندگي و ادراك بیماری بیماران مبتالء به سندرم روده

مي-توانـد کیفیـت زنـدگي را باال ببرد .در واقـع ،انجام مسـتمر

تحریکپذیر اثربخش است ( .)15همچنین آموزش ذهنآگاهي

تمرینهای ذهن آگاهي ،شـناخت و آگاهي بیماران درد مزمن را

متعالي (مدیتیشن) بر افزایش کیفیت زندگي زنان مبتال به سوء

از بدن ،احساسات و افكارشان افزایش ميدهد .در ذهن آگاهي،

مصرف مواد مخدر تأثیر دارد ( .)19همچنین پژوهشهای

توجـه بـه بدن و تنفس تمرین ميشود و ما از حسهای مختلفي که

خارجي مانند مورون و گریكو ( ،)69آشفورد و همكاران (،)19

در بـدن و حتي تنفس خود تجربـه ميکنند ،آگاه ميشـوند؛

بارسلوز و همكاران ( )62نشان دادند که ذهنآگاهي بر کیفیت

همچنین آگاه ميشوند زماني که در حالت خشم و عصبانیت

زندگي بیماران تأثیر مثبت دارد.

بدنشان گرم ميشود و یا در حالت تـرس ،ضربان قلبشان افـزایش

در تبیین این یافتهها ميتوان گفت که از لحاظ نظری بیمـاران

ميیابد و تنفس تغییر ميکند و کوتاه و تند ميشود ،با انجام

مبتال بـه درد مزمـن از تكنیک و تمرینهای ذهن آگاهي بـه

تمرینهای ذهن آگاهي ،توجه به بدن را هرچه بیشتر تجربه مي-

شـیوههای متنوعي ميتوانند سود ببرنـد .مشـابه با درمانهای

کنند و این آگاهي کنترل بعدی را زمینهسازی ميکند که همه

شـناختي-رفتاری ،هـدف ذهنآگاهي با با مشاهدهگر داخلي

این عوامل ميتواند درنهایت به افزایش کیفیت زندگي بیماران

کاهش واکنش به احساسـات و افكار پریشـانکننده همـراه بـا

دارای درد مزمن منجر بشود.

تجربه درد است ( .)69پژوهشها نشان داده است که ذهن-

همچنین به عنوان یكي دیگر از تبیینهای این نتیجه ميتواند

آگاهي منجر کاهش نابسامانيهای روانشناختي شامل اضطراب

گفت که باتوجه به محتوای جلسات ذهن آگاهي ،تاکید این

و افسردگي در بیماران مختلف ميشود ( .)68ذهنآگاهي

تكنیک بر استفاده از فنون برای کاهش تنیدگي و مقابله با درد

خودنظارتگری و تمرکز بیماران جسميو هوشیاری بدن را

است .رها کردن مبارزه و پذیرش وضعیت موجود بدون

افزایـش ميدهد که احتمال منجر بـه بهبود مكانیسمهای بدني و

قضاوت ،مفهوم اصلي و اساسي در ذهن آگاهي است .در واقع

بهبود مراقبت از خود ميشود .مشابه با آموزش آرمیدگي سنتي،

تغییر در پذیرش بدون قضاوت کردن با بهبود در کیفیت زندگي

ذهنآگاهي با افزایش میزان فعالسازی پاراسمپاتیک همراه است

ارتباط دارد ( .)36از آنجایي که کیفیت زندگي با نابسامانيهای

که ميتواند به آرامش عمیق ماهیچه و کاهش تنـش و

روانشناختي مانند استرس و افسردگي همبستگي باالیي دارد،

برانگیختگي و در نهایت کاهش درد منجر شود .ذهنآگاهي

انتظار ميرود با انجام تمرینات منظم ذهن آگاهي تغییرات مثبتي

ممكن است فرد را در برابر بدعملكردی خلق مرتبط با استرس و

در برخي از کارکردهای روانشناختي مانند کاهش اسـترس،

توسط افزایش فرایندهای مقابله کردن شـناختي ماننـد ارزیابي

افزایش بهزیستي و سالمت روان ایجاد شود و در نهایت منجـر

مجدد و تقویت مهارتهای تنظیم هیجان ماننـد تحمل پریشاني

به بهبود کیفیت زندگي در بیماران مبتال به درد مزمن شود.

محافظت کند.

نتیجه بعدی پژوهش نشان داد که آموزش ذهنآگاهي بر کاهش

کابات زین ( )61پیشنهاد ميکند کـه در ذهن آگاهي و

مدیریت درد مزمن اثربخش است؛ این نتیجه با نتایج پژوهشهای

نشستنهای طوالني مدت و بـدون حرکـت ،روی حـسهای درد

مرتبطي مثل ( 19 ،12و  )65که نشان دادند ذهن آگاهي بر

در بدن و مفاصل تمرکز کنند و بـدون تكـان خـوردن و نشان

مدیریت و خودکارآمدی درد تأثیر مثبت دارد ،همسو ميباشد.

دادن واکنشهای هیجاني به این دردها ،فقط نظاره گر باشند .وی

در تببین این نتیجه ميتوان گفت که که سطوح باالی استرس و

یادآوری ميکند که این مشاهدهگری ميتوانـد پاسـخهای

اضطراب موجب عدم سازش موفقیت آمیز با درد ميشود.

هیجـاني را که بـهوسـیله درد فراخـواني شـدهاند ،کاهش دهد.

بیماران با درد مزمن معموال افسردگي ،آشفتگي در روابط بین

بنابراین تمرین مهارت ذهن آگاهي ،توانایي مراجعان ،برای

فردی به ویژه خانواده ،آشفتگي در خواب ،خستگي و کاهش

تحمل حالتهای هیجاني منفي را افـزایش مي دهـد و آنهـا را

کارکردهای حسي و روان شناختي را تجربه ميکنند ( .)31ذهن

بهاره ساالریان و همکاران

 -055اثربخشى ذهنآگاهی بر كيفيت زندگى و مديريت درد مزمن

آگاهي به عنوان عاملي موثر برای تسكین دردها ،بیماری ها و

نگراني کاهش ميیابد .در حقیقت انجام آگاهانه تنفس باعث

ناتواني های مزمن مورد تأیید قرار گرفته است .تنفس آگاهانه

رشد عواملي مانند مشاهده ،غیر قضاوتي بودن ،غیر واکنشي

باعث کاهش پریشاني هیجاني ،شدت درد ،و افزایش کنترل در

بودن ،و عمل توأم با هوشیاری ميشود در نتیجه ما ميتوانیم خود

زندگي افراد شده و در نتیجه باعث کاهش ادراك درد و افزایش

را ازالگوهای رفتاری اتوماتیک رها کنیم و از طریق درك و

مدیریت درد ميشود.

دریافت مجدد ،دیگر با حالت هایي مثل اضطراب و ترس کنترل

همچنین ميتوان گفت که بیماران مبتال بـه درد مزمن اغلب با

نشویم ،بلكه ميتوانیم با آگاهي از این حاالت ،شدت اضطراب

مسائل روانشناختي متعددی مانند نشخوار فكری در ارتباط با

را کاهش داده و مدیریت درد را افزایش دهیم .با تنظیم دم و

درد ،کاهش تحرك محیطي و در نتیجـه مختل شدن در روابط

بازدم ،اکسیژن کافي به نورون های مغز ميرسد و سبب قوی

اجتماعي رنج ميبرند که همه این مشكالت ،بـه فشار رواني

شدن سیستم اعصاب و تمرکز حواس ميگردد و با بازدم های

شدید و مداوم منجر ميشود که اکثر افراد سعي ميکنند از آنها

طوالني باعث دفع دی اکسید کربن و سایر گازهای مضر

بگریزند .درحالي کـه بـه عنـوان نخسـتین گام در جهـت افزایش

ميگردند و سیستم پاراسمپاتیک فعال شده و سبب دفع اضطراب

تــوان مدیریــت درد در افراد بیمــار ،تالش شد تا آنـان بجـای

و ایجاد آرامش ميگردد و در نتیجه مدیریت درد افزایش

اجتنـاب کـردن ،بـا دردهـای مسـیر رسـیدن بـه سالمتي مواجـه

ميیابد.

شـوند چرا کـه ایـن مواجهـه ،نقـش زیادی در کاهش مسائل

از محدودیتهای این پژوهش این بود که علي رغم تالش

دارد .هنگاميکه افراد دچار درد مزمن سعي ميکنند از مشكالت

پژوهشگر در همسان نمودن شرکت کنندگان از نظر متغیرهای،

فعلیشان اجتناب کنند ،اگرچه در کوتاهمدت وضعیت بهتری مي-

سن و میزان تحصیالت ،ميبایست اثر متغیرهای مداخلهگری

یابند اما در طوالني مدت ،دچار وخامت اوضاع ميشوند .در

همچون تأثیر خرده فرهنگها و شرایط اجتماعي و اقتصادی

ایـن مرحلـه ،بیماران یـاد گرفتنـد کـه حرکت در مسـیر ارزش-

افراد را در نظر داشت .همچنین تعداد زیاد پرسشهای

های زندگي ،دردها و سختيهایي به همراه دارد که بـا اجتناب از

پرسشنامهها به طوالني شدن زمان اجرای آن انجامید که بر مقدار

این رنجها ،نميتوان به یک زندگي ارزشمندانه دست یافت.

دقت پاسخهای شرکتکنندگان بي تأثیر نبوده است .با توجه به

درمان مبتني بر ذهن آگاهي ،با استفاده از فنوني که دارد ،بیمار را

یافتهها و محدودیتهای پژوهشي ،پیشنهاد ميشود در پژوهش-

به مسائل و مشكالت خود آگاه کرده و سعي در پذیرش و ذهن

های بعدی ،به منظور تعمیمدهي بهتر نتایج ،از روشهای نمونه-

آگاهي برای درمان آن دارد .پذیرش در این رویكرد ،دو مولفه

گیری تصادفي استفاده شود .مطالعاتي همسو با این پژوهش در

دارد ،پذیرش ارادی درد و پرداختن به فعالیت.

دیگر نواحي کشور انجام داده و نتایج آن با نتایج این پژوهش

همچنین اجرای تكنیکهای تنفسي ذهن آگاهي بر فاکتورهای

مقایسه کنند .تحقیقات دیگری با انتخاب نمونههای بزرگتری،

اضطراب بیماران موثر است .با توجه به تأثیر آموزش تكنیکهای

اجرا شده تا عالوه بر مقایسه نتایج آنها با پژوهش حاضر ،تعمیم

تنفسي ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب بیماران مبتال به درد

یافته ها را با احتیاط زیادی مواجه نكنند و پیشنهاد ميشود تأثیر

مزمن ميتوان گفت تكنیک های تنفسي ذهن آگاهي ،شامل دم،

ذهنآگاهي بر افراد مبتال به سایر بیماریها از جمله فشارخون

حبس و بازدم آگاهانه نفس است .در حین تنفس آگاهانه فرایند

باال ،دیابت ،ام اس و میگرن نیز مورد بررسي قرار گیرد.
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Abstract
Introduction: In addition to physical problems, chronic pain also
has a negative impact on psychological aspects. The effectiveness of
mindfulness training has been shown in various areas; But it neglects
quality of life and chronic pain management. The aim of this study
was to determine the effectiveness of mindfulness on quality of life
and chronic pain management.
Method: In this study, semi-experimental design was used according
to the type of data collection. The design of this study was pre-testpost-test with control group. From the statistical population of
patients referred to the Campus Pain Specialist Clinic in the spring of
1398 by available method, 26 patients were selected and randomly
divided into two groups of 13 as experimental and control groups.
The research questionnaires were the Quality of Life Questionnaire
(World Health Organization, 1989) and Pain Self-Management
Questionnaire (Nicholas et al., 2000). Data were analyzed using
covariance test.
Result: The results of covariance showed that mindfulness has a
positive and significant effect on enhancing quality of life and pain
management in patients with chronic pain (p≤0/001).
Conclusions: Mindfulness training is effective on quality of life and
chronic pain management; therefore, it is suggested that mindfulness
techniques be applied to patients with chronic pain.
Keywords: Mindfulness, quality of life, pain management, chronic
pain

