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آزمایش ،یک گروه کنترل بود .شرکتکنندگان شامل  45نفر از بیماران همودیالیزی،که  15نفر در
گروه رواندرماني پویشي– حمایتي 15 ،نفر رواندرماني شناختي– رفتاری و  15نفر دیگر در گروه
کنترل بصورت تصادفي قرار گرفتند .درمان در طي  15جلسه به صورت فردی برای کلیه بیماران
(بجز گروه کنترل) اجرا گردید .ابزارهای اندازهگیری شامل دو پرسشنامه افسردگي بک ( )IIو تبعیت
از درمان بیماران مزمن کلیوی ( )ESRD-AQبود .تجزیه و تحلیل آماری دادهها نیز با استفاده از نرم
افزار  SPSS-23صورت پذیرفت.
نتایج :یافتهها در بررسي شاخصهای چند متغیری و سطح معناداری  0/001در درمان پویشي -
حمایتي اندازه اثر کوتاهمدت (پیشآزمون -پسآزمون)  0/90و بلندمدت (پیشآزمون -پیگیری 4
ماهه)  ،0/80در درمان شناختي – رفتاری با همین سطح معناداری ،اثر کوتاهمدت  0/61و اثر بلندمدت
 0/39را نشان داد و در نهایت با آزمون بنفروني و با استفاده از پروفایل مقایسه میانگینها اثر
کوتاهمدت و بلندمدت در درمان پویشي -حمایتي بیشتر ازدرمان شناختي -رفتاری بود.
نتیجه گیری :درمان پویشي– حمایتي در بهبود عالئم افسردگي این بیماران نسبت به درمان
شناختي -درماني مؤثرتر ميباشد اما در خصوص تبعیت از درمان بین این دو نوع رواندرماني تفاوت
معناداری یافت نشد.
واژگان کلیدی :افسردگي ،همودیالیز ،تبعیت از درمان ،رواندرماني
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

دیگر بدن ،همگي از منابع استرس هستند که بیماران همودیالیزی

نارسایي مزمن کلیوی از جمله بیماریهایي است که در بیماران

را تحت تأثیر خود قرار ميدهند و باالخص زمینه را برای ایجاد و

آن باید عالوه بر آسیب جسمي ،به جنبههای روانشناختي بیماری

تداوم مشكالت رواني همچون افسردگي و کاهش اعتماد به

که در طول عمر ،افراد مبتال را تحت تأثیر قرار ميدهد ،نیز توجه

نفس فراهم ميآورند .همچنین تغییر در خودپنداره ،تغییر در

کرد (.)1

عملكرد جنسي و ترس از مرگ نیز به این روند معیوب کمک

مزمن بودن بیماری کلیوی و طوالني بودن مدت همودیالیز،

فراواني ميکند (.)5

مشكالت رواني شدیدی را به خصوص به صورت افسردگي در

کوپ در سال  1992در مقالهای بیان ميدارد که نیازهای

این بیماران پدید ميآورد که اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش یا

فیزیولوژیک و جسماني بیماران دیالیزی شناخته شده و عمومي

رفع این مسائل رواني را ميطلبد .بیمارانيکه نیازمند همودیالیز

است اما نیازهای روانشناختي و اجتماعي این بیماران منحصر به

در مدت زماني طوالني هستند ،اغلب نگران بیماریهای غیر قابل

فرد است .براساس نظر پژوهشگران حدود  %9از بیماران دیالیزی

پیشبیني و ایجاد اختالل در زندگي خود ميباشند .اغلب آنان

به علت مشكالت رواني بستری ميشوند و میزان آن در بیماران

دچار مشكالت مالي ،عدم امنیت شغلي و اشكال در مسائل

همودیالیزی بیش از سایر انواع دیالیزهاست و بستری شدن به

جنسي هستند و به دلیل اینكه دائماً دچار بیماری بوده ،شدیداً

علت اختالالت رواني در بیمارستان همودیالیزی  1/5-3برابر

افسرده بوده و از مرگ وحشت دارند .بیماران جوان نگران

سایر بیماریهای مزمن است .دمانس و سوء مصرف دارو در

ازدواج خود ،بچهدار شدن و اداره خانواده هستند .این نوع سبک

زمینه مشكالت رواني و همچنین افسردگي از جمله شایعترین

زندگي که آنان را دائماً نیازمند درمان با دیالیز و محدودیت در

مسائل رواني در این بیماران است و همراهي این اختالالت با

مصرف غذا و مایعات ميکند ،سبب عصبانیت و خستگي بیمار و

نارسایي کلیه مقوله بحثبرانگیز و بغرنجي برای درمان این

خانوادهاش و در ادامه باعث افسردگي آنان ميگردد ( .)2در

بیماران شده است .حتي افسردگي را ميتوان به عنوان عامل خطر

اصل دیالیز روش زندگي بیمار و خانواده او را تغییر ميدهد.

مستقلي در مرگ و میر این بیماران دانست .حدود یک نفر از هر

مقدار زمان مورد نیاز برای دیالیز و ویزیت پزشكان و ماهیت

 500نفر بیمار همودیالیزی به علت افسردگي اساسي اقدام به

مزمن بیماری ،ميتواند موجب احساس بيکفایتي ،ناامیدی ،گناه

خودکشي ميکنند و این تمایل به خودکشي در زمینه افسردگي

و افسردگي شود( .)3ماهیت و شرایط درمان بیمار با همودیالیز،

ميتواند سبب عدم رعایت رژیمدرماني ،رژیمغذایي و حتي

ایجاب ميکند که بیمار برای مدتي طوالني در بیمارستان بستری

کنارهگیری بیمار از ادامه درمان شود که این عوامل (عدم تبعیت

باشد ،ساعات زیادی در کنار دستگاه دیالیزور سر کند و درمان

از درمان) درصد باالئي از علل مرگ و میر در این بیماران را به

خستهکننده و یكنواختي را تحمل نماید .برونر و کوپ نیز در این

خود اختصاص ميدهند ( .)6این تبعیت از رژیمغذایي ،دارویي و

باره معتقدند که تشخیص نارسائي مزمن کلیه و نیاز به همودیالیز

محدودیت مصرف مایعات از اهمیت بسزایي برخوردار بوده و

غالباً بیمار و خانواده او را سردرگم کرده و وی دچار کاهش

ميتواند نقش مهمي در بهبود سطح سالمت و احساس خوب

دامنه توجه ،کاهش تمرکز و افسردگي اساسي ميگردد (.)4

بودن در بیماران تحت همودیالیز داشته باشد ( .)9،8،7این در

همانطور که فیتس جرالد ميگوید :استرسورهای فیزیولوژیک و

حالي است که عدم تبعیت از رژیمدرماني در بیماران همودیالیزی

روانشناختي ،اختالل در عملكردهای فردی و ایفای نقش ،تغییر

شایع است و حدود  25-86درصد از بیماران از رژیم خود تبعیت

سبک زندگي و از طرفي کاهش سطح انرژی ،کاهش تمرکز،

نميکنند ( )10و حدود  50درصد از بیماران محدودیت مایعات

مشكالت خواب ،کاهش وزن و اختالالت در عملكرد اعضای
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و  44درصد از آنها برخي از جنبههای رژیمغذایي را رعایت

گردید .پژوهش دیگر در این زمینه ،پژوهش بدیعي است که در

نميکنند (.)11

سال  1394با عنوان اثربخشي رواندرماني پویشي -حمایتي و

امروزه شواهدی مبني بر رابطه تبعیت از درمان در بیماران

شناختي -رفتاری بر افسردگي بیماران همودیالیزی بر روی 45

دیالیزی و کاهش عامل بستری شدن این بیماران در بیمارستان

نفر از بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای مشهد صورت

وجود دارد ،بیش از نیمي از آنها معتقدند که از رژیم خود تبعیت

پذیرفته است ،نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو درمان در

نميکنند و این عدم تبعیت شامل کوتاه کردن مدت دیالیز ،عدم

کاهش افسردگي تأثیرگذار بوده و البته نتیجه درمان پویشي-

استفاده صحیح از داروها و رعایت رژیم غذایي و محدودیت

حمایتي در پیگیری نیز پایدار بوده است ( )15اما در این پژوهش

مایعات ميباشد .عدم تبعیت از درمان ،احتمال بستری شدن بیشتر

ذکر شده نیز به مقوله حیاتي تبعیت از درمان توجهي نشده است.

در بیمارستان ،عدم دریافت پاسخ مناسب از درمان و در نهایت

در پژوهش حاضر دو روش رواندرماني پویشي  -حمایتي و

اخالل در روابط خانوادگي و خلق را سبب ميشود که البته این

شناختي – رفتاری در طي  15جلسه با زمان  90دقیقه و هفتهای

چرخه ميتواند دو سویه و متقابل باشد ( .)12در همین راستا

یک نوبت /به صورت فردی و با هدف مقایسه تأثیر این دو روش

رواندرماني یكي از راههای کمک به اینگونه افراد است که

بر افسردگي و تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی انجام شده

عالوه بر تأثیر بر روان ،بر بهبود روند درمان برخي مشكالت و

است که در این مقاله نتایج آن گزارش ميشوند.

بیماریهای جسماني هم کمک ميکند و به شیوههایي گفته

روش کار

ميشود که در آن مشكالت رواني و عاطفي از طریق بیان

تحقیق حاضر با طرح پیشآزمون -پسآزمون در سه گروه (دو

مشكالت به یک درمانگر و گفتگو با او درمان ميگردد و روان

گروه آزمایش و یک گروه کنترل) انجام شد .جامعه آماری آن

درمانگر به شناخت فرد از خود و بهتر شدن توانایي مقابله کمک

شامل بیماران همودیالیزی است که در  6ماهه دوم سال  1397در

ميکند (.)13

بیمارستانهای امامرضا (ع) مشهد و طالقاني تربتجام جهت

از جمله دالیل مهم انجام تحقیق حاضر این است که روش

درمان حضور داشتند .محدوده سني این بیماران  20تا  50سال

درماني پویشي -حمایتي که تاکنون تنها برای افسردگي این

بود که از بین گروه واجد شرایط 45 ،نفر از بیماران همودیالیزی

بیماران و تنها توسط نگارنده همین پژوهش انجام شده ،بر روی

با استفاده از فرمول آماری کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب

تبعیت از درمان این بیماران هم تمرکز کند تا نتیجه آن مشخص

شدند .نمونه تحقیق بعد از تكمیل پرسشنامه افسردگي بکII

گردد زیرا یكي از مشكالت اساسي این گروه از بیماران تأثیر

تشخیص افسردگي از نوع متوسط تا شدید را دارا شده ،سپس

بیماری بر روی خلق آنها است که طبیعتاً بر روی تبعیت از درمان

پرسشنامه تبعیت از درمان برای آنها تكمیل شد و جهت

نیز تأثیر قابل مالحظهای دارد .از جمله پژوهشهای صورت

همگنسازی گروهي بر اساس نمرات ،تقسیمبندی از باالترین

گرفته در خصوص این بیماران میتوان به پژوهش سوخک و

نمره شروع گردید و به ترتیب نمره افراد بین دو گروه آزمایش و

همكاران با عنوان تأثیر مداخله شناختي -رفتاری بر تبعیت از

یک گروه کنترل توزیع و در نهایت سه گروه همگن بر اساس

رژیم دارویي بیماران همودیالیزی که در سال  1393انجام شد،

ترتیب نمرات جهت ارزیابي شكل گرفت ،بنابراین روش

اشاره کرد ،نتایج این پژوهش نشان داد که این مداخله بر تبعیت

نمونهگیری هدفمند با جایگزیني تصادفي ميباشد .مالکهای

از درمان تأثیر بسزایي دارد ( )14اما تحقیق مزبور توجهي به خلق

ورود و خروج به این تحقیق شامل این موارد هستند - 1 :ایراني و

بیماران به عنوان عاملي تأثیرگذار بر روی میزان تبعیت نداشته و

ساکن شهرهای مشهد و حومه باشد - 2 ،جهت شرکت در

روش درماني به کار گرفته شده را با سایر روشها مقایسه نكرده

پژوهش رضایتنامه کتبي آگاهانه داشته باشد - 3 ،حداقل به

تا درمان ارجح را معرفي نماید که در پژوهش فعلي به آن توجه

مدت  4ماه تحت درمان با همودیالیز باشد - 4 ،به بیماریهای
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مزمن شناخته شده دیگری نظیر :ایدز ،هپاتیت ،سرطان ،سل و

این پرسشنامه 0 :تا  :13افسردگي جزئي 14 ،تا  : 19افسردگي

بیماری مزمن انسدادی ریه مبتال نباشد - 5 ،طي  6ماه گذشته

خفیف  20 ،تا  : 28افسردگي متوسط  29 ،تا  : 63افسردگي

واقعه استرسزا یا غمانگیزی که به موجب آن دچار افسردگي

شدید .همبستگي بین فرم کوتاه و بلند آن بین  %89تا %97

اساسي شود ،نداشته باشد - 6 ،اختالل خلقي ،عاطفي شدید که

گزارش شده است .کراکر و همكاران ( )1988ثبات دروني

مانع از برقراری ارتباط مؤثر باشد ،نداشته باشد (برای پاسخ دادن

پرسشنامه را  %95ذکر کرده و آن را برای تشخیص عالئم

به پرسشنامه) - 7 ،فارغالتحصیل رشتههای روانشناسي و یا علوم

افسردگي معموالً باال ميدانند ( .)17،16پرسشنامه تبعیت از

پزشكي نباشد - 8 ،معتاد به مواد مخدر و الكل نباشد -9 ،بیش از

درمان بیماران مزمن کلیوی ( : )ESRD-AQاین پرسشنامه

یک جلسه در روند جلسات غیبت نداشته باشد .به دلیل رعایت

شامل  5بخش اصلي است که بخش اول شامل اطالعات

اصول اخالقي برای گروه کنترل نیز جلساتي در نظر گرفته شده

عمومي ( 5سؤال) ،بخش دوم پذیرش درمان با همودیالیز (14

که در صورت تمایل بعد از پایان تحقیق به صورت فردی برای

سؤال) ،بخش سوم در خصوص پذیرش درمان دارویي

آنها اجرا ميشود .در این پژوهش مالحظاتي اخالقي مورد

(9سؤال) ،بخش چهارم درخصوص محدودیت مایعات

توجه قرار گرفتند -1 :ارائه معرفينامه رسمي از دانشگاه علوم

(10سؤال) و بخش پنجم در ارتباط با رژیم غذایي توصیه شده

پزشكي جهت بیمارستانها و مراکز انتخاب شده -2 /کسب اجازه

( 8سؤال) ميباشد .کمترین نمره پرسشنامه صفر و بیشترین نمره

از پزشكان معالج و سرپرستان بخشهای مربوطه -3 /ارائه

کسب شده  1200است و نمره کل تبعیت از درمان ،حاصل جمع

توضیحات الزم درباره موضوع و روش انجام پژوهش به کلیه

امتیازات این  5قسمت ميباشد .کسب نمره باالتر در این

واحدهای مورد مطالعه به نحوی که شرکت آنها در این تحقیق

پرسشنامه نشاندهنده تبعیت بهتر از درمان است که در نهایت بر

با آگاهي کامل و رضایت شخصي آنها و بدون اجبار باشد-4 /

اساس طیف لیكرتي دستهبندی ميشود و یک انحراف معیار

کسب رضایتنامه کتبي آگاهانه از بیماران -5 /در تمام روند

باالتر و پایینتر از میانگین در تبعیت از درمان کلي و ابعاد آن به

اجرای پژوهش به واحدهای پژوهش نیز این اطمینان داده شد که

عنوان سطح تبعیت از درمان متوسط ،نمرات پایینتر از آن به

تمامي اطالعات گردآوری شده اعم از اطالعات شناسایي و

عنوان تبعیت از درمان ضعیف و نمرات باالتر به عنوان تبعیت از

درماني کامالً محرمانه است و فقط نتایج کلي آنها اعالم خواهد

درمان خوب در نظر گرفته ميشود .پایایي این پرسشنامه با

شد .بعد از گرفتن پستست به مدت چهار ماه درمان قطع گردید

آزمون مجدد  0/83گزارش شده است ( .)18نمره روایي

تا بیماران بعد از گذشت این مدت پیگیری شوند و نتایج آن نیز

محتوای کل برای گویههای پرسشنامه  %98محاسبه شده که از

به این منظور که پایداری درمانها از جمله درمان مؤثرتر نیز تعیین

نظر اعتبار محتوا نمره مطلوبي میباشد .پایایي پرسشنامه بعد از

گردد ،بررسي شد.

تكمیل آن توسط  10بیمار همودیالیزی به فاصله زماني دو هفته با

ابزار پژوهش شامل :پرسشنامه افسردگي بک ) : (IIاین

آزمون مجدد  %85مي باشد .پایایي پرسشنامه اصلي بر اساس

پرسشنامه شامل  21پرسش با جمالت انتخابي است که  11ماده

مطالعات کیم و همكاران با آزمون مجدد  %83اعالم گردیده

آن مربوط به حوزه شناختي 1 ،ماده مربوط به روابط بین فردی،

است (.)19

 2ماده عالئم عاطفي 7 ،ماده عالئم جسماني و  2ماده عالئم

برای جلسات درماني در هر گروه نیز پروتكل درماني خاص آن

آشكار افسردگي را مورد سنجش قرار ميدهد و فرد مورد

روش اجرا گردید .در روش پویشي -حمایتي و در طي چند

سنجش با توجه به احساس و نگرش خود ،به یكي از گزینهها

جلسه اول ،درمانگر باید متوجه شكایت عمده بیمار و عالئم

پاسخ داده و بر اساس مجموع نمرات داده شده به پاسخهای وی،

بالیني وی شده و به نقاط ضعف و قوت ،مكانیزمهای مورد

میزان افسردگي فرد مورد ارزیابي قرار ميگیرد .نقاط برش در

استفاده ،عملكرد خود و سطح عزتنفس وی بپردازد و
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مژگان بدیعی اول و همكاران

فرمولبندی را با فرضیه نواحي نقایص حاد و مزمن در عملكرد

اجتماعي مناسبي داشته باشد .تشویق بیمار برای انجام کارهای

دفاعي ،مهارتهای انطباقي و عملكرد خود که مداخالت

فیزیكي ازجمله ورزش و استحمام روزانه و مرتب کردن ظاهر و

حمایتي باید به طور مستقیم انجام شود ترکیب مینماید ،سپس

پوشیدن لباس مرتب از راهكارهای رواندرماني در طیف حمایتي

هنگاميکه درمانگر و بیمار به فهم مشترکي در روند درمان

ميباشد ،اما نباید او را به فعالیتهایي که به علت تمرکز ضعیف

رسیدند ،با توجه به نوع مورد ،در طیفي بین پویشي تا حمایتي

احتمال شكست در آن هست واداشت ( .)20در مرحله میاني

پیش میرود و عالوه بر تكنیکهای مخصوص به خود ،از اجزای

درمان ،درک و حمایت از مراجع یا بیمار به عنوان یک تجربه

بیشتر درمانها با توجه به مسیر درمان توامأن استفاده ميکند و در

عاطفي اصالحي به وی کمک خواهد کرد و بعد از آن به طور

اصل این روش رویكرد متنوعي است که از طریق دستیابي به

ویژه به هدفها پرداخته ميشود .فاز انتهایي نیز در صورتي آغاز

بینش در مورد احساسات ،افكار ،نیازها و تعارضها و به دنبال آن

خواهد شد که خود بیمار این احساس را داشته باشد که دیگر نیاز

تالش بیمار در جهت حل خودآگاه و تلفیق بهتر این تعارضها

به ادامه کار با یک همراه را نداشته و خود به تنهایي قادر به حل و

در پي تغییر شخصیت به رفع اختالل کمک ميکند و در اصل

فصل شرایط حاضر ميباشد که در بیماران و مراجعان مختلف در

هدف از آن کاهش نشانهها ،بهبود عملكرد کلي فرد ،کمک به

جلسات یكساني این روند اتفاق نميافتد .در طول این دوره از

تطابق وی با شرایط دروني یا بیروني که دارد و افزایش

درمان ،در موازات و همراهي پرداختن به مسئله اصلي ،اهداف

عزتنفس است تا بیمار یا مراجع با مشكالتي که دارد بتواند در

جدیدی نیز ممكن است برای بیمار در زمینهای بوجود آیند مانند

بهترین حالت ممكن قرار گرفته و از بحراني که با آن دست و

حوادث زندگي و یا مواردی در عملكرد تطبیقي وی که بر اساس

پنجه نرم میكند رهایي یافته و از توانایيهای خود به خوبي

درخواست مراجع یا بیمار به صورت فوری به آنها خواهیم

استفاده نماید .در ابتدا با توجه به فرمولبندی مراجع و تعیین

پرداخت .در پایان درمان رسمي ،دستاوردها خالصه و دستور کار

وضعیت وی و با توجه به مزمن بودن بیماری همودیالیز با طیف

برای ادامه انجام روند به مراجع یا بیمار داده ميشود و اینچنین

حمایتي روند درمان شروع خواهد شد و در این طیف باید بیمار

درمان به عنوان یک مجموعه سازمانیافته از دورهها ،با یک

افسرده را تشویق کرد تا ازگوشهگیری پرهیز کرده و فعالیت

شروع ،میانه و پایان صورت ميپذیرد (.)21

پروتكل درمان شناختي – رفتاری
جلسه

راهبردهای مورد استفاده
 معرفي درمانگر و بیمار به یكدیگر .
 قواعد جلسات .
 -1رازداری و محرمانه بودن .
 -2مقیاسهای درجهبندی و فهرست وارسي .
 -3تكلیف منزل .
 -4تكالیف انجام نشده .

جلسه اول

 معرفي رویكرد شناخت -رفتاردرمانگری به افسردگي .
مداخلههای رفتاری .
مداخلههای شناختي .
 تشریح مدل زیستي ،رواني ،اجتماعي افسردگي و مطرح کردن پنج مؤلفه مهم آن .
 .1رفتار .
 . 2افكار .
 .3هیجانها .
 .4زیستشناختي .
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مژگان بدیعی اول و همكاران

 .5محیط .
 تكلیف منزل  :تكمیل برگههای مربوط به مدل زیستي ،رواني ،اجتماعي و مطالعه دستورالعمل
همراه با آن .
 تعیین هدف .
 . 1تعیین اهداف .
2

 .2تعیین تغییرات رفتاری برای دستیابي به این اهداف .

 .3 2چگونگي دستیابي به این اهداف و نظارت بر میزان پیشرفت.
جلسه دوم

 مطرح کردن رابطة بین حاالت خلقي و رفتاری .
 مطرح کردن سیستم نمرهگذاری خلق – هیجان .
 نشان دادن رابطة بین فعالیتها و خلق (برای مثال چه فعالیتهایي باعث بهبود خلق و چه
فعالیتهایي سبب بدتر شدن خلق ميشود) .
 بررسي راههای بهبود ارتباط با پزشک از دیدگاه بیمار.
 تكلیف منزل :تكمیل برنامة فعالیت با فعالیتها و درجهبندی کردن خلق
 مداخلههای رفتاری :اصالح رفتارها برای بهبود خلق .
 -1مطرح کردن مفهوم تسلط (احساس کارامدی) و خشنودی و شادی با استفاده از مثالهایي از
گذشته برای نشان دادن این گونه فعالیتها .

جلسه سوم

 -2تمرکز روی ترکیب فعالیتهای شاد و همراه با تسلط برای اثبات تعادل در تقویت و تمرکز بر
روشهای ارتقاءدهنده ارتباط با پزشک .
 تكلیف منزل  :تكمیل و انجام برنامه فعالیت یا فعالیتهای جدیدی که به آن اضافه شده است و
درجه بندی خلق.
 بررسي نتایج و پیامدهای اصالحات رفتاری و تنظیم آنچه مورد نیاز است.
 تعیین «تغییرات خلقي» که با مداخلههای شناختي مورد هدف قرار خواهند گرفت.

جلسه چهارم

 نامگذاری و درجه بندی هیجانهای تجربه شده در موقعیتهای سخت موجود در مثالها
عليالخصوص موارد بین فردی .
 تكلیف منزل  :دو ستون اول برگة ثبت افكار (موقعیتها وهیجانها) تكمیل شود .
 بررسي موارد و مثالهای موجود در برگههای ثبت افكار :توصیف موقعیت و تشخیص و تعیین
هیجان .

جلسه پنجم

 تشریح تعبیر و تفسیر و « خود گفتوگویي » به عنوان رابطه بین موقعیت و هیجان  ،با استفاده از
مثالهای بیمار.
« افكار داغ» و خودآیند  :تمرکز بر افكاری که بیشترین رابطه را با هیجان دارند .
 تكلیف منزل  :تكمیل سه ستون اول برگههای ثبت افكار وتعیین افكار داغ .
 بررسي مثالهای موجود در برگههای ثبت افكار :توصیف موقعیت ،خلق و افكار .
 تعیین افكار داغ موجود در مثالها .

جلسه ششم

 معرفي تكنیک شواهد ،پیدا کردن مدارک و شواهد «برای» افكار داغ .
 ارزشیابي شواهد موجود درباره افكار داغ .
 تكلـیف منـــزل  :تكمیل چهار ستـون اوّل برگه هـای ثـبت افكار (اضافه کردن شواهدی در
زمینة افكار داغ).
 بررسي مثالهای موجود در برگههای ثبت افكار :موقعیت ،خلق  ،افكار و شواهدی درباره افكار

جلسه هفتم

داغ .
 معرفي «شواهد مخالف» با پرسیدن سؤال هایي برای رسیدن به حقایق جدیدی که از افكار داغ

 -1859م جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهمن-اسفند  ،98شماره ،6سال 62

حمایت نميکنند .
 استفاده از مثالهای بیمار برای اثبات سؤالهایي که برای استخراج شواهد و مدارک موافق و
مخالف با افكار داغ پرسیده ميشوند که این افكار ميتواند در برخورد با کادر درماني و
عليالخصوص در ارتباط با پزشک باشد .
 تكلیف منزل  :تكمیل پنج ستون از برگههای ثبت افكار (اضافه کردن شواهدی که «مخالف»
افكار داغ هستند) .
 معرفي فهرست «تحریفهای فكری» برای اثبات اینكه ممكن است سوگیریهای موجود در
جلسه هشتم

تفكر به صورت نظامداری رخ دهند.
 بررسي مثالهایي درباره خطاهای شناختي موجود دربرگههای ثبت افكار.
 تكلیف منزل  :تكمیل هفت ستون اول برگههای ثبت افكار و تعیین تحریفهای فكری .
 معرفي «افكار بدیل» و چگونگي ثبت آنها.

جلسه نهم

 کاربرد مسئله گشایي در مورد افكار بدیل از جمله فراموش کردن شواهد ،تشخیص نادرست
افكار داغ ،فعالسازی باورهای محوری و مهم .
 تكلیف منزل  :تكمیل برگههای ثبت افكار.
 بررسي مثالهای موجود در برگههای ثبت افكار که حاوی اطالعات کافي برای نتیجهگیری
کردن هستند .

جلسه دهم

 مطرح کردن آزمایشها  :چه موقع شواهد برای نتیجهگیری کردن ناکافي است و به اطالعات
بیشتری نیاز داریم ،پیشنهاد راهي برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز.
 طراحي آزمایشي که همگون با مثال یا مورد بیمار است.
 تكلیف منزل  :آزمایش و بازبیني نتایج و پیامدهای آن .
 بررسي برگههای ثبت افكاری که حاوی مشكلي هستند که باید حل شود.

جلسه یازدهم

 مطرح کردن راهبردهای حلمسئله وقتي شواهد نشاندهنده وجود مشكل حل نشدهای هستند.
 استفاده از یكي از مثالهای فرد برای ایجاد یک طرح و برنامه حلمسئله.
 تكلیف منزل  :تكمیل تكالیف حلمسئله.
 معرفي «شناختهای عمیق»  ،مفهوم پیش فرضهای شرطي و باورهای محوری و مهم .
 نمایش دادن شناخت عمیق با استفاده از فن پیكان وارونه .

جلسه دوازدهم

 تشریح روش پیكان وارونه به همان شكلي که برای فرضهای شرطي درباره خود ،دیگران و
جهان مورد استفاده قرار ميگیرد.
 تكلیف منزل  :تكمیل و انجام تمرین پیكان وارونه .
 تشریح رابطه بین پیشفرضهای شرطي و باورهای محوری و زیربنایي .
 نمایش مدل پیوستاری از باورهای محوری و زیربنایي و تأکید بر فنون احتمالي برای تغییراین

جلسه سیزدهم

باورهای محوری و زیربنایي .
 تكلیف منزل  :ایجاد پیوستاری از باورهای محوری و زیربنایي و حرکت در مسیر شواهد مربوط
به باورهای محوری و زیربنایي بدیل .
 معرفي راهبردهای مقابلهای مرتبط با باورهای محوری و زیربنایي .
 استفاده ازمثالهای بیمار برای نشان دادن ماهیت خود آسیبرسان راهبردهای مقابلهای .

جلسه چهاردهم

 پیشنهاد راهبردهای مقابلهای بدیل به بیمارو جمعبندی روشهای ارتباطي صحیح در برخورد با
پزشک .
 تكلیف منزل  :بهکارگیری راهبردهای مقابلهای بدیل و نظارت بر نتایج این راهبردها .

جلسه پانزدهم

 مطرح کردن مفاهیم بازگشت و عود مجدد بیماری .

مژگان بدیعی اول و همكاران
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 معرفي راهبردهایي برای مقابله با این بازگشتها و عودها .
 برنامهریزی راهبردهای مخصوص برای بیماران برای مقابله با بازگشت

نتایج

خصوص جنسیت ،سعي شد برابری تعداد مردان و زنان رعایت

در خصوص ویژگیهای جمعیتشناختي در این تحقیق،

گردد که با توجه به گروههای  15نفری ،تعداد مردان یک نفر

متغیرهای سن و جنسیت مورد توجه قرار گرفتند که در خصوص

در هر گروه بیشتر گردید.

سن ،میانگین  38سال و انحراف استاندارد  5/23محاسبه شد و در
جدول -1شاخصهای توصیفي نمرات افسردگي گروههای آزمایش و گواه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
متغیر

افسردگي

گروه

پسآزمون
انحراف

میانگین

میانگین

استاندارد

پیگیری
انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پویشي  -حمایتي

36/6

13/02

24/7

11

21/8

9 /8

شناختي  -رفتاری

32/5

8

27/7

7 /4

26/5

6 /9

گواه

33/5

10/5

34

9 /7

31/1

7 /8

جدول -2شاخصهای توصیفي نمرات تبعیت از درمان گروههای آزمایش و گواه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
متغیر

تبعیت از درمان

گروه

میانگین

پسآزمون
انحراف

میانگین

استاندارد

پیگیری
انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پویشي  -حمایتي

741/7

153/7

815

160/6

805

157/6

شناختي  -رفتاری

686/7

143/9

735

104/7

710

107/6

گواه

755

178/8

818/3

188/1

793/3

203

جدول  -3شاخصهای چندمتغیری تأثیر درمان پویشي  -حمایتي
تأثیر

نوع آزمون

مقدار شاخص

نسبت F

درجه

آزادی درجه آزادی خطا سطح معناداری

اندازه اثر

فرضیه
کوتاهمدت

الندای ویلكز

0/10

**110/7

2

25

0/000

0/90

اثر بلندمدت

الندای ویلكز

0/20

**50/66

2

35

0/000

0/80

جدول -4شاخصهای چندمتغیری تأثیر درمان شناختي  -رفتاری
تأثیر

نوع آزمون

مقدار شاخص

نسبت F

درجه

آزادی درجه آزادی خطا سطح معناداری

اندازه اثر

فرضیه
کوتاهمدت

الندای ویلكز

0/39

**19/5

2

25

0/000

0/61

بلندمدت

الندای ویلكز

0/61

**7/9

2

25

0/002

0/39

مژگان بدیعی اول و همكاران
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جدول  - 5شاخصهای چندمتغیری تفاوت تأثیر درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي  -رفتاری
تأثیر

نوع آزمون

مقدار شاخص

نسبت F

درجه

آزادی درجه آزادی خطا سطح معناداری

اندازه اثر

فرضیه
کوتاهمدت

الندای ویلكز

0/35

**23/4

2

25

0/000

0/65

اثر بلندمدت

الندای ویلكز

0/34

**23/8

2

25

0/000

0/66

جدول زیر تفاوت تأثیر درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي  -رفتاری بر هریک از متغیرهای مورد مطالعه را نشان ميدهد.
جدول  -6مقایسه تأثیر درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي  -رفتاری
متغیر

افسردگي
تبعیت از درمان

اثر

تحلیل واریانس مكرر (بنفروني)
F

سطح معناداری

ضریب اتا

کوتاهمدت

**47

0/000

0/64

بلندمدت

**41/3

0/000

0/61

کوتاهمدت

1/67

0/208

0/06

بلندمدت

2/63

0/117

0/09

تفاوت تأثیر درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي  -رفتاری
را نشان ميدهد .با توجه به اینكه مقایسه دو گروه همراه با

پروفایل مقایسه میانگینها بهتر صورت ميگیرد ،لذا تفسیر نتایج
ذیل پروفایل مقایسه دو گروه انجام شده است.

نمودار -1پروفایل مقایسه میانگین افسردگي دو گروه درمان شناختي  -رفتاری و درمان پویشي  -حمایتي
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نمودار  -2پروفایل مقایسه میانگین تبعیت از درمان دو گروه درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي  -رفتاری

بحث

درمان شناختي  -رفتاری بر افسردگي و تبعیت از درمان در

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که در گروههای

بیماران همودیالیزی تأثیر کوتاهمدت متوسط و تأثیر بلندمدت

درمان پویشي – حمایتي و شناختي -رفتاری ،پس از درمان،

کمي دارد .مقایسه میانگینها نشان ميدهد ،درمان پویشي -

افسردگي کاهش قابل مالحظهای داشته که این کاهش در

حمایتي نسبت به درمان شناختي  -رفتاری اثر کوتاهمدت بیشتری

پیگیری نیز تداوم داشته است .در گروه گواه ،تفاوت قابل

بر کاهش افسردگي دارد .همچنین ،اثر بلندمدت درمان (مقایسه

مالحظهای در پسآزمون مشاهده نشد و در پیگیری میزان

پیشآزمون و پیگیری) در دو گروه متفاوت است .مقایسه

افسردگي در حدود دو نمره کاهش یافته است.

میانگینها نشان ميدهد ،درمان پویشي -حمایتي نسبت به درمان

در گروه درمان پویشي  -حمایتي ،پس از درمان ،تبعیت از درمان

شناختي -رفتاری اثر بلندمدت بیشتری بر کاهش افسردگي دارد.

افزایش قابل مالحظهای داشته که این افزایش در پیگیری نیز

بنابراین ،درمان پویشي  -حمایتي نسبت به درمان شناختي -

تداوم داشته است .در گروه درمان شناختي  -رفتاری ،پس از

رفتاری تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت بیشتری بر کاهش افسردگي

درمان ،تبعیت از درمان افزایش قابل مالحظهای داشته اما در

بیماران دارد .آزمون بنفروني نشان داد ،اثر کوتاهمدت درمان

پیگیری نسبت به پسآزمون نمره تبعیت از درمان کاهش یافته

(مقایسه پیشآزمون و پسآزمون) و اثر بلندمدت (مقایسه

است اما همچنان از خط پایه باالتر است .در گروه گواه نیز میزان

پیشآزمون و پیگیری) در دو گروه تفاوت معناداری با یكدیگر

تبعیت از درمان افزایش یافته است اما در پیگیری پایین آمده

ندارد .بنابراین بین درمان پویشي  -حمایتي و درمان شناختي -

است .اندازه اثر درمان پویشي  -حمایتي بر این متغیرها برای اثر

رفتاری بر تبعیت از درمان بیماران تفاوتي وجود ندارد.

کوتاهمدت  0/90و بلندمدت  0/80ميباشد که معرف یک اندازه

محدودیتهای پژوهش -1 :برخي بیماران به واسطه تحلیل رفتن

اثر بزرگ ميباشد ،یعني درمان پویشي  -حمایتي بر افسردگي و

قوای جسماني به دلیل بیماریشان ،به سختي در ابتدا قادر به

تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی تأثیر زیادی دارد .اندازه

پاسخگویي به سؤاالت آزمون به منظور تعیین سطح افسردگیشان

اثر درمان شناختي  -رفتاری بر این متغیرها برای اثر کوتاهمدت

بودند -2 /برخي بیماران با توجه به مشكالت شناختي در تجزیه و

 0/61که معرف یک اندازه اثر متوسط است و برای اثر بلندمدت

تحلیل مفهوم سؤاالت با مشكل مواجه بودند و نیاز به کمک

 0/39ميباشد که معرف یک اندازه اثر کوچک ميباشد ،یعني

بیشتری داشتند که این مسئله سرعت پاسخدهي را کميکندتر

 -1863مقایسه تأثیر رواندرمانی پویشی -حمایتی و شناختی -رفتاری بر روی افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی

مژگان بدیعی اول و همكاران

دیالیزی که در آن مهمترین

ميکرد-3 /کمبود مطالعات جامعهنگر در کشور -4 /وجود

تبعیت از درمان بیماران

مسائل قانوني و لزوم رعایت آن که در ابتدا باعث از دست دادن

علل عدم تبعیت از درمان این گروه شامل عوامل روحي و

زمان زیادی گردید -5 /اندک بودن بررسيهای انجام شده در

رواني ،کمبود آگاهي و نگرش بیماران دیالیزی و کمبود

این زمینه در داخل و خارج از کشور و نیز محدودیت دسترسي به

حمایت اجتماعي ذکر گردید ( .)22با توجه به این یافته لزوم

این منابع ،پژوهشگر را در مقایسه یافتههای این پژوهش با سایر

اولویت پرداختن به پژوهش حاضر مشخص میگردد .پژوهش

یافتهها با مشكل مواجه کرد.

مهروترا و همكاران نیز در سال  2019با عنوان مقایسه اثربخشي

نتیجهگیری

درمان شناختي -رفتاری و درمان دارویي ،برای درمان افسردگي

با توجه به افزایش چشمگیر اختالل افسردگي و کاهش میزان

بیماران همودیالیزی،

تبعیت از درمان در بین بیماران همودیالیزی و نتایج حاصل از

آمریكا و بر روی  41بیمار نشان داد که درمان دارویي تأثیر

این پژوهش که نشان میدهد رواندرماني پویشي -حمایتي در

بیشتری نسبت به درمان شناختي -رفتاری بر روند بهبود عالئم

بهبود افسردگي بیماران مؤثرتر بوده است و بین دو نوع

افسردگي این دسته از بیماران داشته است ( )23و همین امر لزوم

شناختي – رفتاری در

توجه به درمان روانشناختي دیگری را برای آن دسته از بیماراني

خصوص تبعیت از درمان تفاوتي وجود ندارد ،لزوم توجه ویژه

که از درمان دارویي در خصوص مشكل روانشناختي خود

رواندرمانگران به سمت رواندرمان پویشي -حمایتي برای

پیروی نميکردند را در ذهن متبادر میسازد.

درمان افسردگي این بیماران هویدا شده و کاربرد مهم درماني

تشکر و قدردانی

آن را برای بیماریهای مزمن از جمله نارسایي مزمن کلیوی

در این مقاله هیچگونه تضاد منافعي گزارش نمیشود و مقاله منتج

ميکند و در خصوص تبعیت از درمان تأثیرات

از بخشي از پایاننامه دکتری تخصصي رشته روانشناسي سالمت

یكسان بوده که قاعدتاً برای پیشبرد هر دو مورد (کاهش

مصوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربتجام با شناسه اخالق

افسردگي /افزایش تبعیت از درمان) توجه به درمان پویشي-

 IR.IAU.MSHD.REC.1398.069ميباشد .نویسندگان

حمایتي خالي از لطف نیست.

مراتب تقدیر و تشكر خود را از پرسنل بخشهای دیالیز

از جمله مطالعاتي که به تأثیر مداخالت روانشناختي بر بهبود

بیمارستانهای مربوطه و به خصوص بیماران محترم همودیالیزی

شرایط این گروه از بیماران پرداخته و نتایج آنها همسو با یافته

که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند ،اعالم میدارد.

به دست آمده از این پژوهش بوده است ،عبارتند از :پژوهش

*واژه پویشي در این پژوهش به معنای بیانگر میباشد.

رواندرماني پویشي – حمایتي و

آشكار

در  3منطقه شهری در ایاالت متحده
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the efficacy of
supportive- expressive and cognitive - behavioral psychotherapy on
depression and adherence to hemodialysis patients.
Materials and Methods: The study had a quasi-experimental design with
pretest and post-test.A total of 45 patients undergoing hemodialysis were
selected through purposive sampling and randomly allocated to the three
study groups. 15 patients were treated by supportive – expressive
psychotherapy, 15 patients by cognitive - behavioral psychotherapy and 15
patients were in the control group. The measurement tool was Beck
Depression Inventory II and End stage renal disease adherence questionnaire
(ESRD-AQ). The data were analyzed through spss-23.
Results: Results in the study of multivariate indicators and significance level
of 0.001 in the group of supportive-expressive psychotherapy showed the
size of short-term (pre-test-post-test) effect was 0.90 and long-term (pretest-follow-up for 4 months) was 0.80 and in cognitive-behavioral therapy
With the same significance level, the short-term effect was 0.61 and the
long-term effect was 0.39, and finally, with the Benfroni test and using the
average comparison profile, the short-term and long-term effect in
supportive- expressive psychotherapy was higher than cognitive-behavioral
therapy.
Conclusion: Supportive-expressive psychotherapy is more effective in
improving the depressive symptoms of these patients than cognitivebehavioral psychotherapy, but no significant difference was found between
these two types of psychotherapy for adherence.
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