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1استادیار گروه روانشناسي دانشگاه آزاد زاهدان
 2دانشیار گروه روانشناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سبکهای مقابله با استرس و
کاهش افسردگي بیماران مبتال به ام اس شهر تهران در سال  1398انجام شد.
روش کار
روش پژوهشي حاضر نیمه آزمایشي است و برای جمعآوری دادهها از طرح پیشآزمون-پسآزمون با
گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را  17000بیمار عضو جامعه ام اس شهر تهران
تشكیل دادهاند که از بین آنها 30 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفي در گروه

3

دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

آزمایش ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) گمارده شدند .گروه آزمایش درمان شناختي مبتني بر ذهن
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دانشجوی دکترای روانشناسي دانشگاه آزاد واحد

آگاهي به مدت  8جلسه  90دقیقهای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند.
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دانشجوی دکترای روانشناسي دانشگاه آزاد واحد

زاهدان

افسردگي بک ( )1961بودند که در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد استفاده قرار گرفتند.
تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرمافزار  spss22در دو بخش توصیفي
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و استنباطي (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت.
نتایج
یافته ها نشان داد که شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي باعث افزایش سبک مقابله ای مساله مدار و
کاهش سبک مقابله ای هیجان مدار در بیماران مبتال به ام اس شد .همچنین نتایج نشان داد که شناخت
درماني مبتني بر ذهن آگاهي باعث کاهش افسردگي در بیماران مبتال به ام اس گردید.
نتیجه گیری
به نظر ميرسد ،شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي ميتواند باعث کاهش افسردگي و تكنیکهای
موثری را برای مقابله با استرس و هیجانهای منفي در بیماران مبتال به ام اس ارائه دهد.
کلمات کلیدی
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي ،سبکهای مقابله با استرس ،افسردگي ،بیماران ام اس
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

مشكالت کامالً به هم مربوط بوده و بر هم تأثیرگذار است

ام اس یک بیماری التهابي ،مزمن و خودایمن است که با از

(وایت هاوس ،فیسک ،برنشتاین ،بریگان ،بولتون 6و همكاران،

بین رفتن غالف میلین دستگاه عصبي مرکزی همراه است (موسز

 .)2019بیماری در  10درصد از افراد دارای سیر پیشرونده اولیه

رادریگوز .)2017 1،عالمت این بیماری ترکیبي از عوامل

و بهبودی موقت ،نادر است که زوال عملكردهای شناختي را به

ژنتیكي و محیطي است (پیچلر ،خلیل ،النگ کامر ،پینتر،

روپلي2

همراه دارد .در الگوی دیگر که کمتر متداول است ( 5درصد)،

و همكاران .)2019 ،معموالً اولین تظاهرات این بیماری در سنین

بیماری دارای عود پیشرونده ميباشد و طي دورههای عود و

 20تا  40سالگي با عالئميچون اضطراب ،ضعف ،اختالل در

وخامت بیماری ،ناتواني بهطور مستمر ادامه ميیابد (پالم ،کااله،

تعادل ،اختالل بینایي و افسردگي بروز ميیابد (لیموس،

کرینگ ،لفوچیور و آیاچ .)2018 7،در حمالت تیپیک،

وارینگتون و رودریگوز .)2018 3،فصل تولد در آن تأثیرگذار

نشانههای بیماری طي چند روز تا  2-3هفته وخامت ميیابد و

است بهگونهای که بیشترین آمار مربوط به متولدین فصل بهار و

سپس فروکش ميکند .بهبودی حمالت سریع است و در عرض

کمترین مربوط به متولدین فصل پاییز ميباشد (بكر ،کالگارو،

چند هفته به وجود ميآید؛ اگرچه ممكن است چند ماه طول

الناپیكسوتو ،فریرا ،ملو ،گاما4و همكاران .)2013 ،اپیدمیولوژی

بكشد .میزان بهبودی جسماني در بین بیماران و حمالت مختلف

ام.اس در دهههای اخیر تغییر نموده است تا آنجا که روزانه

بیماری متفاوت است؛ بهطوری که فروکش کردن بیماری

گزارشات متعددی مبني بر افزایش میزان شیوع این بیماری در

ممكن است کامل باشد ،ولي در بیشتر موارد بهطور کامل

سراسر جهان منتشر ميشود ،طبق برآورد مطالعات انجام شده،

فروکش نميکند و به دنبال حمالت بعدی نقصهای

در سراسر جهان  2/5میلیون نفر از بیماری ام.اس رنج ميبرند

دائميبیشتری به وجود ميآید (حسنزاده ،وشاني ،رمضان زاده و

(وانگ و گرینبرگ .)2018 5،انجمن ملي ام.اس در سال 2011

گازراني .)1393 ،برخي از محققان معتقد هستند که عود بیماری

اعالم کرده است که بیشتر از  1/2میلیون نفر در سراسر جهان به

تأثیر بر روی پیشرفت ناتواني ندارد (گودین ،ریدر ،برمل ،گاتر،

آن مبتال هستند .کشور ما ،ایران یكي از مناطق نسبتاً شایع ام.اس

فوکس 8و همكاران ،)2016 ،اما مطالعاتي نشان داده است که

است .میزان ابتال به این بیماری در ایران ،بهرغم آمار کمتر

عود به عنوان یكي از عوامل خطر پیشرفت و گسترش ناتواني

گزارش شده در بین آسیایيها ( 5-3نفر در هر  100هزار نفر)،

بیمار محسوب ميگردد (اولن-بروکي ،کاستلي-هالي ،الگ،

در حدود  15تا  30نفر در هر  100هزار نفر است .طبق گزارش

جانسون .)2012 9،این عالئم نهتنها سالمت عموميفرد را محدود

انجمن ام.اس ایران در حدود  40هزار نفر بیمار در کشور وجود

ميسازند ،بلكه توانایي انجام فعالیتهای حرکتي روزانه را تحت

دارد که  9000نفر آنها ثبت شدهاند ،این رقم رو به افزایش

تأثیر قرار ميدهند .نقش تعادل در استقالل فعالیتهای روزمره

است (عابدیني ،قنبری هاشمآبادی و طالبیان شریف.)1395 ،

زند333گي حیاتي ميباشد .اختالل در کنترل منجر به کاهش

از جمله مشكالت رایج در بیماران مبتال به ام.اس اختالل در

ثبات فرد ميگردد و درنتیجه کاهش استقالل عملكردی ،تشدید

تعادل و تحرک و نیز شكایت این بیماران از مشكالت خواب و

ناتواني و همچنین افزایش خطر افتادن ميگردد (ایلفت ،لیتگو،

خستگي ميباشد که مطالعات مختلف نشان داده است ،این

مارتین و بروک .)201510،همه موارد یاد شده یكي از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر بهزیستي رواني بیماران مبتال به ام اس بوده و
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غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

با بروز اختالالت رواني رابطه تنگاتنگ دارد و همانطور که

داشتند .در این مطالعه سبکهای مقابله هیجان مدار و اجتناب

مطالعات گذشته نشان دادهاند ،با افزایش شدت خستگي ،میزان

تجربي ،آشفتگي روان شناختي را پیشبیني کردند و میزان

افسردگي در این بیماران افزایش ميیابد (ویدر و پل.)2014 1،

واریانس تبییني سبکهای مقابله بیشتر از اجتناب تجربي بود.

بنابراین توجه به مولفههای رواني این بیماری و مداخله در این

سبکهای مقابلهای به عنوان کوششهایي برای باال بردن تناسب

خصوص ميتواند نقش موثری در سازگاری بیمار با شرایط

بین شخص و محیط و یا به عنوان تالشهایي برای اداره

جسماني خود ایفا کند .خصوصا مداخالتي که افسردگي را

رویدادهایي که استرس زا درک ميشوند ،تعریف شده است.

هدف قرار ميدهد ،زیرا حدود  %50بیماران مبتال به ام اس از

بیلینگز و موس )1981(7مقابله را واکنشهای شناختي و رفتاری

افسردگي رنج ميبرند و میزان افسردگي در این بیماران بیش از

افراد که در پاسخ به موقعیت و عوامل فشارزا که در زندگي

جمعیت عادی و سایر بیماریهای مزمن جسماني دیگری است

اخیرشان اتفاق افتاده است ،تعریف ميکنند .الزاروس مقابله را

فورنارو2،

تالش برای کنترل و اداره موقعیتهای به نظر خطرناک و

(کارتا ،پاریبلو ،آناستازیا ،دی براردیس ،ناردی و

 .)2018شدت افسردگي بیمار بر کیفیت زندگي ،توانمندیهای

استرسزا تعریف کرده و استرس را شامل سه مرحله ميداند:

بدني (بریوچر ،فیلي ،گیسلر ،جرمن ،زورنر3و همكاران،)2018 ،

الف .ارزیابي اولیه فرایند که شامل ادراک اولیه فرد از یک

و بازگشت دوباره بیماری (اسكورنر و ویزرت )2019 4،تاثیر

تهدید یا خطر است ،ب .ارزیابي ثانویه فرایند که به پاسخ بالقوه

ویران کننده ای ميگذارد .الگوی بیماری و شیوه برخورد با آن

فرد در ذهن برای مقابله با یک تهدید اشاره دارد و ج .مقابله

در بیمار ام اس که دچار افسردگي شده است در برابر بیماری که

فرایند که فرد در این مرحله به اجرای آن چه در ذهن دارد

به افسردگي دچار نشده یا آن را مهار کرده ،بسیار ناهمانند است

ميپردازد .در همین راستا مقدم ،رشیدزاده ،شمس علیزاده و

(گات ،تروجان ،کامینسكا ،گاردوسو ،بندتي 5و همكاران،

فالحي ( ،)1393طي پژوهشي با عنوان "تاثیر آموزش مقابله با

 .)2013افسردگي شدید خطر اقدام به خودکشي با هدف پایان

استرس بر استرس ادراک شده و سبک مقابله با استرس"

دادن به دشواریهای ناشي از بیماری را نیز باال ميبرد (عباسي،

دریافتند که کاهش میزان استرس ادراک شده افراد را ميتوان به

پهلوان زاده و علي محمدی.)1395 ،

آموزش نسبت داد ولي نقش عوامل مداخلهگر را نیز باید در نظر

بیماران مبتال به ام اس باید با سیر منفي و غیرقابل پیش بیني

گرفت .عدم تغییر سبکهای مقابلهای پس از آموزش در افراد

سالمت ،تغییر روابط اجتماعي و دوستانه و نیازهای حمایتي

مي تواند مرتبط به کوتاهي دوره آموزش و نقص محتوای

فزاینده مقابله کنند .بهزیستي عموميبیماران به چگونگي سازش

آموزش باشد .بر اساس نظر الزاروس ( )2000دو نوع مقابله

آنها با این تغییرات بستگي دارد .در این خصوص هوالند،

اصلي در برابر فشار رواني وجود دارد -1 :سبک مقابلهای مساله

اسكولتر ،یانگ ،میلز ،راگ6و همكاران ( ،)2019طي پژوهشي

مدار :شامل تالش یا انجام کار در راستای حل مسئله جهت

دریافتند که سبکهای مقابلهای هیجان مدار و اجتناب تجربي

کنترل موقعیت یا از بین بردن تنیدگي و یا به حداقل رساندن آن

(به عنوان یک سبک مقابله هیجان مدار) با آشفتگي

ميباشد که ميتواند معطوف به درون یا بیرون باشد -2 .سبک

روانشناختي و بهزیستي پایین بیماران مبتال به ام اس ارتباط

مقابلهای هیجان مدار :فرد بر خود متمرکز شده و تمام تالش وی
متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خویش است و نشاندهنده
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یک واکنش کلي به رویدادهای تنشزا است که ممكن است
اتكاء به دیگران باشد.
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بنابراین با توجه به اینکه بیماری مولتپیل اسكلروز اثرات

جسميو هیجاني است و به مراجعین ميآموزد که وضعیتهای

همه جانبهای در ابعاد مختلف زندگي فرد عليالخصوص مسائل

هیجاني ،جسماني و شناختي را بدون واکنش غیرارادی مورد

مربوط به وضعیت روانشناختي برجای ميگذارد ،به نظر

مشاهده قرار دهند (بوئن و همكاران .)2011 ،بر اساس

ضروری ميرسد که با استفاده از مداخالت روانشناسي ،برای

پژوهشها ،مراقبه متعادلي ،مراقبه ذهن آگاهي ،مراقبه ویپاسانا،

بهبود وضعیت رواني این بیماران ،اقدام شود .از جمله این

یوگا و سایر فنون مراقبهای تأثیر قابلتوجهي در بهبود توانبخشي

مداخالت ،ميتوان به درمانهای شناختي مبتني بر ذهن آگاهي

انواع بیماران داشتهاند (ویتكي ویتز ،مارالت و والكر.)2005 5،

اشاره کرد .درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي یک رویكرد

مطالعات نشان ميدهد که درمان ذهن آگاهي با انواع پیامدهای

غیر دارویي است که ميتواند بهعنوان یک گزینه درماني در

سالمتي نظیر کاهش درد ،اضطراب و افسردگي (کابات

زین6،

کمک به افزایش سالمت جسماني ،بهزیستي رواني ،حمایت

 )2003و استرس (اسپیكا ،کارلسون ،گودی و انجن)2000 7،

اجتماعي و روابط بین فردی در این بیماران موردتوجه قرار گیرد

ارتباط دارد .تحقیقات دیگر نشان دادهاند که ذهن آگاهي ،خلق

(پیتر ،مک گراث ،چامبرز و دیک .)2014 1،ذهن آگاهي به

را بهبود ميبخشد و آموزش کوتاهمدت آن ،افسردگي را

علت سازوکارهای نهفته در آن مانند پذیرش ،افزایش آگاهي،

کاهش ميدهد و باعث افزایش بهزیستي رواني بیماران ام اس

حساسیتزدایي ،حضور در لحظه و مشاهده گری بدون داوری

ميشود (بوهلمیجر ،پرنجر ،تال و کوایج پرس )2010 8،و درمان

ميتواند ضمن کاهش عالئم و پیامدهای پس از بیماری

مبتني بر ذهن آگاهي به بهبود نشانههای استرس ،اضطراب و

اثربخشي درمان را افزایش داده و به پیشگیری از عود بیماری

افزایش اعتمادبهنفس و بهبود کیفیت زندگي منجر ميشود

کمک کند (هسو ،گرو و مارالت .)2008 2،رویكرد کابات زین

(گلدین و گروس.)2010 9،

برای درمان بیماران شامل وارسي بدني یا فن آگاهي از بدن،

مطالعات زیادی بر روی عوامل روانشناختي مؤثر بر این

یک سری تغییرات عمدی را در بر ميگیرد که در آغاز بر کل

بیماری در سراسر جهان انجام شده است ،اما به نظر ميرسد در

بدن و سپس بر هر بخشي از بدن در یک شیوه بدون داوری

ایران تعداد این مطالعات چندان زیاد نیست .پژوهش حاضر در

متمرکز ميشود (بوئن ،چاواال و مارالت .)2011 3،با استفاده از

نظر دارد وضعیت برخي از این متغیرها را در بیماران ایراني مبتال

تمرینهای مبتني بر ذهن آگاهي فرد یاد ميگیرد که پاسخهایي

به مولتیپل اسكلروزیس مطالعه کرده و با استفاده از آنها میزان

جایگزین ناراحتيهای هیجاني بدهد و پاسخهای شرطي شده را

سازگاری در بیماران را پیشبیني نماید .با توجه به اینکه کیفیت

کاهش ميیابد .در ذهن آگاهي افراد یاد ميگیرند که تجربیات

زندگي بیماران مبتال به مولتپیل اسكلروزیس ،عالوه بر ناتواني

را به عنوان تجربیات مجزا از خود و به عنوان یک حالت گذرا و

فیزیكي از عوامل روانشناختي و محیطي غیر مرتبط با بیماری،

موضوعي برای تغییر بپذیرند (ویتكیویتز و بوئن.)2010 4،

نیز تأثیر ميپذیرد و در حال حاضر روشهای درماني غیر

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر مهارتهای پیشگیری از

دارویي متعدد ،از قبیل روشهای مختلف رواندرماني ،برای

عود شناختي رفتاری (به عنوان مثال شناسایي کردن موقعیتهای

افزایش سازگاری وجود دارد و به این وسیله ميتوان به ارتقای

پرخطر و آموزش مهارتهای مقابلهای) و مراقبه ذهن آگاهانه

بهزیستي رواني این افراد کمک کرد ،توجه به این عوامل و

محوریت پیداکرده است .تمرینات ذهن آگاهي به دنبال افزایش

اصالح بهموقع آنها امری ضروری است که کارآمدی و

پذیرش آگاهي متمایز از طریق تمرکز خاص بر ناراحتيهای
5

1

- Petter, McGrath, Chambers & Dick
- Hsu, Grow & Marlatt
3
- Bowen, Chawla & Marlatt
4
- Witkiewitz & Bowen
2

- Witkiewitz, Marlatt & Walker
- Kabat‐Zinn
7
- Speca, Carlson, Goodey & Angen
8
- Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers
9
- Goldin & Gross
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غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

استقالل افراد مبتال را افزایش ميدهد .در ضمن ،هیچیک از

معیارهای ورود مورد بررسي قرار ميگرفتند و در صورت واجد

مطالعات بررسيشده ،ترکیبي از عوامل شخصي و محیطي را در

شرایط بودن وارد پژوهش ميگردیدند ،و سپس بهصورت

پیشبیني سازگاری افراد مبتال به بیماری مولتیپل اسكلروزیس

تخصیص تصادفي با استفاده از قرعهکشي در یک گروه

بررسي نكردهاند و مشخص نیست سهم کدام دسته از این عوامل

آزمایش و یک گروه کنترل قرار ميگرفتند ،پس از انتخاب 30

بیشتر است .بنابراین پژوهشگر به دنبال این مسئله است :روش

نفر نمونهگیری متوقف گردید.

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سبکهای مقابله با

ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سبکهای مقابله با

استرس و کاهش افسردگي بیماران مبتال به ام چه تاثیری دارد؟

استرس الزاروس و فولكمن ( )1984و پرسشنامه افسردگي بک

روش کار

( )1961بود.

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشي و طرح مورد استفاده در این
پژوهش (طرح پیش آزمون-پس آزمون) همراه با گروه کنترل
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به مولتیپل
اسكلروزیس  MSدر سال  1398که در انجمن ام اس ایران در
شهر تهران بودند ،تشكیل دادند .تعداد کل بیماران دارای ام اس
در کشور که در انجمن ام اس پرونده داشتند ،طبق آمار ام اس
ایران  17000نفر بودند .واحدهای پژوهش در این تحقیق بر
اساس معیارهای ورود و با توجه به مطالعات مشابه مداخلهای که
در زمینه ام اس انجام گردیده است  30نفر برآورد گردید که
برای هر گروه  15نفر بیمار مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
مراجعهکننده به انجمن ام اس شهر تهران در سال  1398تعیین
گردید ،معیارهای ورود به پژوهش شامل :محدوده سن 40-20

پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس الزاروس و
فولکمن ( :)1984این پرسشنامه  66عبارتي توسط الزاروس و
فولكمن ساخته شد (الزاروس و فولكمن .)1984 ،این پرسشنامه
هشت روش مقابله را ارزیابي قرار ميدهد که در نهایت ،به دو
سبک کلي مسئله مدار و هیجان مدار تقسیم ميشوند .الزاروس
( )1993ثبات دروني مقیاس ها را از  0/66تا  0/79برای هر یک
از روشهای مقابله ای بیان کرده است .هاشم زاده ( )2006در
پژوهشي ،که روی نمونههای ایراني انجام داد ،اعتبار این
پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/86محاسبه کرد.
میزان پایایي در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  0/88محاسبه شد.
پرسشنامه افسردگی بک ( :)1961این پرسشنامه دارای 21

سال ،حداقل سابقه شش ماهه بیماری مولتیپل اسكلروزیس،

سوال خودگزارشي است که برای ارزیابي افسردگي طراحي

حداقل تحصیالت سوم راهنمایي و توانایي جسماني و رواني

شده است .هر سوال شامل چهار گزینه است و نمره جمالت بین

کافي برای نوشتن و مبتال به نوع متوسط مولتیپل اسكلروزیس از

صفر تا سه متغیر است .آزمودني باید گزینه ای را عالمت بزند

لحاظ شدت ناتواني و عالیم بیماری ،داشتن بصیرت کافي و

که با حال کنوني او بیشتر سازگار است .نمره کلي از صفر تا 63

توانایي الزم برای همكاری در مطالعه در نظر گرفته شد.

مي تواند تغییر کند .بک ،در رابطه با فرم تجدید نظر شده بررسي

معیارهای خروج شامل عود بیماری و شدید شدن شدت ناتواني

انجام داده و عنوان کرده این ابزار وجود و شدت عالئم

از حالت ناتواني متوسط به ناتواني شدید بود .در این پژوهش

افسردگي را در بیماران و جمعیت بهنجار و نوجوانان و

بیماران با توجه به معیارهای ورود به روش نمونهگیری در

بزرگساالن نشان ميدهد .ثبات دروني این ابزار  ./73تا  ./92با

دسترس انتخاب شدند ،بدین طریق که محقق به مدت یک هفته

میانگین  ./86و ضریب آلفا برای گروه بیماران  ./86و غیربیمار

در انجمن ام اس حضور یافت و با بیماران مراجعهکننده مذاکره

 ./80گزارش شده است .در یک بررسي که بر روی 125

و در صورت تمایل آنها ،در گام بعدی معیارهای ورود به

دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایي انجام گرفت

پژوهش را در بیمار موردبررسي قرار ميداد بدین طریق که

نتایج پژوهش نشان داد میانگین و (انحراف استاندارد) نمره کل

مراجعهکنندگاني که تمایل به ورود پژوهش را داشتند از نظر

 9/79و ( )7/96است .همچنین ،آلفای کرونباخ  ./78و اعتبار به
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ضریب آلفای کرونباخ  0/76محاسبه شد.

روش بازآزمایي با فاصله دو هفته  ./73گزارش شد (خالدیان و
همكاران .)2013 ،میزان پایایي در پژوهش حاضر با استفاده از

جدول-1جلسات درماني مربوط به درمان شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
جلسه

محتوا جلسه

اول

تنظیم خطمشي کلي با در نظر گرفتن جنبه ی محرمانه بودن و زندگي شخصي افراد ،دعوت افراد به معرفي خود با یكدیگر ،تمرین خوردن
کشمش به شیوه حضور ذهن ،آشناسازی با مفهوم هدایت خودکار ،معرفي این راهبرد مقابلهای برای استفاده در زمانهایي که شرایط
موجود ،احساسات مختلکنندهای را برمي انگیزد ،تمرین وارسي بدني ،تكلیف خانگي ،بحث و تعیین جلسات هفتگي توزیع نوارها و جزوات
جلسه اول

دوم

مرور تكلیف هفته گذشته ،تمرین وارسي بدني ،بازنگری تمرین ،تمرین افكار و احساسات جایگزین و آموزش تمرکززدایي از افكار و
فرضیات ذهني با گذشتن برچسب فرضیه روی آنها ،ثبت وقایع خوشایند ،مراقبه نشسته  1تا  10دقیقه ،تعیین تكلیف خانگي

سوم

تمرین دیدن یا شنیدن ،معرفي تمرین مراقبهی نشسته و منطق اجرای آن 30 ،تا  40دقیقه در حالت مراقبه ،تقویت حوزهی حالت ذهني بودن،
بازنگری تكلیف ،تمرین فضای تنفس  3دقیقهای و بازنگری ،تعیین تكلیف خانگي

چهارم

تمرین پنجدقیقهای دیدن یا شنیدن 40 ،دقیقه مراقبه ،ذهن آگاهي از تنفس ،بدن ،صدا و افكار بازنگری ،تمرین مراقبهی ذهن آگاهي ،تعیین
تكلیف خانگي

پنجم

قبل از هر تغییری باید خود را به همانگونهای که هستیم بپذیریم و این مستلزم اجازه دهي و مجوز بخشیدن به حضور احساسات ناخوشایند در
آگاهي است 40 ،دقیقه مراقبه نشسته بازنگری ،تمرین بازنگری ،مرور و بررسي تمرین جلسه قبل ،تعیین تكلیف خانگي

ششم

آموزش توجه به ذهن و اینكه افكار حقایق نیستند ،خلق و افكار منفي ،ارتباط ما را با تجربه محدود ميکنند؛ درک این مطلب که افكار ،فقط
فكر هستند ،مراقبه نشسته  40دقیقه ای ،ذهن آگاهي از تنفس ،بدن ،اصوات و افكار بازنگری ،تمرین بازنگری تكلیف خانگي ،آماده شدن
برای اتمام دوره

هفتم

 40دقیقه مراقبه نشسته ،آگاهي از تنفس ،بدن ،صداها و سپس افكار بازنگری تمرینها ،برنامهریزی فعالیت ،تعیین و تهیهی فهرستي از
فعالیتهای لذتبخش و تسلط برانگیز ،بازنگری تكلیف خانگي ،تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق
بازنگری مطالب گذشته و جمعبندی و اجرای پسآزمون

هشتم

تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده از اجرای پرسشنامه

«سبکهای مقابله با استرس» بیماران مبتال به ام اس ،از تحلیل

ها از طریق نرم افزار  spss-22در دو بخش توصیفي و استنباطي

واریانس چندمتغیره(مانكوا) استفاده شد که نتایج آن در جداول

(تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت.

 2و  3منعكس شده است که براساس مفروضاتي نظیر همگني

یافته ها

ماتریس واریانس-کوواریانس و همگني واریانسهای خطا مورد

در این بخش با استفاده از مدلهای آماری مناسب هر یک

تائید قرار گرفت.

از فرضیههای پژوهشي مورد آزمون قرار ميگیرد .به منظور
بررسي تاثیر «اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي» بر
جدول-2خالصه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهای مقابله با
استرس
اثرات
گروه

الندای
ویلكز
0/56

F
14/05

درجه آزادی

درجه

سطح

حجم

فرض شده

آزادی خطا

معنيداری

اثر

2

35

0/01

0/445

چنان که اطالعات جدول  2نشان ميدهد ،شاخص الندای
ویلكز در سطح  0/01معنيدار است(Wilks Lambda 0/56

توان آزمون
1

= .)0  /445 ،P= 0/01 ،F=14/05 ،به عبارت دیگر
2

ميتوان ادعا کرد که در مجموع ،تفاوت معناداری بین گروهها

غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران
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وجود دارد؛ بنابراین به منظور اطالع از این که تفاوت بین

بونفروني استفاده گردید ،در این شیوه برای کنترل خطای نوع

گروهها مربوط به کدام یک از "راهبردهای مقابله با استرس"

اول سطح معنيداری آزمون فرضیهها برابر با  0/025در نظر

است ،از تحلیل تک متغیری با تصحیح خطای نوع اول به شیوه

گرفته شد.

جدول-3تحلیل کوواریانس یک راهه بین آزمودني جهت بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهای مقابله با
استرس
منبع
تغییر
گروه

خطا

کل

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح

F

معنيداری

اندازه اثر

متمرکز بر حل مساله

236/4

1

236/4

8 /3

0/01

0/188

متمرکز بر هیجان

130/4

1

130/4

23/4

0/01

0/394

متمرکز بر حل مساله

1021/9

36

28/4

متمرکز بر هیجان

200/2

36

5 /6

متمرکز بر حل مساله

96882

40

متمرکز بر هیجان

47843

40

بر اساس اطالعات جدول باال ،با احتساب آلفای میزان شده

گرفتهاند ،افزایش داشته است ،در حالي که نمرات "راهبرد

بنفروني ( )0/025در هر دو "راهبرد مقابله با استرس" تفاوت

متمرکز بر هیجان" آنها در پس آزمون ،کاهش یافته است.

معناداری بین گروهها ،وجود دارد؛ بنابراین ميتوان نتیجه گرفت

اندازه اثر نیز حاکي از آن است که تقریباً  39/4درصد از

که :شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سبکهای مقابله با

واریانس "راهبردهای متمرکز بر هیجان" از طریق انتساب به

استرس بیماران مبتال به ام اس تاثیر دارد .به طوری که میانگین

گروهها قابل تبیین است .این رقم در خصوص "راهبردهای

"راهبردهای متمرکز بر حل مساله" بیماران مبتال به ام اس که

متمرکز بر حل مساله" به  18/8درصد ميرسد.

تحت آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي قرار
جدول -4نتایج آزمون کوواریانس بر روی میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و کنترل در افسردگي
متغیر
افسردگی

شاخص آماری

SS

Df

MS

F

معنی داری

پیش آزمون

142/02

1

142/02

7/25

0/012

1

263/24

7/02

26

37/49

گروه
خطا
کل

263/24
974/88
16847/00

0/001

30

مندرجات جدول  4نشان ميدهد که با توجه به اینكه F

آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در شرکت

محاسبه شده افسردگي ( )F= 7/02 ،P >0.05بوده است و با

کنندگان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تأثیر بیشتری بر

توجه به معني داری به دست آمده ( )0/001که بزرگتر از سطح

کاهش افسردگي بیماران مبتال به ام اس داشته است.

معني داری  0/05است .ميتوان به این نتیجه رسید که شناخت

بحث و نتیجه گیری

درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي بیماران مبتال به ام اس

نتایج نشان داد شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر

تاثیر داشته است .بنابراین نتیجه گرفته ميشود که استفاده از

سبکهای مقابله با استرس بیماران مبتال به ام اس تاثیر دارد .به
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طوری که میانگین "راهبردهای متمرکز بر حل مساله" بیماران

بسیاری از جنبهها در بیماران دارای بیماری مزمن تائید نمود.

مبتال به ام اس که تحت آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن

بهطوریکه تأکید اخیر ،منعكسکننده این حقیقت است که

آگاهي قرار گرفتهاند ،افزایش داشته است ،در حالي که نمرات

شیوه پردازش ميتواند بهاندازه محتوای معني و تفسیرهای

"راهبرد متمرکز بر هیجان" آنها در پس آزمون ،کاهش یافته

مربوط به سازگاری رواني مهم باشد .هنگاميکه از این نوع

است .نتایج پژوهش با یافتههای فوگارتي و همكاران (،)2016

درمان برای مشكالت و مسائل بیماران مبتالبه مشكالت

کوردیاک و همكاران ( ،)2014عباسي و همكاران (،)1395

جسمياستفاده ميشود ،در شناخت معنا دهيهای مربوط به

سلیماني و تاجالدیني ( ،)1395همسو ميباشد .یافتههای این

تشخیص و کنترل بیماریهای مزمن بسیار مهم است .نقش

پژوهش نشان داد که شیوه شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي

اساسي معنا دهيها و تفسیرهای فرد از رویدادها و موقعیتها در

(با تأکید بر اینجا و اکنون) سبب شد تا بیماران احساس کنند

درمانهای شناختي ،یكي از دالیلي است که این مدل درماني را

بیشتر از گذشته بر نشانههای بیماری خود کنترل دارند و این

به یک درمان مناسب برای اجزای رواني مشكالت مزمن پزشكي

حس کارآمدی فردی ،توأم با کنترلپذیری ،باعث کسب

تبدیل کرده است .درمان شناختي رفتاری یکشكل ساختاریافته

دیدگاههای واقعبینانهتری درباره بیماری و در نتیجه ادراک

از درمان است و ساختار در این نوع درمان مهم است (وایت،

صحیح نسبت به بیماری ام اس شد .آنها همچنین روشهای

ترجمه مولودی و فتاحي.)1395 ،

درماني را در کنترل و بهبود بیماری جسماني خود ،بیشازپیش

روش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي به بیماران

مؤثر دانستند بنابراین نگرش مثبتي نسبت به درمان و کنترل

کمک ميکند که یاد بگیرند چگونه از احساسهای بدني ،افكار

بیماری خود پیدا کردند و در همكاری با رژیمهای درماني خود،

و هیجانات خودآگاهي یابند و چگونه پاسخ سازگارانهای به

بیشتر از گذشته مصمم شدند .پس از مداخله ،بیماران نگرش

عالئم هشداردهنده عود بیماری نشان دهند؛ بنابراین ذهن آگاهي

واقعيتری نسبت به پیامدهای بیماری ام اس کسب کردند و

این توانایي را به ما ميدهد تا آسیبپذیریهای فراگیر در انسان

علیرغم این که قبالً این بیماری را کشنده و ناتوانکننده قطعي

را ببینیم و با آن روبرو شویم و آنها را که بخشي از وجود ذاتي

ميپنداشتند ،اما پس از درمان ،آنها پیامدهای واقعي بیماری را

و دروني انسانها هستند به چالش بكشیم (کابات زین.)2003 ،

ميشناختند و درک درستي نسبت به آنها داشتند .درمجموع با

ذهن آگاهي ،نوعي آگاهي است که در زمان توجه ما به

توجه به اینکه بیماران به اطالعات درست و واقعي درباره

تجربیاتمان نسبت به موضوع خاصي شكل ميگیرد .توجهي که

بیماریشان دستیافته بودند و آن را بهعنوان بخشي از زندگي

متمرکز بر هدف است (توجه بهطور آشكار روی جنبههای

خود پذیرفته بودند ،بنابراین واکنشهای هیجاني کمتری نسبت

خاصي از تجربه معطوف ميشود) و در زمان حال (وقتي ذهن به

به این شرایط نشان دادند و به عبارتي در مقابله مؤثر با بیماری و

گذشته یا آینده معطوف ميشود آنها به زمان حال

سازگاری با شرایط خود موفقتر از پیش عمل کردند .از جمله

بازميگردانیم) و بدون قضاوت (فرایندی که با روح پذیرش

پژوهشهایي که همگام با یافتههای پژوهش حاضر ميباشد

نسبت به آنچه رخ داده است ،همراه است) صورت ميگیرد

ميتوان پژوهش جیورجنس ( )2010با عنوان تأثیر ادراک

(کابات زین .)2003 ،آگاهي از آنچه در آینده اتفاق ميافتد و

بیماری بر ناتواني ،عملكرد جسماني و نشانههای افسردگي،

آنچه در حال رخ دادن است «توجه عمیق و مستقیم به آن و

پژوهش آلسون که نشان داد با افزایش ادراک کنترل فردی

مرتبط کردن آن با پذیرش موضوع ،یعني قدرت عمل مشاهده

ميتواند منجر به بهبود رفتار سالمت ،کاهش تجربه خستگي و

مشارکتي» .گرچه ماهیت موضوع و توجه به آن آسان است،

افزایش کیفیت زندگي بیماران شود ،با نتایج تحقیق حاضر

تمرین ذهن آگاهي اغلب کار سخت به نظر ميرسد .تمریني که

همسو است .در نهایت ميتوان مؤثر بودن این آموزش را در

در آن بهطور منظم به خود آموزش ميدهیم تا بدان چه در
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غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

اطرافمان رخ ميدهد و ناشي از تجارب ما است اطمینان کنیم.

دهد و با تفكر و تأمل پاسخ دهد (امانویل و همكاران )2010 ،و

این تمرین همچنین به معرفي غریزه ما برای اجتناب از مشكل و

آنها را در شناخت ،مدیریت و حل مشكالت روزمره (واکر و

جنبههای چالشبرانگیز تجربه درماني ميپردازد؛ بنابراین

کولوسیمو )2011 ،تواناتر سازد .مطالعات متعدد نمایانگر تأثیر

ميتواند نتیجه گرفت درصورتيکه چنین مداخلههایي را برای

ذهن آگاهي افزایش یافته در بهزیستي روانشناختي و در نتیجه

مبتالیان به بیمارهای مزمني مانند ام اس در کنار درمانهای

افزایش رضایت از زندگي است زیرا در نتیجه افزایش بهزیستي،

پزشكي به کار بگیریم خواهیم توانست با تغییر در ادراک

اضطراب و افسردگي ،عاطفه منفي و نشانههای روانشناختي

بیماران از بیماریشان در بلندمدت نیز از شدت بیماری آنها

کاهشیافته و عزتنفس ،خوشبیني و عاطفه مثبت افزایش

بكاهیم و باعث بهبود سالمت جسماني و سبکهای مقابله با

ميیابد .نتایج مطالعه حاضر نشان ميدهد که ميتوان با افزایش

استرس این بیماران شویم.

ذهن آگاهي افراد ،بهزیستي روانشناختي آنها را افزایش داد.

همچنین نتایج نشان داد که میانگین افسردگي گروه شناختي

مطالعات مختلف براون و ریان ( )2003نیز همبستگي مثبت و

درماني مبتني بر ذهن آگاهي در بیماران مبتال به مولتیپل

معناداری بین ذهن آگاهي و رضایت از زندگي به دست آورند؛

اسكلروزیس در مرحله پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون کاهش

در نتیجه ميتوان گفت که افزایش ذهن آگاهي با کاهش

نشان ميدهد .بنابراین ميتوان به این توصیف دست زد که

نشانههای منفي روانشناختي و عاطفه منفي و درنتیجه افزایش

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي نسبت به گروه کنترل

رضایت از زندگي ،شادی و خوشبیني و بهزیستي روانشناختي

باعث کاهش افسردگي بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس

و هیجاني همراه است .آموزش ذهن آگاهي ،با افزایش آگاهي

شده است .در این پژوهش دریافتیم که شناخت درماني مبتني بر

افراد نسبت به حال ،از طریق فنوني مثل توجه به تنفس و بدن و

ذهن آگاهي ،منجر به کاهش افسردگي بیماران مبتال به ام اس

معطوف کردن آگاهي به اینجا و اکنون ،بر نظام شناختي و

ميشود .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش آقا یوسفي و

پردازش اطالعات تأثیر ميگذارد و باعث کاهش نشخوارهای

همكاران ( ،)2013بیراميو همكاران ( ،)2015احمدوند و

فكری و نگرشهای ناکارآمد در افراد ميشود .همچنین افراد را

همكاران ( )2012همسو است .در تحقیقات مختلف بر جمعیت

متوجه افكار زائد خود ميسازد و مجدداً افكار آنها را به سایر

بزرگسال نیز مفید بودن این روش درماني در حیطههای

جنبههای زمان حال ،نظیر تنفس ،راه رفتن همراه با حضور ذهن

گوناگوني همچون مدیریت استرس و اضطراب و ارتقای

یا صداهای محیطي معطوف ميسازد و از این طریق باعث

مهارتهای تنظیم هیجان ،کاهش تكانشگری ،کاهش نشخوار

کاهش نشخوار فكری ميشود (تیزدل و همكاران1995 ،؛ به نقل

فكری و افسردگي (مک کیم ،)2008 ،استرس ،اضطراب و

از بیراميو همكاران )2015 ،که این تغییرات مثبت در افراد

افسردگي (ویلیامز و پنمن )2012 ،تایید شده است .در تبیین این

باعث افزایش بهزیستي و کاهش افسردگي بیماران ميشود .در

یافته ميتوان گفت که ذهن آگاهي ،هشیاری غیرقضاوتي و

اصل ،بهطور نظری ذهن آگاهي ميتواند اثر پیشگیرانه درمان را

غیرقابل توصیف و مبتني بر زمان حال نسبت به تجربهای است

افزایش دهد (سگال و همكاران .)2002 ،براون و ریان ()2003

که در یکلحظه خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد و

در مطالعهای به بررسي نقش شناخت درماني مبتني بر ذهن

عالوه بر آن ،این مفهوم اعتراف به تجربه یادشده و پذیرش آن

آگاهي بر بهزیستي روانشناختي و کاهش افسردگي پرداختند

را نیز شامل ميشود و افزایش ذهن آگاهي در افزایش بهزیستي

که نتایج مطالعه آنها نشان داد افزایش ذهن آگاهي با افزایش

اجتماعي و روانشناختي با توجه به مؤلفههای پذیرش ،درک

بهزیستي روانشناختي و کاهش افسردگي همراه است .همچنین

پذیری و رشد شخصي مؤثر است و به فرد این امكان را ميدهد

مداخله بالیني روی بیماران سرطاني نشان داد که افزایش ذهن

تا به جای آنكه به رویدادها به طور غیرارادی و بيتأمل پاسخ

آگاهي با کاهش آشفتگي خلقي و تنیدگي در آنها همراه
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است .مورونه و همكاران ( )2008در مطالعه خود روی بیماران با

بیماران باشد پیشنهاد ميشود .روشهای مداخلهای که برای

درد مزمن دریافتند که تمرین ذهن آگاهي اثرات مثبتي روی

بیماران ام اس امید به آینده و افزایش تحمل آنها در مقابل نگاه

درد ،توجه و مسائل خواب دارد .همچنین نتیجه مطالعه آنها

و رفتار دیگران و ارتباط بیشتر با جامعه و اطرافیان را به دنبال

نشان داد که تمرین ذهن آگاهي باعث رشد بهزیستي

داشته باشد ميتواند پیشنهاد خوبي برای بررسيهای بعدی باشد.

روانشناختي و کاهش افسردگي در افراد ميشود که این امر

با توجه به این که  %70-60بیماران ام اس جزء بیماراني هستند

تأثیر فوری بر افزایش خلق و اثرات دراز مدت بر کیفیت زندگي

که حمالت مكرری را تجربه ميکنند و از نوع بیماران

دارد .در حقیقت آنها دریافتند که افزایش ذهن آگاهي با

عودکننده-بهبودپذیر هستند بهتر است مهارتهایي را بهعنوان

افزایش بهزیستي روانشناختي و بهزیستي جسماني همراه است.

مداخله در پژوهشهای دیگر به آنها آموزش داد که بتوانند در

درصورتيکه پژوهش روی شمار گستردهتری از بیماران و در

آن شرایط بحراني و پسازآن به کمک آنها بیاید.

شهرهای مختلف انجام پذیرد که یافتههای آن قابلتعمیم به سایر
منابع
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of
mindfulness-based cognitive therapy on stress coping styles and
depression in patients with MS in Tehran.
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The research method is semi-experimental and pre-post-test design
with control group was used for data collection. The statistical
population of the study consisted of 17,000 MS patients in Tehran
city, among whom 30 were selected by convenience sampling
method and were randomly assigned to experimental (n = 15) and
control (n = 15) groups. The mindfulness-based cognitive therapy
experiment group was trained for 8 sessions of 90 minutes and the
control group remained on the waiting list. The tools used in the
present study included Lazarus and Folkman's (1984) and Beck's
Depression Inventory (1961) coping styles that were used in both pretest and post-test. Data analysis was done by SPSS software in two
descriptive and inferential parts (covariance analysis).
The findings showed that mindfulness-based cognitive therapy
increased problem-focused coping style and decreased emotionfocused coping style in patients with MS. The results also showed
that mindfulness-based cognitive therapy reduced depression in
patients with MS.
Thus, it seems that mindfulness-based cognitive therapy can reduce
depression and provide effective techniques for coping with stress
and negative emotions in patients with MS.
Key words: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Stress Coping Styles,
Depression, MS Patients
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