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خالصه
مقدمه :مولتیپل اسكلروز یک بیماری مزمن عصبشناختي است که بررسي روشهای درماني آن مورد
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توجه پژوهشگران حیطههای مختلف قرار گرفته است .لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي
مداخله آموزشي مبتني بر رویكرد امید درماني و رویكرد شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي بر حمایت
اجتماعي ادراکشده زنان مبتال به بیماری اماس بود.
روش کار :پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری سه ماهه با گروه

 1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسي ،دانشكده علوم
انساني ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خمین ،ایران
 2استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشكده علوم انساني،
واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،آشتیان ،ایران
(نویسنده مسئول)
 3دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشكده علوم انساني ،واحد
خمین ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خمین ،ایران
 4استادیار ،گروه مشاوره ،دانشكده علوم انساني ،واحد
خمین ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خمین ،ایران

گواه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر متشكل از کلیه زنان دارای بیماری اماس و عضو انجمن اماس
ایران بود که از این جامعه تعداد  36نفر به روش نمونهگیری غیرتصادفي در دسترس انتخاب شدند .ابزار
تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعي ادراکشده زیمت و همكاران ( )1988بود .پس از آن گروههای
آزمایش مداخالت شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي و امید درماني را دریافت کردند و گروه گواه
هیچ مداخلهای دریافت نكرد .داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط به کمک نرمافزار
 SPSSV19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد در متغیر حمایت اجتماعي ادراک شده بین سه گروه تفاوت معنيداری وجود
دارد ( .)P>0/05گروههای مداخله در متغیر حمایت اجتماعي تفاوت معنيداری با گروه گواه داشتند.
همچنین بین دو گروه امید درماني و شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي در متغیر حمایت اجتماعي
تفاوت معنيداری مشاهده شد (.)P>0/05
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نتیجه گیری :بنابراین ميتوان گفت روشهای امید درماني و شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي بر
حمایت اجتماعي ادراک شده زنان دارای بیماری مولتیپل اسكلروز اثربخش مي باشد.
کلمات کلیدی :حمایت اجتماعي ادراک شده ،شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي ،امید درماني،
مولتیپل اسكلروز ،زنان.
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مقدمه
مولتیپل اسكلروزیس یک بیماری مزمن عصبشناختي است

تعریف از حمایت اجتماعي بسیار منحصر بفرد است زیرا تأکید

که با تغییرات انحطاطي سلولهای عصبي در سیستم عصبي مرکزی

آن بر ارتباط است که نشان ميدهد حمایت اجتماعي ،یک فرایند

که ناشي از آسیب غالف میلین این سلولها است ،مشخص ميشود

تعاملي است ( .)9حمایت اجتماعي از لحاظ نظری ،در  4مقوله

( .)1حدود  2/5میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتال هستند.

مفهومسازی ميشود :عاطفي ،ابزاری ،ارزیابانه و اطالعاتي (.)10

بسته به تنوع جغرافیایي ،بروز آن حدود  7در  100هزار نفر در سال

اما درک حمایت از دریافت آن بسیار مهمتر است .به عبارت

و شیوع آن  120در  100هزار نفر ميباشد ( .)2اعتمادی فر و

دیگر درک و نگرش بیمار نسبت به حمایت دریافت شده مهمتر

همكاران ( )3میزان بروز اماس را در ایران از  0/68تا  9/1در 100

از میزان حمایت ارائهشده به وی ميباشد ( .)11مفهوم حمایت

هزار و شیوع آن را از  5/3تا  74/28در  100هزار با شیوع باالتر در

اجتماعي ادراک شده به حمایت از منظر شناختي فرد از محیط و

زنان (نسبت زن به مرد حدود  1/8تا  )3/6گزارش دادند .این بیماری

روابطش با دیگران مينگرد .نظریه پردازان حمایت اجتماعي

اگرچه بندرت کشنده است اما طیف وسیعي از عالئم از قبیل

ادراک شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطي که فرد با

خستگي شدید ،افسردگي ،اختالل حافظه ،اختالل گفتاری ،اختالل

دیگران دارد ،حمایت اجتماعي محسوب نميشوند .به بیان دیگر

شناختي ،درد ،تاری دید ،دوبیني ،سرگیجه ،ضعف اندام ،آتاکسي،

روابط ،منبع حمایت اجتماعي نیستند مگر ،آنكه فرد آنها را به

بيحسي و سوزش اندام و مشكالت ادراری و روده را ایجاد (.)4

عنوان منبعي در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند

این عالئم اغلب منجر به کیفیت زندگي مرتبط با سالمت پایین،

( .)12یافتههای محققین نشان داده است که درک حمایت

ناتواني عصبشناختي و هزینههای مراقبتهای بهداشتي باال مي-

اجتماعي ميتواند از بروز عوارض نامطلوب فیزیولوژیكي بیماری

شود ( .)5افراد مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،به مدت طوالني

در فرد جلوگیری نموده ،میزان مراقبت از خود و اعتماد بنفس را

گزارش کردهاند که استرس رواني ميتواند عالئم آنها را بدتر کند

افزایش دهد و تأثیر مثبتي بر وضعیت جسمي ،رواني و اجتماعي

و مطالعات نشان ميدهد که قرار گرفتن در معرض مزمن طیف

بر جای گذارد و بطور واضح باعث افزایش عملكرد و بهبود

گستردهای از وقایع زندگي چالش برانگیز ،با بدتر شدن عالئم

کیفیت زندگي فرد شود)(13

عصبي در اماس و افزایش بار ضایعه در تصویربرداری با رزونانس

در میان انواع روان درماني برای اماس ،شواهد بیشتری برای

مغناطیسي مغز است ( .)6نتایج نشان ميدهد عوامل رواني-

تأثیر درماني تكنیکهای شناختي ـ رفتاری برای درمان عالئم

اجتماعي متعددی بیماران اماس را تحت تأثیر قرار ميدهد.

روانشناختي بیماری اماس به ویژه افسردگي وجود دارد( .)14همانند

حمایت اجتماعي ادراک شده یكي از متغیرهای مهم و اساسي

سایر شرایط مزمن ،اندازه اثر درمان شناختي ـ رفتاری برای اماس

در زندگي افراد داری بیماری اماس است .حمایت اجتماعي ،یک

متوسط به باالست ( .)15درونداد استاندارد روانشناختي در تنظیم

ساختار پیچیده و چندبعدی و منبع مهم سازگاری است که نقش

مراقبت اولیه منبع بالقوه درماني است ،اما همیشه بطور رایگان قابل

مهمي را در پیامدهای عملكرد و سازگاری روانشناختي بیماران

دسترس نیست و در بعضي موارد نیز درمان نوروپسیكولوژی ویژه

مبتال به اماس ،ایفا ميکند ( .)7فیني و کولینز ) (8حمایت اجتماعي

مورد نیاز است .بطور ایده آل یک مداخله بایستي بطور رایگان قابل

را بعنوان فرآیند تعامل در روابطي که سازگاری ،ارزشمند بودن،

دسترسي ،قابل قبول ،مناسب نیازهای فرد و بسیار موثر باشد (.)16

تعلق داشتن و شایستگي را از طریق تبادالت واقعي یا ادراکي منابع

بنابراین ،بیماران مبتال به اماس عالوه بر درمانهـایي کـه عالئم اولیه

فیزیكي و رواني ـ اجتماعي بهبود ميبخشد ،تعریف کرده است.

را هدف قرار ميدهند ،نیاز به درمانهایي دارنـد که سایر مشكالت

در این تعریف ویژگيهای کلیدی حمایت اجتماعي عبارتند از:

آنها را مرتفع نماید ،تا بتواننـد بـا سالمت روان باالتر به مقابله بـا

تعامل ،سازگاری ،ارزشمندی ،تعلق داشتن ،شایستگي ،تبادل .این

ایـن بیمـاری بپردازنـد .امید درماني یكي از از درمانهایي است که

 -2809مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خرداد-تیر ،1400شماره  ،2سال 64

ميتواند به ارتقاء حمایت اجتماعي ادراک شده بیماران اماس

بيخوابي در افراد مبتال به سرطان ميگردد ( .)23مداخالت مبتني

کمک کند .امید درماني ،یک برنامه درماني است که بر اساس

بر ذهنآگاهي منجر به کاهش فراواني افكار خودکار منفي و

نظریه امید اشنایدر به منظور افزایش تفكر امیدوارانه و تقویت

افزایش توانایي برای بیرون راندن آن افكار و نهایتاً بهزیستي روان-

فعالیتهای مرتبط با پیگیری هدف طراحي شده است (.)17

شناختي شده است ( .)24مداخالت مبتني بر ذهنآگاهي با

اشنایدر در بین درمانهای روانشناختي ،امید درماني را به عنوان

درجات باالیي از رضایت از زندگي ،موافق بودن ،عزت نفس،

هدف اصلي مد نظر قرار داده است .او به عنوان بنیانگذار نظریه

خوشبیني ،کیفیت زندگي ،عاطفه خوشایند همراه است (.)25

امید و درمان مبتني بر آن« ،امید را به عنوان سازهای ،شامل توانایي

شواهد بیان ميکند که ذهنآگاهي با شاخصهای سالمت روان

طراحي گذرگاهها» تعریف کرده است ( .)18امید درماني از درمان

چون سطوح باالی عاطفه مثبت ،سرزندگي و تنظیم هیجاني

شناختي -رفتاری ،درمان راهحلمدار و درمان داستاني یا روایتي

سازگارانه و سطوح پائینتر عاطفه منفي و عالئم درمان شناختي

مشتق ميشود .هدف این روش درماني ،کمک به مراجعان در

رابطه دارد ( .)26شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي در مورد

جهت فرمولبندی اهداف و ساختن گذرگاههای متعددی برای

بیماران اماس مورد پژوهش قرارگرفته است و نتایج به دست آمده

رسیدن به آنها ،برانگیختن خود برای دنبال کردن اهداف و

حاکي از تأثیر روش درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر

چارچوببندی مجدد موانع به صورت چالشهایي برای غلبه بر

ادراک حمایت اجتماعي ()27؛ کیفیت زندگي و همچنین ادراک

آنها و رسیدن به پیروزی است ( .)19اثربخشي این نوع درمان نیز

بیماری و شدت بیماری ()28؛ کاهش نشانههای روانشناختي ()29؛

در اندک مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور نیز

کاهش افسردگي و اضطراب ( )30در این بیماران بوده است .در

مشخص گردیده است .بطور مثال؛ اثربخشي امید درماني بر امید و

خارج از کشور پیشنههای پژوهشي نیز حاکي از اثربخشي درمان

افسردگي و همچنین کیفیت زندگي ( ،)20امید و سطوح استرس

شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش خستگي ) (31و کاهش

ادراک شده ( ،)21بیماران اماس مورد مطالعه قرار دادند و نتایج

افسردگي ( ،)32بیماران ام اس بود .سندرز ،بوردت ،هانس ،یاداو

اثربخشي این درمان را بر متغیرهای مورد بررسي ،تأیید کردند.

و شینتو ( )33بیان ميکنند که صفت ذهنآگاهي به طور قابل

یكي دیگر از درمانهایي که ميتواند موجب ارتقاء حمایت
اجتماعي ادراک شده بیماران مبتال به اماس گردد ،شناخت

توجهي با کاهش استرس رواني ،نیمرخ سازگاری سودمندتر،
افزایش تابآوری و کیفیت بهتر زندگي در اماس همراه است.

درماني مبتني بر ذهنآگاهي است .از لحاظ نظری ذهنآگاهي با

با توجه به مباني نظری و ادبیاتي که در فوق مطرح شد ،در

بهزیستي روانشناختي مربوط است ،ذهنآگاهي عبارت است از

سراسر دنیا ،متخصصان به دنبال یافتن بهترین درمانها جهت

آگاهي و پذیرش غیر قضاوتي لحظه به لحظه فرد .سیمپسون و

بیمارهایي همچون بیماری ام اس هستند .لذا از آنجا که اثربخشي

همكاران ( ،)16بیان ميکنند که شواهد حمایتکننده اندکي

آموزش امید درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي بر

وجود دارند که ذهنآگاهي ميتواند برای بیماران مبتال به اماس

روی حمایت اجتماعي ادراک شده بیماران ام اس تاکنون در

مفید باشد ولي بعضي از آنها نشان ميدهند که اینگونه مداخالت

ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ در این پژوهش بر آن شدیم

ميتواند موجب بهبودی اضطراب ،افسردگي ،استرس ،درد،

تا به بررسي این موضوع بپردازیم که آیا آموزش امید درماني و

خستگي ،تعادل و هماهنگي و کیفیت زندگي این بیماران گردد.

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر حمایت اجتماعي ادراک

ذهنآگاهي ميتواند به عنوان یک پاد زهر بر اشكال رایج

شده بیماران زن مبتال به ام اس اثربخش است؟

پریشاني روانشناختي چون اجتناب ،سرکوبي ،یا نشخوار فكری
و احساسي فرد عمل کند ( .)22فنون ذهنآگاهي منجر به بهبود

روش کار
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این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است .طرح پژوهش

دامنه سني  20تا  40سال ،عدم اشتغال به کار و توانایي پاسخگویي

حاضر نیمهآزمایشي و از نوع پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری

به سؤاالت پرسشنامهها بود .همچنین مالکهای خروج غیبت بیش

سهماهه با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش حاضر متشكل از

از  3جلسه در جلسات آموزشي ،انجام ندادن تكالیف محوله ،وقوع

کلیه زنان دارای بیماری اماس و عضو انجمن اماس ایران بود که از

حوادث غیرمترقبه در زندگي افراد و شرکت همزمان در جلسات

این جامعه تعداد  36نفر به روش نمونهگیری غیرتصادفي در دسترس

مشاوره و رواندرماني دیگر و دارا نبودن مالکهای ورود بود.

از بین بیماران عضو انجمن اماس ایران انتخاب شدند .حجم نمونه
نیز برای هر یک از گروههای آزمایش و گواه  12نفر در نظر گرفته

در این پژوهش از پروتكلهای آموزشي و پرسشنامه به شرح
زیر استفاده شده است:

شد که به طور کلي حجم نمونه  36نفر اتخاذ شد .مالک حجم

پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی :این

نمونه و تعداد  12نفر برای هر گروه بر اساس نظر دالور ( )1394بود

برنامه بر اساس الگوی جان کابات-زین ( )34طراحي شده

که حداقل حجم نمونه برای هر گروه در مداخالت آزمایشي را 10

است که در این پژوهش در  8جلسه  1/5ساعته به گروه

نفر گزارش کرده است و لذا در این مطالعه  3گروه  12نفری برای

آزمایش ذهن آگاهي آموزش داده شد .خالصه جلسه درماني

پژوهش انتخاب شد .مالکهای ورود به پژوهش شامل جنسیت

به شرح زیر مي باشد.

مؤنث ،دارا بودن رضایت آگاهانه از مشارکت در پژوهش ،داشتن
سابقه و عضو انجمن اماس ایران ،سابقه بیماری اماس بیش از  1سال،

جدول .1خالصه جلسات ذهنآگاهي ()35
جلسه

اهداف

محتوا

تکلیف

اول

آشنایی با افراد و

هدایت خودکار؛ تعیین اصول و قواعد دوره و مرزهای آن؛ شرکت

یک تامل وارسی بدنی 45دقیقهای .معطوف کردن توجه به

موضوع آموزش و

کننده خود را معرفی میکند (درباره آنچه که او را به شرکت در

فعالیت روزمرهای همچون دوش گرفتن در هر روز ،خوردن یک

گرفتن پیشآزمون

مداخله ترغیب کرده و آنچه از فرآیند مداخله میخواهد صحبت می-

وعده غذا در طول یک هفته توام با حالت ذهن آگاهی.

کنند) .تمرینهای جلسه :خوردن یک کشمش همراه با ذهنآگاهی،
تامل وارسی بدنی.
دوم

مقابله با موانع

سوم

تمرینات جلسه :تامل وارسی بدنی ،ده دقیقه تنفس با ذهنآگاهی،

ثبت گزارش روزانه از تجربه یک رویداد خوشایند

معطوف کردن توجه به یک فعالیت روزمره به شیوهای متفاوت.

ذهن آگاهی بر روی

حرکت با حالت ذهنآگاهانه «تمرین تنفس و کشش» انجام حرکت

شناسایی و ثبت تقویم تجربههای خوشایند ،یا ثبت تجربههای

تنفس (و بر بدن در

کششی و تنفس با حالت حضور ذهن و به دنبال آن انجام تامل در

ناخوشایند که در هفته چهارم مورد کاوش قرار میگیرد .تمرین

زمان حرکت)

وضعیت نشسته متمرکز بر آگاهی از تنفس و بدن .این تمرینها می-

تنفس و کشش در روزهای اول ،سوم و پنجم هفته ،تمرین

توانند با یک تمرین کوتاه ذهنآگاهی دیداری یا شنیداری آغاز شوند.

حرکت با حالت ذهنآگاهانه در روزهای دوم ،چهارم ،ششم یک

سه دقیقه فضای تنفس.

هفته .ثبت گزارشی از تجربه یک رویداد ناخوشایند .انجام
تمرین سه دقیقه فضای تنفس سه بار در هر روز.

چهارم

ماندن در زمان حال

پنج دقیقه حضور ذهن دیداری یا شنیداری ،تامل در وضعیت نشسته

تامل در وضعیت نشسته ،فضای سه دقیقهای تنفس -طبق روال

(آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات ،افکار و آگاهیهای بدون جهتگیری

قاعدهای (سه بار در یک روز) فضای سه دقیقهای تنفس -به

خاص) فضای سه دقیقهای تنفس ـ معرفی این روش به عنوان

عنوان راهبردی مقابلهای (در زمانهای تجربه احساسات

راهبردی مقابلهای برای استفاده در زمانهایی که شرایط احساسات
دشواری را بر میانگیزاند ،راه رفتن با حالت حضور ذهن .تکالیف
جلسه :شناسایی آن چه تجربه های ناخوشایند محسوب میشوند.

ناخوشایند)
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تعریف قلمرو افسردگی ـ یا حوزه دیگری که مشکل اعضا میباشد
مانند خستگی مزمن ،استرس و....
پنجم

پذیرش و اجازه/

تامل در وضعیت نشسته  -آگاهی از تنفس و بدن؛ تاکید بر چگونگی

تامل در وضعیت نشسته سه دقیقه فضای تنفس -طبق روال

مجوز حضور

واکنش دهی به افکار ،احساسات و حسهای بدنی ایجاد شده؛

قاعدهای (سه بار در هر روز) سه دقیقه فضای تنفس -به عنوان

معرفی یک حالت دشوار در تمرین و کاوش اثراتش بر روی بدن و

راهبرد مقابلهای (در هر زمانی که شما پی به وجود احساسات

ذهن و سه دقیقه فضای تنفس .خواندن شعر میهمان خانه اثر موالنا و

ناخوشایند بردید) پس از انجام تمرین جهت کاوش راهی برای
گشایش «دری به سوی بدن».

شناسایی مضمون آن در جلسه ،تمرین بر روی کاوش الگوهای
عادتی واکنش و کاربرد بالقوه مهارتهای حضور ذهن برای تسهیل
پاسخدهی بیشتر به تجربه زمان حال.
ششم

فکرها نه حقایق

هفتم

تامل در وضعیت نشسته  -آگاهی از تنفس و بدن ،به اضافه معرفی

 40دقیقه انجام تمرین روزانه  -کار کردن با ترکیب متفاوتی از

مشکل مربوط به تمرین و پی بردن به اثراتش بر روی بدن و ذهن

سه تمرین اصلی؛ آگاهییابی با به کارگیری دامنهای از تمرین-

سه دقیقه فضای تنفس ،تمرین خلقها ،افکار و دیدگاهی جایگزین

های کوتاهتر ،آگاهی یابی از طریق انجام تمرین با و بدون

مشخص کردن نشانهای برای عود که ممکن است برای هر فرد

استفاده از سه دقیقه فضای تنفس ،طبق روال قاعدهای (سه بار در

متفاوت باشد و برنامهای عملی برای مقابله با آن ،آماده کردن شرکت

هر روز) سه دقیقه فضای تنفس ،به عنوان راهبردی مقابلهای (در

کنندگان برای پایان دوره.

زمان تجربه احساسات ناخوشایند) و به عنوان اولین گام در
توسعه نگرشی
گستردهتر در ارتباط با افکار ،بازگشایی در به سوی فکر ،تعمق و
کار بیشتر بر برنامه عملی پیشگیری از عود شخصی.

چگونه میتوانیم به

تامل در وضعیت نشسته  -آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات ،افکارو

گزینش الگویی از تمامی انواع مختلف تمرینها که بتوان پس از

بهترین شکل از

هیجانها ،سه دقیقه فضای تنفس و طرح مشکلی که در انجام تکلیف

پایان برنامه آن را ادامه داد .فضای تنفس -بر طبق روال قاعدهای

خود مراقبت کنم؟

به وجود آمده و پی بردن به اثرات آن بر بدن و ذهن ،پی بردن به

و به عنوان راهبردی مقابلهای؛ پس از تمرین کشف راهی برای

روابط بین فعالیت و خلق ،آماده کردن فهرستی از فعالیتهای روزانه

بازگشایی دری به انجام عمل ماهرانه ،توسعه سامانه

و تعیین اینکه کدامیک کسالتآور یا روحیه بخش است و کدامیک

هشداردهنده اولیه برای تشخیص عود ،توسعه برنامه عملی که

حسی از تسلط یا لذت را در فرد ایجاد میکند .شناسایی نشانگان

بتوان در مواجهه با پایین آمدن خلق از آن استفاده کرد.

عود و توسعه راه کارهایی برای مقابله با تهدید به عود /بازگشت
مجدد.
هشتم

استفاده از آموختهها

تامل وارسی بدنی به پایان رساندن تامل ،مروری بر سامانههای

انتخاب برنامهای برای تمرین خانگی که بتوان آن را تا ماههای

برای کنار آمدن با

هشدار اولیه و برنامههای عملی که برای استفاده در زمانهایی که

بعد ادامه داد (ایدهآل است که این برنامه در جلسههای پیگیری

وضعیتهای خلقی

خطر عود باالست توسعه داده شدهاند .مروری بر کل آنچه در دوره

مرور شود)

در آینده

گذشت  -چه چیزهایی در زندگیتان بیشترین ارزش را برایتان داشت

انجام پس آزمون

که انجام این تمرینها توانست به شما در رسیدن به آنها کمک کند؟
بحث درباره چگونگی حفظ نیروی حرکتی که در تمرینهای رسمی
و غیر رسمی توسعه داده شد .ارائه پرسشنامههایی به شرکتکندگان
برای انعکاس نظرات خود درباره دوره.

پروتکل امید درمانی :همانطور که در ادامه ارائه شده است ،خالصه
پروتکل مبتنی بر رویکرد امیددرمانی بر اساس نظریه اسنایدر در 8
جلسه  1/5ساعته ارائه شده است.

جدول  .2خالصه جلسات امید درمانی ()36
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جلسات

قاسم خالوئی و همكاران

اهداف

اول

محتوا

تکالیف

اجرای پیش آزمون ،آشنایی اعضا با یکدیگر با درمانگر و ساختار

بیان منظق ذهنآگاهی توسط آموزشگر.

آشنایی

گروه ،معرفی برنامه آموزشی و هدف از اجرای آن.

دوم

تعریف امید و هدفیابی

تعریف ،توضیح و بیان ویژگیهای هدف ،بیان اهمیت هدفمند بودن

اتخاذ تصمیمهای مربوط به خویش

در زندگی و تمرینهای هدف ساز ،صحبت در مورد راههای رسیدن

انجام تمرینهای هدف ساز :خلق چندید

به هدف ،صحبت در مورد احساسات ناشی از رسیدن به هدف یا

هدف جذاب ،ایجاد فهرست آرزوها ،افزایش

ناکام ماندن هدف ،راهکارهایی برای بیشتر کردن احتمال دستیابی به

گزینههای فهرست با تمرین «چرا که نه؟»،

هدف ،اولویتبندی هدف.

تمرین «امکان ندارد بتوانم »...

سوم

امیدیابی

یافتن امید در افراد تعیین قدرت اراده ،قدرت برنامه ریزی ،موانع و

استفاده از روایتهای امید

اهداف در هر یک از افراد ،کمک به افراد برای ساختن خانه امید خود

سنجش رسمی امید

چهارم

افزایش امید

پنجم

راههای افزایش امید

ششم

موانع رسیدن به هدف

هفتم

حفظ و ابقای امید در زندگی

هشتم

فهرستهای وارسی نیروی اراده
امید افزایی در افراد تعیین اهداف درمانی امید بخش ،صحبت در مورد

گسترش هدف

راههای افزایش نیروی عامل و با انگیزه رسیدن به اهداف ،تعریف

تعیین گامهایی برای رسیدن به هدف (برنامه

انگیزش ،حیطههای مهم انگیزش و انرژی :انرژی فیزیکی ،انرژی

ریزی گام به گام)

روانی ،صحبت در مورد انرژی روانی.

استفاده از مسیرهای چندگانه
مرور ذهنی

ادامه بحث در مورد راههای افزایش نیروی عامل و با انگیزه رسیدن به

در نطر گرفتن تکالیفی در خصوص ورزش ـ

اهداف ،صحبت در مورد انرژی فیزیکی به عنوان عاملی در افزایش

تغذیه ـ خواب و حتی نگاه مثبت به داروهای

قدرت اراده؛ توجه به تغذیه ،ورزش ،صحبت در مورد قدرت راهیایی

مصرفی

افزایش امید در افراد ،صحبت در مورد موانع رسیدن به هدف ،صحبت

تهیه فهرستی از اصلیترین افکار خود در هر

در مورد خودگوییهای منفی به عنوان یکی از موانع ،دلیل استفاده از

یک از روزهای هفته پیش رو.

خودگوییهای منفی ،بیان استراتژیهایی برای تغییر خودگوییهای

استفاه از عبارتهای انگیزشی از پیش ضبط-

منفی.

شده تکرار و استفاده از خودگویی های
مثبت و کمک کردن خودگوییهای منفی

صحبت در مورد اهمیت افراد در حفظ بهیودی اطرافیان و

وارسی روزانه امید.

همسرانشان ،ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از دور شدن از مسیر
رسیدن به هدف
استفاده از آموخته ها برای

جمعبندی جلسات ،گرفتن بازخورد از اعضای گروه و مشخص کردن

انتخاب برنامهای برای تمرین خانگی که

کنار آمدن با وضعیت های

جلسه پیگیری و پسآزمون.

بتوان آن را تا ماههای بعد ادامه داد (ایدهآل

خلقی در آینده

است که این برنامه در جلسههای پیگیری

انجام پس آزمون

مرور شود).

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده :این ابزار توسط

 8و  )11و حمایت دیگران ( 5 ،2 ،1و  )10را اندازهگیری ميکند.

زیمت ،داهلم ،زیمت و فارلي ( )37برای ارزیابي ادراک آزمودني

طیف نمرهگذاری پرسشنامه به صورت لیكرت  5گزینهای از

از منابع حمایت اجتماعي شامل خانواده ،دوستان و افراد مهم در

کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= 5است .پرسشنامه نمره کل

زندگي ،طراحي و تدوین شده است .پرسشنامه  12آیتم دارد که

داشته و از مجموع نمرات  12آیتم این میزان بدست ميآید .ثبات

سه مؤلفه حمایت دوستان ( 9 ،7 ،6و  ،)12حمایت خانواده (،4 ،3

دروني ابزار در پژوهشهای مختلف بدست آمده است .میزان
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اعتبار ابزار به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و این میزان در

 8جلسه  1/5ساعته برگزار شد .همچنین جلسات درماني امید

نمونههای غیربالیني  0/81تا  0/98و در نمونههای بالیني  0/92تا

درماني در طي  8جلسه  1/5ساعته انجام شد .اجرای پروتكلهای

 0/94گزارش شده است ( .)38سلیمي ،جوکار و نیکپور ()39

درماني از یک آموزشدهنده و کمک آموزشدهنده تشكیل

در پژوهش خود ضریب اعتبار این ابزار را برای حمایت خانواده

ميشد .آموزشدهنده مسائل الزم را به شرکتکنندگان درباره

 ،0/89حمایت دوستان  ،0/86حمایت سایر افراد  0/82و برای

چگونگي راهبردهای حل مشكل آموزش ميداد .در طول

حمایت کلي  0/86گزارش کردهاند.

جلسات فرد دستیار آموزشدهنده با مرور تكنیک آموزش داده

در این پژوهش جمعآوری اطالعات از دو طریق صورت گرفت.

شده در جلسات آموزشي ،به فرد آموزشدهنده کمک ميکرد.

نخست روش کتابخانهای که اطالعات با مطالعه کتابها،

پس از مشخص شدن افراد نمونه مورد پژوهش و پس از برگزاری

مجالت ،مقاالت و پایاننامهها در دانشگاههای مختلف ،مرکز

یک جلسه توجیهي در جهت توضیح اهداف پژوهش ،در مورد

اسناد و مدارک ایران و دیگر مراکز علمي گردآوری شدند .دوم

روند اجرای جلسات و  ...توضیحات کافي برای شرکتکنندگان

روش میداني ،با توجه به اینكه ابزار اندازهگیری در این پژوهش

داده شد .در ادامه پیشآزمون از سه گروه گرفته شده و گروههای

پرسشنامه و پروتكل بود ،پژوهشگر به افراد پرسشنامهها را ارائه

آزمایش مورد مداخله قرار گرفتند و در پایان جلسات از هر سه

داد .از سویي پژوهش از نظر اجرا به روش پیمایشي اجرا شد .به

گروه پسآزمون گرفته شد .پس از گذشت  3ماه نیز از هر سه

این صورت که پس از ارزیابي اولیه مراجعهکنندگان به انجمن ام

گروه پیگیری به عمل آمد .برای توصیف اطالعات پژوهش از

اس ایران جهت شناسایي نمونه مورد نظر ،از بین اعضا نمونه مورد

شاخصهای آمار توصیفي (میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و

پژوهش اتخاذ شد .در ادامه برنامههای آموزشي مبتني بر رویكرد

بیشترین نمره) ،برای آزمودن مفروضه نزدیک بودن توزیع دادهها

امید درماني و رویكرد شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي

به توزیع نرمال از آزمون شاپیروویلكس استفاده شد .در راستای

تدوین شدند .سپس اجرای پیشآزمونهای پرسشنامه حمایت

بررسي فرضیات و تحلیل داده نیز از آزمونهای لون ،تحلیل

اجتماعي ادراک شده بر روی نمونه مورد پژوهش انجام شد .در

واریانس مختلط و آزمون تعقیبي بونفروني به کمک نرمافزار

ادامه کارگاههای مبتني بر رویكردهای مطرح شده تشكیل شد و

 SPSSV19استفاده شد.

مفاهیم و عناصر بر اساس پروتكل آموزشي پیوست به گروههای
نمونه توسط پژوهشگر در یكي از مراکز مشاوره تهران آموزش
داده شد (مرکز دارای فضا ،امكانات و تجهیزات آموزشي مناسب
بود) .تمام افراد مشارکتکننده در پژوهش که حاضر به همكاری
شدند ،پرسشنامهها را به صورت گروهي تكمیل کردهاند و برای
تكمیل آنها محدودیت زماني لحاظ نشد .نحوه اجرا نیز به این
صورت بود که پروتكل شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي در

نتایج
در این پژوهش  36نفر در دامنه سني  20تا  40سال قرار داشت.
میانگین و انحراف معیار سن گروه امید درماني ،28/91±3/67
گروه شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي  29/83±3/32و برای
گروه گواه  30/08±2/96بود .در ادامه یافتههای توصیفي مربوط
به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

جدول  .3شاخصهای توصیفی حمایت اجتماعی ادراک شده و مؤلفههای آن در گروههای پژوهش در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

قاسم خالوئی و همكاران
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میانگین

انحراف

میانگین

معیار

انحراف

انحراف

میانگین

معیار

معیار

حمایت اجتماعی

امید درمانی

37/67

6/44

47/00

3/36

47/00

3/38

کل

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

37/08

4/19

51/92

3/87

50/58

7/30

آگاهی
گواه

38/33

3/28

37/92

3/00

40/50

5/90

حمایت اجتماعی

امید درمانی

12/50

3/78

16/33

1/72

16/17

2/17

خانواده

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

12/33

2/15

17/83

1/64

17/33

2/74

آگاهی
گواه

12/92

2/11

12/17

2/25

13/42

3/06

حمایت اجتماعی

امید درمانی

12/83

2/12

15/42

1/88

15/33

2/15

دوستان

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

12/50

1/78

16/92

1/56

16/33

2/15

آگاهی
گواه

12/67

1/61

12/92

1/50

13/50

2/19

حمایت اجتماعی

امید درمانی

12/58

1/97

15/25

1/91

15/50

2/02

دیگران

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

12/25

2/45

17/17

1/27

16/92

2/94

آگاهی
گواه

12/75

2/89

12/83

1/40

2/39

13/58

همانگونه که در جدول فوق مشاهده ميشود ،میانگین و انحراف

برای برابری مارتیس واریانس -کواریانس از آزمون باکس

معیار متغیر حمایت اجتماعي ادراک شده و مؤلفههای آن ارائه

استفاده شد ( p>0/005و =33/048امباکس) که نتایج حاکي از

شده است .از آنجایي که تعداد سؤاالت برای همه مؤلفهها یكسان

عدم برقراری این مفروضه است .افزون بر آن بهمنظور بررسي

بود ميتوان گفت بیشترین میانگین در مرحله پیشآزمون مربوط

واریانسهای خطا از آزمون لون استفاده شد .نتایج نشان داد در

به مؤلفه حمایت اجتماعي خانواده در گروه گواه بود .همچنین در

پیشآزمون حمایت اجتماعي خانواده

 F33و

مراحل پسآزمون و پیگیری مؤلفه حمایت اجتماعي خانواده در

 )P>0/022و حمایت اجتماع کل ( 2=4/591و  F33و )P>0/017

گروه شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي نسبت به سایر مؤلفهها

این مفروضه برقرار نیست .این در حالي است که در مرحله

از میانگین باالتری برخوردار بود .سایر یافتههای توصیفي مربوط

پیشآزمون ( 2=0/084و  F33و  ،)P>0/920پسآزمون

به متغیر حمایت اجتماعي ادارک شده و هر کدام از مؤلفههای آن

و  F33و  )P>0/755و پیگیری ( 2=0/015و  F33و  )P>0/985متغیر

در مراحل مختلف آزمون و گروههای مختلف در جدول فوق

حمایت اجتماعي دوستان ،پسآزمون

 F33و

ارائه شده است .پس از بررسي یافتههای توصیفي به منظور بررسي

 )P>0/610و پیگیری ( 2=0/695و  F33و  )P>0/506حمایت

نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلكس استفاده شد .تایج

اجتماعي خانواده ،پیشآزمون ( 2=0/270و  F33و ،)P>0/765

آزمون آماری شاپیرو -ویلكس نشان داد در متغیر حمایت

پسآزمون ( 2=2/031و  F33و  )P>0/147و پیگیری

اجتماعي و همه مؤلفههای آن در هر سه مرحله پیشآزمون،

 F33و  )P>0/856متغیر حمایت اجتماعي دیگران ،پسآزمون

پسآزمون و پیگیری برای هر سه گروه برقرار بود .افزون بر آن

( 2=0/090و

( 2=4/290و

(2=0/283

( 2=0/502و

 F33و  )P>0/914و پیگیری

( 2=0/156و

( 2=0/957و

 F33و
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 )P>0/394حمایت اجتماعي کل برقرار بود .بنا بر توصیه

ميدهد این مفروضه برای هر سه مؤلفه حمایت اجتماعي

تاباچنیک و فیدل ( )2001در زمان عدم برقراری مفروضه برابری

ادراکشده برقرار بود ،این در حالي است که این مفروضه برای

واریانسهای خطا و مفروضه واریانس -کواریانس اثر پیالیي به

نمره کل حمایت اجتماعي برقرار نبود .با این حال ميتوان

جای اثر الندای ویلكز گزارش شود .افزون بر آن به منظور بررسي

مفروضه کرویت را پذیرفت و برای مقایسهها از اندازه اثر پیالیي

مفروضه کرویت از آزمون موچلي استفاده شد که این میزان برای

و مقادیر تصحیح شده هوین فلت استفاده نمود .از این رو با توجه

حمایت دوستان ( P>0/155و W=0/890موچلي) ،حمایت

به برقراری مفروضات آزمون تحلیل واریانس مختلط ،نتایج

خانواده ( P>0/090و W=0/860موچلي) ،حمایت دیگران

آزمونهای چندمتغیری برای متغیر حمایت اجتماعي ادارک شده

( P>0/866و W=0/101موچلي) و حمایت اجتماعي کل

در ادامه ارائه شده است.

( P>0/778و W=0/018موچلي) بدست آمد که نتایج نشان
جدول  .4نتایج آزمونهای چندمتغیری برای متغیر حمایت اجتماعي
متغیرهای

متغیر

پژوهش

تأثیرگذار

تأثیر گروه

حمایت اجتماعی ادارک شده

تأثیر زمان
تأثیر زمان و گروه

سطح معنی-

اندازه

توان

داری

اثر

آزمون

اثر پیالی

0/692

4/102

8

62

0/001

0/346

0/987

الندای ویلکز

0/348

5/209

8

60

0/0001

0/410

0/998

اثر هتلینگ

1/755

6/362

8

58

0/0001

0/467

1

بزرگترین ریشهروی

1/686

13/067

4

31

0/0001

0/628

1

اثر پیالی

0/680

8/208

7

27

0/0001

0/680

1

الندای ویلکز

0/320

8/208

7

27

0/0001

0/680

1

اثر هتلینگ

2/128

8/208

7

27

0/0001

0/680

1

بزرگترین ریشهروی

2/128

8/208

7

27

0/0001

0/680

1

اثر پیالی

0/668

2/005

14

56

0/034

0/334

0/900

الندای ویلکز

0/387

2/342

14

54

0/013

0/378

0/945

اثر هتلینگ

1/442

2/677

14

52

0/005

0/419

0/971

بزرگترین ریشهروی

1/335

5/342

7

28

0/001

0/572

0/990

شاخص

مقدار

F

اثرdf

خطاdf

نتایج ارائه شده در جدول فوق حاکي از آن است که در متغیر

وجود دارد .لذا به منظور مشخص شدن این تفاوت نتایج تحلیل

حمایت اجتماعي ادارک شده بین گروهها تفاوت معنيداری

واریانس مختلط در ادامه ارائه شده است.

وجود دارد ( =0/668اثر پیالیي F=2/005 ،و  .)P=0/034به
عبارتي نتایج جدول فوق نشان ميدهد که در هنگام تعامل زمان
با گروه بین گروهها تفاوت معنيداری در متغیر حمایت اجتماعي
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مختلط به منظور تأثیر گروه و زمان بر حمایت اجتماعی
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df

مجموع

میانگین

F

متغیرهای

نوع

پژوهش

ارزیابی

حمایت

درون

زمان

دوستان

گروهی

تأثیر زمان و گروه

55/704

خطا

199/722

66

بین

گروه

92/519

2

46/259

گروهی

خطا

158/694

33

4/809

---

حمایت

درون

زمان

210/722

1/958

107/627

17/107

0/0001

خانواده

گروهی

تأثیر زمان و گروه

133/444

3/916

34/078

5/417

0/001

0/247

خطا

406/500

64/611

6/292

---

---

---

---

بین

گروه

172/667

2

86/333

13/875

0/0001

0/457

0/997

گروهی

خطا

205/333

33

6/222

---

---

---

---

حمایت

درون

زمان

173/574

1/969

88/136

16/420

0/0001

0/332

0/999

دیگران

گروهی

تأثیر زمان و گروه

78/259

3/939

19/869

3/702

0/009

0/183

0/856

خطا

348/833

64/990

5/368

---

---

---

---

بین

گروه

103/630

2

51/815

12/666

0/0001

0/434

0/994

گروهی

خطا

135/000

33

4/091

---

---

---

---

حمایت

درون

زمان

1587/500

1/814

874/969

33/538

0/0001

0/504

1

اجتماعی

گروهی

تأثیر زمان و گروه

771/778

3/629

212/687

8/152

0/0001

0/331

0/995

خطا

1562/056

59/874

26/089

---

---

---

---

بین

گروه

1075/389

2

537/694

25/718

0/0001

0/609

1

گروهی

خطا

689/944

33

20/907

---

---

---

---

کل

منبع تغییر

قاسم خالوئی و همكاران

سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آزمون

138/574

2

69/287

22/897

0/0001

0/410

1

4

13/926

4/602

0/002

0/218

0/931

3/026

---

---

---

---

9/619

0/001

0/368

0/971

---

---

---

0/341

1
0/963

مجذورات

مجذورات

در جدول فوق نتایج تحلیل واریانس مختلط در متغیر حمایت

همچنین در تعامل گروه با زمان در متغیر حمایت اجتماعي کل

اجتماعي ادراک شده و مؤلفههای آن ارائه شده است .همانطور

بین گروهها تفاوت معنيداری در سطح  p>0/01مشاهده شد .به

که مشاهده ميشود بین گروهها تفاوت معنيداری در متغیر

منظور دقیقتر مشخص شدن محل این تفاوت از آزمون تعقیبي

حمایت اجتماعي ادراک شده و همه مؤلفههای آن وجود دارد.

بونفروني به شرح زیر استفاده شد.

جدول  .5آزمون بونفرونی برای مقایسه حمایت اجتماعی به صورت زوجی در گروهها در پسآزمون و پیگیری
تفاوت میانگینها

معنیداری

متغیر

مراحل

حمایت دوستان

پسآزمون

گروه
امید درمانی

ذهنآگاهی

1/500

0/101

امید درمانی

گواه

2/500

0/002

ذهنآگاهی

گواه

4/000

0/0001

پیگیری

امید درمانی

ذهنآگاهی

1/000

0/797

پس آزمون

امید درمانی

ذهنآگاهی

1/500

0/182
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امید درمانی

گواه

4/166

0/0001

ذهنآگاهی

گواه

5/666

0/0001

پیگیری

امید درمانی

ذهنآگاهی

1/166

0/883

پس آزمون

امید درمانی

ذهنآگاهی

1/916

0/014

امید درمانی

گواه

2/416

0/002

ذهنآگاهی

گواه

4/333

0/0001

پیگیری

امید درمانی

ذهنآگاهی

1/416

0/513

پس آزمون

امید درمانی

ذهنآگاهی

4/916

0/004

امید درمانی

گواه

9/083

0/0001

ذهنآگاهی

گواه

14/000

0/0001

امید درمانی

ذهنآگاهی

3/583

0/412

حمایت خانواده

حمایت دیگران

حمایت اجتماعی کل
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پیگیری

نتایج ارائه شده در جدول فوق مبین این است که هر دو روش امید

ندارد .بنابراین این فرضیه پژوهش مبني بر اینكه بین میزان

درماني و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر حمایت اجتماعي

اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر رویكرد امید درماني و رویكرد

ادراک شده و مؤلفههای آ در زنان مبتال به بیماری ام.اس اثربخش

شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي بر حمایت اجتماعي ادراک

بودند .به این معني که با مقایسه افراد شرکتکننده در دو گروه

شده زنان مبتال به بیماری ام.اس تفاوت معنيداری وجود دارد،

آزمایش با افراد گروه کنترل تفاوت معنيداری در زنان دارای

تأیید ميشود .به این معني که این دو درمان بر حمایت اجتماعي

ام.اس گروههای آزمایش با گروه کنترل مشاهده شد .همچنین

ادراک شده زنان دارای بیماری ام.اس اثربخش بودهاند و

یافته دیگر این جدول نشان ميدهد ،در پسآزمون حمایت

گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای

اجتماعي کل و مؤلفه حمایت دیگران بین دو گروه امید درماني

داشتند که ميتوان گفت نشان از اثربخشي هر دو روش در درمان

و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي تفاوت معنيداری نیز وجود

بیماری ام.اس زنان ميباشد .نمودارهای میانگین مربوط به متغیر

دارد .این در حالي است که در پسآزمون دو مؤلفه حمایت

حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن برای هر  3گروه در هر  3مرحله

دوستان و حمایت خانواده و همچنین پیگیری حمایت اجتماعي و

آزمایش به شرح زیر ميباشند.

مؤلفههای آن بین دو گروه آزمایش تفاوت معنيداری وجود
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شکل  .1نمودار متغیر حمایت اجتماعي ادراک شده و مؤلفههای آن در سه مرحله آزمون به تفكیک سه گروه

بحث ونتیجه گیری

معنيداری نیز وجود داشت .این در حالي است که در پسآزمون

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي مداخله آموزشي

دو مؤلفه حمایت دوستان و حمایت خانواده و همچنین پیگیری

مبتني بر رویكرد امید درماني و رویكرد شناخت درماني مبتني بر

حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن بین دو گروه شناخت درماني

ذهنآگاهي بر حمایت اجتماعي ادراکشده زنان مبتال به بیماری

مبتني بر ذهنآگاهي و امید درماني تفاوت معنيداری وجود

مولتیپل اسكلروز بود .نتایج نشان داد بین گروهها تفاوت

نداشت .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین (,40 ,28 ,27 ,21 ,20

معنيداری در همه مؤلفههای حمایت اجتماعي ادراکشده وجود

 )41همخوان بود .نویدی مقدم و همكاران ( )27در پژوهشي به

دارد .به این معني که با مقایسه افراد شرکتکننده در دو گروه

مقایسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي و درمان راه-

آزمایش با افراد گروه کنترل تفاوت معنيداری در زنان دارای

حلمدار به شیوه گروهي بر ادراک حمایت اجتماعي و روابط بین-

اماس گروههای آزمایش با گروه کنترل مشاهده شد .همچنین در

فردی بیماران مبتال به اماس پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که

پسآزمون حمایت اجتماعي کل و مؤلفه حمایت دیگران بین دو

هر دو مداخله بهکار رفته ادراک حمایت اجتماعي و روابط بین-

گروه امید درماني و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي تفاوت

فردی را در بیماران مبتال به اماس بهبود بخشیدند ،با این تفاوت که
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مداخله شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي دارای تأثیر بیشتری بر

کاهش یافته است .در تبیین این یافته بر مبنای نظر کابات زین ()42

ادراک حمایت اجتماعي بود و درمان راهحلمدار به شیوه گروهي

ميتوان گفت که آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي به

نیز دارای تأثیر بیشتری بر بهبود روابط بینفردی بیماران مبتال به

افراد ميآموزد چگونه مهارتهای عادتي را از حالت نیرومندی

مولتپیل اسكلروزیس بود که ميتوان گفت با نتایج پژوهش حاضر

خارج و منابع پردازش اطالعات را به طرف اهداف خنثي مانند

همسو بود .همچنین فریسر و کیتنگ ( )40در پژوهش خود

تنفس متوجه کرده و شرایط را برای تغییر آماده نمایند .همچنین

اثربخشي یک برنامه هنری خالقانه را بر عزتنفس ،امید و حمایت

ذهنآگاهي از نظر توجه و آگاهي فرد را نسبت به احساسات

اجتماعي ادراک شده و خودکارآمدی در افراد مبتال به بیماری ام-

فیزیكي و رواني بیشتر ميکند و احساس اعتماد در زندگي،

اس مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد که برنامه هنری خالقانه

دلسوزی عمیق ،احساس عشق عمیق به دیگران و پذیرش واقعي

بر عزتنفس ،امید و حمایت اجتماعي ادراک شده و

رخدادهای زندگي را افزایش ميدهد ،ميتواند باعث شناخت

خودکارآمدی در افراد مبتال به بیماری اماس تأثیر مثبت داشت.

توانایيهای فرد توسط خودش شود ،استرس را کاهش و میزان

کاستا و همكاران ( )7در پژوهش خود تأثیر حمایت اجتماعي را بر

مشارکت اجتماعي و حل مسائل و چالشها را افزایش دهد .در

کیفیت زندگي بیماران اماس مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان

نتیجه آموزش ذهنآگاهي از طریق تكنیکهای ارائه شده ميتواند

داد که حمایت اجتماعي یک پیشبیني کننده با اثر معنادار بر

باعث بهبود حمایت اجتماعي ادراک شده در افراد شود .تبیین دیگر

سالمت مرتبط با کیفیت زندگي در بیماران اماس ميباشد .اورکي

اینكه یكي از اثرات ذهنآگاهي ،نفوذ یا رخنه است .نفوذ به عنوان

و سامي ( )28در پژوهشي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن-

افزایش ذهنآگاهي در دامنه فعالیتهای روزانه زندگي ميباشد .به

آگاهي یكپارچه را بر میزان ادراک بیماری و شدت بیماری در

عبارت دیگر به رشد و تداوم آگاهي در طول روز و افزایش خود

بیماران اماس مورد بررسي قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان

به خودی تجربه آگاهي اشاره دارد که بدون قصد قبلي فراهم

داد آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي یكپارچه بر میزان

ميشود و به اثرات طوالني مدت ذهنآگاهي روی توجه افراد به

ادراک بیماری اماس تأثیر معنادار داشته و باعث ارتقای سطح

محیط پیرامون و اتفاقات روزمره اشاره دارد که فرد با پذیرش و

ادراک صحیح و واقعبینانه از بیماری شده ،اما بر شدت بیماری (بعد

آگاهي هرچه بیشتر رویدادها مواجه و بهتر مشكالت روزمره

جسمي) تاثیر معناداری نداشته است .رضایينسب ( )41در پژوهش

زندگي را رفع مينماید ،به دیگران کمک ميکند و از آنها در

خود به مقایسه اثربخشي درمان شناختي رفتاری و گروه درماني

صورت نیاز درخواست کمک ميکند .در نتیجه آموزش شناخت

مبتني بر امید بر ادراک درد بیماران مبتال به اماس پرداختند .نتایج به

درماني مبتني بر ذهنآگاهي باعث افزایش حمایت اجتماعي در

دست آمده نشان داد هم درمان شناختي رفتاری و هم درمان مبتنى

بیماران دارای اماس ميشود .از طرفي نتایج نشان داد امید درماني

بر امید بر کاهش ادراک درد بیماران دچار اماس تأثیر معنيداری

بر حمایت اجتماعي ادراکشده زنان دارای بیماری اماس اثربخش

دارد .همچنین تأثیر درمان شناختى -رفتارى بر مؤلفه درد عاطفى در

است .در تبیین این یافته ميتوان اظهار داشت که حمایت اجتماعي

مقایسه با درمان مبتنى بر امید تفاوتي معنيدار دارد .از سوی دیگر

ادراک شده نقش مهمي در تسكین تأثیرات منفي بیماری بر بعد

کالني و همكاران ( )21در پژوهش خود اثربخشي امید درماني

رواني بیماران دارد و با تجربه پریشاني کمتر ،احساس کنترل بیشتر،

یكپارچه از طریق یادگیری با موبایل بر امید و سطوح استرس

بهبود اعتمادبه نفس ،کاهش تأثیرات حوادث منفي بر زندگي و

ادراک شده در بیماران اماس را مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان

بهبود کیفیت زندگي همراه ميباشد .حمایت اجتماعي ،قویترین

داد که میانگین امید بعد از مداخله افزایش یافته است .عالوه بر این،

و نیرومندترین نیروهای مقابلهای برای رویارویي موفقیتآمیز و

سطح استرس درکشده افراد دارای بیماری اماس پس از مداخله

آسان افراد در زمان درگیری افراد مبتال به بیماریهای مزمن و
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شرایط تنشزا شناخته شده است و تحمل مشكالت را برای بیماران

درماني بر حمایت اجتماعي ادراک شده باید عنوان کرد هیجانهای

تسهیل ميکند و از طریق ایفای نقش واسطهای میان عوامل تنش-

مثبت و افزایش آنها یک اصول مهم در رویكرد روانشناسي

زای زندگي و بروز مشكالت جسمي و رواني و همچنین تقویت

مثبتگرا به خصوص در حوزه امید درماني است .هیجانهای مثبت

شناخت افراد ،باعث کاهش تنش تجربه شده ،افزایش میزان بقا و

به تمامي احساسات مثبت از جمله لذت ،شعف ،سرمستي و راحتي

بهبود وضعیتهای بهداشتي و در پایان سازگاری این افراد با

اطالق ميشود .امید درماني با بكارگیری راهبردهای مقابلهای به

بیماری ميشود .بنابراین آموزش امید درماني ميتواند با ارائه

بیماران کمک ميکند آنان به نحو فعالتر و مؤثرتری با حوادث

تكنیکهای مناسب ،حمایت اجتماعي بیمارن مبتال به اماس را داشته

روزمره مقابله کنند .در بیماران اماس نگرشهای ناکارآمدی نسبت

باشد ( .)43در تبیین یافتههای این پژوهش مبني بر اثربخشي درمان

به خود ،آینده و دیگران دیده ميشود .در واقع پس از اجرای امید

مبتني بر ذهنآگاهي بر حمایت اجتماعي ادراک شده زنان دارای

درماني ،نگرشهای منفي که باعث ميشد بیماران ،بسیاری از

بیماری اماس ميتوان عنوان کرد که ذهنآگاهي موجب افزایش

جنبههای مثبت زندگي خود را نبینند ،به وضوح کاهش یافت .نتایج

آگاهي فرد نسبت به خود ،دیگران و موقعیت در زمان کنوني

پژوهشهای اشنایدر نشان ميدهد ،مداخله کوتاهمدت امید درماني

ميشود و این افزایش و آگاهي ميتواند بر حمایت اجتماعي

ميتواند برخي از توانایيهای روانشناختي را افزایش دهد و عالئم

بیماران مبتال به اماس اثرگذار باشد .به عبارت دیگر ،افزایش سطح

آسیبشناسي رواني را کاهش دهد .از این رو در تبیین نتایج فوق

آگاهي و هشیاری فراگیر ،فرد را نسبت به شرایط خود هشیار

ميتوان گفت ،امید درماني به عنوان عامل مداخلهای موجب

نموده تا بتواند تحت هر شرایطي در زمان کنوني حضور داشته و

افزایش توان فرد در مقابله با موقعیت تنشزای بیماری ميشود.

از موقعیت به دست آمده در فعالیتهای مختلفي که ميتواند به

آنچه مطالعات پیشین به آن تأکید داشتند ،ارتقای حمایت اجتماعي

عنوان راهبردهای مناسب در جهت باال بردن حمایت اجتماعي

از طریق امید درماني بود که این یافته همراستا با نتایج پژوهش

ادراک شده عمل کند ،نهایت استفاده را داشته باشد .ذهنآگاهي

حاضر بود .نخستین محدودیت این پژوهش مربوط به قلمرو مكاني

در افزایش هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفي که از جمله

و زماني مطالعه است .این مطالعه بر روی زنان  20تا  40ساله دارای

عوامل موثر بر حمایت اجتماعي ميباشند ،اثربخش است .همچنین

بیماری اماس اجرا شد .لذا نميتوان یافتههای آن را به سایر اقشار و

ذهنآگاهي مبتني بر سه فرض پایه ،آگاهي ،پذیرا و عاری از

شهرهای دیگر تعمیم داد .در صورت تعمیمدهي باید جوانب

قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع است ،بنا نهاده شده

احتیاط صورت گیرد .در این پژوهش نمونهگیری با توجه به

است ،به طوری که افزایش توجه و آگاهي نسبت به افكار،

جنسیت صورت گرفت و زنان  20تا  40ساله مبتال به بیماری ام.اس

هیجانات و تمایالت عملي از جنبههای مثبت ذهنآگاهي است و

شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند ،لذا تعمیم یافتههای

باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالتهای

پژوهش حاضر به گروه مردان و یا زنان سنین دیگر باید با احتیاط

روانشناختي مثبت و موجب بهبود قابلیت فردی در جهت فعالیت-

صورت گیرد .در این مطالعه یافتهها از طریق پرسشنامه و به صورت

های انفرادی و اجتماعي و عالقه به این فعالیتها ميشود (.)44

خودگزارشدهي توسط شخص بدست آمده و مشخص نیست

افرادی که از ذهنآگاهي باالیي برخوردارند ،از دانش و بینش

نتایج حاصل از مداخالت پژوهشي تا چه اندازه با رفتارهای واقعي

مناسبي در مورد فرایندهای شناختي و استفاده از مهارتها را به

در زندگي روزمره مرتبط است .محدودیت دیگر این پژوهش

کار ميبندند .بنابراین ارتقای ذهنآگاهي ،گاهي مهمترین عامل

مربوط به روش پژوهشي است .این پژوهش یک پژوهش مداخله-

در حمایت اجتماعي ادراک شده بیماران اماس محسوب ميشود.

ای بوده که به بررسي مقایسه اثربخشي دو رویكرد شناخت درماني

از طرفي در توجیه یافته دیگر این پژوهش مبني بر اثربخشي امید

و امید درماني پرداخته و روابط و همبستگي بین متغیرها بررسي نشد.
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با توجه به این محدودیتها پیشنهاد ميشود ،این تحقیق بر روی زنان

حمایت اجتماعي ادراک شده افراد دارای بیماریهای مختلف

 20تا  40ساله دارای بیماری اماس شهر تهران اجرا شد ،لذا بر روی

بخصوص بیماری اماس استفاده شود .بنابراین بر اساس یافتههای

مردان و زنان سایر سنین که قابلیت اجرا دارد ،اجرا شود و با نتایج این

حاصل از این پژوهش ميتوان ،آموزشهایي برای ارتقای حمایت

تحقیق مقایسه گردد .با توجه به این که این پژوهش بصورت

اجتماعي ادارک شده افراد دارای بیماری اماس ارائه کرد .عالوه بر

مداخلهای اجرا شده است ،لذا جهت کسب نتایج دقیقتر پیشنهاد

آن با توجه به اهمیت درمانهای امید درماني و شناخت درماني مبتني

ميشود ارتباط این متغیرها با بهرهگیری از سایر روشها (همبستگي،

بر ذهنآگاهي در ارتقای حمایت اجتماعي ادارک شده افراد داری

رگرسیون ،مدلیابي معادالت ساختاری و  )...نیز اجرا شوند .همچنین

بیماری اماس ،پیشنهاد ميشود در رسانههای آموزشي ،اجتماعي و

به پژوهشگران پیشنهاد ميشود که در آینده مطالعاتي را طرحریزی

ارتباطي به اصول و تكنیکهای امید درماني و شناختدرماني مبتني

کنند که تأثیر امید درماني ،شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي و

بر ذهنآگاهي پرداخته شود و به عنوان یک حرکت ملي به آن

حمایت اجتماعي ادراکشده در کنار متغیرهای مختلف دیگر مانند

نگریسته شود تا عموم مردم بخصوص افراد داری بیماریهای مختلف

سالمت روان ،کیفیت زندگي ،رضایت از زندگي ،شادکامي،

از جمله افراد دارای بیماری اماس ،تغییرات الزم را در خود به وجود

احساس تنهایي و  ...در سایر افراد مورد بررسي قرار گیرد تا از این

آورند.

طریق دانش منسجمي در خصوص متغیرهای ذکر شده و روابط این
سازهها با سایر سازهها که قابلیت بیشتری در برنامهریزیهای مربوطه
دارد ،حاصل شود .افزون بر آن با توجه به برجسته بودن نقش امید
درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي در حمایت اجتماعي
ادراک شده زنان دارای بیماری اماس ،پیشنهاد ميشود ،برنامههایي از
قبیل سخنراني ،برگزاری کارگاه و جلسات آموزش ویژه درمان به
روشهای امید درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي
ميتواند اثرگذار باشد .پیشنهاد ميشود از این پژوهش بهمنظور درمان

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری دانشـگاه آزاد اسـالمي
واحد خمین مي باشد .نویسنده از اساتید راهنما و مشاور و تمامي
کساني که در این راستا با محقق همكاری نمودندکمال ت شكر را
دارد.
تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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Abstract
Introduction: Multiple sclerosis is a chronic neurological disease whose
treatment methods have been considered by researchers in various fields.
Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of
educational intervention based on hope therapy approach and mindfulnessbased cognitive therapy approach on perceived social support of women with
MS.
Methods: The present study was a quasi-experimental with pre-test-post-test
design and quarterly follow-up with a control group. The statistical population
of the present study consisted of all women with inflammatory bowel disease
and a member of the Iranian inflammatory disease association. From this
population, 36 people were selected by available non-random sampling
method. The research instrument was the Perceived Social Support
Questionnaire of Zimet et al. (1988). The experimental groups then received
cognitive-therapeutic interventions based on mindfulness and hope therapy,
and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed
using mixed analysis of variance using SPSSV19 software.
Results: The results showed that there was a significant difference in the
perceived social support variable between the three groups (P <0.05).
Intervention groups in the social support variable were significantly different
from the control group. Also, there was a significant difference between the
two groups of hope therapy and mindfulness-based cognitive therapy in the
social support variable (P <0.05)
Conclusion: Therefore, it can be said that mindfulness and cognitive therapy
methods based on mindfulness are effective on perceived social support of
women with multiple sclerosis.
Keywords: Perceived Social Support, Mindfulness-Based Cognitive
Therapy, Hope Therapy, Multiple Sclerosis, Women.
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