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چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود
اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال به ام اس در شهر بجنورد انجام شد .روش کار :نمونهها به شیوه
نمونهگیری تصادفی ساده برگزیده (به تعداد  22نفر) و سپس بهصورت تصادفی در یک گروه آزمایش (11
نفر در گروه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس) و یک گروه کنترل ( 11نفر) تقسیم شدند .در
پیشآزمون از پرسشنامههای اضطراب بک و افسردگی بک استفاده شد .در مرحلهی بعد ،ذهن آگاهی
مبتنی بر کاهش استرس طی  8جلسه و یکبار در هفته به مدت دو ساعت بر روی گروه آزمایش اجرا شد و
گروه کنترل تحت هیچ مداخلهای قرار نگرفت .سپس پسآزمون و برای هر دو گروه تکمیل گردید .نهایتاً
پس از  2ماه مجدداً هر دو گروه موردسنجش قرار گرفتند و دادههای الزم گردآوری و با استفاده از روش
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .یافتهها :یافتههای پژوهش
نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه استرس درمانی بر مبتنی ذهنآگاهی با گروه گواه در متغیرهای
اضطراب و افسردگی وجود دارد .نتیجهگیری :با عنایت به یافتههای بهدستآمده ،بهمنظور کاهش سطح
اضطراب و افسردگی بیماران ام اس باید به مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس توجه بیشتری
مبذول گردد.

واژگان کلیدی :مولتیپل اسکلروزیس ،اضطراب ،افسردگی ،ذهن آگاهی مبتنی براسترس.
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مقدمه
ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس ،1شایعترین بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است که با
دمیلینه شدن نورون های عصبی همراه است و قطعات متعدد دمیلینه شده حاصل بیماری،
سرتاسر ماده سفید را فرا می گیرد و عملکرد حسی و حرکتی را تحت تأثیر قرار میدهد
(اسکولز ،گلدویت ،بارتیچ 2و همکاران2004 ،؛ اوزاکبالس ،کاگیران ،راورمجی و
آیدیمن2004 3؛ مک کاب .)2005 ،4این بیماری بسیار ناتوان کننده ،همراه با پیامدهای
اجتماعی و اقتصادی است (پیژانگ و هماچاندرا )2010 ،5و بیشتر در سنین بین  20تا 40
سالگی تشخیص داده میشود اگر چه ممکن است در افراد جوانتر و یا مسنتر از این
محدوده سنی ،هم پیدا شود .سن متوسط تشخیص این بیماری  30سالگی است در مقابل 2
نفرمرد 3 ،نفر زن به این بیماری مبتال میشوند (حقیقی2008 ،؛ فرریا و پایس .)2011 ،6در
حال حاضر بیش از  1/3میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال هستند (کینگول و
همکاران .)2012 ،طبق گزارش انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران ،حدود  40هزار نفر بیمار
در کشور وجود دارد که  9000نفر آنها ثبت شدهاند و متأسفانه این رقم رو به افزایش
است (تقی زاده و همکاران .)1385 ،نشانههای بیماریام اس میتوانند شدیداً به عملکرد
روزانه فرد آسیب رسانده و در بدترین حالت ،ممکن است فرد وابسته به ویلچر ،نابینا و
ناتوان از مراقبت از خویش گردد (نلسون 7و همکاران .)2003 ،رایجترین عالئم این
بیماری ،شامل نشانههای حرکتی ،حسی ،بینایی ،رودهای ،مثانهای ،جنسی و همینطور
نشانههای شناختی و هیجانی است (پارساییان و همکاران .)2006 ،کنار آمدن با این بیماری
نیازمند تالش بسیار است.
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بیماران مبتال به ام اس نسبت به افراد سالم دارای سطوح بسیار باالتری از اختالالت
روانی همچون افسردگی ،استرس و اضطراب هستند (مک کاب )05 20،1که علت دقیق
آن ناشناخته است و ترکیبی از فاکتورهای روانی اجتماعی ،نورولوژیکی و مرتبط با بیماری
احتماالً دخیل هستند (دهقانی .)2013 ،مطالعات نشان دادهاند که حدود  40درصد بیماران
مبتال به ام اس از اضطراب و حدود  60درصد از افسردگی رنج میبرند که بهشدت بر
کیفیت زندگی این بیماران تأثیرگذار است (غفاری و همکاران .)2008 ،حدود  48درصد
از بیماران در همان سال اول بعد از تشخیص بیماری ،عالئم اضطراب ،استرس و افسردگی
را تجربه میکنند (پوتاگاس و همکاران .)20082،همچنین فرآیند بستری شدن به دنبال
تشدید عالئم ناشی از بیماری ،ترس از بدتر شدن بیماری ،عدم پاسخ گویی به درمان و
هزینه های درمانی سنگین ناشی از بستری شدن از جمله موارد تنش زا و ایجاد کننده
استرس ،اضطراب و افسردگی در بیماران میباشد (علی دهقانی و همکاران .)1392 ،ارمی
و همکاران )2007( 3معتقدند طوالنی شدن مدت درمان در بیماریهای مزمن ،هم چنین
عود و خاموشی های مکرر بیماری مولتیپل اسکلروزیس از جمله عوامل استرس زا محسوب
میشود .بیماران مبتال همواره امید بهبودی دارند و با طوالنی شدن پیگیریهای درمانی
دچار اضطراب بیشتر ،افسردگی و ناامیدی میشوند .از طرف دیگر ،افسردگی و اضطراب
ممکن است عامل افزایش خستگی زیاد شوند .افسردگی همچنین ممکن است درنتیجهی
کیفیت خواب و تغذیه نامناسب ایجاد شود و یا اینکه با احساس عمومی افسردگی ارتباط
داشته باشد .از این رو ،باید گفت ،افراد دارای اختالل ام اس نیازمند توجه بیشتر و انجام
مطالعات و مداخالت هستند که موجب کاهش سطح فشار روانی و افزایش سالمت روان
آنها می شود .بنابراین اهمیت دارد که این موضوع تشخیص داده شده و به درمان دارویی
و روانشناختی آن پرداخته شود (فرریا و پایس.)2011 ،
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ارتقاء سالمت روان یکی از اهداف روانشناسی قرن حاضر است (عید و الرسون،
 .) 2008این نکته برای متخصصین سالمت حائز اهمیت است که با استفاده از آموزش
بیماران ،سالمت روان را برای هر یک از آنها بهبود بخشند .نیازهای روانشناختی بیماران
ام اس را میتوان با درمانهای شناختی مختلف پاسخ داد .هدف مداخالت روانشناختی
کمک به این افراد بهمنظور مقابله با چالشهای فوق میباشد (غفاری و همکاران.)2008 ،
امروزه درمانهایی که در زمان کوتاهتری اثرات درمانی مشابهی با درمانهای بلند مدت
دارند و درمانگرانشان نیاز به آموزش کمی داشته و درنتیجه هزینههای مالی کمتری را برای
درمانجویان به دنبال دارند ،نسبت به درمانهایی که بر اساس موارد فوق هزینههای زیادی
را هم به سیستم بهداشتی و هم درمانجویان تحمیل میکنند ،در اولویت قرار میگیرند
(تیازدل و سگال .)20001،از جمله درمانهای دارای مزایای فوق درمان ذهن آگاهی مبتنی
بر کاهش استرس ( 2)MBSRمیباشد .این درمان از سال  1979میالدی توسط کابات-زین
پدیدار شد و از مؤلفههای مهم موج سوم مدلهای درمانی روانشناختی به شمار میرود
(مک کارفی ،شولز و گری .)2012 ،3تمام تمرینهای موجود در ذهن آگاهی به نحوی
طراحیشده است که توجه به بدن را افزایش میدهد .نقش مهم بدن در حیطههای بین
رشتهای جدید همچون پزشکی ذهن -بدن هم به اثبات رسیده است .در پژوهشهایی که از
ذهن آگاهی استفاده میشود ،تأکید بر تعامل بین فرآیندهای بدنی ،شناختی و هیجانی است
(میچالیک ،برگ و هایدنریچ .)2012 ،4حضور ذهن معموالً بهعنوان حالتی از آگاهی و
داشتن توجه به آنچه در زمان حال روی میدهد تعریف میشود (براون و ریان.)2003 ،5
پژوهشگران نشان دادهاند که افزایش حضور ذهن با انواع پیامدهای سالمتی نظیر کاهش
درد ،اضطراب ،افسردگی ،خوردن مرضی و استرس و بیماریهای دیگرارتباط دارد.
حضور ذهن میتواند در رها سازی افراد از افکارخودکار ،عادتها و الگوهای رفتاری
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ناسالم کمک کند و ازاین رو نقش مهمی را در تنظیم رفتاری ایفا کند (ریان و دسی،1
 .)2000کابات زین (1994؛ به نقل از فلوگل کول )2010 ،بیان میکند که ذهن آگاهی به
معنای توجه ویژه به اهداف زمان حال بدون قضاوت است .بهعبارتدیگر از نظر کابات
زین ،ذهن آگاهی بهعنوان یک حالت ذهنی تعریفشده است که روی تجربیات در زمان
حال ،بدون قضاوت و داوری متمرکزاست .توجه کردن در لحظه حال ،روی هدف و بدون
قضاوت کردن .از جمله مهمترین خصوصیات این درمان ،مقرونبهصرفه بودن از نظر زمان،
هزینه ،امکانات و سهولت در اجرا ،داشتن راهنمای درمانی مشخص و همینطور انجام
مطالعات زیادی در مورد سودمندی اثرات این درمان بر سالمت روان میباشد (کابات
زین .)2005 ،مطالعات نشان می دهد که آموزش ذهن آگاهی با انواع پیامدهای سالمتی
نظیر کاهش درد ،افزایش آرام بخشی عضالنی و کاهش نگرانی (کابات زین،)2003 ،
کاهش اضطراب و افسردگی (کابات زین و همکاران2003 ،؛ دیمیجیان 2و همکاران،
2014؛ زیدان و همکاران2012 ،3؛ مکسول و داف2016 ،4؛ حسینیان و همکاران2014 ،؛
ون سون ،نیکلیک ،پوپ و همکاران2014 ،5؛ .پرایسمن2008 ،6؛ والستر ،سیورتسن و
نیلسون2011 ،7؛ تانای ،لوتان و برنسف 2012؛ تین2012 ،8؛ روزن زویگ و همکاران

9

2007؛ مسودا 10و همکار2012 ،؛ فرهادی و پسندیده )1396 ،و استرس (اسپیکا و
همکاران2000 ،11؛ پرایزمن )2008 ،12و افزایش میزان کارکردهای مثبت روانشناختی
(مرکر2010 ،13؛ خرمی ،آتشپور و عارفی )1398 ،ارتباط دارد.
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8. Tanay,Lotan,Bernstein
9. roseen Zweig,Ribel,Greeson
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با توجه به درگیری زیاد ماده سفید در بخش ساب کورتیکال و نواحی مرکزی
وضعیت ذهنی و روانی افراد مبتال به ام اس نسبت به افراد عادی مناسب نمیباشد و بیماران
ام اس گروه زیادی از بیماران رو به افزایش در ایران و دنیا است که با توجه به طوالنی
بودن سیر بیماری و عوارض شدید جسمی و روانی را تجربه میکنند انجام این پژوهش
ضرورت پیدا میکند .لذا اگر بتوانیم از طریق پژوهشهای مختلف به بررسی راهکارهای
مناسب بپردازیم و به نتایجی دست یابیم که بتواند در زمینه کاهش این سازهها مناسب
باشد؛ میتواند هم در جهت کمک به بهبود شرایط زندگی این افراد و خانوادههای آنها و
هم برای جامعه ایران نتایج سودمندی به دست آورد .بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد
هدف اصلی طرح ریزی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی براسترس بر
اضطراب و افسردگی بیماران ام اس میباشد .سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا
آموزش ذهن آگاهی مبتنی براسترس میزان و شدت اضطراب و افسردگی بیماران ام اس
تأثیر دارد؟

روش کار
تحقیق حاضر از نوع "نیمه آزمایشی" با پیشآزمون_پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر ،کلیه بیماران ام اس شهرستان بجنورد بودند .با توجه به پیشنهاد
گال 1و همکاران ( )1996مبنی بر انتخاب مناسب نمونه  15تایی برای هر گروه در تحقیقات
تجربی و نیمه تجربی ،حجم نمونه  22نفر در نظر گرفته شد .نمونه به شیوه در دسترس
داوطلبانه بر اساس مالک های ورود انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه (گواه و
آزمایش) تقسیم شد .مالکهای ورود عبارتاند از -1 :تشخیص ام اس  -2عدم استفاده از
ویلچر  -3گذشتن حداقل یک سال از زمان تشخیص  -4عدم مشکل در شنوایی و تکلم
 -5داشتن حداقل میزان سواد  -6رضایت شرکت در پژوهش .معیار خروج از مطالعه نیز
عدم تمایل بیمار علیرغم موافقت اولیه جهت همکاری در پژوهش ،درنظرگرفته شد .روش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gall
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اجرای پژوهش به این صورت بود که ،ابتدا از بین بیماران بستری شده و مراجعهکننده در
مراکز توانبخشی شهرستان بجنورد که دارای پرونده بودند و برای ویزیتهای منظم در
تاریخهای مشخصی به این مراکز مراجعه میکردند 22 ،نفر که دارای مالکهای ورود
بودند ،انتخاب شدند .سپس این افراد بهصورت جایگزینی یا گمارش تصادفی در یک
گروه آزمایش ( 11نفر) و یک گروه کنترل ( 11نفر) قرار گرفتند در این پژوهش از روش
تصادفیسازی بلوکی استفاده شد که دراین روش معموالً تعداد افراد اختصاص داده شده به
هر یک از گروهها تقریباً مساوی میباشد .دراین روش بلوکهایی بر اساس متغیرهای مد
نظر تشکیل شده و در درون هر بلوک نیمی از افراد مداخله و نیمی بهعنوان شاهد لحاظ
میشوند ،هدف اصلی دراین روش توازن تعداد شرکتکنندهها در هر یک از گروهها
میباشد (در ادامه پیشآزمون با استفاده از پرسشنامههای اضطراب بک ( )1990و
افسردگی بک ( )1996برای تک تک بیماران بهصورت جداگانه توسط پژوهشگر ،انجام
شد .در مرحلهی بعد ،ذهن آگاهی مبتنی بر استرس طی  8جلسه و یکبار در هفته به مدت
دو ساعت بر روی گروههای آزمایش اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچ مداخلهای قرار
نگرفت (هرچند جهت تکمیل پرسشنامهها و انجام فرآیند تحقیق پژوهشگران با گروه
کنترل در تماس بودند) .سپس پسآزمون و برای هر دو گروه تکمیل گردید .نهایتاً پس از
 2ماه مجدداً هر دو گروه موردسنجش قرار گرفتند و دادههای الزم گردآوری و با استفاده
از روش آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند.
خالصهای از دستورالعمل اجرایی جلسات ذهن آگاهی مبتنی بر استرس (کابات زین،
 )2005به شرح زیر است:
جلسه اول :معرفی شرکتکنندگان ،مرحله دوم  -1شرح مختصری از  8جلسه  -2انجام
مدیتیشنهای خوردن یک عدد کشمش و سپس به مدت  30دقیقه مدیتیشن اسکن بدن و
صحبت در مورد احساسات ناشی از انجام این مدیتیشنها -3 .تکلیف خانگی :پیاده کردن
آنچه در مورد خوردن کشمش آموختهاند در مورد مسواک زدن یا شستن ظروف.
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جلسه دوم -1 :انجام مدیتیشن اسکن بدن و بحث در مورد این تجربه  -2بحث در مورد
تکالیف خانگی ،موانع تمرین و راه حلهای برنامه ذهن آگاهی برای آن -3 .بحث در
مورد تفاوت بین افکار و احساسات  -4انجام مدیتیشن در حالت نشسته  -5تکالیف :ذهن
آگاهی یک رویداد خوشایند ،انجام مدیتیشن نشسته و اسکن بدن و ذهن آگاهی یک
فعالیت روزمره.
جلسه سوم -1 :تمرین دیدن و شنیدن (در تمرین از شرکتکنندگان خواسته میشود به
نحوی غیر قضاوتی و به مدت  2دقیقه نگاه کنند و گوش دهند) -2 ،مدیتیشن نشسته و
نفس کشیدن همراه با توجه به حواس بدنی -3 ،بحث در مورد تکالیف خانگی تمرین
سهدقیقه ای فضای تنفسی ،این مدیتیشن سه مرحله دارد :توجه به تمرین در لحظه انجام،
توجه به تنفس و توجه به بدن-4 ،انجام یکی از تمرینهای حرکات ذهن آگاه  -5تکالیف:
مدیتیشن نشسته ،اسکن بدن ،تمرین  3دقیقهای فضای تنفسی ،ذهن آگاهی یک فعالیت
روزمرهی جدید و ذهن آگاهی رویدادی ناخوشایند.
جلسه چهارم -1 :مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس ،صداهای بدن و افکار (که
مدیتیشن نشسته چهار بعدی نیز نامیده میشود) -2بحث در مورد پاسخهای استرس و
واکنش یک فرد به موقعیتهای دشوار و نگرشها و رفتارهای جایگزین  -3تمرین قدم
زدن ذهن آگاه  -4تکالیف :مدیتیشن نشسته ،اسکن بدن یا یکی از حرکات بدنی ذهن
آگاه و تمرین فضای تنفسی  3دقیقهای (در یک رویداد ناخوشایند).
جلسه پنجم -1 :انجام مدیتیشن نشسته  -2ارائه و اجرای حرکات ذهن آگاه بدن -3
تکالیف :مدیتیشن نشسته ،فضای تنفسی سهدقیقهای در یک رویداد ناخوشایند و ذهن
آگاهی یک فعالیت جدید روزمره.
جلسه ششم -1 :تمرین فضای تنفسی سهدقیقهای  -2بحث در مورد تکالیف خانگی در
گروههای دوتایی  -3ارائهی تمرینی با عنوان (خلق ،فکر ،دیدگاههایی جداگانه) با این
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مضمون :محتوای افکار ،اکثراً واقعی نیستند  -4چهار تمرین مدیتیشن به مدت  1ساعت،
پیدرپی ارائه شد  -5تکالیف :انتخاب ترکیبی از مدیتیشنها که ترجیح شخصی باشد.
بهعالوه انجام فضای تنفسی سهدقیقهای در یک رویداد ناخوشایند و ذهن آگاهی یک
فعالیت جدید روزمره.
جلسه هفتم -1 :مدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هر آنچه در لحظه به هوشیاری
وارد میشود  -2مضمون این جلسه این است :بهترین راه مراقبت از خودم چیست  -3ارائه
تمرینی که در آن شرکتکنندگان مشخص میکنند کدامیک از رویدادهای زندگیشان
خوشایند و کدامیک ناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه میتوان برنامهای چید که
بهاندازه کافی رویدادهای خوشایند در آن باشد  -4فضای تنفسی سهدقیقهای  -5تکالیف:
انجام ترکیبی از مدیتیشن که برای فرد مرجح است ،تمرین تنفسی سهدقیقهای در یک
رویداد ناخوشایند .ذهن آگاهی یک فعالیت روزمره جدید.
جلسه هشتم -1 :اسکن  -2مضمون این جلسه این است :استفاده از آنچه تاکنون یاد
گرفتهاید  -3تمرین فضای تنفسی  3دقیقهای  -4بحث در مورد روشهای کنار آمدن با
موانع انجام مدیتیشن  -5مطرحشدن سؤاالتی در مورد کل جلسات و آیا دوست دارند
تمرینهای مدیتیشنشان را ادامه دهند.
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامههای ذیل بود:

 -1پرسشنامه افسردگی بک
این پرسشنامه یکی از رایجترین ابزارهای سنجش افسردگی میباشد .که در سال 1961
توسط بک طراحیشده است .دارای  21سؤال بوده که بر اساس عالئم افسردگی با تأکید
بر عالئمُ شناختی افسردگی طراحیشده است .حدود نیمی از سؤاالت منعکسکننده افکار
منفی نظیر":در زندگیام کامالً شکستخوردهام " میباشند %15 .سؤاالت ویژگیهای
رفتاری نظیر ":مدام در حال گریه کردن هستم " را نشان میدهند .سایر سؤاالت در مورد
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عالئم جسمی افسردگی میباشند (بکر ،همیبرگ .)1987 ،1روایی هم زمان این مقیاس
 0/79و پایایی بازآزمایی آن  0/67گزارش شده است (بک .)1988 ،اعتبار و روایی
پرسشنامه فوق در سطح باالیی گزارش شده است (بخشانی .)1992 ،ضریب همبستگی بین
این پرسشنامه با مقیاس درجهبندی هامیلتون در آزمودنیهای ایرانی  %66گزارش گردیده
است (بخشانی .)1992 ،در این پژوهش اعتبار از طریق بازآزمایی به فاصله  2ماه  %94و
همسانی درونی آلفای کرونباخ  %87بهدستآمده است.

 -2پرسشنامه اضطراب بک
آرون بک ابزاری را بهعنوان مقیاس اضطراب بک معرفی کرد که بیانگر شدت عالئم
اضطراب بالینی است (بک و استر )19902،بررسیهای انجام شده ،نشاندهندهی
اعتبارخوب این پرسشنامه در سنجش اضطراب افراد است (بک ،استیشن ،بروان ،استر،3
 .)1988هر سؤال بهعنوان بازتاب یکی از عالئم اضطراب است که افراد مضطرب در
وضعیتهای اضطراب برانگیز با آن مواجهاند (بک و استر .)1990,برخی از پژوهشها در
ایران در مورد ویژگیهای روانسنجی این آزمون انجامشده است بهعنوان مثال اعتبار این
پرسشنامه را از طریق بازآزمایی در شهر زاهدان  0/70بهدستآمده است (بخشایی.)1992 ،
غرایی ( )1382ضریب اعتبار آن را با روش بازآزمایی و به فاصله دو هفته  0/80گزارش
کرده است .ضریب پایایی این آزمون در این پژوهش  0/83محاسبه گردیده است.

یافتهها
دامنه سنی شرکتکنندگان  16تا  63سال بود .متوسط سن شرکتکنندگان در دو گروه
تقریباً یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند .شرکتکنندگان دارای
پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط بودند ،در حدود  27درصد آنها دارای تحصیالت
دانشگاهی بودند و مابقی تحصیالت دیپلم داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Becker,Heimberg
2. Beck,Steer
3. Beck,Epstein,Brown,Steer
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جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن
فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

سن
 61تا 82

6

%27/27

%27/27

 82تا 04

5

%22/72

%49/99

 06تا 28

5

%22/72

%72/71

 25تا 15

6

%27/27

%100

جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی بر حسب تحصیالت
فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

تحصیالت
دیپلم

16

%72/72

%72/72

دانشگاهی

6

%27/27

%100

در جدول شماره  3مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری گزارش شده است.
جدول  :3مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
گروه
آزمایش
(ذهن
آگاهی)
کنترل

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

اضطراب

39/17

4/32

24/42

4/80

23/91

3/47

افسردگی

39/58

4/12

27/83

7/01

27/16

5/36

اضطراب

40/58

7/30

38/42

8/60

39/11

6/57

افسردگی

38/92

7/50

37/01

8/20

37/22

5/69

نتایج جدول  3نشان میدهد که مؤلفههای افسردگی و اضطراب در مرحله پیشآزمون در
دو گروه آزمایش و کنترل تقریباً مشابه میباشد .جهت مقایسه شیوه درمانی با گروه کنترل
در افزایش میزان اضطراب و افسردگی با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر،
ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده آزمون کولموگرف و اسمیرنف پرداخته
شد که نتایج آزمون کولموگرف و اسمیرنف نشان داد دادهها از توزیع نرمالی برخوردار
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هستند .بهمنظور انجام تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر رعایت سه پیشفرض ضروری
است (مولوی ،1393 ،فرگوسن و تاکانه1989 ،؛ ترجمه دالور و نقشبندی:)1395 ،
 )1پیشفرض همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس با استفاده از آزمون باکس1؛ )2
بررسی واریانس متغیرهای وابسته در گروهها با استفاده از آزمون لوین2؛  )3همگنی شرایط
آزمودنیها با استفاده از آزمون کرویت ماچلی 3که در این پژوهش همه پیش شرطهای
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بهغیراز آزمون کرویت ماچلی رعایت شده
است .لذا باید از آزمونهای مقاوم مثل گرین هوس –گایسر در تحلیل واریانس با
اندازه گیری مکرر استفاده کرد ،که در ادامه این آزمون برای دو متغیر اضطراب و
افسردگی گزارش شده است.
جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس برای متغیر اضطراب در گروههای پژوهش
مجموع

منبع

مجذورات آزادی مجذورات
فرض کروی

زمان*عضویت
گروهی

معناداری

آماری

172/93

2

86/47

36/96

0/001

0/64

1/00

172/93

1/30

132/52

36/96

0/001

0/64

1/00

هیون-فلت

172/93

1/42

121/05

36/96

0/001

0/64

1/00

حد پایین

172/93

1/00

172/93

36/96

0/001

0/64

1/00

فرض کروی

159/48

2

79/74

34/08

0/001

0/63

1/00

159/48

1/30

122/21

34/08

0/001

0/63

1/00

هیون-فلت

159/48

1/42

111/63

34/08

0/001

0/63

1/00

حد پایین

159/48

1/00

159/48

34/08

0/001

0/63

1/00

گرینهاوس-
زمان

درجه

میانگین

F

سطح

اتا

توان

گیسر

گرینهاوس-
گیسر

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود میزان تفاوت اضطراب بدون در نظر گرفتن
عضویت گروهی برابر با  0/64و با در نظر گرفتن تعامل زمان و عضویت گروهی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. box's test of equality of covariance matrices
2. levene's test of equality of error variances
3. mauchly's test of sphericity
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آزمون گرینهاوس-گیسر برابر با  0/63میباشد که این مقدار در سطح خطای کمتر از
 0/05معنادار است ،به عبارتی میتوان گفت  63درصد تغییرات به دلیل قرار گرفتن در
گروه (اثر آزمایشی) می باشد و آموزش ذهن آگاهی توانسته است باعث کاهش اضطراب
شرکتکنندگان در پژوهش شود ،بنابراین فرضیه اول تائید میگردد .توان آماری  1نیز
بیانگر کفایت حجم نمونه میباشد.
جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس برای متغیر افسردگی در گروههای پژوهش
مجموع

منبع

مجذورات آزادی مجذورات
فرض کروی

31/21

2

15/56

27/02

0/001

0/57

31/21

1/21

25/56

27/02

0/001

0/57

1/00

هیون-فلت

31/21

1/32

23/58

27/02

0/001

0/57

1/00

حد پایین

31/21

1/00

31/12

27/02

0/001

0/57

1/00

فرض کروی

23/84

2

11/92

20/71

0/001

0/50

1/00

23/84

1/21

19/58

20/71

0/001

0/50

1/00

هیون-فلت

23/84

1/32

18/07

20/71

0/001

0/50

1/00

حد پایین

23/84

1/00

23/84

20/71

0/001

0/50

1/00

گیسر

زمان

گروهی

معناداری

آماری
1/00

گرینهاوس-

زمان*عضویت

درجه

میانگین

F

سطح

اتا

توان

گرینهاوس-
گیسر

در جدول  5مشاهده می شود میزان تفاوت افسردگی بدون در نظر گرفتن عضویت گروهی
برابر با  0/57و با در نظر گرفتن تعامل زمان و عضویت گروهی در آزمون گرینهاوس-
گیسر برابر با  0/50میباشد که این مقدار در سطح خطای کمتر از  0/05معنادار است ،به
عبارتی میتوان گفت  50درصد تغییرات به دلیل قرار گرفتن در گروه (اثر آزمایشی)
می باشد و آموزش ذهن آگاهی توانسته است باعث کاهش افسردگی شرکتکنندگان در
پژوهش شود ،بنابراین فرضیه دوم تائید میگردد .توان آماری  1نیز بیانگر کفایت حجم
نمونه میباشد .در ادامه نمودار تغییرات گروهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
آورده شده است.

930
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شکل  -1میانگین نمرات اضطراب و افسردگی گروههای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری

بحث
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اضطراب و
افسردگی به روش گروهی در بین بیماران ام اس بود .یافتههای این مطالعه نشان داد که
برنامه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش نشانههای افسردگی و اضطراب
بیماران ام اس اثربخش بوده است .این نتایج در راستای یافتههای قبلی است که نشان داده-
اند تمرینهای ذهن آگاهی یک برنامه مؤثر بر کاهش اضطراب و افسردگی (کابات زین و
همکاران2003 ،؛ دیمیجیان و همکاران2014 ،؛ زیدان و همکاران2012 ،؛ مکسول و داف،
2016؛ ون سون ،نیکلیک ،پوپ و همکاران2014 ،؛ .پرایسمن2008 ،؛ والستر ،سیورتسن و
نیلسون2011 ،؛ تانای ،لوتان و برنسف 2012؛ تین2012 ،؛ روزن زویگ و همکاران 2007؛
مسودا و همکار2012 ،؛ فرهادی و پسندیده )1396 ،افراد میباشد.
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در تبیین این یافتهها میتوان اظهار داشت از آنجا که ذهن آگاهی ،احساس بدون
قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و تجربیات
زندگی ،همانطور که اتفاق میافتند ،کمک میکند (سگال 1و همکاران ،)2002 ،بنابراین
آموزش آن به بیماران ام اس ،باعث میشود که آنان احساسات و تجربیات ناشی از داشتن
این بیماری را بپذیرند و قبول و پذیرش این احساسات باعث کاهش توجه و حساسیت
بیش ازحد نسبت به این مسئله و کمتر شدن احساس گناه ،خودکمبینی و بیارزشی در آنها
میشود .بهعبارتدیگر می توان گفت که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی موجب میشود
که بیماران ام اس با انجام تمرینهای ذهن آگاهی مانند وارسی بدن و بازارزیابی مثبت
افکار و هیجانات و تمرکز خود را نسبت به وضعیت معلولیت خود کاهش دهند و از این
طریق به کاهش پیامدهای منفی روانشناختی روانی خود از قبیل اضطراب و افسردگی
کمک کنند .تنفس شکمی که در این جلسات آموزش داده میشود ،به کاهش اثرات
منفی استرس منجر میشود .آموزش تکنیکهای آرمیدگی عضالنی ،تمرکز عمیق،
آرمیدگی ماهیچهای همراه با آرامسازی فکری باعث عادی شدن جریان تنفس و کاهش
نشانههای بیرونی اضطراب میشود .همچنان که سلیگمن )1994( 2مطرح میکند ،اولین
مشخصه اضطراب ،اختالل در سوختن اکسیژن در بدن و ارگانیسم است و هنگامیکه از
تکنیکهایی مانند مراقبه ،یوگا یا آرمیدگی عضالنی استفاده میشود ،جریان سوزاندن
اکسیژن در بدن به حالت عادی برگشته و نشانههای بیرونی اضطراب کاهش مییابد .در
ادامه باید اشاره داشت ،افراد ذهن آگاه معموالً تواناییهای ویژهای در درک عمیق
احساسات خود و پذیرش آنها دارند و متوجه احساساتی ظریف خود هستند .آنها
به طورکلی احساس آگاهانه و مثبت و اطمینان بخشی درباره خود دارند و در رسیدگی به
امور شخصی و اجتماعی موفق عمل میکنند و معموالً خشنود هستند .بنابراین ،افراد ذهن
آگاه بهجای اینکه فشارها را تشدید کنند ،زمینه رشد روانشناختی ،افزایش رضایت از
زندگی و عواطف مثبت بجای عواطف منفی را برای خود فراهم میسازند (سگال و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Segal
2. Seligman
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همکاران .) 2002 ،بیماران ام اس نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این امر از این نظر که در
پژوهشهای قبلی نشان داده شده است که ذهن آگاهی به افراد در تعدیل افکار و
احساسات منفی کمک مینماید و منجر به تنظیم هیجانات مثبت مرتبط بهسالمتی (جانکین

1

و همکار )2007 ،و کاهش عواطف منفی از قبیل اضطراب و افسردگی میشود ،قابل توجیه
است.
بهطورکلی آموزش تمرینهای ذهن آگاهی با نگه داشتن تمرکز فرد در زمان حال
مانع اندیشیدن به زمان آینده میشود .با توجه به اینکه ابعاد روانشناختی چون افسردگی و
اضطراب پدیدهای است برخاسته از عالقه به پیشبینی آینده و تالش برای پایدار نگه داشتن
رخدادهای خوب و جلوگیری از هرگونه رخداد استرسزا در روند زندگی میباشد و
درحالیکه ابتال به بیماریام اس آینده چندان خوبی را برای فرد نمایان نمیسازد و سیر
پیشرونده بیماری هر روز بر نگرانیهای بیمار برای آینده میافزاید ،ازاینرو همیشه
اضطراب و استرس بر زندگی سایه میافکند که فردا چه خواهد شد و فکر کردن به این
مسئله زمینه افسردگی را در فرد افزایش میدهد؛ اما با تمرین تکنیکهای ذهن آگاهی به
بیمار آموزش داده میشود که تنها به زمان اکنون بیندیشد و با فکر نکردن به اینکه دو دقیقه
دیگر چه رخ خواهد داد ،میزان اضطراب و سایر ابعاد روانشناختی منفی را در زندگی
خویش بهگونهای معنادار کاهش دهد.
نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر
اضطراب و افسردگی بیماران ام اس شهر بجنورد بود نتایج نشان داد که ذهن آگاهی
میتواند تأثیر مثبت و معنیداری بر کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی این بیماران داشته
باشد همچنین مشاهده شد که روابط بهدستآمده در این مطالعه با مطالعات قبلی همسو
است .لذا در جمعبندی نهایی این تحقیق مطرح میشود که نتایج این پژوهش با یافتههای
مطالعات پیشین و مبنای نظری متغیرها همسویی دارد هرچند شدت روابط بهدستآمده با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Junkin
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پژوهشهای قبلی ناهمخوانی نسبی دارد که این ناهمخوانی از دو منظر قابل بررسی است:
اول شاید بتوان نتیجه گرفت که در بین افراد با نیازهای ویژه که داری میزان استرس،
اضطراب و افسردگی باال و سطح کیفیت زندگی پایین میباشند و میانگین کلی سالمت
روانی در آنها کمتر از افراد عادی میباشد و همچنین از نظر عالیم سالمت روانی یعنی
افسردگی ،اضطراب ،روانپریشی ،پرخاشگری و  ...در سطح پایینتری نسبت به افراد عادی
هستند ،روابط و عوامل میانجی وجود دارند که مهمتر از روابط و متغیرهای این مطالعه
هستند .دوم به لحاظ تفاوتهای فرهنگی و مذهبی و نوع شعائر و آداب و مناسک خاص
مذهبی در نظام اسالمی میتوان چنین تفاوتهایی را محتمل دانست .با توجه به
محدودیتهای پژوهش شامل محدودیت زمانی در یادگیری تمرینها ،انجام پژوهش در
جامعه بالینی و نبود زمان بیشتر جهت داشتن دوره پیگیری ،باید جانب احتیاط را در تعمیم
رعایت کرد .پیشنهاد میشود پژوهشی مشابه در جمعیت افراد سالم و همشیرههای کودکان
ناتوان همراه با مرحله پیگیری تر انجام شود .از رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برای
برنامهریزی ،مداخالت مناسب و بهبود بهزیستی روانشناختی و کاهش اضطراب و
افسردگی در گروههای مختلفی همچون بیماران سرپرست خانوار ،بیماران بیسرپرست و
بد سرپرست استفاده شود.

سپاسگذاری
پژوهشگران الزم می دانند از کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند
بهخصوص بیماران ام اس شهر بجنورد تشکر کنند.
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