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مقدمه
مولتیپل

تنیدگیهای روحی و افسردگی و اضطراب م یتوان د منج ر ب ه
اسکلروزیس 1یا

ام اس ( )MSبیماری خود ایمنی

خستگی زودرس در بیماران ام اس گردد (.)9

تخریب کننده سیستم عصبی مرکزی و علت اصلی ناتوانی

با توجه به موارد ذکر شده ،بهکارگیری تستهای تشخیصی

عصبی غیرترومایی در بزرگساالن است ( .)1این بیماری یکی از

و درمانهای روانی همراه با درمانهای داروی ی جه ت ک اهش

شایع ترین بیماریهای عصبی است که در آن گلبولهای سفید

این عالی م در بیم اران مولتیپ ل اس کلروزیس ام ری ض روری

به غالف میلین رشتههای عصبی دستگاه مرکزی به جای یک

میباشد ،چرا که درمانهای داروی ی مت داول در تم ام بیم اران

عامل بیگانه حمله کرده و اندام مرتبط با آن دچار مشکل

مولتیپ ل اس کلروزیس م وثر نیس ت و از طرف ی داروه ا دارای

میشود ( .)2در دوازدهمین کنگره بینالمللی ام اس ایران

ع وارم متع ددی مانن د اف زایش انقب ام عض النی ،ته وع،

تخمین زده شد که حدود  70هزار فرد مبتال به ام اس در ایران

افسردگی ،دردهای عصبی ،تب و س ردرد م یباش ند ک ه ب رای

وجود دارد .این بیماری در زنان و در سنین جوانی شیوع بیشتری

برطرف کردن این عوارم هیچ درمان شناخته شدهای که کامال

دارد ( .)3از آنجا که این بیماری میتواند هر بخش از سیستم

موثر باشد وجود ندارد ( .)10درمانهای غیرداروی ی ،م یتوانن د

اعصاب مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد ،عالیم و نشانه هایی که

روند و سیر بیماری ام اس را کند کنند ،تعداد حمالت را ک اهش

در آن بروز میکند بسیار متنوع هستند ( .)4مطالعات حاکی از

دهند و شروع ناتوانی همیشگی را به تاخیر بیاندازند (.)11

آن است که ابتال به بیماری ام اس  ،خود عاملی برای بروز

از سوی دیگر پیشینه نظری و پژوهشی نشان میدهد که

استرس در ابعاد مختلف زندگی افراد مبتال میباشد که غالبا

برای مقابله با پریشانی روانشناختی و استرس ناشی از

ناشی از پاسخ افراد به بیماری مزمن و ناتوانی های فیزیکی

موقعیتهای دشوار ،مهارتهای شناختی از قبیل ذهنآگاهی

ناشی از بیماری است ( .)5عدم تشخیص ،غیر قابل پیشبینی

تاثیرگذار است ( .)12درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،از

بودن بیماری و نگرانی در مورد هزینههای درمانی نیز از جمله

مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی  Kabat–Zinnساخته

موارد استرسزایی است که در این بیماری دیده میشود (.)6

شد و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده است .این درمان

مطالعات اپیدمیولوژیکی بر بیماران مبتال به ام اس در

شامل مدیتیشنهای مختلف ،یوگای کشیدگی ،آموزش مقدماتی

کلینیکهای خاص ،خطر افسردگی اساسی در طول زندگی

افسردگی ،تمرین مرور بدن و تمرینهای شناختی دیگر است

آنها را بین  22/8تا  %54گزارش کردهاند ( .)7برخی از

که ارتباط بین خلق ،افکار ،احساس و حسهای بدن را نشان

مطالعات نیز نشان دادهاند که حدود  50تا  %60آنها از افسردگی

میدهد .تمامی این تمرینها ،به نوعی توجه به موقعیتهای

و حدود  25تا  %40نیز از اضطراب رنج میبرند (.)8

بدنی و پیرامون را در لحظه حال میسر میسازد و پردازشهای

یکی دیگر از عالیم اتوان کننده در بیماران مبتال به ام اس

خودکار افسردگیزا را کاهش میدهد ( .)13مطالعات زیادی

خستگی و احساس کاهش انرژی است که باعث پریشانی قاب ل

درباره سودمندی تأثیرات ذهنآگاهی ،درمان شناختی مبتنی بر

توجه و اثرات مضر ب ر عملک رد روزان ه و تعه دات اجتم اعی و

ذهن

شغلی میشود .حدود یک سوم بیماران ای ن مش کل را گ زارش

ذهنآگاهی )MBSR( 3در بیماریهای مزمن انجام شده است.

میکنند و  50تا  %60از آنها ،این عالمت را ناراحت کنن دهترین

قزاق و زادحسن در پژوهش خود نشان دادند که برنامة کاهش

عالمت بیماری خود مینامند ( .)1این عارضه بر توانایی حرکتی

استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و شدت خستگی

و شناختی اثر میگذارد و به ص ورت ک اهش ان رژی ،احس اس

زنان مبتال به ام اس تأثیر داشت ( .)14آقاباقری و همکاران نیز

ناخوشی ،ضعف حرکتی و ناتوانی در حفظ تمرکز خ ود را نش ان

در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که گروه درمانی شناختی

میدهد ( .)3از سوی دیگ ر ،پژوهشه ا نش ان داده ک ه وج ود

مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش بهزیستی و امیدواری و کاهش

multiple sclerosis

و برنامه کاهش استرس مبتنی بر

mindfulness based cognitive therapy
mindfulness based stress reduction

1
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افسردگی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس موثر است

شهر ساری با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد .گروه

( .)15در پژوهشی دیگر  Ehdeو همکاران به مقایسه تاثیر

کنترل مداخلهای را دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار

شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان شناختی رفتاری بر

گرفتند .یک هفته پس از پایان یافتن جلسات درمانی ،هر دو

درد مزمن در افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس پرداختند و به

گروه یک بار دیگر به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند

این نتیجه دست یافتند که هر دو درمان تاثیر قابل مالحظهای

(پس-آزمون) .پس از اتمام پژوهش ،جهت رعایت اخالق در

در کاهش درد مزمن این بیماران داشتند ( .)16بر طبق این

پژوهش ،جلسات درمان برای گروه کنترل نیز اجرا گردید.

یافتهها و با توجه به اینکه تاثیر درمان شناختی مبتنی بر

دستورالعمل جلسات درمان بر اساس کتاب شناخت درمانی

ذهنآگاهی بر مشکالت جسمانی و روانشناختی زنان مبتال به

مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی تالیف  Teasdaleو

مولتیپل اسکلروزیس به ویژه بر نشخوار فکری آنها در کشور ما

همکاران ( )17تنظیم شد .محتوای جلسات به شرح زیر بود:

چندان مورد بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین هدف پژوهش

جلسه اول :معرفی افراد به یکدیگر و تنظیم خط مشی کلی

حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر

جلسات ،اجرای پیش-آزمون ،تنفس آگاهانه

اضطراب ،نشخوار فکری و خستگی زنان مبتال به مولتیپل

جلسه دوم :تمرین وارسی بدنی ،تمرین مراقبه نشسته ،توجه

اسکلروزیس بود.

به تفسیر ذهنی به عنوان شروع مسئولیت شخصی برای افکار و
احساسات

روش کار
روش این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش-آزمون و

جلسه سوم :تمرین دیدن و شنیدن آگاهانه ،بحث پیرامون
بودن در لحظه حال و توجه به افکار تنها بهعنوان افکار و نه به-

پس-آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل

عنوان حقایق یا حوادث

تمامی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود که در سال 1400

جلسه چهارم :انجام مراقبه نشسته با تأکید بر ادراک

تحت پوشش انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مازندران و

احساس بدن (بهعنوان تفسیر احساسات و افکار مخالف) ،معرفی

ساکن در شهرستان ساری بودند و تعداد آنها  80نفر بود .از این

پیادهروی آگاهانه

میان 30 ،نفر از زنان واجد شرایط که سن آنها  20تا  45سال

جلسه پنجم :نشستن آگاهانه ،آگاهی از افکار ،بحث در مورد

بود و مشکالت بسیار حاد جسمانی نداشتند و مبتال به

نقش ذهن آگاهی در پاسخ به استرس در زندگی روزمره

اختاللهای روانی دیگر نبودند ،پس از گرفتن آزمون اضطراب،

جلسه ششم :مراقبه نشسته طوالنی مدت ،آگاهی از تنفس،

از بین کسانی که نمره باالتر از  40را کسب کردند ،به روش

اصوات و سپس افکار ،بحث پیرامون آماده شدن برای اتمام

نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .محقق

دوره

به مدت یک هفته در انجمن ام اس حضور یافت و با بیماران

جلسه هفتم :مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها

مراجعه کننده مذاکره نمود و در صورت تمایل آنها و داشتن
معیارهای ورود ،وارد پژوهش شده و سپس بهطور تصادفی به

جلسه هشتم :ب ازنگری ب دنی ،بررس ی موان ع ب هکارگیری

روش قرعهکشی  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه

فنها ،بازنگری مطالب گذشته و در نهایت جمعبن دی و اج رای

کنترل جایگزین شدند .حجم نمونه ،با توجه به سطح آلفای

پس-آزمون.

 ،0/05توان آزمون  ،0/95اندازه اثر  0/38و تعداد دو گروه 15
نفره بر اساس نرمافزار  G-powerمحاسبه شد .سپس برای

ابزار گردآوری دادهها:

گروه آزمایش جلسات درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی به-

جهت گردآوری دادهها در این تحقیق از سه پرسشنامه

صورت گروهی توسط نویسنده مسئول در  8جلسه  90دقیقهای

استاندارد زیر استفاده شد:

و هفتهای یک جلسه بهصورت حضوری در مرکز مشاوره مرهم
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 -1پرسشنامه اضطراب زون ک :SAS1ب ه منظ ور

همسانی درونی این ابزار با محاسبه آلفای کرونب اخ دامن های از

سنجش اضطراب آزمودنیه ا از پرس شنام ه اض طراب زون ک

 0/88تا  0/92اعالم شده است که نشان دهنده همسانی درونی

استفاده ش د .ای ن پرس شنام ه  20س اال دارد و در برگیرن ده

باالی آن است .همچنین همبستگی درون طبقهای برای نیم بار

نشانگان عاطفی (تش ویش و عص بانیت ،ت رس ،ع دم انس جام

اندازه گیری  0/75و همبستگی بازآزمایی برای مدت بیش از 12

روانی ،وحشت ،هراس ،بیم از آینده) و نشانگان جسمی اضطراب

ماه 0/67 ،گزارش شده است ( .)22آلفای کرونباخ در نمونههای

(لرزش ،ناراحتیها و دردهای ب دنی ،ض عف و خس تگی پ ذیری

ایرانی  0/90و ضریب پایایی بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته

زودرس ،ناآرامی و بیقراری ،تپش قلب ،گیجی و منگی ،ض عف

 0/83گزارش شده است ( .)23پایایی ب ه روش آلف ای کرونب اخ

و سستی ،تکرر ادرار ،تنگی نفس ،تهوع و استفراغ ،برافروختگ ی

برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/87به دست آمد.
 -3پرس شنام ه ش د

چهره ،بیخوابی) میباشد ( .)18روش نمرهگذاری به این صورت

خس تگی ( :)FSS3ب رای

است که هر کدام از گزینهها امتیازی بین  1تا  4نمره ( 1هرگز،

ارزیابی میزان شدت خستگی از مقی اس ش دت خس تگی()FSS

 2گاهی اوقات 3 ،اغلب 4 ،تقریبا همیشه) را به خ ود اختص اص

استفاده شد .این ابزار توسط  Kruppدر سال  2010ب ه منظ ور

میدهد .ارزش گزینهها در  16ساال به ترتیب از  1تا  4اس ت و

سنجش شدت خستگی در افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس و

در س ااالت ( )5-9-13-19بهص ورت معک وس میباش د .ل ذا

لوپوس طراحی شد .این پرسشنامه شامل  9سوال میباشد که 5

نمرات مقیاس میتواند بین  20تا  80را دارا باشد .سااالت  1ت ا

ساال آن کیفیت خستگی را می سنجد 3 ،س اال آن خس تگی

 5عالیم عاطفی و س ااالت  6ت ا  20عالی م جس می را م ورد

جسمی ،ذهنی و نتایج خس تگی ب ر وض عیت اجتم اعی ف رد را

سنجش قرار میدهد .ه ر چ ه امتی از ف رد ب االتر باش د س طح

میسنجد و یک ساال ب اقی مان ده ه م ش دت خس تگی را ب ا

اضطراب فرد بیشتر است .در پژوهشی که بر روی ب یش از 500

دیگرعالیم موجود در یک فرد مبتال به ام اس مقایسه میکن د.

نفر و با استفاده از روش همبس تگی پیرس ون می ان دو آزم ون

این ابزار در طیف لیکرت  7درجهای (از ع دم وج ود خس تگی

مقی اس اض طراب  Hamiltonو  Zungانج ام ش د ،بی انگر

نمره صفر ت ا خس تگی ش دید نم ره  )7نمرهگ ذاری میش ود.

همبستگی برابر با  0/71بود ( Zung .)19برای محاسبه پای ایی

چنانچه نمرات به دست آمده برابر و باالتر از  40باشند ،خستگی

پرسشنامه از روش ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا

شدید را در فرد نش ان میده د و نم رات پ ایینتر از  40ش دت

تجانس سااالت را مورد استفاده قرار میدهد استفاده نم ود ک ه

خستگی خفیف را نشان میدهد .این پرسشنامه در ایران توسط

در این میان تحلیلهای آماری ایروین و کوت اش ب ا اس تفاده از

فراهانی و همکاران هنجاریابی شد و همسانی درونی پرسشنامه

روش ضریب انسجام ،نشان دهندهی ضریبی برابر  0/84بود که

با محاسبه آلفای کرونب اخ براب ر ب ا  0/96ب ه دس ت آم د (.)24

بیانگر پایایی بسیار باالی این مقیاس میباشد ( .)20پای ایی ب ه

پایایی به روش آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاض ر

روش آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/79ب ه

 0/89به دست آمد.

دست آمد.
 -2پرسشنام ه نش خوار فک ری ( :)RRS2توس ط

توصیفی و استنباطی از طریق نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام

 Nolen-Hoeksema & Morrowت دوین ش ده اس ت ک ه

گرفت .قبل از آزمودن فرضیهها ،مفروضه نرمال بودن توزیع

مقیاسی  22مادهای است و مادهه ای آن روی ی ک مقی اس 4

دادهها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد.

درجهای از ( 1تقریبا هرگز) ت ا ( 4تقریب ا همیش ه) نمرهگ ذاری

سپس مفروضه همگنی واریانسها از طریق آزمون لوین در تمام

میشود و دامنهای بین  22تا  88را در بر میگیرن د ( .)21نم ره

متغیرهای دو گروه بررسی گردید .برای گزارش نتایج از

باالتر نشان دهنده وجود نشخوار فکری بیشتر در فرد میباش د.

معناداری آزمونهای آماری مورد نظر و اندازه اثر متغیر مستقل

Self-Rating Anxiety Scale
Rumination Response Scale

1
2

Fatigue Severity Scale
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تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،به دو روش

عمادیان و همکاران /درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

این مطالعه ،میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان ابتالء به
بیماری مولتیپل اسکلروزیس در گروه آزمایش 4/12 ± 1/27
سال و در گروه کنترل  4/23 ± 1/52سال بود .ویژگیهای
متغیرهای دموگرافیک هر گروه در جدول  1گزارش شده است.
تحلیل دادههای مربوط به خصوصیات دموگرافیک تفاوت
معناداری را در بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان نداد
(.)p<0/05

استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادههای آمار استنباطی از
تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شد.
سطح معنیداری در آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
دامنه سنی اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه  20الی 45
سال با میانگین و انحراف معیار سنی  32/71 ± 4/15سال برای
گروه آزمایش و  33/18 ± 4/58سال برای گروه کنترل بود .در

جدول  .1ویژگی های متغیرهای دموگرافیک در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه آزمایش ()n=15

گروه کنترل ()n=15

p-value

سن
(انحراف معیار  ±میانگین)
سطح تحصیالت

32/71 ± 4/15

33/18 ± 4/58

0/712

دیپلم و پایینتر

(5 )% 33/33

(6)% 40

0/519

فوق دیپلم و لیسانس

(8 )% 53/33

(7 )% 46/66

فوق لیسانس

(2 )% 13/33

(2 )% 13/33

وضعیت تأهل
مجرد

(6 )% 40

(5 )% 33/33

متأهل

(9 )% 60

(10 )% 66/67

مدت زمان ابتالء به بیماری
(انحراف معیار  ±میانگین)

4/12 ± 1/27

4/23 ± 1/52
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در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در دو
گروه آزمایش و کنترل نشان داد که میانگین اضطراب ،نشخوار
فکری و شدت خستگی در گروه آزمایش در مرحله پس-آزمون
نسبت به مرحله پیش-آزمون کاهش یافته است و تفاوت
معناداری در گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای اضطراب و
نشخوار فکری وجود دارد ( )p>0/01اما در متغیر شدت خستگی
این تفاوت معنادار نبوده است (.)p<0/05

0/471

عمادیان و همکاران /درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
جدول  .2شاخصهای آماری مرتبط با بررسی متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

مرحله

انحراف معیار ±میانگین

تعداد

اضطراب

15

58/67 ± 10/9

آزمایش

59/00 ± 9/34

کنترل
15

پس-آزمون

50/07 ± 7/95

آزمایش

66/13 ± 6/62

کنترل
پیش-آزمون
نشخوار فکری

15
آزمایش

65/93 ± 7/14
15

44/53 ± 8/00

کنترل

شدت خستگی

3/390

0/005

15

0/205

0/839

45/13 ± 7/99

آزمایش

43/08 ± 8/50

کنترل
پس-آزمون

0/158

0/876

62/33 ± 7/03

آزمایش

پیش-آزمون

2/820

0/009

66/53 ± 7/25

کنترل
پس-آزمون

0/140

0/888

59/2 ± 9/87

کنترل
پیش-آزمون

مقدار t

P-value

15

0/861

0/397

39/47 ± 7/37

آزمایش
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 .)F=2/411عالوه بر آن ،نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
نیز نشان داد فرم نرمال بودن دادهها در متغیرهای پژوهش در
دو گروه برقرار است ( .)p<0/05در نهایت ،در بررسی پیش
فرم همگنی شیب خط رگرسیون نیز نشان داد که تعامل
پیشآزمون با متغیر گروهبندی شده در مرحله پسازمون در
متغیرهای پژوهش معنادار نبوده است و فرم همگنی شیب
خط رگرسیون در این متغیرها برقرار بوده است ( .)p<0/05لذا
پس از اطمینان از رعایت پیش فرمها ،تحلیل کواریانس
چندمتغیره انجام شد.

در جدول  ،3پیش فرمهای روش تحلیل کواریانس
چندمتغیره با آزمون لوین (جهت بررسی همگنی واریانسها)،
آزمون ام باکس (جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس)،
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (جهت بررسی نرمال بودن داده-
ها) و همگنی شیب خط رگرسیون ارائه شد .با توجه به نتایج
آزمون لوین در مرحله پس آزمون در متغیرهای پژوهش ،پیش
فرم همگنی واریانسها برقرار بوده است ( .)p<0/05نتایج
آزمون ام باکس نشان داد که در مرحله پسآزمون پیش فرم
همگنی ماتریسهای کواریانس نیز برقرار بوده است (،p<0/05

جدول  .3بررسی پیش فرمهای تحلیل کوواریانس چندمتغیره ()MANCOVA
آزمون همگنی واریانس

متغیر

بررسی نرمال بودن دادهها

درجه آزادی

مقدار F

اضطراب

1

0/116

0/736

نشخوار فکری

1

2/246

0/145

1

شدت خستگی

1

1/607

0/442

1

P-value

مقدار F

همگنی شیب رگرسیون
درجه آزادی

مقدار F

P-value

1

0/641

0/805

1

8/430

0/243

0/711

0/694

1

8/308

0/210

0/486

0/972

1

2/178

0/154

درجه آزادی

P-value

در ادامه ،بر اساس آزمون معنیداری تحلیل کواریانس
چندمتغیره ،نتایج به دست آمده برای المبدای ویلکز درباره
نمرات اضطراب ،نشخوار فکری و شدت خستگی در سطح
اطمینان  95درصد معنادار بود ( ،)f=18/37 ،p>001بدین
ترتیب نتایج نشان داد که حداقل در یکی از متغیرهای اضطراب،
نشخوار فکری و شدت خستگی ،بین دو گروه آزمایش و کنترل
در اثر ارائه درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی تفاوت معناداری
وجود دارد .بنابراین جهت بررسی این نکته که معناداری مشاهده
شده در کدام یک از متغیرهای پژوهش است ،در جدول  4به
بررسی تحلیل کواریانس چند متغیری در متن یک راهه پرداخته
شد .با توجه به نتایج جدول  ،4برای متغیر اضطراب میزان F
مشاهده شده با درجه آزادی  )F=43/68( df =1 ،27از مقدار
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بحرانی جدول بزرگتر و با  p>0/001معنادار میباشد و شدت
اثر آن نیز با توجه به مجذور اتا  0/91میباشد .با توجه به نتایج
جدول برای متغیر نشخوار فکری نیز میزان  Fمشاهده شده با
درجه آزادی  )F=31/22( df=1 ،27از مقدار بحرانی جدول
بزرگتر و با  p>0/001معنادار میباشد و این نتیجه حاصل
میگردد که درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی منجر به
کاهش نشخوار فکری بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
میشود و شدت اثر آن نیز با توجه به مجذور اتا  0/93میباشد
همچنین ،با توجه به نتایج جدول برای متغیر شدت خستگی
میزان  Fمشاهده شده با درجه آزادی  )F=1/54( df =1 ،27و با
 p<0/05معنادار می باشد.

عمادیان و همکاران /درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره جهت بررسی اثر درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر اضطراب ،نشخوار فکری و شدت خستگی
متغیر

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

p-value

اندازه اثر ή

اضطراب

پیش آزمون

1158/047

1

1158/047

117/27

>0/0001

0/897

گروه

696/379

1

696/379

43/68

>0/001

0/91

خطا

103/206

27

3/822

نشخوار
فکری

شدت
خستگی

پیش آزمون

2258/145

1

2258/145

216/34

>0/0001

0/903

گروه

1374/504

1

1374/504

31/22

>0/001

0/93

خطا

430/616

27

15/948

پیش آزمون

4983/879

1

4983/879

289/46

>0/0001

0/34

گروه

4422/639

1

4422/639

1/54

0/220

0/20

خطا

1116/014

27

41/333

بحث
بررسی یافته اول نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر
ذهنآگاهی ،اضطراب بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را
در مقایسه با گروه کنترل کاهش میدهد .این یافته با یافتههای
شریفی درآمدی ( ،)25جهانگیرپور و همکاران ( ،)26عبدالقادری
و همکاران ( Evans )27و همکاران ( )28و & Ivanovski
 )29( Malhiهماهنگ است .در توجیه این یافته میتوان گفت،
به دلیل این که در این روش جهت کنترل و اداره کردن
هیجانات ،ابعاد جسمی و ذهنی همزمان مد نظر قرار میگیرند و
به افراد یاد داده میشود که به افکار و احساسات خود آگاهی و
حضور کامل داشته باشند .همچنین آموزش آن باعث احساسات
بدون قضاوت و افزایش آگاهی نسبت به احساسات روانی و
جسمی میشود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و
پدیدههای جسمی همانطور که اتفاق میافتند کمک میکند
( .)30نکته مهم در تبیین یافتهها ،این است که درمان مبتنی بر
ذهنآگاهی باعث بازنمایی ذهنی اشیا موجود در زندگی میشود
که از کنترل بالفاصله انسان ،خارج است و این امر از طریق
تنفس عمیق و فکر کردن آموزش داده میشود .بنابراین درمان
ذهنآگاهی میتواند با وجود چنین تکنیکهایی نقش بهسزایی
در کاهش استرس و اضطراب بیماران مبتال به مولتیپل
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اسکلروزیس داشته باشد .به نظر میرسد آموزش فنون مبتنی بر
ذهنآگاهی با ترغیب افراد به تمرین مکرر توجه متمرکز روی
محرکهای خنثی و آگاهی هدفمندانه روی جسم و ذهن ،افراد
مضطرب را از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدی و نگرانی در مورد
عملکرد رها میکند .یعنی این فنون با افرایش آگاهی فرد از
تجربیات لحظه حاضر و پردازش کارآمدتر اطالعات باعث
کاهش نگرانی و تنش فیزیولوژیک در فرد میگردد (.)31
ویژگی روش ذهنآگاهی آن است که بیمار را نسبت به ریشه-
های اختالل و مکانیسم آن در مغز آگاه نموده ،از مضطرب
شدن او جلوگیری مینماید و بر افکار و تمایالت او درحالت
هوشیاری متمرکز میشود و به فرد امکان میدهد تکرار اعمال
و نشخوار آنها را برای کاهش اضطراب انتخاب نکند (.)32
یافته دوم این پژوهش نشان میدهد که درمان شناختی
مبتنی بر ذهنآگاهی نشخوار فکری بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس را در مقایسه با گروه کنترل کاهش میدهد .این
یافته با یافتههای شریفی درآمدی ( ،)25خانیپور و همکاران
( )33و آذرگون و همکاران ( )34و همچنین پژوهش حاضر با
پژوهش  Carlettoو همکاران ( )35هماهنگ است .در توجیه
این یافته میتوان گفت ،از آنجایی که در شناخت درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی سه هدف اصلی دنبال میشود :الف) تنظیم توجه،

عمادیان و همکاران /درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

اجرای دوره پیگیری جهت بررسی تأثیر این مداخله در درازمدت،
به دلیل متغیر بودن شرایط جسمانی برخی از آزمودنیها و
وضعیت شیوع کرونا اشاره نمود ،بنابراین پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی از دورة پیگیری نیز استفاده شود.

ب) توسعهی آگاهی فراشناختی ج) تمرکززدایی و توسعه پذیرش
نسبت به حالتها و محتویات ذهنی .فرم بر این است که
پرورش آگاهی به این شیوه ،بیماران را قادر میکند تا بهصورت
آشکارتری برانگیخته شدن واکنشهای نشخواری و منفی را
مشاهده کنند و بتوانند از چنین الگوهای فکری تمرکززدایی
کنند و به آنها بهعنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که بازنمایی
واقعیت نیستند.)31( .
یافته آخر این پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی
بر ذهنآگاهی خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را
در مقایسه با گروه کنترل کاهش نمیدهد .این یافته با پژوهش
قزاق و زادحسن ( )14و خضری مقدم و همکاران ( )37هماهنگ
است .در توجیه این یافته میتوان گفت ،به نظر میرسد که در
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس فرآیند تخریب غالف
میلین نورونها باعث میشود تا فرستادن پیامهای عصبی با
سختی بیشتری همراه باشد که این مساله منجر به خستگی در
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس می شود و به دلیل آسیب
مناطق مختلف مغزی ،بیماران برای تفکر و انجام فعالیتها به
انرژی بیشتری نیاز داشته باشند ،بنابراین به نظر میرسد
خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس بیش از آنکه ماهیت
روانی داشته باشد ماهیت جسمانی دارد ،شاید این موضوع یکی
از مهمترین دالیل عدم تاثیر درمان شناختی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
باشد و عدم دسترسی به نتیجه مثبت را تبیین کند .هرچند
ماهیت و علت اصلی خستگی در مبتالیان به مولتیپل
اسکلروزیس هنوز شناخته شده نیست.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم
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Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease that destroys the nervous and central
systems and is the main cause of non-traumatic neurological disability in adults. The purpose of this study
was to evaluate the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in anxiety, rumination
and fatigue in women with MS.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with
a control group. The statistical population included all women with MS who were covered by the MS
Association of Mazandaran province in 2021. The sample of this study was 30 women from the statistical
population who were selected based on inclusion criteria and then randomly divided into two groups of 15
people. Data collection tools in this study included the Zung Anxiety Questionnaire, the Nolen-Hoeksema
& Morrow rumination questionnaire, and the Krupp & Pollina fatigue questionnaire. Then, Therapeutic
interventions (MBCT) were performed on the experimental group during 8 sessions, 90-minutes each
session, once a week. The control group did not receive any training. Data were analyzed by SPSS22
software using multivariate analysis of covariance
Results: The findings revealed that the mean scores of anxiety and rumination were significantly reduced
compared to the control group (p<0/001). However, no significant decrease was observed in fatigue scores
compared to the control group (p>0/05).
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that MBCT reduces anxiety and
rumination in women with MS but does not have any effects on their fatigue.
Keywords: Anxiety, Mindfulness, Cognitive therapy, Multiple sclerosis, Rumination
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