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Abstract
The purpose of this study was to compare the
effectiveness of a mindfulness-based cognitive
intervention and a metacognitive intervention on
چکیده
anxiety symptoms and rumination in patients with هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشةی مداخلة نةخاخ ی مب خةی بةر
multiple sclerosis. The method of this study was based
بهونیاری و مداخل فرانخاخ ی بر اضطراب و نشخوار فکةری بیمةارا
on the purpose and research design and was quasiهةدف
 روش این مطالعةه براسةاه.مب ال به مول یپل اسکلروزیس بود
experimental and pretest-posttest with a control group.
For this purpose, among all women with MS under the - کاربردی و بر مبخای طرح تحقیق نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمةو
auspices of MS Association of Mazandaran Province  بدینمخظور از میا هم زنا مب ال.پسآزمو با یک گروه کخ رل بود
year 2019, residing in Sari, 45 individuals were به ام اه عضو انجمن ام اه اس ا مازندرا ساکن نهرس ا سةاری
selected through purposive sampling and randomly  نفر به نیوة نمونهگیةری45  تعداد1399  نفر) در سال80 =(تعداد کل
divided into three groups (2 intervention groups and 1 هدفمخد ان خاب ندند و بهصةور تاةادفی در سةه گةروه مداخلة
one control group). Members of the intervention  (درما فرانخاخت) و2 (درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن) مداخل
groups were trained in 8 one-hour sessions. 8 کخ رل (بدو مداخله) جایدهی اعضای گروههای مداخله به مةد
Participants answered the Self Rating Anxiety Scale  نرکتکخخدگا یةک بةار.جلس یکساع ه تحت آموزش قرار گرف خد
(SAS) and the Ruminative Response Scale (RRS) once پیش از نروع مداخله و یک بةار پةس از اتمةام مداخلةه بةه مقیةاه
before the intervention and once after the intervention.
) و مقیةةاه پاسةةن نشةةخوار فکةةریSAS( خودگزارنةةی اضةةطراب
Data were then analyzed using SPSS version 26. The
26  نسخSPSS  سپس دادهها بهکمک نرمافزار.) پاسن دادندRRS(
results of multivariate analysis of covariance showed
 ن ایج حاصل از تحلیل کوواریانس چخةدم غیری و آزمةو.تحلیل ندند
that the difference between the two groups of
mindfulness-based
cognitive
therapy
and  نشا میدهد تفاو بین دو گروه درمةا نةخاخ ی مب خةی بةرLSD
metacognitive therapy on anxiety and rumination was حضور ذهن و درما فرانخاخت در م غیر اضةطراب و نشةخوار فکةری
significant (p <0.05) and that mindfulness therapy had  درما نخاخ ی مب خی بر بهونیاری نیز تأثیر.) p<0/05( معخادار است
a greater effect on metacognitive therapy than بیش ری از درما فرانخاخت در کةاهش اضةطراب و نشةخوار فکةری
reducing anxiety and rumination. Considering the  با توجه به اهمیت سالمت روا بیمارا مب ال به بیمةاری.دان ه است
importance that the mental health of patients with مول یپل اسکلروز در مهار هرچه به ر این بیماری و تبعا آ بةهنظةر
multiple sclerosis has in controlling the disease and its میرسد اس فاده از درما های فوق مفید و ثمربخش باند؛ بخابراین بةه
consequences, the use of the above treatments seems درمانگرا توصیه مینود برای ارتقای سةالمت روا ایةن بیمةارا از
to be useful and fruitful. Therefore, therapists are
.این دو مداخله بهویژه مداخل مب خی بر بهونیاری بهره بگیرند
recommended to use these two interventions,
ی
فکةر
 مول یپل اسکلروزیس اضطراب نشةخوار:واژه های کلیدی
especially mindfulness-based interventions, to
.درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن درما فرانخاخ ی
promote the mental health of these patients.
Keywords: Multiple Sclerosis, Anxiety, Rumination,
Mindfulness-based Cognitive Therapy, Metacognitive
Therapy
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مقدمه
1

مول یپل اسکلروزیس ( )MSبیماری پیچیدهای است که با میلینزدایی سیس م عابی مرکزی مشخص
مینود و دلیل اصلی ناتوانی عابی در بزرگساال جوا در کشورهای درحالتوسعه است (دیسان و و
همکارا  .)2016اماه بیماریای است که با عود پیشرفت موذیانه و ند ناهمگن توصیف مینود
(کریگر کوک نیخو و فلچر  .)2016این اخ الل یک بیماری ال هابی عابی با عالئم پیشرونده و واضح
است که معموالً افراد در سخین میانسالی را مب ال میکخد (برنر و پیهل  .)2016چخدین عامل بهمخزل علت
این بیماری از جمله سن جخس ژن یک سطوح وی امین  Dویروه اپس ین بار 2مارف سیگار اضطراب
اس ره و افسردگی فرض ندهاند (بیسکه و همکارا  .)2008نیوع آ حدود  112در هر  100.000نفر در
جها و  51.52نفر در  100.000نفر در ایرا است (محبی و همکارا  .)2019تحقیقا نشا میدهد
عالوهبر نقایص جسمانی و نخاخ ی افراد مب ال به ام اه مجبورند با عالئم مخ لف روا پزنکی مبارزه کخخد
(نردر کانت ولف پیجخخبورگ و نردر )2018؛ بهویژه افسردگی و اخ الال اضطرابی در آ ها نیوع
بیش ری دارد (پاپاریگوپولوه فرن یخیوه کوزوپیس کوتسیس و پاپادیمی ریو  )2010و اخ الال خلقی و
اضطرابی در میا این افراد بسیار بیش ر از جمعیت عمومی است (بون و و همکارا  .)2017گزارش نده
است که اضطراب 3در  22/1درصد افراد مب ال به ام اه وجود دارد (اسپاراکو الورگخا و بوناوی ا  )2019و
حدود  30درصد آ ها با عالئمی مطابق اخ الل اضطراب فراگیر 4مواجه مینود (هارتونیا و همکارا
 .)2015کوروس یل و فاین اس این ( )2007با مقایس افراد مب ال به ام اه با اخ الال اضطرابی و بدو آ
دریاف خد افرادی که در معرض خطر اضطراب هس خد سابق افسردگی اس فادة بیشازحد از الکل اس ره
اج ماعی بیش ر و خودکشی دان هاند؛ بخابراین به نظر میرسد این بیمارا با افکار مخفی بسیاری مواجه
مینوند .وق ی افکار مخفی به ذهن وارد مینود از یک سو ذهن به نارساییهای فردی اهداف غیرواقعی
نگرانیهای بینفردی و یادآوری موضوعا ناخونایخد میپردازد و از سویی دیگر نگرا از دست داد
اطالعا ارزنمخدی است که میتواند به او در حل مسئله کمک کخد .خونبخ انه بیش ر مردم تمایل دارند
این چالش را با توجه کارآمد به افکار مخفی حل کخخد اما برخی افراد قادر به دس یابی به این نوع کخ رل ذهخی
نیس خد و از سرکوب و نشخوار فکری 5اس فاده میکخخد (بهزادپور سهرابی و برجعلی  .)2016نشخوار فکری
فرایخدی تکراری است که بهموجب آ افراد افکار یکسانی را در ذهن مرور میکخخد .همچخین یکی از
اصلیترین پدیدههای نخاخ ی است که سبب ایجاد و پایداری طیف وسیعی از اخ الال هیجانی مینود
(ایواردز تانگ رایت سالکوسکیس و تیمبرلک  )2011و معموالً با افکار مخفی همراه است که سبب ناراح ی
1. multiple sclerosis
2. epstein barr
3. anxiety
4. generalized anxiety
5. rumination
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افسردگی افزایش پرخانگری و کاهش بهزیس ی روا نخاخ ی مینوند (براسشا .)2010
مداخال طراحینده در بهبود عملکرد نخاخ ی و تواناییهای زندگی روزمره برای بیمارا ام اه محدود
هس خد و تاکخو درما های دارویی تأثیرا قانعکخخدهای نشا ندادهاند (دلوکا و نوسخ یخی  .)2011بهتازگی
نواهد مربوط به اثرا مفید مداخال روا نخاخ ی و عابنخاخ ی در این زمیخه بررسی ندهاند که تأثیرا
آ ها کم است اما رویکردهای نخاخ ی -رف اری در کمک به سازگاری و کخارآمد با این بیماری مفید
بودهاند (توماه توماه هیلر گالوین و بیکر  .)2006با این حال و با وجود ایخکه نواهد محکمی دربارة
اثربخشی درما های معمول و اس اندارد روا نخاخ ی وجود دارد ن ایج مطالعا م عدد نشا میدهد
بهکارگیری آ ها (برای مثال درما نخاخ ی رف اری) برای تعداد زیادی از درمانگرا و مب الیا به
بیماریهای مزمن دنوار است و بیش ر این تکخیکهای درمانی ح ی با دقیقترین برنامهریزی و اجرا نیز با
پاسن درمانی مخاسبی روبهرو نمینوند (گالور و همکارا  .)2016امروزه با نسل سوم درما ها مواجه هس یم
که میتوا آ ها را مدلهای مب خی بر پذیرش نامید؛ مانخد درما نخاخ ی مب خی بر ذهنآگاهی 1درما
فرانخاخ ی 2و درما پذیرش و تعهد( 3هایس و هافمن .)2017
مداخال مب خی بر بهونیاری )MBI( 4طی  30سال گذن ه بهطور فزایخدهای در زمیخههای گوناگو
مدیریت بیماریهای مزمن محبوبیت فراوانی یاف ه است (سیمپسو و همکارا  .)2014بهونیاری یک
حالت طبیعی انسا است که در آ فرد به لحظ اکخو توجه کرده و آ را تجربه میکخد .مداخال مب خی
بر حضور ذهن نیز برای آموزش افراد بهمخظور تمرین این حالت در زندگی روزمره ایجاد ندهاند (ناپیرو
5
الورگخا و بوناوی ا  .)2018درما های مب خی بر بهونیاری نامل کاهش اس ره مب خی بر بهونیاری
( )MBSRو نخاخت درمانی مب خی بر بهونیاری )MBCT( 6بهعخوا برنامههای مداخل گروهی توسعه
داده ندهاند و بهطورکلی نامل هشت جلس هف گی  2تا  2و نیم ساع ه با حدود  12بیمار هس خد
(چوبفروشزاده و محمدپخاه اردکا  .)2019یکی از ویژگیهای اصلی این مداخال آ است که به آموزش
مراقبه و ذهنآگاهی رسمی و غیررسمی برای کخ رل توجه و همچخین جخبههای نگرنی غیرقضاوتی ذهن
میپردازند (کرین و همکارا  .)2017روشهای مخظم مراقبه نامل مراقب نشس ه حرکت هونیارانه (نامل
پیادهروی و تمریخا آرام یوگا) و اسکن بد کاوش ذهخی احساسا نروع از پا و حرکت تدریجی به سمت
سر و گرد هس خد .تمریخا مراقب ذهنآگاهی بر توجه به احساسا بدنی افکار و هیجانا و با نگرنی غیر
قضاوتی و پذیرا م مرکز هس خد (اس ال و گلدان این  .)2019همچخین این درما بخش مهم تمرین در خانه
است که با روشهای مراقب هدایتنده (بیش ر وارد با ضبط صدا) و بدو هدایت انجام مینود .همچخین
1. cognitive therapy based on mindfulness
2. metacognitive therapy
3. acceptance and commitment
4. mindfulness-based interventions
5. mindfulness-based stress reduction
6. mindfulness-based cognitive therapy
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این برنامهها نامل اقداما غیررسمی با هدف تلفیق آگاهی ذهن در فعالیتهای روزمره مانخد غذاخورد
آگاهانه و مسواکزد آگاهانه همراه است (ناپیرو و همکارا .)2018
برخی تحقیقا اثربخشی این درما در مشکال روا نخاخ ی (بالنکسپور نالکخس ووه اسپکخس
و دیجانگ  )2017اس ره (ماضینژاد عارفی و فرنودی  )2018کاهش خس گی (انسا  )2020بهبود
کیفیت زندگی (کالهکج زرگر و مجدینسب 2019؛ چوبفروشزاده و محمدپخاه اردکا  )2019و کاهش
نشخوار ذهخی (نوبخت و نیکمخش  )2019در بیمارا ام اه را تأیید کردهاند .در مطالعهای خضریمقدم
قربانی بهرامی و رس می ( )1391با بررسی  20بیمار مب ال به ام اه در نهر کرما دریاف خد مداخل کاهش
اس ره بهونیاریمحور بر کاهش افسردگی و اضطراب بیمارا مول یپل اسکلروز مؤثر بود .در پژوهشی
مشابه کالهکج زرگر و مجدیناب ( )2019اثربخشی مداخل کاهش اس رسی مب خی بر بهونیاری را بر
کیفیت زندگی زنا مب ال به ام اه نهر اهواز تأیید کردند.
امروزه درما هایی در اولویت قرار میگیرند که در زما کوتاهتری اثرا درمانی مشابهی با درما های
بلخدمد دارند درمانگر به آموزش کم ری نیاز دارد و هزیخ درما برای درما جویا نیز کم ر باند (تیسدیل
و همکارا  .)2000از جمله درما هایی که این مزایا را دارند مداخل فرانخاخ ی 1است که مب خی بر مدل
پردازش اطالعا است و بر تغییر و پذیرش تأکید میکخد (ولز و سمبی  .)2004از آنجا که بیمارا مب ال به
ام اه با مشکال عابنخاخ ی بسیاری مواجه مینوند و عملکرد عابنخاخ ی در یک بیماری پیشرونده
مانخد ام اه ممکن است با تالش برای تغییر نخاخت رف ار و سبکهای مقابلهای به به رین نحو حل نود
اس فاده از درما های فرانخاخ ی میتواند کمککخخده باند (پوتگن لو پخر هسن و موری ز  .)2015این
روش درمانی را ولز و می وسس ( )1994در توسع مدل عملکرد خودتخظیمی )S-REF( 2و براساه علم
نخاخت هیجانا به وجود آوردند (ولز کاپوبیانکو م یوز و نوردال  .)2020درواقع این رویکرد روا درمانی
است که تأکید اصلی آ بر فرایخدهای فکر است تا مح وای آ (فیشر و ولز )2009؛ بخابراین درمانگر قاد
دارد فرایخدهای اساسی سازوکارهایی را که در ایجاد و نگهداری اخ الال روا نخاخ ی نقش دارند م مرکز و
اصالح کخد .به عبار دیگر نحوة تفکر کخ رل یا تالش برای کخ رل رف ارها یا نگرشهای نخص مهمتر
از آ است که فقط بدانیم نخص به چه چیز فکر میکخد (ولز و همکارا  .)2020تفاو اصلی درما های
فرانخاخ ی با سایر رویکردهای درمانی نخاخ ی – رف اری تمرکز ویژه بر تغییرا افکار محدودکخخده است.
فکرکرد دربارة تفکر و تغییر در تلههای نخاخ ی نخاسایینده هدف اصلی این آموزشها است (پوتگن و
همکارا  .)2015همچخین در این درما بهطور ویژه بر کاهش فراوانی نشخوار فکری و نگرانی در پاسن
تأکید مینود و بهجای حضور ذهن از تکخیک دیگری به نام ذهنآگاهی گسلیده اس فاده مینود که نامل
نوعی آگاهی خفیف و مخفعالنه از افکار مخفی رهاکرد نگرانیها و بهتعویقانداخ ن نشخوار فکری است .در

1. meta cognitive therapies
)2. Self-Regulatory Executive Function Model (S-REF
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این میا بهطور ویژه به چالش با باورهای فرانخاخ ی مثبت و مخفی تأکید مینود (چاسکالسو .)2011
بهنظر میرسد بیمارا ام اه از راهبردهای فرانخاخت کارآمد کم ر از دیگرا اس فاده میکخخد؛ برای
مثال یک تحقیق نشا داد که بیمارا ام اه کم ر اح مال دارد راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار را درپیش
بگیرند که این امر به تخظیم روا نخاخ ی ضعیفتر در آنا مخجر مینود (مککیب مککر و مکدونالد
 .)2004مطالعهای دیگر حاکی از آ است که بیمارا مب ال به ام اه از راهبردهای ناکارآمد فرانخاخت
اس فاده میکخخد؛ بخابراین آموزش فرانخاخت ابزار درمانی مهمی بهنمار میآید (پوتگن و همکارا .)2015
پژوهشها حاکی از آ است که ن ایج برنامههای درمانی فرانخاخت پیشرفتهای قابلتوجهی در
خودکارآمدی خلقوخو کاهش نقصهای نخاخ ی و افزایش کیفیت زندگی بیمارا ام اه نشا داده است
(کواتروپانی لخزو و فیالس رو  .)2018در مقایسه با سایر درما ها قهوهچی ف حیآن یانی و س کین ()2015
دریاف خد اثربخشی درما فرانخاخ ی در مقایسه با درما نخاخ ی رف اری در کاهش اضطراب مؤثرتر بود.
هرچخد در مطالعهای م فاو جوادی و همکارا ( )2018نشا دادند اثربخشی درما مب خی بر حضور ذهن
در کاهش اضطراب اس ره و افسردگی در بیمارا مب ال به سرطا سیخه بیش ر از درما فرانخاخت بود.
چخانچه ذکر ند مشکال روا نخاخ ی در بیمارا ام اه بهطور قابلتوجهی بر سالمت روا آ ها و
مراقبانشا تأثیر میگذارد (چوبفروش زاده و محمدپخاه اردکا  .)2019همچخین با توجه به میزا باالی
مرگومیر این بیماری هزیخههای هخگفت تحمیلنده به بیمارا و مسائل مربوط به آ توجه به بیمارا
مب ال و کاهش مشکال آ ها ضروری است (نوبخت و نیکمخش  .)2019یکی از چالشهای بزرگ
پیشروی تحقیقا بهدانت روا توسعه و آزمود درما های گوناگو و مقایس آ هاست و م أسفانه
پیشرفتهای کمی در مدلها و روشهای درمانی وجود دان ه است؛ بخابراین از جمله سؤاال اساسی که باید
به آ پاسن داده نود این است که چگونه محقق یا درمانگر میتواند از میا انبوه تکخیکهای درمانی
به رین را ان خاب کخد (ولز و همکارا  .)2020همچخین برخی تحقیقا فراتحلیل حاکی از آ بوده است که
اصالح نخاخ ی یا آموزش عملکردی خاص برای حوزههای مخ لنده تخها اثرا مثبت محدودی دارند و تا
حدود زیادی مشخص نیست آیا تأثیرا این آموزشها به زندگی روزمره بیمارا تسری مییابد یا خیر
بدینترتیب محققا ن یجه گرف خد که برای درما اخ الال روا نخاخ ی این بیمارا به مداخال جدید نیاز
است (پوتگن و همکارا )2015؛ بخابراین نخاسایی مداخال مؤثرتر در کاهش زما انرژی و هزیخ بیمارا
و کادر درما از اهمیت بسیاری برخوردار است .بهعالوه اثربخشی درما های نخاخ ی نخاخ هنده محدود
است و ضرور بررسی درما های جدیدتر ایجاد نده است .بدینمخظور هدف مطالع حاضر بررسی و مقایس
اثربخشی مداخال مب خی بر بهونیاری و فرانخاخت بر عالئم اضطراب و نشخوار فکری بیمارا مب ال به ام
اه است؛ از اینرو فرضیا اصلی این پژوهش نامل موارد زیر است:
فرضی اول :اثربخشی درما نخاخ ی مب خی بر بهونیاری و درما فرانخاخت بر اضطراب بیمارا مب ال
به ام اه تفاو دارد.
فرضی دوم :اثربخشی درما نخاخ ی مب خی بر بهونیاری و درما فرانخاخت بر نشخوار فکری بیمارا
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مب ال به ام اه تفاو دارد.

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر براساه هدف کاربردی براساه روش گردآوری اطالعا از نوع نیمهآزمایشی و
براساه طرح پیشآزمو  -پسآزمو با یک گروه کخ رل بود .جامع آماری نامل تمامی زنا مب ال به ام
اه تحت پونش انجمن ام اه اس ا مازندرا ساکن نهرس ا ساری در سال  1399و به حجم  80نفر
بود که از این تعداد  45نفر به روش نمونهگیری هدفمخد ان خاب ندند؛ درحالیکه در تحقیقا آزمایشی و
نبهآزمایشی حجم نمونه حداقل  15نفر توصیه مینود .همچخین اعضای نمونه از نظر سن وضعیت تأهل و
مد زما بیماری هم اسازی ندند و بهصور تاادفی در سه گروه کخ رل آزمایش ( 1درما نخاخ ی
مب خی بر حضور ذهن) و آزمایش ( 2درما فرانخاخ ی) قرار گرف خد .معیارهای ورود به پژوهش عبار بودند
از :اب ال به بیماریام اه تمایل به نرکت در پژوهش ز بود مب النبود به سایر بیماریهای پزنکی
مزمن و بیماریهای روانی ندید (مانخد سایکوزها) .معیارهای خروج نیز عبار بودند از :اناراف از ادام
همکاری و غیبت بیش از دو جلسه در جلسا درما  .خونبخ انه هیچیک از اعضای نرکتکخخده در فرایخد
مداخله ریزش پیدا نکردند .افراد گروههای مداخله به مد  8جلس  1ساع ه (در پاییز  )1399در جلسا
آموزنی نرکت کردند .بهدلیل نرایط همهگیری کووید 19-جلسا بهصور آنالین و در فضای اسکای روم
برگزار ند .همچخین در طول هف ه درمانگر با نرکتکخخدگا و از طریق فضای مجازی در ارتباط بود.
گف خی است هر دو مداخله را پژوهشگر برای گروههای مداخله اجرا کرد .نرکتکخخدگا یک بار پیش از
نروع جلسا و یک بار پس از اتمام جلسا به پرسشخامههای اضطراب زونک ( )SASو نشخوار فکری
( )RRSپاسن دادند .سپس دادههای بهدستآمده با اس فاده از نرمافزار  SPSSنسخ  26تجزیه و تحلیل
ندند .بهمخظور رعایت مالحظا اخالقی ضمن آگاهسازی نرکتکخخدگا از هدف مطالعه به آ ها اطمیخا
داده ند که اطالعا نخاینا محرمانه خواهد ماند .همچخین هر زما که به ادامه نرکت در مطالعه
تمایل ندان خد میتوانس خد اناراف دهخد.
1

مقیاس خودگزارشی اضطراب ()SAS

بهمخظور سخجش اضطراب آزمودنیها از مقیاه خودگزارنی اضطراب اس فاده ند که زانگ ( )1971آ را
ساخ ه است .این پرسشخامه  20سؤال دارد و دربرگیرندة نشانگا عاطفی (تشویش و عابانیت تره ندان ن
انسجام روانی وحشت هراه بیم از آیخده) و نشانگا جسمی اضطراب (لرزش ناراح یها و دردهای بدنی
ضعف و خس گیپذیری زودره ناآرامی و بیقراری تپش قلب گیجی و مخگی ضعف و سس ی تکرر ادرار
)1. Self-Rating Anxiety Scale (SAS
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تخگی نفس تهوع و اس فراغ برافروخ گی چهره و بیخوابی) است .روش نمرهگذاری به این صور است که
هرکدام از گزیخهها ام یازی بین  1-4نمره را دارند .ارزش گزیخهها در برخی سؤاال بهترتیب از  1-4و در
برخی سؤاال بهصور معکوه  4-1است؛ بخابراین نمرا مقیاه میتواند بین  20تا  80باند .سؤاال -5
 1عالئم عاطفی و سؤاال  6-20عالئم جسمی را سخجش میکخخد .در تحقیقی پایایی این مقیاه به روش
آلفای کرونباخ  0/84گزارش نده است (مور و همکارا  .)2003مهدوی و میرزاوند ( )1399نیز در مطالع
خود ضریب آلفای کرونباخ این مقیاه را  0/71گزارش کردند.
1

مقیاس پاسخ نشخوار فکری ()RRS
این مقیاه را نولن هوکسما ( )1991تدوین کرده است که مقیاسی  22مادهای م شکل بر دو زیرمقیاه
پاسنهای نشخواری و پاسنهای مخحرفکخخده است مادههای آ روی یک مقیاه چهاردرجهای از ( 1تقریباً
هرگز) تا ( 4تقریباً همیشه) نمرهگذاری مینوند و دامخهای بین  22تا  88را در بر میگیرند .همبس گی درو
طبقهای این مقیاه برای نیمبار اندازهگیری ( 0/75پاپاجوجیو و ولز  )2004و همبس گی بازآزمایی برای بیش
از  12ماه  0/67گزارش نده است (لومیخت  .)2004در ایرا نیز خرمنیا فروغی گودرزی بهاری و طاهری
( )1399ضریب آلفای کرونباخ این مقیاه را  0/81گزارش کردند.

بستة درمانی درمان فراشناختی
برای مداخل مب خی بر درما فرانخاخت از پکیج درمانی ولز ( )2000اس فاده و  8جلس یکساع ه به مد
هف های یکبار اجرا ند .همچخین برای مداخل نخاخت درمانی مب خی بر حضور ذهن جلسا درما براساه
راهخمای ک اب نخاخت درمانی مب خی بر ذهنآگاهی برای افسردگی تألیف محمدخانی تمخائیفر و جهانی
تابش ( )1384اس فاده ند .در ادامه مح وای هریک از جلسا درمانی به تفکیک ارائه نده است:
جدول  .1بستة درمانی فراشناخت
جلسات
جلسة اول
جلسه دوم
جلسة
سوم

محتوای جلسات
تدوین فرمولبخدی موردی معرفی مدل و آمادهسازی اس فاده از اس عارة ال یام زخم چالش با باورهای مخفی دربارة
عالئم تمرین ذهنآگاهی گسلیده معرفی بهتعویقانداخ ن نگرانی تکلیف خانگی :تمرین ذهنآگاهی گسلیده و
بهتعویقانداخ ن نگرانی
مرور تکلیف خانگی ادام آمادهسازی درصور نیاز تحلیل مزایا و معایب نگرانی و نشخوار فکری ادام چالش با
باورهای مخفی دربارة عالئم تکلیف خانگی :ادام تمرین ذهنآگاهی گسلیده و بهتعویقانداخ ن نگرانی
مرور تکلیف خانگی چالش با باورهای مثبت دربارة نشخوار فکری و نگرانی مرور بهتعویقانداخ ن نگرانی و گس رش
کاربردهای آ بررسی و توقف سرکوب فکر تکلیف خانگی :ادام ذهنآگاهی گسلیده و بهتعویقانداخ ن نگرانی همراه
با گس رش کاریردهای آ و م وقفکرد تالش برای سرکوب فکر

)1. Ruminative Response Scale (RRS
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ادامه جدول  .1بستة درمانی فراشناخت
جلسات

محتوای جلسات
مرور تکلیف گس رش کاربردهای بهتعویقانداخ ن نگرانی و نشخوار فکری چالش با باورهای مثبت باقیمانده دربارة
نشخوار فکری و نگرانی و باورهای مخفی دربارة عالئم بررسی و نروع حذف سایر راهبردهای مقابلهای غیر انطباقی
تکلیف خانگی :ادام تعمیم فن بهتعویقانداخ ن نگرانی و نشخوار فکری م وقفکرد رف ارهای مقابلهای غیر انطباقی
خاص بررسی ماهیت پردازش مفهومی .آیا به نوع دیگری از پردازش تغییر یاف ه و همچخا در حال پیشرفت است؟
بررسی مقابلهای اج خابی و غیر انطباقی و حذف آ کار روی باورهای باقیمانده دربارة نگرانی و نشخوار فکری تکلیف
خانگی :ادام خودداری از نگرانی و نشخوار فکری .حذف مقابل غیر انطباقی بهویژه اج خاب.
مرور تکلیف خانگی تحلیل مزایا و معایب پایش (بازبیخی) تهدید چالش با باورهای مثبت دربارة پایش تهدید م وقف
کرد پایش تهدید و ارائ گزیخههای جانشین آموزش تمرکز مجدد توجه چالش با باورهای مثبت و مخفی باقیمانده
تکلیف خانگی :بازگشت به روند قبل از رویداد آسیبزا و بهکارگیری راهبردهای جدید .مرور مقابلهای غیر انطباقی باقی
مانده تکلیف خانگی :ادام خودداری از نگرانی و نشخوار فکری .تمرین آگاهی از پایش تهدید و کخارگذان ن آ .
مرور تکلیف خانگی بررسی نگرانی نشخوار فکری باورها مقابله و توجه کار روی باورهای باقیمانده نروع کار روی
«طرح کلی درما » تکلیف خانگی :درخواست از بیمار برای نون ن برگ خالص درما ادام خودداری از نگرانی
نشخوار فکری و پایش تهدید.

جلسة

مرور تکلیف خانگی کار روی موضوعا باقیماندة مشخصنده تدوین برنام جدید برای مقابله با افکار مزاحم و
عالئم تکمیل طرح کلی درما تکلیف خانگی :تمرین اجرای برنام جدید.

جلسة

مرور تکلیف خانگی تقویت برنام جدید و تشریح آ با اس فاده از مثال فرضی وارسی هرگونه باور باقیمانده
برنامهریزی جلسا تقوی ی تکلیف خانگی :نخاسایی کاربرد مداوم درما .

جلسة
چهارم

جلسة
پنجم
جلسة
ششم
هفتم
هشتم

جدول  .2بستة درمانی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن
جلسات
جلسة
اول
جلسة
دوم

محتوای جلسات
اجرای خودکار (آموزش خورد یک کشمش با آگاهی آموزش مراقب وارسی بد )
رفع موانع (آگاهی از افکار احساسا

هیجا ها تمرین مراقب وارسی بد آموزش سه دقیقه تخفس با ذهنآگاهی و
مراقب ذهن)

جلسة

تخفس با ذهنآگاهی (انجام سه دقیقه تخفس کشف تجربههای خونایخد روزانه آموزش تمرین حرکا به نکل
هونیارانه) مراقبههای حرک ی

جلسه

ماند در لحظه (کشف تجربیا ناخونایخد انجام  5دقیقه دید یا نخید با نیوة ذهنآگاهی) آگاهی از تخفس اعضای
بد اصوا افکار و ان خابهای آگاهانه انجام سه دقیقه تخفس انجام پیادهروی با ذهنآگاهی آموزش تمریخا تنآرامی

سوم
چهارم
جلسة
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم

پذیرف ن و اجازهداد انجام تمریخا تنآرامی آگاهی از افکار  -احساسا بدنی سه دقیقه تخفس خواند نعر خان
مهما رومی (بگذارید آنچه زیبا میپخداریم آنچه باند که انجام میدهیم) کشف مح وا م خاسب با اهداف گروه
تفکرا مخشأ واقعی ندارند (انجام تمریخا تنآرامی آگاهی از تخفس و بد مطرحند مشکال بیمارا طی تمرین و
کشف اثرا آ بر بد و ذهن سه دقیقه تخفس تمرین ایجاد تغییر خلق افکار و نگرشها و آمادهند برای پایا دوره)
چگونه به به رین نحو از خود مراقبت کخیم (انجام تمریخا تنآرامی آگاهی از تخفس اعضای بد اصوا افکار و
هیجانا سه دقیقه تخفس به همراه طرح یک مشکل طی تمرین و کشف تأثیر آ روی ذهن و بد آموزش نخاسایی
ارتباط بین فعالیت و خلقوخوی افراد)
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چگونگی اس فاده از این موارد در تامیمگیریهای آیخده جمعبخدی جلسا آموزنی و کاربرد آموزهها برای سروکار
دان ن با حالتهای خلق در آیخده

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخ  26اس فاده ند .همچخین دادهها در دو سطح توصیفی
و اس خباطی بررسی ندند .در بخش توصیفی میانگین و انحراف معیار و در بخش اس خباطی تحلیل
کوواریانس چخدم غیری و آزمو  LSDاس فاده ند.

یافتهها
چخانچه ذکر ند  45نفر از زنا مب ال به ام اه در این مطالعه نرکت کردند .میانگین سخی نرکتکخخدگا
 38/1و میانگین مد زما بیماری  5سال بود .همچخین  43درصد نرکتکخخدگا مجرد و  57درصد م أهل
بودند .سایر یاف ههای توصیفی این پژوهش نامل ناخصهای آماری مانخد میانگین و انحراف اس اندارد برای
م غیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در دو گروه آزمایش و گروه کخ رل در جدول  3آمده است .میانگین و
انحراف معیار م غیرهای اضطراب و نشخوار فکری در مراحل پیشآزمو و پسآزمو نشا داد در گروههای
آزمایش (درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن و درما فرانخاخت) نمرا روند کاهشی در مرحل پسآزمو
دان هاند (جدول .)3
جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

گروه

کخ رل
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن
اضطراب
درما فرانخاخت
ن ایج مقایسه با آنالیز واریانس
کخ رل
نشخوار
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن
فکری
درما فرانخاخت
ن ایج مقایسه با آنالیز واریانس

پیشآزمون
میانگین
56/07
55/53
56/23
60/79
59/26
60/59

انحراف معیار
2/12
1/45
1/86
P=0/55
5/94
5/32
5/50
P=0/72

پسآزمون
انحراف معیار
میانگین
2/75
56/33
2/53
50/57
3/11
53/02
P=0/0001
5/31
59/51
2/65
52/63
4/30
55/34
P=0/0001

براساه یاف ههای جدول  3اضطراب و نشخوار فکری گروهها در مرحل پیشآزمو تفاو معخاداری
ندانت ( .)p>0/05در مرحل پسآزمو تفاو معخادار دیده ند ( .)p<0/01بهمخظور بررسی معخاداری تفاو
بین نمرا اضطراب و نشخوار فکری در گروههای آزمایش (درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن و درما
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فرانخاخت) و کخ رل از تحلیل کوواریانس چخدم غیری 1اس فاده ند (جدول  .)4برای تحلیل کوواریانس
2

چخدم غیری اب دا مفروض نرمالبود دادهها با بررسی کجی و کشیدگی م غیرها با آزمو لوین همگخی
ماتریس واریانس -کوواریانس با آزمو ام -باکس 3بررسی ند .با توجه به اندازة کجی و کشیدگی در هم
م غیرها در دامخهای میا  +2و  2قرار گرف ه بود؛ بخابراین فرض نرمالبود توزیع نمرا برقرار است.
همچخین با توجه به ایخکه سطح معخاداری در آزمو ها بیش از  0/05بود مفروض برابری واریانسها و
همگخی ماتریس واریانس -کوواریانس برقرار ند؛ بخابراین مفروض اس فاده از تحلیل کوواریانس چخدم غیری
در این پژوهش رعایت نده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری در مرحلة پسآزمون
نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلیخگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش
0/533
0/ 467
1/143
1/143

F

7/27
9/04
10/86
22/86

درجة آزادی اثر
4
4
4
2

درجة آزادی خطا
80
78
76
40

p

0/001
0/001
0/001
0/001

ن ایج جدول  4نشا میدهد هر چهار آمارة چخدم غیری مربوط (اثر پیالیی 4المبدای ویلکز 5اثر
هاتلیخگ 6و بزرگترین ریشه روی )7معخادارند .به عبار دیگر بین آزمودنیهای گروههای آزمایش (درما
نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن و درما فرانخاخت) و آزمودنیهای گروه کخ رل حداقل بهلحاظ یکی از
م غیرهای وابس ه تفاو معخادار وجود دارد (.)p<0/01
جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا 8روی میانگین نمرههای متغیرهای وابسته
متغیر
اضطراب
نشخوار
فکری

منبع
تغییرات
گروه
خطا
کل
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
247/71
330/42
128444/90
349/69
582/01

درجة
آزادی
2
40
45
2
40

میانگین
مجذورات
123/84
8/26
174/84
14/55

F

p

اندازة اثر

توان آزمون

14/99

0/001

0/42

0/99

12/01

0/001

0/37

0/99

1. multivariate analysis of covariance
2. levene’s test
3. m-box test
4. Pillai’s trace
5. wilk’s lambada
6. hotelling’s trace
7. roy’s largest root
8. ancova’s analysis in mancova text
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با توجه به جدول  5ن یج آزمو تکم غیری برای م غیرهای اضطراب و نشخوار فکری معخادار است
( .)p<0/01اندازة اثر ناخص اضطراب برابر  0/42با توا آزمو  0/99و اندازة اثر ناخص نشخوار فکری
معادل  0/37و توا آزمو آ نیز  0/99بهدست آمد.
جدول  .6نتایج آزمون  LSDدر مرحلة پسآزمون
متغیرها

اضطراب

گروه مبنا
کخ رل
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن

نشخوار
فکری

کخ رل
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن

گروه ثانویه
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن
درما فرانخاخت
درما فرانخاخت
درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن
درما فرانخاخت
درما فرانخاخت

تفاوت

خطای

میانگینها
5/81
3/31
-2/49
6/89
3/99
-2/90

استاندارد
1/06
1/05
1/07
1/41
1/39
1/42

p

0/001
0/003
0/025
0/001
0/007
0/048

با توجه به جدول  6تفاو میانگین گروه کخ رل با هر دو گروه درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن و
درما فرانخاخت در م غیر اضطراب و نشخوار فکری معخادار نده است ()p<0/01؛ به این معخا که هریک از
دو درما بهکاررف ه بر اضطراب و نشخوار فکری اثرگذار بودهاند و به کاهش میانگین آ ها در مقایسه با قبل
از مداخله مخجر ندهاند .همچخین تفاو بین دو گروه درما نخاخ ی مب خی بر حضور ذهن و درما
فرانخاخت در م غیر اضطراب و نشخوار فکری معخادار است ( )p<0/05و درما نخاخ ی مب خی بر حضور
ذهن تأثیر بیش ری در مقایسه با درما فرانخاخت در کاهش اضطراب و نشخوار فکری دان ه است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی و مقایس اثربخشی درما نخاخ ی مب خی بر بهونیاری و درما فرانخاخت بر
اضطراب و نشخوار فکری بیمارا مب ال به ام اه بود .ن ایج نشا میدهد هر دو مداخله مؤثر بودند و
گروههای مداخله در مقایسه با گروه کخ رل تفاو معخاداری دان خد .با وجود این درما مب خی بر بهونیاری
اثربخشتر از درما فرانخاخت بود .ن ایج حاکی از اثربخشی هر دو درما با مطالعا پیشین مانخد
بالنکسپور و همکارا ( )2017ماضینژاد عارفی و فرنودی ( )2018انسا ( )2020کالهکج زرگر و
مجدیناب ( )2019چوبفروشزاده و محمدپخاه اردکا ( )2019نوبخت و نیکمخش ( )2019کواتروپانی
و همکارا ( )2018و جوادی و همکارا ( )2018همسو و با مطالع قهوهچی ف حی و ساتکین ()2015
ناهمسو بود.
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بهنظر میرسد درما فرانخاخت در نخاسایی چرخههای نشخوار فکری باورهای اصلی و باورهای
میانجی نقش دارد و از این تکخیک بهمخظور افزایش توجه اس فاده میکخخد .این برنامه سعی دارد عالوهبر
اصالح باورهای کخ رلناپذیر و جلوگیری از رف ارهای آسیبزا نشخوارهای ذهخی و افکار کخ رلنشدنی را نیز
نخاسایی میکخد و درواقع از م دهای نخاخ ی پیروی میکخد (جوادی و همکارا  .)2018با وجود این مطالع
حاضر نشا میدهد آثار درما نخاخ ی مب خی بر ذهنآگاهی در کاهش نشخوار فکری و اضطراب بیش ر از
درما فرانخاخت بود .بهطورکلی درما های مب خی بر بهونیاری بهمخزل درما های مؤثر برای انواع
مشکال جسمانی و روا نخاخ ی از جمله راهبردهای هیجانی مخفی مانخد نشخوار فکری هس خد (پرس لو
پرز باراکا پخاته ریورو ساناتا و آلورز پرز  .)2017عالوه بر این برای درما اخ الال اضطرابی نیز اس فاده
مینوند (گوتیک و همکارا  .)2015این درما در حالت کالسیک نامل آموزش در سه تکخیک مراقبه
یعخی آگاهی از نفس آگاهی از بد و حالتهای یوگای پویا (حرکت هشیار) است (کابا زین و ها )2009
و نخاخت درمانی مب خی بر ذهنآگاهی با تأکید بیش ر بر تکخیکهای نخاخ ی و برای نرایط خاص بهدانت
روا طراحی ند (سیمپسو و همکارا  .)2014چخانچه از اسم این درما پیداست از عخاصر آموزش
ذهنآگاهی و نخاخت درمانی اس فاده میکخد (هافمن و گومز )2017؛ بخابراین کاهش اس ره رونی برای
مدیریت فعال و کاهش فعالیت بیماری آسیبنخاخ ی در افراد مب ال به ام اه پیشخهاد مینود (سیمپسو و
همکارا  .)2014تاور مینود اس ره و اضطراب در بیمارا ام اه بیش ر ریشه در نخاخت و ذهخیت
آ ها دارد و بدینترتیب با اس فاده از تکخیکهای تجرب زما حال بیمار آموزش میبیخد تا بهنکل موق ی از
افکار و عقایدی که مخعکسکخخدة نگرانیها و ترههای آیخدة او هس خد جدا نود (ماضینژاد عارفی و
فرنودی  .)2018همچخین بهنظر میرسد درما های مب خی بر حضور ذهن دارای اثرا نورواندوکرین
ایمونولوژیک و نوروپالس یک هس خد اگرچه تحقیقا در این زمیخه همچخا ماهیت اک شافی دارد (هولزل و
همکارا 2011؛ کارلسو اسپکا پ ال و گودی .)2004
درواقع برخی تحقیقا حاکی از آ بوده که درما نخاخ ی رف اری سبب کاهش ضایعا گادولیخیوم در
تاویربرداری عابی بیمارا ام اه در طول درما مینود ولی این اثر پایدار نیست (مور و همکارا
)2012؛ درحالیکه درما های مب خی بر بهونیاری به رونی م فاو با درما های نخاخ ی رف اری کار
میکخد (کال ویخ ر و نویخگر  )2012و با توجه به تأکید زیاد بر تمرین مخظم ممکن است اثرا پایدارتری
دان ه باند عالوهبراین درک هشیار و آگاهانه بهکمک روشهای مراقبه میتواند به افزایش آگاهی از خود و
توانایی پذیرش در بیمارا کمک کخد؛ بخابراین الگویی برای کاهش درد و رند کیفیت زندگی باند؛ درن یجه
این رند پویا اضطراب و اس ره بهبود مییابد (سیمپسو و همکارا  .)2014افراد بهونیار معموالً در درک
عمیق هیجا های خود و پذیرش آ ها تواناترند و م وجه هیجانا و احساسا خود هس خد .بهونیاری
موجب مینود افراد احساه آگاهانه مثبت و اطمیخا بخشی از خود پیدا کخخد و در رسیدگی به امور نخای
و اج ماعینا موفقتر عمل کخخد؛ بخابراین این افراد بهجای تشدید فشارها و چالشها زمیخ رند
روا نخاخ ی رضایت از زندگی و عواطف مثبت را برای خود فراهم میآورند (جانکین )2007؛ درحالیکه
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تمرکز و تأکید اصلی درما فرانخ اخت بر فرایخدهای فکر است تا مح وای آ (فیشر و ولز  )2009و وظیف
درمانگر اصالح نحوة تفکر کخ رل یا تالش برای کخ رل رف ارها یا نگرشهای نخص است (ولز و همکارا
 .)2020در این میا ذهنآگاهی با نگهدان ن تمرکز فرد در زما حال مانع اندیشید به زما آیخده مینود.
مسائل روا نخاخ ی از قبیل اس ره اضطراب و افسردگی پدیدههایی هس خد که از پیشبیخی آیخده و تالش
برای پایدار نگهدان ن رخدادهای خوب و جلوگیری از هرگونه رخداد اس رهزا در روند زندگی سرچشمه
میگیرند؛ درحالیکه اب ال به بیماری ام اه آیخدة چخدا خوبی را برای فرد نمایا نمیکخد و سیر پیشروندة
بیماری هر روز بر نگرانیهای او برای آیخده میافزاید؛ از اینرو همیشه اس ره و اضطراب بر زندگی سایه
میافکخد که فردا چه خواهد ند و فکرکرد به این مسئله بس ر افسردگی را در فرد افزایش میدهد اما با
آموزش تکخیکهای بهونیاری بیمار میآموزد که تخها به زما اکخو بیخدیشد و با فکرنکرد به ایخکه دو
دقیقه دیگر چه رخ خواهد داد میزا اس ره اضطراب و سایر ابعاد روا نخاخ ی مخفی را در زندگی خویش
بهگونهای معخادار کاهش دهد (فرهادی و پسخدیده .)1396
با توجه به ن ایج اثربخشی این درما ها به درمانگرا پیشخهاد مینود از این درما ها برای بهبود
وضعیت روا نخاخ ی بیمارا مب ال به بیماریهای مزمن اس فاده کخخد .همچخین میتوا این درما ها را
بهمخزل درما های مکمل دارویی در بیمارس ا ها و مراکز درمانی اس فاده کرد .با وجود این پژوهش حاضر
محدودیتهایی دارد که باید در تعمیم ن ایج به آ ها توجه نود .اول آنکه نمونهگیری بهصور هدفمخد انجام
گرفت؛ بخابراین امکا دخالت برخی م غیرهای مزاحم در ن ایج وجود دارد .بهعالوه انجام مداخال توسط
پژوهشگر بر اع بار درونی تأثیر میگذارد .محدودبود نمونه به زنا سخجش عالئم اضطراب تخها با ابزار
پرسشخامه و اس فادهنکرد از مااحب بالیخی نیز از دیگر محدودیتهای این مطالعه است که میتواند بر ن ایج
تأثیر بگذارد .بهعالوه بهدلیل ایخکه طرح پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و نمونهگیری به نیوة غیرتاادفی بود
امکا کخ رل دقیق م غیرها وجود ندانت و درن یجه باید در تعمیم ن ایج جوانب اح یاط رعایت میند.
بدینترتیب پیشخهاد مینود این مطالعه در سایر جوامع (مردا سایر نهرس ا ها و سایر بیماریهای مزمن)
تکرار نود و تا حد امکا م غیرهای تأثیرگذار نخاسایی و کخ رل نوند.

تشکر و قدردانی
این پژوهش عالوهبر تالش پژوهشگرا حاصل همکاری بیدریغ انجمن ام اه اس ا مازندرا و
نرکتکخخدگا در این مطالعه است .بدینوسیله از تمام افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند
تشکر و قدردانی مینود.

منابع
خرمنیا ص .فروغی ع .ا .گودرزی گ .بهاری م .و طاهری ا .ع .)1399( .بررسی نقش نفقت به خود و نشةخوار
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