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خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام
بیماران مبتال به  MSصورت گرفت.
مواد و روشها :روش این پژوهش ،نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گرروه کنتررب برود .عامعره آمراری
پژوهش را زنان مبتال به  MSشهر تبریز کره در اراب  8931عضرو انجمرن  MSبودنرد تشرلیل دادنرد 93 .نفرر برا اارتفاده از
نمونهگیری هدفمند انتخاب ،و بهصورت تصادفی در اه گروه درمان مبتنی بر ذهنآگراهی ،درمران راهحرلمحرور کوتراهمردت و
کنترب قرار گرفتند .ابزار اندازهگیری ،پراشنامه احساس انسجام فلنسبرگ بود .گروههای آزمایشی درمان را به ترتیر در  1و 6
علسه  8/5ااعته دریافت کردند .دادهها تواط آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری ملررر و آزمرون تعقیبری برونفرونی
تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار احساس انسجام گروه درمان مبتنی بر ذهنآگاهی در پیشآزمون  ،53/83±9/27گروه درمان
راهحلمحور کوتاهمدت  93/63±9/66و گروه کنترب  93/73±9/96بود .درمانهرای مبتنری برر ذهرنآگراهی ( )55/73±9/57و
راهحلمحور کوتاهمدت ( )55/53±7/31در مقایسه با گروه کنترب ( ،)91/13±9/51احساس انسرجام بیمراران را در پرسآزمرون
افزایش دادند ( .)p>3/338در مرحله پیگیری ،اثر درمان مبتنی بر ذهنآگاهی  53/93±9/93و درمان راهحلمحرور کوتراهمردت
 55/83±9/83بر احسراس انسرجام  86/33±9/22مانردگار برود ( .)p>3/338ترثثیر درمران مبتنری برر ذهرنآگراهی و درمران
راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام در مراحل پسآزمون و پیگیری یلسان بود (.)p>3/35
نتیجهگیری :درمان مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان راهحلمحور کوتاهمدت احتماالً اب کاهش ااترس و در نتیجه مقابله بهترر
با بیماری و افزایش احساس انسجام بیماران مبتال به  MSشده اات.
واژههای کلیدی :ذهنآگاهی ،درمان راهحلمحور ،احساس انسجام ،مولتیپل االلروزیس ،زنان

 -9دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران.
 -2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،jaffar_pouyamanesh@yahoo.com :تلفن)1242422( 0181 :

فریبا نصیرنژاد و همکاران

اثر درمان ذهنآگاهی و راهحلمحور بر احساس انسجام

گرفته و عزو درمانهای موج اوم آن محسوب میشرود [.]89

مقدمه
مولتیپررل ااررللروزیس ( )multiple sclerosisبیمرراری

تمام تمرینهای این درمان طوری طراحی شده اات که توعه

مزمن ناتوانکننده اات که میلین ایسرت اعصراب مرکرزی و

به بدن را افزایش میدهد .نقش مه بدن در حیطههرای برین

نخاع را تخری میکند ،و به موع آن ،عضالت بدن بخشی از

رشتهای عدید همچون پزشلی ذهن-بدن ه به اثبات رایده

توانایی خود را از دات میدهند [ ]8و عالئمی همچون تراری

اات [ .]89پژوهشها نشان دادند که این درمان بر عنبههرای

دید و اختالالت حسی و حرکتی پدیردار مری شرود [ .]7افرراد

روانشناختی کیفیرت زنردگی ،افسرردگی ،اضرطراب ،اارترس

مبررتال برره  MSبرره دلیررل اخررتالب ایسررت ایمنرری ،در برابررر

[ ]85و نشانههرای عسرمانی و بهزیسرتی روانشرناختی []86

عفونتها آای پذیرنرد [ .]9زنران اره برابرر مرردان بره ایرن

بیماران مبتال به MS؛ و برر بهبرود احسراس انسرجام بیمراران

بیماری مبتال می شوند و میانگین انی ابرتال بره آن  93اراب

دیابتی [ ]82و احساس انسرجام روان و اربكهرای مقابلرهای

اات [ .]9کیفیت زندگی پایین [ ،]5اضطراب مرگ براال [ ]6و

افراد مبتال به آا [ ]81مؤثر اات.

احساس انسجام پایین [ ]2از شایعترین عالئ بیماران مبتال به

درمان راهحلمحور کوتاهمدت یك درمان پسامدرن بروده و

 MSمیباشد .این عالئ تثثیر منفی و مخرب قابرلتروعهی برر

اعتقاد دارد که واقعیات از نظر اعتمراعی اراخته مریشروند و

کیفیت زندگی ایرن افرراد دارد ،عمللردهرای آنهرا را محردود

بهعای این که یك واقعیت بیرونی محسوس وعود داشته باشد،

کرده و هزینههای انگینی را به آنها و اعضرای خرانوادهشران

چندین راه حل و واقعیت وعود دارد [ .]83این مدب همچنرین

تحمیل مینماید [.]1

مددعویان را افراد شایسرته و متبحرری مریدانرد کره قادرنرد

احساس انسجام ( )sense of coherenceبه عنوان توانایی

مشلالت خود را با حداقل کمك از طرف دیگرران حرل نمایرد

فرد در تشخیص ااتراورهای زنردگی و ارپس بهرره بررداری

[ .]83فرض اااای و زیربنایی این درمان این اات که مشلل

کارآمرد از منررابع مقابلرهای هماهنر

یا مسئله موعود که فرد را به اوی درمران مریکشراند ،بررای

برا ااتراررورها و حفر

االمتی [ ،]3یك عهت گیری کلی اات که بیان مری کنرد ترا

تعیین عهت ادامه بحث نیاز نیسرت .زیررا عامرل هرر مشرللی

چه حد فرد دارای احساس اطمینران فراگیرر ،برا ثبرات و پویرا

لزوماً با راه حرل آن مررتبط نبروده و درمرانعویران خودشران

ااررت تررا محررر هررای درونرری و بیرونرری در طرروب زنرردگی را

منابعی را دارند که برای ایجاد تغییر آنها را بره کرار خواهنرد

ااختاریافته ،قابل پیش بینی و شفاف بداند و منرابع الزم بررای

گرفت [ .]73مطالعات نشان می دهند که درمان راه حرل محرور

رویارویی با این محر ها را در داترس انگارد .در نهایت ،ایرن

کوتاهمدت بر تابآوری و احساس انسجام [ ،]78مشلالت برین

مطالبات برخااته از محر ها را چالش هایی ارزشمند بدانرد و

فررردی [ ]77و کرراهش ااررترس ،اضررطراب و افسررردگی []79

برای آنها انرژی و زمان صرف نماید [.]83

بیماران مبتال به  MSمؤثر اات.

چون  MSعس و روان را درگیر مینماید ،بررای درمران و

لذا ،به نظر می راد درمان مبتنی بر ذهن آگراهی و درمران

پرررداختن برره مشررلالت آنهررا ،هرر مررداخالت دارویرری و

راهحلمحور کوتاهمدت میتوانند بر احسراس انسرجام بیمراران

فیزیولوژیلی ،و ه مرداخالت روانشرناختی [ ]88بایرد مرورد

مبتال به  MSتثثیر بگذارند .با ایرنحراب ،در خصرو

مقایسره

توعه قرار گیرد .در مورد مداخالت روانشناختی ،میتروان بره

میزان اثربخشی این دو درمان برر احسراس انسرجام پژوهشری

انرررواع رویلردهرررای مشررراوره ( )counselingو رواندرمرررانی

صورت نگرفته اات .از اینرو ،پژوهش حاضر با هردف مقایسره

( ،)psychotherapyاز عمله درمان مبتنری برر ذهرن آگراهی

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنآگراهی و درمران راهحرلمحرور

( )mindfulness-based therapyو درمرران راهحررلمحررور

کوترراهمرردت بررر احسرراس انسررجام زنرران مبررتال برره مولتیپررل

کوترراهمرردت ()short-term solution-focused therapy

االلروزیس انجام شده اات.

اشاره کرد [.]87

مواد و روشها

درمان ذهنآگاهی؛ از درمانهای شناختی -رفتاری نشرثت
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روش پررژوهش حاضررر ،نیمررهتجربرری و طرررح آن از نرروع

اؤاالتی مانند (آیا احسراس مریکنیرد آدم صراد و صرریحی

پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترب برود .عامعره

هستید و حرفهای خودتان را راحت میگویید؟) بره ارنجش

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتال به  MSشهر تبریز

احساس انسجام میپردازد .در این پراشنامه حداقل نمرره 95

بود که در ااب  8931عضو انجمن  MSاین شهر بودند .عهت

(احساس انسجام پایین) و حداکثر نمره ( 835احساس انسجام

نمونررهگیررری از روش نمونررهگیررری ریراحتمررالی در داررترس

باال) میباشد .نسخه  73ارؤالی و  89ارؤالی ایرن پراشرنامه

مبتنی بر هدف ااتفاده شد .پس از کسر رضرایت مسرئولین

تواررط  Antonovskyارراخته شررده بررود کرره تواررط

انجمن و بیمراران ،پراشرنامه احسراس انسرجام ( Sense of

،Flensberg

 Ventegodtو  Merrickدر اررراب 7336

 Flensberg )Coherence Questionnaireدر بررررین 31

تجدیدنظر شد [بهنقل از  .]75زیرمقیاسهای این پرارشنامره

بیمار توزیع شرد کره  66نفرر نمرره  95ترا  55کسر کردنرد

شامل فه پذیری (توانایی در ) ،توانایی مدیریت و معنراداری

(حداکثر نمره ای که یك فرد میتواند کسر کنرد  835اارت

اات که در پژوهش حاضر تنها نمره کل احسراس انسرجام در

که نمره متواط در نظر گرفته شد) .از این بین 93 ،نفر برا در

نظررر گرفترره شررده ااررت [ .]75قبررل از توزیررع پراررشنامرره،

نظر گرفتن معیارهای ورود (ان  75تا  93ااب ،متثهل بودن،

آزمون گر از آزمودنی ها خواات تا در کماب آرامش و به صورت

ابتال به بیماری  MSبیش از  7ااب ،شرکت کامل در علسرات

کامل بهپراشنامه پااخ دهند .پراشنامهها در هر اه مرحله

درمانی) و معیارهای خروج از مطالعه (ابتال بره بیمراری عردی

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تواط آزمودنیها و با نظارت

دیگر به ریر از  ،MSااتفاده از داروهای روانپزشلی ،شرکت

آزمون گر تلمیل شردند .ایرن پرارشنامره ارؤاالت عمعیرت

در علسات مشاوه و رواندرمانی فردی و گروهی) انتخاب و

شناختی نداشت .پایایی پراشنامه طبق گزارش  Flensbergو

به صورت تصادفی (بهشیوه قرعهکشی) به دو گرروه آزمرایش و

هملاران [ ]76برا روش آلفرای کرونبرا  ،3/12و در پژوهشری

یك گروه کنترب تقسی شدند .عهرت تعیرین حجر نمونره از

دیگر  3/16گزارش شده اارت [ .]72میرزان همسرانی درونری

معادله برآورد فرموب حجر نمونره  Fleissاارتفاده شرد .برر

این مقیاس در پژوهشی ،با روش آلفای کرونبا  3/12و پایایی

اااس مطالعه  Javadian Sarafو ،=8/38 ،]79[ Emami

آن با روش تنصیف و دونیمه اازی  3/13بدات آمد [ .]71در

 Power=3/28 ،d2=9/837و  α=3/35در نظر گرفته شد .در

مطالعه حاضر ،آلفای کرونبا پراشنامه  3/19محاابه شد.

مطالعه مذکور  انحراف معیار اات که میزان پراکنردگی ،و d

پس از اعرای پیش آزمون ،اعضای گروه آزمایش اوب ،طری

بازه اطمینان اات کره میرزان قابرل ارمراض برودن براالتر یرا

 1علسه  33دقیقرهای ( 7مراه ،هفترهای یرك علسره) درمران

پایینتر میانگین نمونه از میانگین عامعه را نشان میدهرد .برر

مبتنرری بررر ذهررنآگرراهی را بررهصررورت گروهرری ،طبررق برنامرره

اااس معادله ،حج نمونه  3/33بدات آمد که برای هر گرروه

درمانی Williams ،Segalو  ]73[ Teasdaleدریافت کردند

 83نفر در نظر گرفته شد .همه اصروب اخالقری در ایرن مقالره

(عدوب  .)8اعضای گروه آزمایش دوم نیرز ،طری  6علسره 33

رعایت شده اات .شرکت کنندگان اعازه داشتند هر زمران کره

دقیقه ای ( 8/5ماه ،هفته ای یك علسه) از درمان راهحلمحرور

مایل بودند از پژوهش خارج شوند .اطالعات آن ها محرمانه نگه

کوتاهمدت به صورت گروهی ،طبق برنامه درمانی De Shazer

داشته شدند و در پایان درمان ،گروه کنترب نیز تحت مداخلره

[ ]93برخوردار شردند (عردوب  .)7بررای علروگیری از تبرادب

قررررررار گرفتنرررررد .کرررررد اخرررررال پرررررژوهش حاضرررررر

اطالعات بین افراد گروههای آزمایش ،از آنها خوااته شد تا 9

( )IR.IAU.Z.REC.1397.132بود.

ماه پس از اتمام درمان ،دربراره محتروای علسرات برا یلردیگر
گفتگویی نداشته باشند .علسات درمانی ،تواط یك متخصرص

پرسشــنامه احســاس انســجام  :Flensbergایررن
پراشنامه حاوی  95اؤاب اات که بره صرورت  9گزینرهای

مشرراوره بررا درعرره دانشرریاری و یررك نفررر دانشررجوی دکتررری

طراحی شده اات .گزینهها با مقیاس اهدرعهای ( 8خیر)7 ،

تخصصی مشاوره در یك مرکز مشاوره خصوصی در شهر تبریرز

(نمیدان ) و ( 9بلی) نمرهگذاری میشوند .ایرن پراشرنامه برا

برگزار شدند .بعد از اتمام علسات (پسآزمون) ،و  9ماه پس از
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اتمام درمان (پیگیری) ،اعضای هر اه گروه با ااتفاده از ابرزار

ااتفاده شد .بررای پیشفرضهای این آزمون (شاپیرو ویلرك،

اندازهگیری ارزیابی شدند.

آزمون ام باکس ،آزمون لوین و آزمون کرویرت مروخلی) نشران
داد که همه آنها برقرارند و میتوان از آنالیز واریانس دوطرفره

برای تجزیه و تحلیل آماری از نسخه  79نررم افرزار SPSS

ااتفاده شد .عهت بررای فرضیه پرژوهش از آنرالیز واریرانس

با اندازهگیریهای ملرر ااتفاده کررد .در ایرن پرژوهش ارط

دوطرفه با اندازه گیری هرای ملررر و آزمرون تعقیبری برونفرنی

معنیداری  3/35در نظر گرفته شد.

جدول  -1محتوای جلسات و پروتکل درمان مبتنی بر ذهنآگاهی
هدف و محتوا

جلسه

هدف :آگاهی بیشتر از احساسات ،افکار و حسهای بدنی لحظه به لحظه وتجربه بودن در لحظه .موضـو ::توضـی دربـاره اهمیـت ح ـور در لحظـه
اول

حـال و بـودن در اینجا و اکنون ،و بازکردن مفهوم ذهنآگـاهی بـرای اع ـا بـا ا ستفاده از چنـد فـن ،و یــاد گــرفتن انجــام امــور روزمــره،
همـراه بـا توجه کردن به آنها؛

دوم
سوم
چهارم

هدف :توجه به احساسات و افکار ،گسترش و پذیرش افکار و احساسات ناخوشایند .موضو ::پیبردن بـه ذهـن ســرگردان و تمــرین توجــه بــه
بـدن ،احساس جسمی و فیزیکی و توجه به تنفس؛
هدف :مهارتهای پاسخگویی به فکر یا احساس ناخوشایند .موضو ::آرام گرفتن ذهــن ســرگردان بــا تمــرین تــنفس و مــرور بـدن ،مراقبـه
نشسته و انجام تمرینهایی که توجه را بـهلحظـه حـال میآورند؛
هدف :جلوگیری از ایجاد تثبیت افکار منفی .موضو ::یاد گرفتن اینکه بدون فـرار و دوری کـردن از افـراد ،در لحظه اکنـون بـاقی بمـانیم و تال ـم
افکار را نظاره کنیم؛
هدف :تغییـرعـادات قـدیمی فکـر کـردن ماننـد شـناخت امـور روزمـره خودکــار ،بــیانگیــزه بــودن در کارهــا ،بــینتیجــه دانســتن

پنجم

فعالیتها ،فرار یـا اجتنـاب از موقعیـتهـای سـخت زندگی ،آرزوهای بزرگ داشتن ،مقایسه همیشگی وضـ موجــود خـود بـا وضـعیت دلخـواه.
موضو ::آگاهی کامل از افکـار و احساسـات و پـذیرفتن آنهـا بدون ق اوت و دخالت مستقیم؛

ششم

هفتم و
هشتم

هدف :آگاه شدن از عالیم هشداردهنده کاهش احساس انسجام ،تابآوری و شادکامی .موضو ::تغییر خلق و افکار از ریق تلقی افکـار بــهعنــوان
فقـط فکر و نه واقعیت؛
هدف :آگاهی از تغییرات جزیی خلق .موضو ::هشیار بودن از نشانههای کاهش احساس انسجام ،و تنظیم برنامـه بــرای روبـهرو شـدن احتمـالی بـا
نشانههای کاهش احساس انسجام؛ برنامهریزی برای آینده و استفاده از فنون ح ور در لحظـه بـرای ادامـه زنـدگی و تعمـیم آنهـا بـه کـل جریـان
زندگی.

جدول  -2محتوای جلسات و پروتکل درمان راهحلمحور کوتاهمدت
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

ششم

هدف و محتوا
تعریف مشکل؛ دعوت از مراج تا مشکل را در یک کلمه بگوید و آن را به یک جمله تبدیل کند؛ تبدیل مشکل بـه اهـداف قابـل دسـترس؛ بحـ

و

مناظره درباره مشکل؛
بررسی تکالیف هفته گذشته؛ تعیین هدف؛ بررسی راهحلهای بر رفکننده شکایات؛ فرمولبندی حلقههای راهحل -مشکالت؛
ارائه خالصهای از جلسه قبل و بررسی مشکل؛ حرفزدن درباره آینده؛ استفاده از فن استثنائات و سـ االت معجـزهآسـا؛ پیـدا کـردن یـک داسـتان
مثبت؛
بررسی تکالیف و خالصهای از جلسه قبل؛ توضی فن شاهکلید و استفاده از آن؛ استفاده از فن س االت درجهبندی؛
بررسی تکالیف هفته گذشته؛ ادامه فن شاهکلید هفته گذشته؛ استفاده از فن تکالیف وانمودی؛ استفاده از سـ االت راهحـلمـدار؛ اسـتفاده از برهـان
خلف و شرطبندی متناقض؛
خالصهای از جلسات قبل و بررسی تکالیف انجام شده؛ استفاده از س االت درجهدار؛ تعیین این که آیا مراجعان به اهداف درمان دست یافتهاند؟

در عدوب  ،9میانگین و انحراف معیار ارن و مردت زمران

یافتهها
میانگین و انحراف معیار ان شرکتکنندگان در مطالعره

ابتال به بیماری آزمودنیها مقایسره شرده اارت .نترای نشران

 98/12±5/33ااب و میانگین و انحراف معیار مدت زمان ابتال

میدهد که بین اه گروه از نظر ان و مردت زمران ابرتال بره

به بیماری  9/52±3/27ااب بود.

بیماری  MSتفاوت معنیداری وعود ندارد.

سالمت جامعه

24

دوره سیزدهم ،شماره  ،4زمستان 9318

فریبا نصیرنژاد و همکاران

اثر درمان ذهنآگاهی و راهحلمحور بر احساس انسجام

جدول  -3میانگین و انحراف معیار سن و مدت زمان ابتال به بیماری  MSزنان تبریز در سال ( 1331تعداد در هر گروه  11نفر)
گروه

انحراف معیار  ±میانگین

متغیر

درمان مبتنی بر ذهنآگاهی

39/11±4/39

درمان راهحلمحور کوتاهمدت

33/11±4/11

سن

کنترل
کل
درمان مبتنی بر ذهنآگاهی

3/31±1/08
مدت زمان ابتال به بیماری

کنترل

1/089

39/01±4/33
39/88±4/11

درمان راهحلمحور کوتاهمدت

p

3/11±1/83

1/984

3/41±1/81
3/48±1/82

کل

آزمون :تحلیل واریانس یک راهه ،اختالف معنیدار p>1/01

عدوب  9نشان میدهد که بین نمرات متغیر احساس

زوعی برای مرحله پیگیری نیز نشان داد اختالف میانگین

انسجام در اه بار اعرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری،

نمرات احساس انسجام در گروههای درمانی با گروه کنترب

تفاوت معنیداری وعود دارد ( .)p>3/338همچنین نتای

معنیدار میباشد ( .)p>3/338آزمون تعقیبی بونفرونی نشان

نشان میدهد نمرات احساس انسجام گروههای آزمایش در

داد معنیداری تغییرات بینگروهی به دلیل تفاوت تغییرات

پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون تفاوت معنیداری

گروههای درمانی با گروه کنترب اات؛ به طوری که ه در

دارد ( .)p>3/338عالوه بر آن ،تثثیر درمان مبتنی بر

پسآزمون و ه پیگیری ،نمرات احساس انسجام گروههای

ذهنآگاهی و درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام

درمانی بیشتر از نمره گروه کنترب اات ،ولی نمره احساس

زنان مبتال به  MSبعد از چهار ماه پیگیری نیز ماندگار بوده

انسجام گروه درمان مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان راهحلمحور

اات ( .)p>3/338نتای آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان

کوتاهمدت متفاوت از ه نیست .بنابراین ،درمانهای مبتنی بر

داد اختالف میانگین نمره احساس انسجام گروههای درمانی با

ذهنآگاهی و راهحلمحور کوتاهمدت در افزایش احساس

گروه کنترب معنیدار میباشد ()p>3/338؛ نتای مقایسههای

انسجام برتری نسبت به ه ندارند.

جدول  -4میانگین و انحراف معیار متغیر احساس انسجام در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری زنان مبتال به  MSتبریز در سال 1331
نمره احساس انسجام
گروه

سط
معنیداری

معنیداری

تغییرات داخل

تغییرات بین
گروهی

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

گروهی

درمان مبتنی بر ذهنآگاهی

41/91±3/82

44/21±3/42

44/41±3/41

*P>1/119

درمان راهحلمحور کوتاهمدت

41/01±3/00

44/11±2/18

44/91±3/91

*P>1/119

کنترل

41/21±3/30

48/81±3/48

48/41±3/88

P<1/8

p<1/844

*p>1/119

*p>1/119

-

سط معنیداری در هر مقط
اندازهگیری بین گروهها

سط

*P>1/119

-

نوع آزمون :تحلیل واریانس آمیخته * p >1/10اختالف معنیدار

عهت مقایسه اثربخشی درمران مبتنری برر ذهرنآگراهی و
سالمت جامعه
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مریکنرد .بره نظرر Antonovsky

به  MSاز آزمون تعقیبی بونفرونی ااتفاده شد .نتای نشان داد

مقابلهای اازگار را کسر

که تثثیر درمان مبتنی بر ذهن آگراهی و درمران راهحرلمحرور

[ ،]98افراد با احساس انسجام قوی ،در رویدادهای اارترسزا

کوتاه مدت بر احساس انسجام در مراحل پس آزمون و پیگیرری

انعطاف بیشتری دارند؛ بهعبارتی آنهرا در مرورد احساارات و

متفاوت از ه نیست ،و تثثیر هر دو درمان بر احساس انسرجام

هیجانات خویش آگاهترند و ک تر اارترسهرا را تهدیرد تلقری

بیماران مبتال به  MSیلسان اات.

میکنند .بنابراین ،با افزایش احساس انسجام روان ،پیشبینی
میشود که میزان ااترس کراهش یابرد .برهعرالوه ،افرراد برا
احساس انسجام قوی ،تنشها را بهتر مدیریت میکنند که در

بح

نتیجه بر وضعیت االمتی تثثیر مثبت دارد .شرکتکننردگان

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برر
ذهنآگاهی و درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام

در برنامه درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،فرصت بیشرتری بررای

بیماران مبتال به  MSبود .تحلیل دادهها نشان داد کره درمران

مشغولیت در عنبههای معنادار زندگی خواهند یافرت؛ بردین

مبتنی بر ذهنآگراهی و درمران راهحرلمحرور کوتراهمردت برر

معنا که بیشتر خود را به عنوان یك انسان مینگرنرد ترا یرك

افزایش احساس انسجام زنان مبتال بره  MSترثثیر دارنرد ،امرا

بیمار و اعازه نمیدهند که بیماری زندگیشان را تحرت ترثثیر

تثثیر این دو درمان در پسآزمرون و پیگیرری برا هر متفراوت

قرار دهد و آن را اداره کند [ ]98[ Antonovsky .]97معتقد

نیست .همچنین ،یافته ها نشان داد که تغییرات نمره احسراس

بود تجربیات ریرقابل انتظار و ریرقابل کنترب و وضرعیتهرای

انسجام در زمانهای مورد بررای در گروهها متفاوت بوده و اثر

بالتللیف ،احساس انسرجام را تضرعیف مریکننرد و مریتروان

زمان معنیدار اات؛ یعنی اثرر متقرابلی برین زمران و مداخلره

پررذیرفت کرره بیمرراران مبررتال برره  MSایررن شرررایط را تجربرره

وعود دارد و با گذشت زمان از شروع مداخله ،نمرات احسراس

میکنند .در نتیجه ،در گروهدرمانی ذهرنآگراهی ،افرراد صررف

انسجام ارتقاء یافتند و تثثیرات ناشری از حضرور در گرروههرای

نظر از مهارتهرا و فنرون خاصری کره فررا گرفترهانرد ،میرزان

آزمایشی با نزدیرك شردن بره پایران مداخلره برر روی نمررات

احسااات ریرقابل کنترب شران نیرز کراهش قابرل مالحظرهای

احساس انسجام افراد در هر دو گروه آزمایشی مثبت بود.

داشته اات که به اب آن ،میزان احساس انسجام روان شران
باال رفته اات [.]99

در رااتای اثربخشری درمران مبتنری برر ذهرنآگراهی برر

درباره اثربخشی درمان راه حلمحور کوتاهمدت ه میتوان

احسرراس انسررجام زنرران مبررتال برره  MSمرریترروان برره نتررای
پررژوهشهررای  Ghodspourو هملرراران [ Pagnini ،]85و

نتیجه گرفت که این درمان بر احساس انسجام زنان مبرتال بره

هملاران [ Darskhan ،]82[ Shabani ،]86و ]81[ Vaziri

 MSاثرربخش اارت .پرژوهشهرای  Mirhashemiو Najafi

اشاره کرد که نشان دادند درمران مبتنری برر ذهرنآگراهی برر

[ Hosseini Tabatabaei ،]78و هملاران [ ]77و Mohseni

احساس انسجام زنان مبتال به  MSاثربخش اارت کره نتیجره

 Takaluو هملاران [ ]79نشران دادنرد کره ایرن درمران برر
احسراس انسررجام بیمراران مبرتال برره  MSتررثثیر دارد .نتیجرره

پژوهش حاضر با نتای پژوهشهای مذکور همسو میباشد.
عوامل اارترسزای برزرگ در زنردگی ماننرد تشرخیص و

پژوهش حاضر با نتای پژوهش های مرذکور همسرو مریباشرد.

درمان بعضی بیمراریهرای مرزمن همچرون  ،MSمریتواننرد

هیچ پژوهشی مبنی بر ناهمسو بودن با نتیجه پرژوهش حاضرر

رویدادهایی باشند که بر دیدگاه فرد از براب معنرای زنردگی

پیدا نشد ،تا بتوان علرت شرباهت و تفراوت نترای مطالعرات را

تثثیر گذارد .درمان مبتنی بر ذهرنآگراهی بره بیمراران کمرك

بحث و بررای نمود.

میکند تا ااترسها را کاهش دهند و مقابله بهتری با بیماری

درمان راهحلمحور کوتاهمدت با کشرف آرام اارتثنائات در

خویش داشرته باشرند .بنرابراین ترثثیر برالقوهای برر احسراس

زندگی مراعع میتواند امیدواری و کمك را به بیماران القا کند

انسجام روان از طریق توانمنداازی بیماران در ارزیابی مجردد

تا به آینده بهتری براند [ .]83در این درمان ،تغییر شرناختی

از عوامل ااترسزا دارد [ .]82بدین عهرت کره مهرارتهرای

ناگهانی در مراعرع در عهرت تشرخیص و شناارایی اارتثناها

سالمت جامعه
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رالباً منجر بهحرکت رو به باالیی میشود که به اب آن بهبود

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنآگراهی و درمران راهحرلمحرور

قابل توعهی به وعود میآید [ .]99این درمان معتقد اات کره

کوتاهمدت را بر احساس انسجام بیماران مبتال به  MSمقایسره

صحبت کردن دربراره علرل مسرائل ،مردت آنهرا و اشراره بره

خررود

دشواری تغییردادن آنها ،ارل

نلرررده ااررت .ایررن دو رویلرررد بررا نگرررشهررای خررا

باعث ایجاد احساس درماندگی

توانسته اند به این داته از بیماران کمك کنند تا برا مشرلالت

بیشتری در افراد میشود .بنابراین ،ایجاد تغییر اگر ریررمملن

خررود مقابلرره نماینررد و آنهررا را کرراهش دهنررد .بنررابراین ،ایررن

نشود ،مشللتر میشود .بهعبارت دیگر ،صحبت کرردن دربراره

رویلردها هر کدام با روشهای منحصر به فرد خود در افرزایش

این که بیمار میخواهد مسرائل چگونره تغییرر کننرد و او چره

احساس انسجام بیماران مبتال به  MSاثربخش بودهاند.

کاری میتواند انجام دهد تا ایرن اتفرا بیفترد ،بره وی کمرك

نمونه پژوهش حاضر را زنان متثهل  75-93االه مبتال بره

میکند تا باور نماید که تغییر مملن اات ،حس اعتماد را براال

 MSشررهر تبریررز تشررلیل دادنررد کرره ایررن مررورد یلرری از

میبرد و به او کمك میکنرد ترا برر روی آن چره بررای ایجراد

محدودیتهای پژوهش حاضر اات و تعمی یافتههرا بره زنران

تغییررر نیرراز دارد ،تمرکررز کنررد [ .]83در علسررات درمررانی

مبتال به  MSعروانترر و مسرنترر ،و زنران ریرمتثهرل کره از

راهحلمحور کوتاهمدت ،زمانی که به واارطه فنرون تغییرمردار

حمایت همسر و خانواده برخوردار نیستند را دشوار مریارازد.

راهحل محور ،بیماران مبتال به  MSتمرکز خود را از مشرلالت

همچنین ،در این پژوهش عمع آوری دادهها تواط پراشنامه

بهامت راهحلها تغییرر دادنرد ،توانسرتند برا کمرك درمرانگر

انجام شد که بهدلیل خودگزارشریبرودن ابزارهرا ،اروگیری در

راهحلهای منااربی عهرت حرل مشرلالتشران پیردا کننرد.

پااخدهی محتمل اات .پیشنهاد میشرود پرژوهش حاضرر در

هنگامی کره مراععران بره راهحرلهرای گونراگونی بررای حرل

عوامع آماری مختلف و در اایر شهرها اعررا گرردد و از ارایر

مشلالتشان دات پیدا کردند و تغییررات کوچرك را در پری

روش های گردآوری اطالعرات نظیرر مشراهده و مصراحبه نیرز

بهکارگیری این راهحرلهرا در زنردگی و روابرطشران مالحظره

ااتفاده شود.

نمودند ،امیدواری برای ایجراد تغییررات برزرگترری در آنهرا
ایجاد گردید .همچنین با کشف و ااتخراج ااتثنائات زنردگی،

نتیجه گیری :با توعه به نتای پژوهش می توان گفت کره

بیماران دریافتند زمانهایی در زندگی آنها وعرود داشرته کره

درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی و راهحلمحور کوتاهمردت ،برا

مشلالت به شلل کنونی نبودهاند یا با شردت کر ترری وعرود

کاربرد فرآیندهای خود ،اب افزایش احساس انسجام بیماران

داشتهاند و پی بردند که در آن موقعیتها رفتارهایی داشتهانرد

مبتال به  MSشده اات .با توعه به نقش مه زنان در خانواده

و کارهایی انجام میدادهاند که باعث شرده اارت ترا مشرلالت

و عامعرره و از طرفرری ،لررزوم توعرره برره اررالمت عسررمانی و

کنونی بوعود نیایند .آنها در فرآیند علسرات درمران آموختنرد

روانشناختی آنها پیشنهاد میشود در انجمنهرای  ،MSو در

که ه اکنون نیز میتوانند لحظههای ااتثنایی بردون مشرلل

کلینیكهای روانشناای بیماراتانها و کلنیكهای دولتری و

در زنرردگیشرران را دوبرراره ایجرراد نماینررد [ .]83در مجمرروع،

خصوصی ،از درمان مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان راهحل محور

علسات درمانی راه حلمحور به بیماران مبتال بره  MSکمرك

کوتاه مدت فردی و گروهی در زمینه افزایش احسراس انسرجام

نمود ترا بررای مشرلالت شخصری و روابرط برینفرردی خرود

زنان مبتال به  MSااتفاده شود.

راهحلهای عدیدی پیدا کنند و با این احساس که خرود قرادر

تعارض مناف

به کاهش مشلالتشان هستند ،عزت نفس و احساس انسرجام
آنها افزایش پیدا کند.

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.

ایررن پررژوهش نشرران داد کرره تررثثیر درمرران مبتنرری بررر
ذهن آگاهی و درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام

سهم نویسندگان

بیماران مبتال به  MSمتفراوت از هر نیسرت .هریچ پژوهشری
سالمت جامعه

امور مربوط به گردآوری دادهها به عهده فریبرا نصریرنژاد و
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.نگارش و تجزیه و تحلیل دادهها به عهده ععفر پویرامنش برود
قربان فتحیاقدم اصالحات مقاله و علیرضرا ععفرری شناارایی

تشکر و قدردانی

 را بر عهده داشت و پریشآزمرون وMS نمونه متشلل از افراد

نویسندگان بر خود الزم مریداننرد از شررکتکننردگان در

.پسآزمون را اعرا کرد

.پژوهش حاضر تقدیر و تشلر نمایند
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Introduction: Because MS affects both the body and mind, people with MS need to be treated by
both pharmacological and psychological interventions. Psychological interventions involve using a
variety of counseling and psychotherapy approaches, including mindfulness-based therapy and
short-term solution-focused therapy. The purpose of this study was to compare the efficacy of
mindfulness-based therapy and short-term solution-focused therapy on sense of coherence in MS
patients.
Materials and Methods: This study used a quasi-experimental method with pre-test, post-test,
follow up, and the control group. The population under study consisted of all women with MS in
Tabriz who were members of MS Society in Tabriz in 2019. In total, 30 women were selected by
purposive sampling as the participants and randomly divided into three groups; the mindfulnessbased therapy, short-term solution-focused therapy, and control the group. The participants in the
three groups were tested by Flensberg Sense of Coherence Questionnaire before, after, and four
months after the treatment. The members of both experimental groups received their own treatment
respectively in 8 and 7 sessions each lasting 1.5 hours. The collected data were analyzed by
repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test.
Results: The mean scores of sense of coherence for the mindfulness-based treatment group, the
short-term solution-focused treatment group, and the control group on the posttest were 50.10±3.72,
49.60±3.66, and 49.20±3.36, respectively. The results showed that the mindfulness-based therapy
(55.20±3.52) and short-term solution-focused therapy (55.50±2.98) compared to the control group
(48.80±3.58) increased the sense of coherence in MS patients on the posttest (p=0.001). Besides,
the effect of mindfulness-based therapy (50.40±3.40) and short-term solution-focused therapy
(55.10±3.10) on the sense of coherence (16.90±3.77) persisted in the follow-up phase (p <0.001). It
was also shown that the mindfulness-based therapy and short-term solution-based therapy did not
show any significant differences in terms of their effects on the feeling of cohesion at posttest and
follow-up phases (p <0.05).
Conclusion: It was found that the mindfulness-based therapy, and the slow discovery of exceptions
in the life of the MS patients in short-term solution-focused therapy reduced the patients' stress and
thus enabling them to better cope with their illness, This in turn increased the sense of coherence in
patients with MS. Based on the findings of this study, it can be concluded that mindfulness-based
therapy and short-term solution-focused therapy increased the sense of coherence of MS patients.
Keywords: Mindfulness-based Therapy, Short-term Solution-Focused Therapy, Sense of
Coherence, Multiple Sclerosis, Women
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