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Abstract
Background and objective: Multiple sclerosis is a common chronic neurological disease, which is associated with psychological challenges
including low resiliency and rumination. Therefore it is necessary to provide suffers with psychological treatment. The current research is aimed
at examining the effect of Cognitive-Behavioral Therapy on the resilience and obsessive rumination among multiple sclerosis (MS) patients.
Methods: This is a pretest- posttest control group quasi-experimental research. The population of the study was all MS patients in Urmia-Iran
under auspices of Iranian MS Association. Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The participants were randomly assigned
to experimental and control groups in equal numbers. The research instruments were the Resilience Scale (CD-RISC) and Obsessive Rumination
Scale (RRS). Then experimental groups participated in Cognitive-Behavioral Therapy for 13 sessions of 1.30 hours. Analysis of covariance
(ANCOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed significant posttest differences between the control group and experimental group with respect to resilience and
rumination (p<0.001).
Conclusion: Cognitive-Behavioral Therapy is an effective method to increase the resilience and reduce obsessive rumination among multiple
sclerosis (MS) patients.
Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Multiple Sclerosis, Obsessive Rumination, Resilience.
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چکیده

زمینه و هدف :مولتیپلاسکلروزیس از بیماریهای نورولوژیک مزمن و شایع است که با مشکلهای روانشناختی ازجمله تابآوری کم و نشخوارذهنی همراه است .این امر لزوم
مداخالت روانشناختی را در این بیماران ضروری میسازد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر تابآوری و نشخوار ذهنی بیماران مبتال به

مولتیپلاسکلروزیس انجام گرفت.

روشبررسی :پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمونپسآزمون و گروه کنترل بود .جامعٔه آماری را تمامی اعضای انجمن بیماران مولتیپلاسکلروزیس شهرستان ارومیه
تشکیل دادند ۳۰ .نفر بهصورت نمونهگیری دردسترس و داوطلبانه از بین جامعٔه آماری انتخابشده و بهتصادف در دو گروه 1۵نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامههای

تابآوری  CD-RISCو نشخوارذهنی  RRSپاسخ دادند .گروه آزمایش بهمدت 1۳جلسٔه یکونیم ساعته درمان شناختیرفتاری را تجربه کردند .سپس هر دو گروه بعد از اتمام

جلسات و یکماه بعد مجدداً به پرسشنامههای تابآوری و نشخوارذهنی پاسخ دادند .دادههای پژوهش بهکمک روشهای توصیفی و استنباطی آنالیز کواریانس ،تحلیل شدند.

یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که بعداز مداخله بین گروه آزمایش و کنترل در میزان افزایش تابآوری و کاهش نشخوار ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد

( )p>۰٫۰۰1و بعد از یکماه نیز این تأثیرات پایدار بودند (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :درمان شناختیرفتاری روشی اثربخش برای افزایش تابآوری و کاهش نشخوار ذهنی بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس است.

کلیدواژهها :تابآوری ،درمان شناختیرفتاری ،نشخوار ذهنی ،مولتیپلاسکلروزیس.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1کارشناسارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد ارومیه ،ارومیه ،ایران؛
 .۲دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

۱

منفی را افزایش میدهد ( )11نشخوار فکری میتواند زیربنای شناختی

مقدمه

بیماران باشد .شامل افکاری است که بهطور پایانناپذیری مرورشده و

بیماری مولتیپلاسکلروزیس ( )MSیکی از بیماریهای نورولوژیک
1

به ناامیدی دربارٔه آینده و ارزیابیهای منفی دربارٔه خود دامن میزنند.

مزمن و بسیار شایع است که با ایجاد ضایعات التهابی و دژنراتیو در

این افکار بر خُلق اثر داشته و انگیزش بیمار را تحتتأثیر قرار میدهند

نواحی مختلف میلین مغز بهصورت پالکهای اسکلروزشده ،موجب

( .)1۲درنتیجه بر کیفیت زندگی آنها تأثیر میگذارند .مشاهده میشود

بروز اختالالت گوناگون حرکتی و شناختی و عاطفی میشود (.)1

بیمارانی که برای مقابلهبا مشکالت از روشهای مقابلٔه هیجانمدار

بیحسی ،تعادلنداشتن ،درد ،اختالل بینایی به شکل دوبینی ،تاری

(.)1۳

دید ،لکههای کور و کوری کامل .مشکالت روانی و اجتماعی و شناختی

امروزه برای کنترل کاهش مشکالت بیماران اماس در کنار درمانهای

ازجمله افسردگی ،نشاندهندٔه ارتباط با لوبهای آهیانهای و پیشانی

دارویی ،به درمانهای غیردارویی ازجمله به مداخالت شناختیرفتاری

است .اختالل عملکرد شناختی میتواند شامل ازدستدادن حافظه،

توجه میشود که میتواند تأثیرات شگرفی بر کاهش مشکالت این افراد

نقص توجه ،مشکل در حل مسئله ،کندی پردازش اطالعات و مشکل

داشته باشد .در دو دهٔه اخیر ،مداخالت رفتاریشناختی بهدلیل

در جابهجایی بین عملکردهای شناختی باشد ( .)۲شیوعشناسی این

تأثیری که بر کاهش مشکالت بیماران داشتند ،حمایتهای تجربی

بیماری نشان میدهد که این بیماری بیشتر در بزرگساالن بین 1۵تا۵۰

بسیارخوبی را دریافت کردند .همچنین نشان دادند که مداخالت

سال بروز میکند و نسبت ابتالی زنان درمقایسه با مردان  ۲یا  ۳برابر

شناختی در کاهش اضطراب امتحان ( )1۴سردردهای میگرنی (،)1۵

بیشتر است .انجمن اماس ایران اعالم کرده است که پنجاههزار بیمار

کیفیت خواب ( )1۶اضطراب ،انتظارات غیرواقعی ،نگرانی و باورهای

اماس در ایران وجود دارد و میزان شیوع آن  ۹در  1۰۰۰۰۰است (.)۳

زیانبخش و عوامل فیزیولوژیک مثل تنشهای جسمی و روحی و

تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است؛ ولی بهنظر

برانگیختگی ( )1۷مؤثرند .در مداخالت رفتاریشناختی فرد میآموزد:

میرسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخهای خودایمنی داشته

افکار و عقاید خود را بهعنوان فرضیههایی در نظر گیرد که باید اعتبار

باشد .ممکن است ویروسی باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بدن

آنها آزموده شود .مداخالت رفتاریشناختی به دو شیؤه فردی و گروهی

را وادار به تولید پادتنهایی کند که بهاشتباه به عناصر خودی بدن

اجراشدنی هستند .مداخلٔه گروهی رفتاریشناختی بهدلیل صرفهجویی

حمله میکنند (.)۴

در زمان و هزینه و برقراری ارتباط بین اعضای گروه که خود موجب

یکی از ابعاد مهم روانشناختی در بیماران اماس که تحتتأثیر بیماری

کسب تجارب جدید و افزایش بینش و بصیرت میشود ،کاربرد فراوانی

و استرسهای ناشیاز ادراک بیماری بوده ،میزان تابآوری۲این بیماران

دارد ( .)1۸این مداخله رویکردی آموزشی داشته و در آن فنون شناختی

است .مطالعات حاکیاز آن است که ،عالوهبر اینکه تابآوری بیماران

و رفتاری ،ازطریق تمرینهای مواجهسازی درون جلسات و بازسازی

اماس کمتراز افراد سالم بوده ( )۵از مبتالیان به سایر بیماران مزمن نیز

شناختی و تکالیف خانگی آموزش داده میشود ( )1۹در این روش

کمتر است ( .)۶تابآوری میتواند باعث امیدواری در تجارب بالینی

چرخٔه معیوب مشکل میشکند و فرد تشویق میشود تا رابطٔه میان افکار

شود و مزیت عمدٔه آن این است که فرد را قادر میسازد تا دربرابر

منفی و احساس ناکارآمدی خود را جستجو کند .درمانگر سعی میکند

موقعیتهای سخت بهراحتی تسلیم نشود ( .)۷افراد دارای ویژگی

درمانجو را به نوعی تجربٔه همکاری تشویق کند و درطی آن از تجارب

تابآوری برای مقابلهبا رویدادهای منفی ،ممکن است بازگشت مؤثری

خود بیمار ،در رشتهای از آزمایشهای رفتاری ،بهمنظور ارزیابی درست

به موقعیتهای قبلی نیز داشته باشند که به آنها در حل معضلهای

یا نادرستی آن باورها سود برد ( .)۲۰تأثیر درمان شناختیرفتاری ،بر

فعلی کمک میکند؛ درحالیکه افراد فاقد این ویژگی توان رهایی از

افزایش تابآوری ( ،)۲1کاهش نشخواروسواسی ( )۲۲و بیخوابی،

شکست یا گرایشهای منفی را ندارند ( .)۸درواقع تابآوری ،ظرفیت

افزایش تابآوری و کیفیت زندگی ( ،)۲۳کاهش میزان نشخوار ذهنی،

فرد برای پاسخدادن و حتی شکوفاشدن در وضعیت فشارزای مثبت یا

افسردگی ( )۲۴بیخوابی و نشخوار ذهنی ( )11نشان داده شده است.

منفی است (.)۹

باتوجه به اینکه نشخوار ذهنی و افکار منفی ناشیاز استرس در بیماران

از دیگر مشکالت روانشناختی که میتواند بر سالمتروان بیماران

مبتال به اماس ،منجربه ناامیدی دربارٔه درمان و ارزیابیهای منفی در

مبتال به اماس اثر منفی بگذارد ،نشخوار فکری ۳است .نشخوار فکری

روند بیماری شده و تابآوری این بیماران را تحتتأثیر قرار میدهد و

بهعنوان اشتغال دائمی به اندیشه یا موضوعی و تفکر دربارٔه آن شناخته

از آنجاکه بیماران اماس مشکالت جسمانی و روانشناختی متعددی

شده و طبقه ای از افکار آ گاهانه است که حول محوری مشخص

دارند ،مداخلههای درمانی مناسب برای تعدیل مشکالت این بیماران

میشود .این افکار تکرارشونده ،بهطور غیرارادی وارد آگاهی میشوند

میتواند بسیار باارزش باشد؛ لذا مطالعٔه حاضر با هدف بررسی

و توجه و اهداف را منحرف میسازند ( .)1۰درواقع نشخوار فکری

اثربخشی درمان گروهی شناختیرفتاری بر تابآوری و نشخوار ذهنی

مجموعهای از افکار منفعالنه بوده که جنبٔه تکراری دارد و بر علل و

بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس طرحریزی و آزمون شد.

نتایج عالئم متمرکز است .همچنین مانع حل سازگارانه شده و افکار

multiple sclerosis
adversity quotient

1.

obsessive Rumination

2.

۲

3.

Downloaded from jdisabilstud.ir at 15:49 +0430 on Monday June 25th 2018

عالئم و نشانههای اولیٔه این بیماری عبارتاست از :خستگی ،ضعف،

استفاده میکنند ،در کنار افسردگی ،از خستگی مزمن نیز رنج میبرند

2

روشبررسی

مداخلٔه درمان شناختیرفتاری را دریافت کردند؛ ولی برای گروه کنترل
هیچ مداخلهای صورت نگرفت .بعداز اتمام جلسات هر دو گروه مجدد ًا

طرح پژوهش از نوع نیمهآزمایشی پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل و

به پرسشنامهها پاسخ دادند .جهت پیگیری تأثیرات مداخله یکماه بعد،

دورٔه پیگیری بود .جامعٔه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتال به اماس

هر دو گروه پرسشنامههای مذکور را تکمیل کردند .خالصهای از

مراجعهکننده به انجمن اماس شهرستان ارومیه بودند .بااستفاده از روش

جلسات درمان شناختیرفتاری به شرح زیر است:

نمونهگیری دردسترس از این افراد  ۳۰نفر بهصورت داوطلبانه

ـ جلسٔه اول :خوشآمدگویی و آشنایی ،مروری بر ساختار جلسات و

انتخابشده و بهشیؤه تصادفی در گروههای آزمایش ( 1۵نفر) و کنترل
( 1۵نفر) قرار گرفتند .مالکهای ورود بیماران به پژوهش شامل:

پیشآزمون؛

نداشتن بیماریهای شخصیتی و اختالالت روانپزشکی براساس

ـ جلسٔه دوم :آموزش نظریٔه اختالل هیجانی ،رابطٔه میان فکر و روحیه،

پروندٔه بیمار در انجمن؛ داشتن حداقل مدرک دیپلم و گرفتن نمرٔه

خطاهای شناختی ،تمرین خودآ گاهی ،بحث دربارٔه افکار خودآیند منفی

کمتراز نقطٔه برش تابآوری (گرفتن نمرٔه کمتراز  ۴۵که نشاندهندٔه

و چگونگی شناسایی و تغییر آنها؛

تابآوری کم است)؛ گرفتن نمرٔه بیشتراز نقطٔه برش نشخوارذهنی

ـ جلسٔه سوم :تمرین خودآ گاهی و آموزش ده راه برای سالماندیشی؛

(گرفتن نمرٔه بیشتراز  ۵۳که نشاندهندٔه نشخوارذهنی زیاد است) بود.

ـ جلسٔه چهارم :بحث دربارٔه طرز تلقیها و هراسهای مخرب ،انواع

درضمن قبلاز اجرای پژوهش اطالعاتی به شرکتکنندگان داده شد

کمالطلبیها ،روش پیکان عمودی و برنامٔه سه مرحلهای برای

ازجمله :دربارٔه پژوهش :تعداد جلسات ،طول هر جلسه ،شیؤه ادارٔه

دستیابی به برداشتهای سالمتر؛

کالس و...؛ تصادفیسازی :قرارگرفتن تصادفی آنها در گروه آزمایش

ـ جلسٔه پنجم :درک اضطراب و اهمیت افکار فرد در تولید اضطراب و

و کنترل؛ محرمانهبودن اطالعات و حق خروج از پژوهش در هر

راههای غلبهبر اضطراب؛

زمانی که بخواهند .موافقت آنها برای شرکت در پژوهش بهصورت

ـ جلسٔه ششم :تشخیص بالتکلیفی ،پیشنهاداتی برای مقابلهبا

کتبی اخذ شد .برای جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد:

بالتکلیفی ،آگاهیافزایی دربارٔه نگرانی و شناسایی باورهای مثبت

 .1کونور و دیویدسون ،تهیهکنندگان پرسشنامٔه تابآوری بر این باورند

دربارٔه مفیدبودن نگرانی؛

که این پرسشنامه بهخوبی میتواند افراد تابآور را از غیرتابآور در

ـ جلسٔه هفتم :تابآوری چیست؟ ،خصوصیات تابآوری ،عوامل

گروههای بالینی و غیربالینی جداکرده و در موقعیتهای پژوهشی و

کمککننده بر انعطافپذیری ،ویژگیهای افراد تابآور و چگونه

بالینی به کار برده شود .این پرسشنامه دارای  ۲۶گویه است و در مقیاس

تابآورشدن؛

ال نادرست) و چهار (همیشه درست)
لیکرت بین صفر (کام ا

ـ جلسٔه هشتم :مهارتهای حل مسئله ،بهبود جهتگیری دربرابر مشکل

نمرهگذاری میشود ( .)۲۵کونور و دیویدسون ضریب پایایی این

و بهکارگیری مهارتهای حل مسئله؛

پرسشنامه را ازطریق آلفای کرونباخ  ۰٫۹۰گزارش کردند .مشعلپور در

ـ جلسٔه نهم :پنج رمز ارتباط صمیمانه ،سه شیؤه مربوط به مهارت

سال  1۳۸۹ازطریق همبستهنمودن این پرسشنامه با مقیاس سرسختی

شنیدن ،دو شیؤه مربوط به ابرازوجود و چگونگی ایجاد ارتباط بهتر؛

روانشناختی اهواز ،با محاسبٔه ضریب همبستگی  ۰٫۶۴در سطح

ـ جلسٔه دهم :مشکل برقراری ارتباط ،ده طرزتلقی منعکننده در ابراز

معناداری ، p<۰٫۰۰1نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار نسبتاً زیادی

احساس و گوشدادن؛

برخوردار است .در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه با روش

ـ جلسٔه یازدهم :استرس چیست؟ کنترل و استرس ،استرس مزمن ،ذهن

آلفای کرونباخ  ۰٫۸۲به دست آمد (.)۲۵

و استرس ،عالئم استرس ،نشانههای وجود استرس و مقابلهبا استرس؛

 .۲پرسشنامٔه پاسخهای نشخواری :RRS 1این پرسشنامه را هوکسما و

ـ جلسٔه دوازدهم :مهار استرس و مهارتهای زندگی ،رعایت نکات

مار و ۲تدوین و واکنشهای خُلقی منفی را ارزیابی کردند .از دو

کاهشدهندٔه استرس؛

خردهمقیاس پاسخهای نشخواری و پاسخهای منحرفکنندٔه حواس

ـ جلسٔه سیزدهم :خشم چیست؟ مدیریت خشم ،سبکهای پاسخی

تشکیلشده و هر کدام  11عبارت را شامل میشود ۲۲ .عبارت دارد

ناسازگار ،چگونگی پاسخدادن جرأتمند ،بررسی و مرور برنامه،

که طبق طیف لیکرت از ( 1هرگز) تا ( ۴اغلباوقات) نمرهگذاری

قرارهایی بهمنظور پیگیری ،ارزیابی بعداز درمان و اجرای پسآزمون.

میشود ( .)۲۶باقرینژاد ،صالحی و طباطبایی ضریب پایایی

دادههای پژوهش بهکمک آزمونهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف

پرسشنامه را بهروش آلفای کرونباخ  ۰٫۹۰و برای ابعادش  ۰٫۹۲و

استاندارد ،کمترین و بیشترین نمره) و استنباطی (تحلیل کواریانس)

 ۰٫۸۹گزارش کردند .روایی پرسشنامه ازطریق همبستهکردن با

بررسی شدند.

پرسشنامٔه باورهای فراشناختی  ۰٫۶۵در سطح  ۰٫۰۰1مطرح شد که
نشان میدهد از روایی زیادی برخوردار است .در پژوهش حاضر

۳

ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  ۰٫۸۰به دست آمد

جدول  1شاخصهای توصیفی تابآوری و نشخوار ذهنی در مرحلٔه

(.)۲۶

پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری را بهتفکیک دو گروه آزمایش و کنترل

ابتدا پرسشنامههای تابآوری و پاسخهای نشخواری برای هر دو گروه

نشان میدهد .براساس جدول ،میانگین پسآزمون و پیگیری تابآوری

اجرا شد .سپس گروه آزمایش  1۳جلسٔه ۹۰دقیقهای ،هفتهای یکبار
)Ruminative Responses Scale (RRS

یافتهها

1.

Hoeksema and Maro

۳

2.
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قوانین گروه ،آموزش دربارٔه باورهای مطلق خود و دیگران و اجرای

است.

در گروه آزمایش ،بیشتراز گروه کنترل مشاهده میشود .در پسآزمون و
پیگیری متغیر نشخوار ذهنی ،میانگین گروه آزمایش کمتراز گروه کنترل

جدول  .1یافتههای توصیفی نمرههای تابآوری و نشخوار ذهنی گروههای آزمایش و کنترل در مرحلٔه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

مرحله
پیشآزمون

پیگیری
پیشآزمون
نشخوار ذهنی

پسآزمون
پیگیری

آزمایش

۲۴٫۹۳

۲٫۸۹

1۹

۲۵

1۵

کنترل

۲۵٫۶۰

۵٫1۳

1۸

۲۶

1۵

آزمایش

۴۸٫۶۰

11٫۴۳

۴۲

۴۹

1۵

کنترل

۲۴٫۴۰

۵٫۴۸

1۹

۲۵

1۵

آزمایش

۵۸٫۶۰

1۲٫۰1

۴۹

۵۹

1۵

کنترل

۲1٫۶۶

۲٫۷۹

1۷

۲۲

1۵

آزمایش

۶۸٫۳۳

۳٫۹۴

۶1

۷۰

1۵

کنترل

۷۰٫۵۳

۲٫۷۴

۶۰

۷1

1۵

آزمایش

۴۵٫۴۶

۵٫۹1

۴۰

۴۶

1۵

کنترل

۷1٫۰1

۲٫۴۲

۶۷

۷۳

1۵

آزمایش

۴۵٫۵۳

۶٫۴۲

۴۰

۴۸

1۵

کنترل

۷1٫۷۳

۶٫۰۲

۶۳

۷۲

1۵

برای مقایسٔه گروههای آزمایش و کنترل در میزان تابآوری و

گرفته شد که نتیجٔه این آزمون نیز معنادار نبود؛ بنابراین دادهها مفروضٔه

نشخوارذهنی بعداز مداخلٔه درمانی و جهت کنترل اثر پیشآزمون ،از

همگنی واریانسها را زیر سؤال نبرده است.

آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .ذکر این نکته ضروری است که

باتوجه به رعایت مفروضــهها ،آثار اصــلی محاســبه شــد .برای بررســی

طرحهای

اثربخشــی کاربندی آزمایشــی ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری

پیشآزمونپسآزمون با پیگیری وجود دارد ازجمله تحلیل کوواریانس و

بر تفاضــــل نمرات پیشآزمون و پسآزمون اســــتفاده شــــد .با کنترل

تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بر نمرههای اصلی یا تفاضل؛ ولی

پیشآزمون ســــطوح معناداری همٔه آزمون ها ،بیانگر آن بودند که بین

روشهای

تحلیلی

گوناگونی

برای

آزمودن

ازآنجاکه روش تحلیل کوواریانس درمقایسه با نمرههای تفاضل از توان

بیماران مبتال به اماس گروه های آزمایش و کنترل حداقل ازلحاظ یکی

آماری بیشتری برای رد فرض صفر غلط برخوردار است ،به تحلیل

از متغیرهای وابســــته ( تابآوری و نشــــخوار فکری) تفاوت معنادار

واریانس با اندازهگیری مکرر ترجیح داده میشود ( .)۳۲قبلاز اجرای

وجــود دارد ( F=1۰۲٫۶۹و  .)p>۰٫۰۰1مــیــزان اثــر Eta=۰٫۹۳

آزمون تحلیل کواریانس جهت بررسی نرمالبودن توزیع نمرات

نشـــــانمید هد۹۳ :درصـــــد ت فاوت های فردی در نمرات پسآزمون

گروههای کنترل و آزمایش در متغیرهای پژوهش ،از آزمون

تابآوری و نشــــخوار فکری بی ماران مبتال به اماس مربوط به تأثیر

کلموگروفاسمیرنف استفاده شد .نتیجٔه این آزمون معنادار نبود؛

گروهدر مانی شــــ ناختیرف تاری اســـــت .توان آ ماری برابر با  1بوده،

بنابراین فرض نرمالبودن توزیع نمرات گروههای آزمایش و کنترل در

بهعبارتدیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

متغیرهای پژوهش رعایت شده است .آزمون لون جهت بررسی فرض

برای پی بردن به این نکته که در کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود

همگنی واریانسهای متغیرهای مطالعهشده در دو گروه جامعه به کار

دارد ،تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج
حاصل در جدول  ۲ارائه شده است.

جدول  .۲نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا بر میانگین نمرات پسآزمون تابآوری و نشخوار ذهنی گروههای آزمایش و کنترل با
کنترل پیشآزمون
متغیر

F

p

Eta

تابآوری

۴۳٫۶۰

>۰٫۰۰1

۰٫۶۳

نشخوار ذهنی

1۸۵٫۹1

>۰٫۰۰1

۰٫۸۸

همانطورکه در جدول  ۲مشخص است ،با کنترل پیشآزمون ،بین

در گروه آزمایش شده است .مقدار  Eta=۰٫۶۳نشان میدهد که

بیماران مبتال به اماس گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ تابآوری

۶۳درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون تابآوری مربوط به

( p>۰٫۰۰1و  )F=۴۳٫۶۰تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین،

تأثیر درمان شناختیرفتاری است .همچنین باتوجه به نتایج جدول ،۲

درمان شناختیرفتاری موجب افزایش تابآوری نمونههای مطالعهشده

براساس یافتههای حاصل از تحلیل کواریانس ( p>۰٫۰۰1و

۴
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تابآوری

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

تعداد

 )F=1۸۵٫۹1تفاوت گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ نشخوار ذهنی

کــه بین بیمــاران مبتال بــه اماس گروههــای آزمــایش و کنترل حــداقــل

بهصورت معنادار مشاهده میشود .درمان شناختیرفتاری موجب

ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته (تابآوری ،نشخوار فکری ) تفاوت

کاهش نشخوار ذهنی گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل شده است.

مــعــنــاداری وجــود دارد ( .)F=111٫۳۶ ،p>۰٫۰۰1مــیــزان اثــر

مقدار  Eta=۰٫۸۸نشان میدهد که درمان شناختیرفتاری موجب

 Eta=۰٫۹۴نشــــان میدهد ۹۴درصــــد تفاوت های فردی در نمرات

نشخوار ذهنی مؤثر بوده است.
جهت اطمینان از پایداری تأثیرات درمان شــــناختیرفتاری ،یک ماه

امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

بعداز اتمام جلســــات مداخلهای نیز هر دو گروه به آزمونهای پژوهش

برای پی بردن به این نکته که ازلحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت

پاســـخ دادند .برای این منظور از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری

وجود دارد ،تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا انجام گرفت که
نتایج حاصل در جدول  ۳ارائه شده است.

بر تفاضل نمرات پیشآزمون و پیگیری استفاده شد .در مرحلٔه پیگیری
با کنترل پیشآزمون ســــطوح معناداری همٔه آزمون ها ،بیانگر آن بودند

جدول  .۳نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا بر میانگین پیگیری نمرات تابآوری و نشخوار فکری گروههای آزمایش و کنترل با
کنترل پیشآزمون
متغیر

F

p

اندازه اثر

توان آماری

تابآوری

1۰۵٫۶1

>۰٫۰۰1

۰٫۸۰

1

نشخوارفکری

1۷۰٫۷۲

>۰٫۰۰1

۰٫۸۷

1

طبق جدول  ،۳با کنترل پیشآزمون در دورٔه پیگیری بین بیماران مبتال

سطح بهینه میتواند فرد را فعال نگاهداشته؛ اما چنانچه استرس

به اماس گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ تابآوری ( p>۰٫۰۰1و

مداوم و شدت آن روبه افزایش باشد ،نهتنها کارآمدی فرد را کاهش

 )F=1۰۵٫۶1و نشخوار فکری ( p>۰٫۰۰1و  )F=1۷۰٫۷۲تفاوت

میدهد بلکه منجربه احساس فرسودگی نیز میشود (.)۲۷فلبرگ

معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،درمان شناختیرفتاری موجب

( )۲۸معتقد است :فنون آزمون واقعیت و ردکردن که در مداخلههای

تداوم افزایش تابآوری ( )Eta=۰٫۸۰و کاهش نشخوار فکری

شناختیرفتاری استفاده میشوند ،میتوانند به کاهش باورهای منفی و

( )Eta=۰٫۸۷در گروه آزمایش بعداز یکماه شده است .یعنی

درک این مسئله منتهی شوند که استرس واقع ًا کنترلشدنی است.

۸۰درصد تفاوتهای فردی در نمرات پیگیری تابآوری و ۸۷درصد

همچنین درمان شناختیرفتاری باافزایش انعطافپذیری شناختی در

تفاوت های فردی در نمرات پیگیری نشخوار فکری ،مربوط به تأثیر

بیماران مبتال به اماس موجب کاهش خُلق منفی و افسردٔه این بیماران

درمان شناختیرفتاری است.

میشود .متعاقب آن با افزایش تابآوری در این افراد همراه است و

4

کمک میکند سبکهای مقابلهای سازگارانهتری را برانگیزد (.)۲۹

بحث

یافتٔه دیگر پژوهش حاضر این بود که گروهدرمانی شناختیرفتاری در

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر

کاهش نشخوارذهنی بیماران مبتال به اماس مؤثر است .این یافته با

تابآوری و نشخوارذهنی بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس بود.

نتایج پژوهش جورج ( ،)11اوکرنی ( ،)۲۲قمری ،دستانی و قدیمی

نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختیرفتاری در افزایش تابآوری

( )۲۴که نشان دادند درمان شناختیرفتاری ،موجب کاهش

بیماران مبتال به اماس مؤثراست .این یافته بهطور مستقیم با نتایج

نشخوارذهنی بیماران اماس شد ،همسویی دارد .بیماران اماس گرفتار

بهدستآمده از پژوهش نری و همکاران ( )۲1و رضایی ( )۲۳که نشان

افکار منفی خودآیند درارتباط با بیماری خود هستند که بهصورت

دادند :درمان شناختیرفتاری سبب افزایش تابآوری بیماران مبتال به

نشخوار ذهنی تداوم مییابند .این نشخوار موجب شدت عالئم بیماری

اماس میشود ،همسوست.

میشود و نیز ممکن است فاصلٔه حمالت را کوتاهتر کند ( .)۳۰درمان

بیماران مبتال به اماس بهدلیل نوع بیماری و اختاللی که در

شناختی رفتاری برای کاهش نشخوار فکری شامل توقف فکر و

سیستمعصبی مرکزی دارند ،درمقابل استرسهای بیماری متزلزلبوده

روشهای منحرفکنندٔه حواس مثبت و آموزش مهارتهای حل مسئله

و دربرابر این معضالت ذهنی و عاطفی تابآوری کمتری دارند (.)۵

و یادگیری مهارتهای تنآرامی است .با تمرکز بر طرزکار در سطح

تابآوری در کوتاهمدت و طوالنیمدت تحتتأثیر استرس قرار

فرآیند فکری و تأکید بر بناکردن درمان مبتنیبر تجربیات عینی میتواند

میگیرد؛ بنابراین استرس میتواند بهواسطٔه مکانیزمهای نورونی

در مقابلهبا این پدیده متداول و ناتوانکننده مؤثر واقع شود (.)۳1

پیرامونی و مرکزی سطوح برانگیختگی و تحریک را برای پاسخهای

دربارٔه محدودیتهای مطالعٔه حاضر میتوانگفت که امکان دستیابی

سازگار تنظیم کند .استرس با فعالکردن هورمونهای برانگیختگی و

به همٔه بیماران در انجمن وجود نداشت .برخیاز بیماران نیز بهعلت

مکانیزمهای دیگر هم منجربه تسهیل و هم تضعیف کارکردهای

شرایط جسمانی ،حاضر نشدند که پرسشنامهها را پُرکرده یا در جلسات

شناختی شده که شامل سرعت پردازش و بازداری اطالعات مهم و

شرکت کنند؛ درنتیجه امکان انتخاب تصادفی نمونٔه پژوهش فراهم نشد

برجسته است؛ بدینمعنا که مطابق با نمودار  Uمعکوس ،استرس در

۲
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۸۸درصد تغییرات متغیر وابستهشده و بهمعنای آن است که در کاهش

پیگیری تابآوری و نشــــخوار فکری مربوط به تأثیر آموزش در مان
شــــناختیرفتاری اســــت .توان آماری برابر با  1بوده ،بهعبارتدیگر،

پیشنهاد میشود که مراکز درمانی ،پزشکان و انجمنهای اماس ضمن

غیرواقعنگرانه با ارزیابیهای واقعنگرانهتر دارد .این جایگزینی

توجه ویژه به اثربخشی درمان شناختیرفتاری در کاهش اختالالت

بهواسطٔه افزایش بینش و آگاهی فرد در درک ارتباط میان به

بیمار و بروز هیجانات مناسب ،اینگونه جلسات را بهطور منظم در

راهاندازندههای وابسته به موقعیت و شناسایی و اصالح باورها و

انجمن و مراکز درمانی تشکیل دهند .همچنین پیشنهاد میشود که

توانمندسازی برای کنشوری مناسب ،است .میتوان انتظار داشت که

تحقیقات آینده به بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر سایر

به اصالح و تعدیل مؤلفههای شناختی نشخوارذهنی و بهتبع آن اصالح

متغیرهای روانشناختی مؤثر بر روند بهبود بیماری ،بپردازند.

هیجانهای منفی و رفتارهای نارساکنشور منتهی شود .همچنین این

۵

رویکرد میتواند در رهاسازی افراد از افکار ناخواسته ،عادتها و

نتیجهگیری

الگوهای رفتاری ناسالم کمک کند .ازاینرو بیمار به تواناییهای خود

درمان شناختیرفتاری باتأکید بر مؤلفههای شناختی ازجمله نگرشها

پی میبرد و با تعویض نقش در زندگی ،تابآوری او افزایش مییابد.

۳
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و بیماران دردسترس ،نمونٔه مطالعهشده را تشکیل دادند.

و افکار منفی ،تمرکز ویژهای بر جایگزینکردن ارزیابیهای شناختی
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