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Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis is one of the most common neurological diseases in human
and most disability disease in young age people that severity of it has inverse association with
mental health. This study examined the effectiveness of dialectical behavior therapy on mental
health and depression of women with multiple sclerosis.
Materials and Methods: Current study is quasi-experimental and include two groups;
experimental and control groups. Statistical population of current study, included all women
patients with multiple sclerosis that admitted to occupational therapy and physiotherapy clinics
in Hamadan province. Research sample were consisted of 36 subjects, was reduced to two
groups, each one have 15 individuals, that have been done by randomized treatment or, random
selection, but the selection of subjects for inclusion in the study, were selected based on simple
non-randomized. Experimental groups were evaluated by Lavybvand scales for depression,
anxiety and stress. According to that, presuppositions necessary for multivariate covariance
analysis and multivariate variance analysis were not met, then we used uni-variate variance of
analysis for obtained data.
Results: Our results have shown that there were significant differences between depression
scores of experimental group with dialectical behavior therapy and control group (P=0/001).
Conclusion: In the field of therapy and work with chronically ills and those who are living in
crisis mode, dialectical behavior therapy due to the nature and efficacy of it, seems to be very
useful.
Keywords: Dialectical Behavior Therapy; Depression; Multiple Sclerosis
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چکیده
مقدمه :بیماري مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایعترین بیماريهاي نورولوژیک در انسان و ناتوان کنندهترین بیماري
سنین جوانی است که شدت آن با سالمت روان رابطه عکس دارد .این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیک بر سالمت روان و افسردگی زنان مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی شامل دو گروه آزمایش و کنترل بـود .جامعـه آماري
پژوهشحاضر ،مشتمل بر کلیه زنان بیمار مبتال به بیماري مولتیپلاسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیکهاي
کاردرمانی و فیزیوتراپی استان همدان بودند .نمونه پژوهش شامل  33آزمودنی (بعد از ریزش به  33نفر در  2گروه 15
نفره تقلیل یافت) بود که انتخاب با تصادفی سازي درمان انجام گرفته است ،ولی انتخاب افراد براي ورود به مطالعه به
صورت غیر تصادفی آسان انجام شد .گروههاي آزمودنی با استفاده از مقیاس مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
الویبوند مورد ارزیابی قرار گرفتند .با توجه به این که پیش فرضهاي الزم براي انجام تحلیل کوارریانس چند متغیره و
تحلیل واریانس چند متغیره برآورده نشد از تحلیل واریانس تک متغیره براي آنالیز دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین نمرات افسردگی گروه آزمایشی رفتاردرمانی دیالکتیک نسبت به گروه کنترل تفاوت
معناداري وجود دارد (.)P = 3/331
نتیجهگیري :در حوزه درمان و کار با بیماران مزمن و افرادي که در حالت بحران به سر میبرند ،رفتاردرمانی
دیالکتیکی با توجه به ماهیت و کارایی آن ،بسیار مفید به نظر میرسد.
کلمات کلیدي :رفتاردرمانی دیالکتیک ،افسردگی ،مولتیپل اسکلروزیس
تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس یک بیماري دمیلینه کننده التهابی و مزمن
سیستم اعصاب مرکزي است که به عنوان یک بیماري خودایمن
شناخته شده است [ .]2 ,1این بیماري بهصورت پیشرونده و دژنواتیو
بوده که با تحت تأثیر قرار دادن نقاط مختلف میلین از شایعترین
بیماريهاي دمیلیناسیون اکتسابی به شمار میرود [ .]3این بیماري
باعث ایجاد تاريدید ،دوبینی ،ضعف عضالنی ،اختالل در تعادل و
هماهنگی ،اختالل در درک حسهاي مختلف ،افسردگی ،درد ،اختالل
شناختی ،فراموشی ،نقصان در تمرکز ،خستگی ،لرزش ،سرگیجه،
نارسایی عملکرد رودهها ،مثانه و کاهش عملکرد جنسی در بیمار
میشود [ .]4در واقع ،بیماري مولتیپل اسکلروزیس یک بیماري شایع
عصبی است که بصورت مزمن و پیشرفته آشکار میشود و
پیچیدگیهاي فراوانی در رابطه با این بیماري وجود دارد ،از جمله
دشواريهاي این بیماري ،علت این بیماري است که به طور دقیق
ناشناخته است که همین موضوع درمان آن را دشوار میسازد [.]5
سن ابتال به این بیماري  23تا  43سالگی است ،به همین علت آن را
به عنوان بیماري بزرگساالن جوان مینامند [ .]3این بیماري سومین
علت ناتوانی در آمریکا است که آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد
افراد مبتال به این بیماري در سال  2332را  2/5میلیون نفر برآورد
کرده بود [ .]2طبق آمارهاي به دست آمده ،شیوع این اختالل در زنان
بیشتر از مردان بوده است و میزان این بیماري در ایران بیشتر از
سایر کشورها است [ ]2و نتایج جدید تعداد مبتالیان را حدود 43
هزار نفر اعالم کرده است [.]9
در این بیماران به میزان زیادي اضطراب و افسردگی وجود دارد که
آنها را شایعترین تشخیصهاي روانپزشکی در بیماران مولتیپل
اسکلروزیس نسبت به جمعیت عادي میدانند که عود بیماري با شروع
این اختالالت باالتر رفته و مدت درمان را طوالنیتر میکند .اختالالت
افسردگی و اضطرابی در رأس فهرست بیماريهاي روانی قرار دارند و
حدود  25درصد مراجعان به مراکز بهداشتی در جهان را به خود
اختصاص دادهاند [ .]13آمارهاي موجود نشان میدهد که این
اختالالت در سال  1993در رده چهارم قرار داشته است [ .]11اما در
دهه گذشته به دومین اختالل رایج روانشناختی تبدیل شده و نزدیک
به  121میلیون نفر در جهان به آن مبتال بودند .همچنین در سال
 2313افسردگی دومین بیماري پرهزینه بوده و اضطراب از
پرهزینهترین درمانها در سال  2313در بین تمام بیماريهاي روانی
بوده است [ .]12دادهها حاکی از آن است که اختالالت خلقی از
وضعیتی شروع میشود که در آن تغییرات بسیار بزرگی در زندگی
انسان اتفاق میافتد [ .]13از مهمترین تغییرات در زندگی مبتال شدن
به یک بیماري مزمن است که به همراه خود اضطراب و هیجان باالیی
دارد.
افسردگی اغلب با سطوح باالتر اضطراب همراه شده و میتواند با
حمالت هراس و فوبیاهاي ساده یا پیچیده همراه باشد که کیفیت
زندگی فرد را به مخاطره اندازد .گزارشها نشان میدهد که در حدود
یک سوم جمعیت جهان در مقاطعی از زندگی خود از یک دوره
افسردگی رنج میبرند ،به طوريکه طبق نتایج آمارها حدود  23درصد
افراد بزرگسال در طول عمر خود دچار یک اختالل خلقی نیازمند به

درمان و هشت درصد آنان نیز مبتال به یک اختالل افسردگی عمده
میشوند که اگر درمان نشود یا درمان آن ناکارآمد باشد ،ممکن است
به بروز رفتارهاي ناسازگارانهاي منجر شود که به نوبه خود مشکالت
عمده بیشتري را سبب میشوند [.]14
گستردگی مسئله افسردگی باعث شده که شیوههاي درمانی متعددي
اعم از دارودرمانی و رواندرمانی براي آن ارائه شده و مورد بررسی قرار
گیرند .با این همه هر چند که پژوهشها از اثربخشی درمانهاي موجود
حمایت میکنند ،این اثربخشی ،نسبی بوده و هنوز هیچ درمانی وجود
ندارد که بتوان آن را راه حلی قطعی براي مشکل افسردگی دانست
زیرا از یک سو دارودرمانی عوارض جانبی متعددي را به دنبال دارد
(شامل خشکی دهان و ناهنجاریهاي بدنی گوناگون) و از سوي دیگر به
رغم این واقعیت که رواندرمانیهاي بسیاري براي درمان افسردگی
اثربخش بودهاند ،باز هم با میزان باالي عود نشانههاي افسردگی مواجه
هستیم [ .]14در واقع با این که در درمان افسردگی ،هدف باید
بهبودي کامل باشد ،بسیاري از بیماران در دستیابی یا حفظ وضعیت
بدون نشانه شکست میخورند .این نتایج به نابسنده بودن درمانهاي
کنونی و نیاز به درمانهاي موثرتر براي این اختالل اشاره دارند ،در
همین راستا از درمانهاي موج سوم استفاده شد تا اثربخشی آن مورد
بررسی قرارگیرد.
با توجه به اینکه طبق نتایج پژوهشهاي قبلی اختالالت افسردگی و
اضطرابی در بیماران مبتال به بیماريهاي مزمن جسمی مانند سرطان،
ایذز ،ام اس و دیابت منجر به خودکشی میشود [ ،]13 ,2لذا این نیاز
پیش آمد که از بین درمانهاي جدید موج سوم درمانی مورد بررسی
قرار بگیرد که افکار و تکانههاي افراد دچار دردهاي هیجانی را بپذیرد
و در جهت و تغیر رفتارهاي مخاطره آمیز قدم بردارد .در واقع دلیل
انتخاب رفتاردرمانی دیالکتیک این بود که این رویکردي درمانی که
توسط مارشا لینهان معرفی گردید ،براي رفتارهاي مقاوم و مخاطره
آمیز ابداع شده است و فنی است مبنی بر پذیرش بیمار همان گونه
که هست و در عین حال کمک به او براي تغییر یافتن با آموزش
مهارتهاي بین فردي ،مهارتهاي تحمل پریشانی ،مهارتهاي تنظیم
هیجان و مهارتهاي بهوشیاري [.]15
این درمان ،در سال  2331انجمن روانپزشکی آمریکا براي نخستین
بارخطوط راهنماي درمانی را براي درمان بیماران مبتال به اختالل
شخصیت مرزي منتشر کرد که برجستهترین نکات این خطوط راهنما
عبارتند از :شناسایی ماهیت چندبعدي آسیب شناختی مرزي،
پیشنهاد رویکرد درمانی که هم انعطاف پذیر و هم متناسب با
انتظارات و نیازهاي فرد باشد ،اهمیت رویکرد ترکیبی به ویژه ترکیب
دارو درمانی با روان درمانی و شرایط پذیرش و مراقبت ازبیماران
بستري [.]15
پژوهشهاي میلر ،راتوس و لینهان [ ،]13ون دن ،بوش ،کوتر،
استیجنن ،ورهول وبرینگ [ ]12تأثیر این روش درمانی را در کاهش
تکانشگري ،خود آسیبی ،تنظیم هیجان و بهبود بخشیدن به مسائل
خلقی و هیجانی نظیر افسردگی ،اضطراب ،خشم ،بی ثباتی عاطفی
وتحریک پذیري را نشان دادند.
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با توجه به اینکه اختالالت افسردگی در شدت و نوع درمان بیماري
مولتیپل اسکلروزیس نقش دارد و بی انگیزگی برخی از بیماران و
نتایج تحقیقات پیشین که ،علیرغم شیوع باالي اختالالت روانی کمتر
از  3/31افراد دچار این اختالالت به مراکز بهداشتی روانپزشکی
مراجعه کرده و بقیه افراد دچار اختالالت و مشکالت روانی بدون
درمان باقی مانده و یا عالئم خود را به صورت بیماريهاي جسمی
نشان میدهند لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیک بر افسردگی زنان مولتیپل اسکلروزیس بود.

مواد و روشها
روش انجام این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود .گروه آزمایش تحت
آموزش رفتاردرمانگري دیالکتیکی قرار گرفتند .جامعة آماري پژوهش،
کلیة بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس مراجعه کننده به
کلینیکهاي کاردرمانی و فیزیوتراپی استان همدان بودند که آمار
دقیقی از آنها بدست نیامد و با توجه با این که حجم نمونه در
پژوهشهاي آزمایشی  15-12نفر توصیه شده است [ ،]12لذا ،بر
همین اساس در این پژوهش نیز به صورت تصادفی از میان  33نفر
انتخاب شد که آمادگی شرکت در پژوهش را داشتند .این بیماران به
صورت تصادفی به دو گروه  12نفري تقسیم شدند .در نهایت با توجه
به ریزش نمونه هر گروه به  15نفر تقلیل یافت .بیماران با
اختالالتساختگی ،دردهاي حاد ،بیمارانی که به علت اختالالت خلقی
و اضطرابی تحت نظر دکتر روانپزشک بودند در ابتدا حدف شدند.
همچنین متغیرهایی مانند تحصیالت (حداقل تحصیالت دیپلم) ،سن
(دامنه سنی بین  43-33سال) و جنس (زنان) کنترل شد.

ابزار
مقیاسافسردگی ،اضطراب و استرس ( ،DASSالویبوند)
مجموعهاي از  3مقیاسخودگزارشدهی براي ارزیابی حاالت عاطفه
منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس است [ .]19آنتونی وهمکاران
[ ]23مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج
پژوهش آنها حاکی از وجود سه عامل افسردگی ،اضطراب و تنییدگی
بود .ضریب آلفا براي عوامل افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
 3/92 ،3/92و  3/95بود .همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان
عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران [ ]23حاکی از ضریب همبستگی
 3/42میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ،ضریب همبستگی 3/53
بین اضطراب و تنیدگی ،ضریب همبستگی  3/22ببین اضطراب و
افسردگی بود .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و
جوکار [ ]21مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را براي
مقیاس افسردگی و اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  3/23 ،3/23و
 3/22و الفاي کرونباخ را براي مقیاس افسردگی واضطراب وتنیدگی
بهترتیب برابر  3/3،24/21و  3/22گزارش نمودهاند .هریک از خرده
مقیاسهاي آزمون شامل  2سؤال است که نمره نهایی هرکدام از
طریق مجموع نمرات سوالهاي مربوط به ان به دست میاید.

مداخله
آموزش رفتاردرمانگري دیالکتیکی
رفتاردرمانگري دیالکتیکی به عنوان یک درمان حمایتگرانه ارائه
میشود که مستلزم یک ارتباط مشترک و قوي میان درمانجو و

درمانگر است .درمانجویان در رفتاردرمانگري دیالکتیکی استاندارد سه
شکل اصلی درمان را دریافت میکنند :درمان انفرادي ،گروه مهارتها
و ارتباط تلفنی .در درمان انفرادي ،درمانجویان جلسات انفرادي را
یکبار در هفته دریافت میکنند که معموالً به اندازة یک الی یک
ساعت و نیم است .جلسات رواندرمانگري هفتگی ،با کاوش یک
رویداد یا رفتار مشکل آفرین یعنی با زنجیرهاي از رویدادها از هفتة
قبل ،شروع و با بررسی راهحلهاي پیشنهادي که به کار رفتهاند و
عواملی که درمانجو را در استفاده از راهحلهاي سازگارانه تر با مشکل
روبهرو ساختهاند ،ختم میشود .در طی جلسات و بین آن ،درمانگر
فعاالنه رفتارهاي سازگارانه را آموزش میدهد و تقویت میکند .تأکید
بر آموزش دادن به بیماران در این مورد است که چگونه میتوان
آسیبهاي هیجانی را کنترل کرد نه این که آنها را کاهش داد یا
آن ها را از بحران خارج کرد .تماس تلفنی با درمانگر انفرادي میان
جلسات ،بخشی از روشهاي رفتاردرمانگري دیالکتیکی است [.]12

روش اجراي پژوهش
پس از گزینش ،آزمودنیها به آزمون سالمت روان به عنوان پیش
آزمون پاسخ دادند .گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد و
گروههاي آزمایش توسط روانشناس آموزش دیده تحت
رفتاردرمانگري دیالکتیکی قرار گرفتند .رفتاردرمانی دیالکتیک
برمبناي کار مککی ،وود و برنتلی [ ]22براي یک دوره  2هفته برنامه
ریزي شده بود .به این صورت که بیماران هفتهاي سه جلسه به صورت
گروهی با مهارتهاي رفتاردرمانگري دیالکتیکی را آموزش میدیدند.
به این صورت هر مهارت  2جلسه  1تا  1/5ساعته آموزش داده شد.
آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک را با مهارتهاي مبتنی بر پذیرش
(مهارتهاي تحمل پریشانی و درد و رنجهاي هیجانی ناشی از بیماري،
مهارتهاي بهوشیاري و توجه به عملکرد لحظه لحظه بدن خود و
کارامدي در زندگی و زندگی با امکانات فعلی در زمان حال) که قلب
رفتاردرمانی دیالکتیک است [ ،]15آغاز کردیم و سپس تحت آموزش
مهارتهاي مبتنی بر تغییر (مهارتهاي تنظیم هیجانی و بیان هیجان
و آشنایی با احساسات خود و نام گذاشتن بر هیجانات و احساسات
براي یافتن علت ناراحتی و به هم ریختگی هیجانی و کارآمدي
بینفردي و ارتباط با دیگران پس از بیماري بدون قضاوت و افکار
خودایند و گاهی بیان کردن افکار خودایند فرد) قرارگرفتند و براي هر
مهارت  2جلسه گروهی تشکیل شد ،در  2جلسهاول مهارتهاي
بنیادین تحملآشفتگی و توجه برگردانی شامل (پذیرش بنیادین،
توجه برگردانی ،تدوین برنامه توجه برگردانی ،خودآرامش بخشی و
تدوین طرح آرمیدگی) و مهارتهاي پیشرفتهتحملآشفتگی شامل
(تصویرسازي از مکان امن ،کشف ارزشها ،شناسایی قدرت برتر،
زندگی در زمان حال ،استفاده از افکار مقابلهاي خودتشویقگرایانه،
خودگوییهايتائیدگرانهو تدوین راهبردهاي مقابلهاي) و در  2جلسه
دوم مهارتهاي بنیادین و پیشرفته بهوشیاري شامل (آموزش
مهارتهاي توجه و تمرین بیتوجهی ،ذهن خردمند و شهود،
تصمیمگیري براساس ذهن خردمند ،پذیرش بنیادین و ذهن آغازگر،
قضاوت و برچسب و ارتباط آگاهانه با دیگران ،شناسایی مقاومتها و
موانع ،مراقبه وغیره) .در جلسات  5و  ،3مهارتهاي بنیادین و
پیشرفته نظم بخشی هیجانی شامل (شناسایی هیجانها ،چگونگی
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پس از پایان درمان و ارزیابی گروه آزمون ،جلسات گروه درمانی براي
گروه کنترل ارائه شد.

عمل هیجانها ،غلبه بر موانع هیجانهاي سالم ،کاهش آسیبپذیري
در برابر هیجانهاي آشفته ساز ،مشاهده خویشتن ،کاهش آسیب
پذیري شناختی ،افزایش هیجانهاي مثبت ،رویارویی با هیجانها،
عمل کردن برخالف امیال شدید هیجانی و حل مسئله) و در  2جلسه
آخر مهارتهاي بنیادین و پیشرفته ارتباط مؤثر (رفتارهاي منفعالنه،
تناسب بین خواستههاي من و خواستههاي دیگران ،نسبت خواستهها
و بایدها ،مهارتهاي کلیدي بین فردي ،موانع استفاده از مهارتهاي
بین فردي ،شناسایی خواستهها ،تعدیل شدت خواستهها ،طرح
درخواست ،پیشنویس هاي جسارتمندي ،گوش دادن ،نه گفتن و
مقابله با مقاومت و تعارض ،چگونگی مذاکره و تحلیل مشکالت بین
فردي) آموزش داده شد.
براي اجراي مداخالت اخالقی در پژوهش حاضر ،کدهاي اخالقی
مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریکا ( )2333و
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران ()1325
مورد توجه قرار گرفت .بر این اساس ،مؤلفههاي زیر در مورد تمامی
بیماران شرکت کننده در پژوهش (در هریک از مراحل پژوهش)
رعایت شد :اصل احترام به شأن و آزادي انسان ،اصل وظیفه-شناسی و
مسئولیت پذیري ،اصل سودمندي و عدم آسیبرسانی ،اصل عدم
تبعیض ،اصل توجه به رفاه دیگران ،اصل توجه به نظام ارزشهاي
جامعه ،احترام به اصل رازداري ،ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی
پژوهش به تمامی آزمودنیهاي شرکت کننده ،کسب رضایت نامه
کتبی به منظور شرکت در درمان ،گروه درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی،
پیگیري درمانی در صورت لزوم حتی پس از پایان پژوهش و در نهایت

یافتهها
یافتههاي این پژوهش درمورد  33نفر در دو گروه آزمایش (رفتار
درمانی دیالکتیک ) و گروه کنترل اجرا گردید ،که هریک از گروهها
شامل  15آزمودنی بود .دامنه سنی افراد شرکت کننده در آزمایش
بین  33الی  43سال بود .میانگین سنی گروه آزمایش رفتاردرمانی
دیالکتیک  34/31و گروه کنترل  33/24سال بود .حداقل تحصیالت
آزمودنیها دیپلم بود .شدت بیماري در بیماران مبتال مورد نظر
آزمایشگران نبود و این متغیر کنترل نشد .در این پژوهش از روشهاي
آمار استنباطی شامل آزمون خی دو و تحلیل کواریانس براي مقایسه
میانگینهاي مربوط به دادههاي جمعیت شناختی گروهها استفاده
گردید و نتایج حاکی از این بود که گروهها از نظر گروه درمان،
وضعیت تحصیالت ،شغل و سنین ابتال به بیماري و سالهاي بیماري با
یکدیگر تفاوت معنیداري ندارند و همتا میباشند.
دامنه سنی افراد شرکت کننده در آزمایش بین  33الی  43سال بود.
میانگین سنی گروه آزمایش رفتاردرمانی دیالکتیک  34/3 ± 1/5و
گروه کنترل  33/2 ± 2/4سال بود و براساس آزمون  Fاختالف
معنیداري بین دو گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ میانگین سنی
وجود نداشت (جدول .)1

جدول  :1مقایسه مقایسه دموگرافیک گروه مورد و شاهد
رفتاردرمانی دیالکتیک ،فراوانی ()%

گروه شاهد ،فراوانی ()%

)23( 3
)33( 9
)13/3( 2
)3/3( 1

)23/3( 4
)53/3( 2
)23( 3
) 3( 3

تأهل
مجرد
متأهل
متارکه
متعلقه
تحصیالت
دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس

)43/3( 2
)33/3( 5
)23( 3

)43/3( 2
)33/3( 5
)23( 3

)23( 3
)53/3( 2
)23/3( 4

)23( 3
)43/3( 2
)33/3( 5

)23/3( 4
)53/3( 2
)23( 3

)33/3( 5
)43/3( 2
)23( 3

وضعیت شغلی
کارمند
خانه دار
مشاغل خانگی
سن ابتال به بیماري
زیر  25سال
 33-25سال
43-34
در جدول  2میانگین نمره و انحراف معیار نمره افسردگی پرسشنامه
سالمت روان قبل و بعد از درمان در هر دو گروه آزمایشی و کنترل

آمده است و نتایج نشان دهنده اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر
خرده مقیاس افسردگی در سالمت روان بود.
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جدول  3اختالف نمرات پرسشنامه سالمت روان قبل و بعد از درمان
را براي هر دو گروه آزمایشی و کنترل نشان میدهد .دلیل محاسبه
اختالف نمره در این جدول عدم وجود مفروضات الزم براي تحلیل
کواریانس چند متغیره بوده است .میانگین نمره و انحراف معیار
اختالف نمره پرسشنامه سالمت روان در گروه آزمایش بود که نشان
دهنده اختالف  -14/13و در گروه کنترل  2/24بود که نشان دهنده
اختالف زیاد بین میانگین نمره دو گروه نشان دهنده تأثیر مداخله
بوده است.

میانگین نمره ارائه شده در جدول  4حاصل اختالف نمرات پرسشنامه
سالمت روان قبل و بعد از درمان در هر دو گروه میباشد که آزمون t
اختالف معنیداري را بین گروه آزمایشی و کنترل نشان میدهد
( .)P = 3/331این اختالف نشان دهنده آن است که مداخله مؤثر
بوده و موجب ایجاد اختالف معنادار در گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل گردیده است.

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد گروههاي آزمایش و کنترل در متغیر مورد مطالعه به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون
گروه

افسردگی

گروه کنترل

گروه آزمایش
پیش آزمون ،میانگین ±

پس آزمون ،میانگین ±

پیش آزمون ،میانگین ±

پس آزمون ،میانگین ±

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

21/35 ± 2/33

12/35 ± 1/33

23/34 ± 1/25

21/32 ± 1/24

جدول  :3میانگین نمره و انحراف معیار تفاضل نمره پرسشنامه سالمت روان (متغیر افسردگی)
متغیر
افسردگی

گروه آزمایش ،میانگین  ±انحراف استاندارد

گروه کنترل ،میانگین  ±انحراف استاندارد

4/42 ± -9/52

2/23 ± 1/42

جدول  :4آزمون  tمستقل براساس نمرات افتراقی براي مقایسه افسردگی در گروههاي آزمایش و کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

فاصله اطمینان  21درصد
حدباال

حدپایین

گروه آزمایش

4/42 ± -9/52

9/24

-2/12

گروه کنترل

2/23± 1/42

2/13

1/31

مقدار تی
19/14

P
3/333

بحث
با توجه به شیوع باال و رو به رشد افسردگی و ضرورت بررسی روشهاي
موثرتر براي درمان این اختالل ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی آموزش رفتاردرمانیدیالکتیک بر افسردگی زنان مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در
کاهش نشانههاي افسردگی میباشد و نشان میدهد که نمرات
پیشآزمون و پسآزمون بیماران به وضوح کاهش در خرده مقیاس
افسردگی را بعد از اجراي رفتاردرمانگري دیالکتیکی در مقایسه با
گروه کنترل نشان داد که خود موید اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک
بود و نتایج آن منجر به تأیید این فرضیه شد که رفتاردرمانی
دیالکتیکی موجب افزایش سالمت روان و کاهش افسردگی میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
افسردگی مؤثر میباشد .این نتایج با پژوهشهاي میلر و همکاران
[ ،]13ون دن بوش و همکاران [ ]12و کروگر و همکاران [ ]23نام برد
که همگی مؤید اثربخشی رفتاردرمان گري دیالکتیکی و مهارت
آموزي گروهی آن در کاهش رفتارهاي خود آسیبی ،تنظیم هیجان و
بهبود بخشیدن به تعدادي از مسائل خلقی و هیجانی نظیر افسردگی،

اضطراب ،خشم ،بیثباتی عاطفی و تحریک پذیري در افراد مورد
مطالعه است.
همچنین با یافتههاي چیو [ ،]24لینچ و همکاران [ ،]25هارلی و
اسپیریچ [ ]23مبنی بر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک در درمان
افسردگی حمایت میکند .عالوه بر آن ،این اثربخشی را در ارزیابیهاي
پیگیر نیز حفظ میکنند .آنتونی نیز یک مطالعه فراتحلیلی ،از تمامی
مطالعاتی که تا سال  2333اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
نشانههاي افسردگی را گزارش کردهاند فراهم آورده که نشان داد
رفتاردرمانی دیالکتیکی نه تنها اندازه اثر بزرگی در بهبود افسردگی و
اندازه اثر متوسطی بر شاخصهاي مرتبط با آن را بعد از درمان در
مقایسه با قبل از آن نشان میدهد بلکه این اثرات را طی دورههاي
ارزیابی پیگیر حفظ میکند.
در مطالعه حاضر در متغیر افسردگی رفتاردرمانی دیالکتیک کاهش
معنی داري در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند ( )P > 3/331و
پژوهشی که تأثیر این درمان بر اختالالت خلقی را نفی کند ،نشان
داده نشد و این ممکن است به علت آشنایی با نحوه تفکر و هیجانات
سالم و همین طور دیدگاه مادرانه لینهان باشد که در سراسر درمان
آمده است.
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 دوره طوالنیتر.اثربخشی این رویکرد با رویکردهاي دیگر مقایسه شود
 اثر بخشی این رویکرد در بیماريهاي،پیگیري در نظر گرفته شود
.مختلف نیز مطالعه گردد

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی شرکتکنندگان در
.پژوهش و کلیه همکاران کمال سپاسگزاري را داشته باشند

تضاد منافع
این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان اثربخشی رفتاردرمانی
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با رفتاردرمانی شناختی بر
 اضطراب و استرس) بیماران زن مبتال به،سالمت روان (افسردگی
مولتیپل اسکلروزیس با حمایت مالی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد همدان انجام گرفته و هیچ تعارض منافعی با
.نویسندگان ندارد

این درمان در کنار رفتاردرمانی شناختی توانسته است در درمان
بیماران مبتال به اختالالت افسردگی مؤثر واقع شود و نسبت به سایر
درمانها مقاومتر و تأثیر طوالنیتر داشته است و در کاهش دوره عود
بیماري بیماران مبتال به اختالالت جسمی بسیار کاراتر از سایر
 چرا که این درمان افراد را مورد پذیرش قرار داده،]13[ درمانهاست
و رنجهاي هیجانی که ناشی از تحمل بیماري در آنهاست را کاهش
.میدهد و در کنار پذیرش در جهت تغییر آنها اقدام میکند
، محدودیت زمانی،عدم دسترسی به بیماران با شدت بیماري متفاوت
پیگیري تداوم زمانی و انتقال بلندمدت مهارتها بر بهبود عملکرد از
 یافتههاي پژوهش به، عالوه بر این.محدودیتهاي این پژوهش هستند
 در،آن دسته از مادرانی قابل تعمیم است که درصد درمان برمیآیند
، بنابراین. این که گروه نمونه تنها از زنان تشکیل شده بود،نهایت
یافتههاي این پژوهش تنها به زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس قابل
 به منظور بررسی دقیقتر اثر بخشی این رویکرد پیشنهاد.تعمیم است
میشود در پژوهشهاي آینده از طرحهایی با کنترل و جایگزینی
.تصادفی استفاده شود و زیرگروههاي بیماران مد نظر قرار گیرد
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