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Abstract
Introduction: This study aimed to examine the effectiveness of cognitive behavioral therapy on
mental health in patients with multiple sclerosis (MS).
Materials and Methods: The statistical society was all the patients with MS in Hamadan city,
Iran. In a semi-experimental design and using convenience sampling, 30 participants were
selected and randomly divided into two groups of intervention and control. The clusters were
trained in six sessions of one to one and half hours while the control group had no therapeutic
training. The therapeutic clusters were assessed with Lovibond’s depression, anxiety and stress
(DASS, 1995) scale at three stages of prior to, four weeks after, and two months after the
intervening sessions. Data were subjected to descriptive statistics and analysis with a mixed
ANOVA design.
Results: The results of this study showed that there were significant differences between test
and control groups after the intervention (P=0.001).
Conclusions: According to the results, we can say that in the area of treatment and working
with MS patients, cognitive therapy according to its nature seems to be very efficient and
promising.
Keywords: Cognitive Behavioral Therapy; Mental Health; Depression; Anxiety; Stress;
Multiple Sclerosis
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر سالمت روان بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس بود.
مواد و روشها :جامعه آماري شامل همه بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان همدان بود .در یک طرح
نیمه آزمایشی 38 ،نفر شرکت کننده به صورت دسترس از بیماران انتخاب شدند (در نهایت به  04نفر تقلیل یافتند) و
به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش تحت آموزش مهارتهاي رفتاردرمانی
شناختی طی  6جلسه  98دقیقهاي قرار گرفتند ،در حالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخلهاي را دریافت
نکردند .هر دو گروه در سه مقطع پیشآزمون و پسآزمون و  1ماه پس از جلسات درمانی با استفاده از مقیاس
افسردگی ،اضطراب و استرس الویبوند و الویبوند ( )1995مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از تحلیل
واریانس آمیخته تحلیل شد.
نتایج :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه پس از اجراي مداخله تفاوت معنیداري وجود
داشت ( .)P=8/881در واقع ،نمرات افسردگی ،اضطراب و استرس پس از درمان در گروه آزمایش کاهش معناداري
یافت که این تأثیر در دوره پیگیري نیز قابل مشاهده بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت ،در حوزه درمان و زمینه کار با افراد دچار بیماريهاي مزمن و
پیشرونده شناخت درمانی گروهی با توجه به ماهیت آن ،بسیار کارا و نویدبخش به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :رفتاردرمانی شناختی ،سالمت روان ،افسردگی ،اضطراب ،استرس ،مولتیپل اسکلروزیس.
تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
بیماري مولتیپل اسکلروزیس (اماس) یکی از شایعترین
بیماريهاي مزمن و اغلب پیشرونده سیستم عصبی مرکزي
میباشد [ .]1این بیماري التهابی است که در آن غالفهاي
میلین سلولهاي عصبی در مغز و نخاع آسیب میبینند [.]0
این آسیب دیدگی در توانایی بخشهایی از سیستم عصبی که
مسئول ارتباط هستند میتواند اختالل ایجاد میکند و باعث به
وجود آمدن عالئم و نشانهها [ ]3و مشکالت جسمی و تغییر
زیبایی [ ]4میشود .این بیماري ناتوان کننده بین سنین  0تا
 48سالگی اتفاق میافتد [ ]5و سومین علت ناتوانی در میان
بزرگساالن محسوب میشود [ ]0و طبق انجمن مولتیپل
اسکلیروزیس ایران در سال  0885میزان شیوع بیماري
(8/9درصد هزار نفر) میباشد [.]6
این بیماري مانند بیماريهاي مزمن دیگر به علت نامعلوم
بودن آینده (حتی یک روز) موجب پایین آمدن کیفیت زندگی
بیماران شده و با اختالالت روانی همبودي دارد ،امروزه کیفیت
زندگی جمعیتها به عنوان چارچوبی براي ارائه خدمات
متناسب با جنبههاي مختلف زندگی و تخصیص منابع مورد
استناد قرار میگیرد .اهمیت سنجش آن به حدي است که
برخی بهبود کیفیت زندگی را به عنوان مهمترین هدف
مداخالت درمانی نام میبرند [ ]2که بعد روانی آن در اشتراک
با مفاهیم روانی و هیجانی است که مسائلی چون افسردگی،
ترس ،خشم ،سعادت ،خوشی و اضطراب در آن مطرح میشود
[ ]0و از جمله اختالالتی که با بیماري مولتیپل اسکلیروزیس و
سایر بیماريهاي مزمن و دردهاي دیگر در ارتباط است سالمت
روان آنهاست که به علت تکرر درد و ناایمنی از آینده کاهش
میابد و افسردگی ،اضطراب و استرس با شدت و نوع بیماري و
درد در بیماران باال میرود .عالوه بر این ،استرس نیز ممکن
است باعث بروز حمله بیماران میشود [.]9
به طور کلی هر فردي در زمان و شرایط خاص داراي آستانه
تحمل معینی در مقابل استرس میباشد .وقتی فشار از حد توان
شخص بگذرد ناچار اختاللهاي روانی و هیجانی نشان خواهد
داد [ ]18یکی از استرسهایی که فشار روانی زیاد ایجاد
میکند ،استرس ناشی از بیماري مزمن داشتن است که اثرات
بلندمدتی بر زندگی بیمار داشته و بنیادهاي اساسی فرد و
خانواده فرد را نیز در معرض خطر جدي قرار میدهد [ .]11در
واقع این بیماران ،هم استرسهاي زندگی روزانه و هم با
استرسهایی که ناشی از بیماري و عالئم بیماري ،غیر قابل
پیشبینی بودن و نوساندار بودن بیماري مقابله میکنند ( )6که
این به نوبه خود در بهبود و عدم بهبود بیماريشان نقش دارد.
اضطراب مؤلفه دیگري است که به دنبال استرسهاي زیاد بروز
میکند [ ]10وجود فرد بیمار عالوه بر ایجاد اضطراب و استرس

جسمانی و روحی وروانی بر خود بیمار ،خانواده نیز استرس و
اضطراب زیادي را متحمل میشوند [.]11
عالوه بر استرس و اضطراب ،افسردگی نیز از شایعترین
اختالالت روانی در میان بیماران با دردهاي مزمن است.
پژوهشها نشان داده است که بین وقوع استرسهاي منفی و
شروع افسردگی رابطه مثبتی وجود دارد و حدود  08تا 58
درصد افرادي که استرسهاي شدیدي تجربه میکنند دچار
افسردگی میشوند [ .]13به عبارتی ،افسردگی غالباً از وضعیتی
شروع میشود که در آن تغییرات بسیار بزرگی در زندگی انسان
اتفاق می افتدو شخص ناگزیر میگردد که از افرادي مهمّ یا از
مسائلی مهمّ و مربوط به زندگی خودش از قبیل محل کار و
کاشانه صرفنظر کند [ ]14که در بیماران مبتال به بیماريهاي
مزمن و پیشرونده مانند مولتیپل اسکلیروزیس وجود دارد.
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 [ .]12-15زیرا 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 رواندرمانی هاي بسیاري براي
درمان افسردگی اثربخش بودهاند ،باز هم با میزان باالي عود
نشانههاي بیماري مواجه هستیم [ .]10در واقع با این که در
درمان ،هدف باید بهبودي کامل باشد ،بسیاري از بیماران در
دستیابی یا حفظ وضعیت بدون نشانه شکست میخورند و
وجود نشانههاي باقیمانده در این اختالل ،حتی در بیمارانی که
بهبودي کامل نشان میدهند ،رایج است .این نشانههاي
باقیمانده ،پیش بینی کننده قوي عود هستند .میزان عود در
بیمارانی که داراي نشانههاي باقیمانده هستند ،سه تا شش برابر
بیشتر از بیمارانی است که فاقد این نشانهها هستند [ .]19این
نتایج به نابسنده بودن درمانهاي کنونی و نیاز به درمانهاي
موثرتر براي این اختالل اشاره دارند.
تاکنون ،شیوههاي مختلفی براي درمان افسردگی و اضطراب
ارائه شده است که دیدگاه شناختی رفتاري یکی از با نفوذترین
نظریهها را در مورد افسردگی ارائه کرده است [ .]9با توجه به
پژوهش کهریزي ،هدف تکنیکهاي شناختی ،که از موج سوم
در روانشناسی است ،پذیرش و شناسایی و چالش با تفکرات
منفی ،جستجوي کمک براي یافتن روشهاي جایگزین تفکر و
تسهیل شناسایی علل افسردگی ،اضطراب و روشهایی براي
حفظ این تکنیکها است.
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درمان شناختی ،با ایجاد تغییر و دگرگونی در نظام شناختی
فرد ،موجب میشود که واکنشهاي او به وسیله کیفیات
شناختی وي تغییر یافته و شخص بتواند به طور صحیح
واقعیتها را درک و تفسیر کند ،اصل بنیادي درمان شناختی
این است که رفتار و احساس فرد تا اندازه زیادي به چگونگی
تفسیر او از جهان بستگی دارد .پژوهشها نشان داده است که
شناخت درمانی ،یکی از مداخالت مؤثر اختالالت خلقی
(اضطراب و افسردگی) ،به خصوص در مورد بزرگساالن است
[.]19
نتایج پژوهش روت ،فوناگی اثربخشی این درمان را در درمان
افسردگی بدون در نظر گرفتن دوره پیگیري مورد بررسی قرار
داد و به این نتیجه رسید که گروه درمانی شناختی در کاهش
اختالالت خلقی زنان متأهل موتر است [ .]08پژوهشهاي
راش ،بک و کوواک و هولن در مقایسه درمانهاي مبتال به
اختالل افسردگی مزمن نشان داد شناخت درمانی تأثیر
بیشتري در درمان افسردگی و اختالالت خلقی افراد دارد .طبق
نظریه شناختی فري ،شناخت درمانی باورهاي هیجانی را کمتر
از باورهاي عقالنی تغییر میدهد [ .]01ولی تاکنون رفتاردرمانی
شناختی بر روي اضطراب و افسردگی بیماران مزمن و صعب
االعالج مانند بیماريهاي قلبی ،دیابت نوع دو ،رماتیسم و
هپاتیت انجام نشده است .با توجه به اینکه ،اثربخشی شناخت
درمانی در درد و رنج هیجانی ناشی از اختالالت افسردگی،
اضطراب و استرس و اختالالت نیمه بالینی و بالینی بیماران
مبتال به دردهاي مزمن مورد بررسی قرار گرفته شده است لذا با
توجه به اثربخشی این درمان پژوهش حاضر با هدف تعیین
میزان اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فري در
کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس بود.

مواد و روشها
طرح پژوهش حاضر ،نیمه تجربی مقطعی بود .جامعه آماري
پژوهش حاضر شامل همه بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس در شهرستان همدان بود که در مراکز و
کلینیکهاي خصوصی و نیمه خصوصی روانشناختی و
فیزیوتراپی و کاردرمانی پذیرش شده بودند ،شناسایی و جلسه
توجیهی گروهی (که شامل ارزیابی هدف بود) از افرادي که
تمایل به شرکت در آزمون داشتند آزمون گرفته و افراد واجد
شرایط (معیار ورود و خروج) در گروه مورد بررسی دعوت بعمل
آمد .گروه نمونه شامل  38نفر شرکت کننده به صورت دسترس
از بیماران انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه
آزمایش و کنترل تقسیم شدند که بعد از ریزش در طی درمان
به  04نفر تقلیل یافت که در دو گروه آموزش گروه درمانی
شناختی و گروه کنترل قرار گرفتند .نتایج یافتهها با استفاده از

آزمون واریانس و آزمون لوین براي برابري واریانسهاي خطا
تحلیل شد.
مالکهاي ورود عبارت بودند از -1 :دارا بودن مالکهاي
تشخیصی مولتیپل اسکلیروزیس؛  -0حداقل تحصیالت
راهنمایی (سیکل)؛  -3دامنه سنی  06تا  40سال؛  -4عدم
دریافت درمان روانشناختی همزمان؛  -5زن بودن که با هدف
درمان که پس از جلب رضایت آزمودنیها ،مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس الویبوند و الویبوند را دریافت کردند.
مالکهاي حذفی عبارت بودند از -1 :زنان مطلقه یا بیوه؛ -0
زنان سرپرست خانواده؛  -3بیمارانی که در هنگام انتخاب تحت
روان درمانی براي اختالالت روانشناختی بودند؛  -4غیبت بیش
از  0بار متوالی؛  -5غیبت  3جلسه بدون پشت سرهم؛ -6
بیماران با دردهاي مزمن .و در نهایت از بیماران فرم اخالق
پزشکی و رضایت نامه دریافت شد و مالحظات اخالقی در این
پژوهش رعایت شده آیت.
ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از -1 :مصاحبه بالینی بر مبناي
DSM-5؛  -0مقیاسافسردگی ،اضطراب و استرس الویبوند؛
 -3آموزش گروه درمانی شناختی.
مصاحبه بالینی بر مبناي راهنماي تشخیصی و آماري
اختاللهاي روانی :مصاحبة تشخیصی ساختار یافته از مجموعه
معیارهاي تشخیصی اختالل نامنظمی خلقی اخالل گرانه []00
تشکیل شده است که هدف آنها ارزیابی آن دسته از الگوهاي
رفتاري ،افکار و احساسات مراجعان است که به نوعی با
تشخیص اختالل آنها ارتباط دارد.
مقیاسافسردگی ،اضطراب و استرس ( ،DASSالویبوند)-
مجموعهاي از  3مقیاسخودگزارش دهی براي ارزیابی حاالت
عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس است [.]03
آنتونی وهمکاران [ ]04مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی
قرار دادندکه نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود سه عامل
افسردگی ،اضطراب و تنییدگی بود .ضریب آلفا براي عوامل
افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب  8/90 ،8/92و 8/95
بود .همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه
آنتونی و همکاران [ ]04حاکی از ضریب همبستگی  8/40میان
دو عامل افسردگی و تنیدگی ،ضریب همبستگی  8/53بین
اضطراب و تنیدگی ،ضریب همبستگی  8/00ببین اضطراب و
افسردگی بود .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط
سامانی و جوکار [ ]05مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار
بازآزمایی را براي مقیاس افسردگی و اضطراب و تنیدگی به
ترتیب برابر  8/26 ،8/08و  8/22و الفاي کرونباخ را براي
مقیاس افسردگی واضطراب وتنیدگی بهترتیب برابر 8/8،24/01
و  8/20گزارش نمودهاند .هریک از خرده مقیاسهاي آزمون
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شامل  2سؤال است که نمره نهایی هرکدام از طریق مجموع
نمرات سوالهاي مربوط به ان به دست میاید.
معرفی برنامه مداخلهای
محتوا ،تعداد جلسات و مدت زمان هرجلسه توسط یک
روانشناس آموزش دیده طراحی و اجرا گردید و گروه آزمایش
در  6جلسه  98دقیقهاي تحت آموزش قرار گرفتند .پس از
گزینش ،آزمودنیها به آزمون افسردگی بک به عنوان پیش
آزمون پاسخ دادند و گروه آزمایش تحت آموزش درمان

شناختی قرار گرفتند ،این درمان برمبناي کتاب راهنماي عملی
شناخت درمانی گروهی مایکل فري [ ]10براي  6جلسه برنامه
ریزي شده بود .به این صورت که بیماران هفتهاي به صورت
گروهی با درمانگر مالقات و در ابتدا در مورد مسائل و مشکالت
پیش آمده و افکار و هیجانات خود صحبت میکردند و یک ماه
بعد از درمان به پرسشنامههاي پژوهش به صورت پیگیري پاسخ
دادند (جدول .)1

جدول  :1گامهاي درمانی انجام شده در زمان برگزاري جلسههاي درمان گروه درمانی شناختی
جلسه

در طول جلسه اول قوانین گروه توضیح داده شد و ،تعامل فرایندهاي فیزیولوژیکی ،شناختی و رفتاري؛ مولفههاي شناختی واکنشهاي
هیجانی؛ شناسایی افکار سطحی اولیه که بین واقعه و واکنش هیجانی آموزش داده شد بعالوه مهمترین هدف این جلسه آشنایی و نوشتن
جدول سه ستونی رویداد فعال ساز ( ،)Aباورها یا افکار ( ،)Bپیامد و واکنش هیجانی ( )Cدراین جلسه داده شد.

جلسه

آموزش نظریه هاي شناختی افسردگی ،اضطراب و خشم و رفتارهاي مخاطره آمیز؛ آموزش باورها و افکار کارامد و ناکارامد؛ شناخت باورهاي
ناکارامد؛ ارزیابی باورهاي ناکارامد؛ آشنایی با تحریفات شناختی در تفکر و رفتار و عملکرد؛ آشنایی با مقاومتها و دفاعها

جلسه

آشنایی با بنیادهاي پیامدهاي رفتاري ،آموزش ماهیت طرحواره ها باورهاي اصلی ،طرحواره ها ،نگرشهاي ناکارآمد و ارتباط بین طرحواره ها
و افکار خودآیند و همچنین شناسایی طرحواره ها با استفاده از روش پیکان عمودي.

جلسه

کار روي پیکان عمودي و حل مشکالتی که اعضاي گروه در به کار بستن روش پیکان عمودي به منظور شناسایی طرحواره هاي منفی خود با
آن روبرو می شوند و توانا ساختن شرکت کنندگان در شناسایی ده نوع طرحواره منفی متداول و قرار دادن باورهاي خود در این ده طبقه
آموزش داده شد.
دستیابی شرکت کنندگان به تصویر واضح تري از چگونگی ارتباط و تناسب باورهاي منفی با یکدیگر؛ تنظیم فهرست باورهاي و منفی؛ رسم
نقشه هاي شناختی از چگونگی ارتباط باورهاي منفی با یکدیگر و رتبه بندي آنها ،پذیرش این نکته که باورها تغییر پذیرند و این امکان وجود
دارد که افراد بتوانند باورهایشان را مورد تجدید نظر قرار دهند به شرکت کنندگان آموزش داده شد [.]10
درک سودمندي باورها و ارزیابی براساس معیارها و یادگیري کاربرد تحلیل منطقی در مورد باورهاي خود و در جلسات نهم و دهم ،دستیابی
شرکت کنندگان به مفهوم باور مخالف و دو حوزه محتوایی تغییر ادارکی و بازداري قشري اختیاري آموزش داده شد .در دو جلسه آخر،
یادگیري روش تنبیه خود و خودپاداشدهی و بررسی طرحهاي شرکت کنندگان براي نگهداري اهداف درمان و اخذ بازخورد از آنها درباره
برنامه درمانی آموزش داده شد.

1

2
3
4
جلسه
1
جلسه
6

نتایج
این مطالعه بر روي  04نفر در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا
گردید ،که هریک از گروهها شامل  10نفر بود .حداقل
تحصیالت آزمودنیها سیکل بود .مشخصات دموگرافیک گروه
مورد بررسی در جدول  0قابل مشاهده است.
دامنه سنی افراد شرکت کننده در آزمایش بین  06الی  40سال
بود .میانگین سنی گروه آزمایش  34/25و گروه کنترل 35/85
سال بود .با توجه به نتایج جدول  0میتوان گفت میزان
ازمودنیهاي مجرد (مطلقه ،متارکه) در گروه آزمایش بیشتر از
متأهل بود و دلیل اینکه مطلقه و متارکه به صورت جداگانه
بررسی نشد بار ارزشی این مفاهیم بود که در ارتباط بین
درمانگر و بیمار خللی ایجاد میکند و در گره کنترل وضعیت
تأهل هر دو گروه برابر بود.
در متغیر تحصیالت افراد مقطع دیپلم در هر دو گره باالتر از 0

متغیر دیگر بود .در متغیر وضعیت شغلی بیماران خانه دار
بیشتر از بیماران شاغل بود .میانگین و انحراف معیار متغیرهاي
پژوهش در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري گروه
آزمایش و گروه کنترل در جدول  3آورده شده است.
طبق نتایج جدول ،تفاوت معناداري بین نمرات پیش آزمون و
پس آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل وجود داشت که این
تأثیر در دوره پیگیري نیز باقی ماند .در متغیر افسردگی نمرات
هر دو گروه بیانگر این بود که افسردگی بیماران مبتال به
بیماري مولتیپل اسکلیروزیس در حد شدید بوده است که در
مراجعان گروه درمانی شناختی بعد از آموزش  2نمره کاهش
پیدا کرده و در سطح شدید قرار گرفتند که این اثربخشی تا حد
کمی در دوره پیگیري باقی ماند و با عود دردهاي جسمانی
بیماري دو نمره افزایش داشت.
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جدول  :2مشخصات دموگرافیک گروههاي مورد بررسی
گروه آزمایش ،میانگین (درصد)

P-Value

گروه کنترل ،میانگین (درصد)

8/486

وضعیت تأهل
مجرد (مطلقه ،متارکه)
متأهل

)58( 6
)58( 6

)50/33( 2
)41/62( 5

8/885

تحصیالت
سیکل
دیپلم
سواد دانشگاهی

)05( 3
)41/62( 5
)33/33( 4

)16/62( 0
)58( 6
)33/33( 4

8/881

وضعیت شغلی
خانه دار
شاغل

)50/33( 2
)41/62( 5
3/32 ± 34/25

سن ،میانگین  ±انحراف معیار

)25( 9
)05( 3
3/45 ± 35/85

8/831

جدول  :3شاخصهاي آمارههاي سالمت روان در گروههاي مورد بررسی
گروه آزمایش

شاخصها

گروه کنترل

افسردگی
3/32 ± 02/30
0/65 ± 08/11
3/46 ± 00/02

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

3/36 ± 00/65
3/13 ± 02/04
3/12 ± 02/06

اضطراب
3/26 ± 31/63
3/66 ± 04/21
3/10 ± 04/30

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

0/26 ± 09/64
3/94 ± 38/66
3/10 ± 38/82

استرس
3/34 ± 38/94
3/19 ± 06/06
0/68 ± 05/36

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

0/00 ± 00/09
0/43 ± 00.545
3/364 ± 09.632

اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.
جدول  :4آزمون مفروضه بهنجار بودن توزیع براي اندازه گیري برحسب گروه
شاخصها

گروه آزمایش
شایپروولیک

درجه آزادی

گروه کنترل
سطحمعناداری

شایپرو ولیک

درجه آزادی

سطحمعناداری

افسردگی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

8/98
8/95
8/95

04
04
04

8/13
8/34
8/09

8/06
8/00
8/91

04
04
04

8/64
8/50
8/62

اضطراب
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

8/90
8/96
8/94

04
04
04

8/89
8/85
8/00

8/03
8/00
8/09

04
04
04

8/21
8/20
8/20

استرس
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

8/93
8/95
8/94

04
04
04

8/13
8/41
8/41

8/98
8/91
8/90
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( ) P < 8/81و تغیر معناداري در نمرات گروه کنترل مشاهده
نشد .در متغیر استرس نمرات پس آزمون در گروه ازمایش تغیر
 4نمرهاي داشت که در دوره پیگیر نیز حفظ شد (.)P < 8/81
پس از بررسی پیش فرضهاي آزمون واریانس (نرمال بودن
متغیرها) در غالب یک طرح آنواي آمیخته ،براي بررسی تفاوت
بین دو گروه در متغیرهاي سالمت روان مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج آزمون شایپرو ولیک نشان داد دادهها نرمال
میباشند که نتایج در جدول  4و  5قابل مشاهده است.

با توجه به اینکه در گروه کنترل نیز در دوره پیگیري نمره
افسردگی بیماران باالتر رفته بود ( .)P < 8/81میتوان گفت
شدت درگیر شدن با بیماري باعث درگیر شدن متغیرهاي
شناختی ،رفتاري و شناختی افسردگی با بیماري مولتیپل
اسکلیروزیس شده که این موجب کاهش سالمت روان و افزایش
افسردگی در بیماران شده است .نمرات متغیر اضطراب در گروه
آزمایش باالتر از متغیر افسردگی بود که بعد از درمان کاهش
معناداري داشت که این کاهش در دوره پیگیري نیز حفظ شد
جدول  :1آزمون لوین براي برابري واریانسهاي خطا
df1

f

df2

سطح معناداری

افسردگی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

0/34
14/92
13/16

1
1
1

46
46
46

8/80
8/83
8/86

اضطراب
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

8/81
8/10
8/41

1
1
1

46
46
46

8/90
8/02
8/49

استرس
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

4/14
16/36
12/86

1
1
1

46
46
46

8/40
8/53
8/51

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر
سالمت روان بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود ،به
عبارتی دیگر ،استقالل و توانایی را براي شرکت مؤثر در خانواده
و جامعه کاهش میدهد .هاوسلیتر ،برون ،و جاکل اذعان دارند
که میلینزدایی فیبرهاي عصبی نه تنها برکارکرد سیستمهاي
حسی و حرکتی اثر میگذارد ،بلکه ممکن است موجب نشانهها
و عالئم آسیب شناختی روانی شود .ادبیات تجربی به میزان
باالي افسردگی و پریشانی ،اضطراب ،بهزیستی ذهنی و کیفیت
زندگی پایین ،و مشکالت نقش و روابط اجتماعی در این
بیماران اشاره دارد و افسردگی به عنوان شایعترین اختالل
همراه در بسیاري از بیماريهاي طبی مطرح است و از طرفی
اضطراب نیز در صورت عدم درمان باعث استمرار بیماري قلبی
میگردد.
نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر
بیماران ام اس بود که این تأثیر در گروه کنترل مشاهده نشد.
نتایج این یافتهها با پژوهشهاي دریو و همکاران [ ]1مبنی بر
اینکه درمان شناختی بر اختاللت خلقی و اضطرابی بیماران
تأثیر میگذارد با نتایج این پژوهش که نشان داد رفتاردرمانی

شناختی بر کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس مؤثر است
همسوست .نتایج مطالعات آنتونی [ ،]06لی و همکاران [،]02
سریواستاوا و تالوکویدر و الکن [ ،]00چندقی ،نشاط دوست،
کالنتري و جبل عاملی [ ،]09دهشیري [ ]38که بر روي
سالمت روان بیماران دچار مشکالت جسمی و روانی انجام
گرفت با نتایج مطالعات حاضر همسوست ،چرا که در بیماران ام
اس افسردگی و اضطراب در عود عالیم بیماران تأثیر دارد و از
مهمترین عامل بهبودي در بیماران سالمت روان باال در آنان
است.
نتایج پژوهش زمانی و همکاران [ ]0که بر روي بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلیروزیس بندر عباس انجام گرفت نشان داد،
شاخصهاي اضطراب و افسردگی پس از انجام مداخله
رفتاردرمانی شناختی کاهش یافته و این کاهش در دوره
پیگیري نیز حفظ گردید که میتوان با پژوهش حاضر همسو
دانست که تأثیر مداخله رفتاردرمانی شناختی در دوره پیگیري
نیز حفظ گردید .نتایج پژوهش روت ،فوناگی اثربخشی این
درمان را در درمان افسردگی بدون در نظر گرفتن دوره پیگیري
مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که گروه درمانی
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نتیجه گیری
 محدودیت،عدم دسترسی به بیماران با شدت بیماري متفاوت
 پیگیري تداوم زمانی و انتقال بلندمدت مهارتها بر،زمانی
 عالوه بر.بهبود عملکرد از محدودیتهاي این پژوهش هستند
 یافتههاي پژوهش به آن دسته از مادرانی قابل تعمیم است،این
 این که گروه نمونه تنها از، در نهایت،که درصد درمان برمیآیند
 یافتههاي این پژوهش تنها به، بنابراین.زنان تشکیل شده بود
 به منظور.زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس قابل تعمیم است
بررسی دقیقتر اثر بخشی این رویکرد پیشنهاد میشود در
پژوهشهاي آینده از طرحهایی با کنترل و جایگزینی تصادفی
.استفاده شود و زیرگروههاي بیماران مد نظر قرار گیرد
 دوره.اثربخشی این رویکرد با رویکردهاي دیگر مقایسه شود
 اثر بخشی این رویکرد در،طوالنیتر پیگیري در نظر گرفته شود
.بیماريهاي مختلف نیز مطالعه گردد

سپاسگزاری
نویسنده مقاله وظیفه خود میداند از تمامی شرکتکنندگان
در پژوهش و کلیه همکاران و از مشاوه آماري مقاله جناب اقاي
دکتر محمدرضا بختیاري و سوپرویژن گروه درمانی شناختی
.جناب آقاي اکبري کمال سپاسگذاري را داشته باشد

شناختی به روش مایکل فري در کاهش اختالالت خلقی زنان
] و از آن جایی که این پژوهش بر روي10[ متأهل موتر است
زنان بیمار انجام گرفت میتوان گفت در این موضوع مشترک
.است و باعث کاهش اختالل افسردگی و اضطراب شده است
 بک و کوواک و هولن در مقایسه درمانهاي،پژوهشهاي راش
مبتال به اختالل افسردگی مزمن نشان داد شناخت درمانی تأثیر
.]01[ بیشتري در درمان افسردگی و اختالالت خلقی افراد دارد
شناخت درمانی باورهاي هیجانی را کمتر از باورهاي عقالنی
] و این نتایج را میتوان با نتایج این پژوهش08[ تغییر میدهد
.همسو دانست
این پژوهش نشان داد که رفتاردرمانی شناختی بر سالمت روان
بیماران مولتیپل اسکلیروزیس مؤثر است و با توجه به اثربخشی
، اضطراب و استرس،گروه درمانی شناختی در بهبود افسردگی
این راهبرد میتواند به عنوان بخشی از درمان بیماران به صورت
 از نواوري این پژوهش تاکید بر.یک برنامه دائم اجرا شود
دردهاي هیجانی بیماران بود که با دردهاي جسمانی تلفیق
 از نوآوري.شده و امکان تبدیل و گذر به دردهاي هیجانی بود
این پژوهش جلسات محدود در کنار درمان پزشکی بیماران بود
که به صورت گروهی انجام گرفت و طبق نتایج انجام شده در
 گردهمایی گروهی تأثیر بسزایی در کاهش،گروه درمانی
.دردهاي بیماران جسمی مزمن دارد
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