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مقاله پژوهشی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تابآوری همسران
بیماران اسکیزوفرنی
اعظم خسروزاده

1

 ،محمد قاسمی ،1کمال صولتی

*2

1گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ پذیرش97/7/15 :

تاریخ دریافت95/12/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :همسران افراد مبتال به اسکيزوفرن تحت فشارهای روانی زیادی از جانب بيماری همسر خود قرار
دارند؛ از این رو در این مطالعه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسر بيماران
اسکيزوفرنی پرداختيم.
روش بررسی :مطالعه حاضر به صورت نيمه تجربی بود که  40نفر از همسران بيماران اسکيزوفرنی به صورت
تصادفی به دو گروه تخصيص داده شدند ( 20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه کنترل) که مردان آن ها در
مراکز توانبخشی بيماران روانی نگهداری می شدند به صورت نمونه گيری خوشه ای وارد مطالعه شدند .در گروه
آزمایش از پروتکل درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جهت انجام مداخله استفاده شد .ابزار
پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسن بود .داده ها با نرم افزار  SPSSو آزمون تحليل کواریانس
تحليل شدند.
یافتهها :یافته ها نشان داد که در مرحله ی پس آزمون ميانگين نمرات تاب آوری همسران گروه آزمایش
( )77/95±4/71به مراتب بيشتر از ميانگين این متغير در همسران گروه کنترل ( )71/75±5/81بوده است .تفاوت
معنی داری را بين ميانگن نمرات پس آزمون تاب آوری همسران بيماران اسکيزوفرنی گروه آزمایش و کنترل
وجود دارد (.)P>0/05
نتيجهگيری :آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بيماران اسکيزوفرنی تأثير
داشت .از این رو می توان از این روش در مداخالت مرتبط با بهداشت روان خانواده های بيماران روانی مزمن
همچون اسکيزوفرنی ،بهره جست.
واژه های کليدی :شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،تاب آوری ،اسکيزوفرنی.

مقدمه:
اسکیزوفرنی یکی از بیماریهایی که میتواند

اینگونه بیماران شامل شنیدن صداها و هذیان است.

زندگی فرد در دوران جوانی را با مشکالت متعددی

اسکیزوفرنی باعث ناتوانی فرد مبتال شده و عملکرد

مواجه سازد .تخمین زده می شود در کل جهان

تحصیلی و شغلی وی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)1

 21میلیون نفر به این بیماری مبتال باشند .این بیماری با

اسکیزوفرنیا یک اختالل روانی وخیم به شمار

تحریف افکار ،ادراکات ،عواطف ،زبان ،احساس نسبت

میرود و عالیمی که توسط فرد مبتال تجربه میشوند

به خود و رفتار مشخص میشود .تجربیات مشترک در

بسیار ناتوانکننده هستند ( )2و یکی از شایعترین

*نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -تلفن،09133810718 :
E-mail: solati_k@yahoo.com
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اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آوری

اختاللهای شدید روانی است که با آشفتگی در محتوای

کیفیت زندگی اعضای خانواده بیماران مبتال به

فکر ،شیوهی تفکر ،ادراک ،عاطفه ،درک از خویشتن،

اختالالت روانشناختی نیز شود ( .)12،11با توجه به این

انگیزش ،رفتار و کارایی میان فردی همراه است (.)3

که بیماری های مزمن و پیشرفته ی روانی اعضای

اعضای خانواده اسکیزوفرن نیز تحت فشار زیادی قرار

خانواده و باالخص همسر فرد بیمار به عنوان مراقبین

داشته و متحمل استرسهای ناشی از بیماری میشوند که

آنان فشارهای زیادی از قبیل مراقبت روزمره ،نظارت بر

این مسئله نیازمند برخی مداخالت روانشناختی مانند

مصرف دارو ،بردن فرد به بیمارستان و هزینه های مالی

ارتقاء مهارت های مقابله ای است (.)4

را متقبل می شوند ،لذا پایش و انجام مداخالت بهداشتی
و روانی برای اعضای خانواده این بیماران ،امری

یکی از این تکنیک های درمانی تاب آوری

ضروری به نظر می رسد (.)13

است .تابآوری یک فرآیند ،توانایی یا پیامد سازگاری
موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده است ()5؛ به بیان

لذا این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی شناخت

دیگر تابآوری ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط

درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسر

ناگوار است ( .)6افزون بر این ،تابآوری نوعی ترمیم

بیماران اسکیزوفرنی به اجرا درآمد.

خود با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی

روش بررسی:

است ( .)7وقایع استرس زای زندگی ،غالباً در تسریع
بروز اضطراب نقش مهمی دارد و اضطراب نیز منجر به

روش پژوهش روش پژوهش نیمه تجربی با طرح

سایر اختالالت روانی شود (.)8

پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود.

یکی از روش های درمانی موثر برای کاهش استرس

جامعه آماری شامل کلیه ی همسران بیماران اسکیزوفرنی

و بهبود اختالالت روانی درمان شناخت -بر ذهن آگاهی

مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرکرد در جنوب

()Mindfulness Based Cognitive Therapy= MBCT

غربی ایران بودند که همسران آنان در سال  1394در

میباشد .این روش از روش های ساده ای برخوردار

مراکز توانبخشی بیماران روانی نگهداری می شوند .روش

بوده که از مراقبه و یوگا مشتق شده اند و با هدف ایجاد

نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود .بدین ترتیب

آگاهی از زمان حال و تماس لحظه به لحظه با تغییرات

که ابتدا به صورت نمونه گیری خوشه ای از بین چهار

بدن و ذهن در بیماران بوده است و باعث افزایش

مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن شهرکرد ،دو مرکز

توانایی افراد در کنترل و کنار آمدن با رویدادهای

انتخاب شده و سپس بر اساس شماره پرونده بیماران

ناگوار زندگی میشود (.)9

به صورت تصادفی سیستماتیک ،تعداد  80بیمار

رویکرد  MBCTانعطاف پذیری فعالیت های

اسکیزوفرنی مزمن انتخاب شدند.

شناختی را افزایش می دهد و نشخوار فکری و ارزیابی

سپس با هماهنگی انجام شده با مراکز از

انتقاد از خود را کاهش و فرآیندهای شناختی مفید مانند

همسران این بیماران جهت حضور در مراکز دعوت به

مشاهده گری غیر قضاوتی محتوای ذهنی را افزایش

عمل آمد و پس از تشریح پژوهش برای آنان ،آزمون

می دهد .در این شیوه بیماران ترغیب می شوند تا تجربه

مطالعه روی آنان اجرا گردید که از بین آنان  40نفر از

را بدون قضاوت به همان گونه ای که شکل گرفته

همسرانی که پایین ترین نمره را در تاب آوری به دست

پردازش کنند و رابطه شان را با افکار و احساسات

آورند ،به عنوان نمونه پژوهش را انتخاب شدند .سپس

چالش بر انگیز تغییر داده و آن ها را بپذیرند (.)10

به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تخصیص

این روش درمانی عالوه بر تأثیراتی که در بهبود

داده شدند .معیارهای ورود شامل داشتن همسر (مرد)

بیماری های روانی دارد می تواند منجر به ارتقاء سطح

بیمار اسکیزوفرنی مزمن و دارا بودن حداقل تحصیالت
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راهنمایی بود .معیارهای خروج شامل داشتن سابقه

 2ماه برای گروه آزمایش اجرا شد و برای گروه کنترل

اختالل روانپزشکی حاد ،مصرف داروهای روانپزشکی

هیچ درمانی اعمال نشد .تجزیه و تحلیل داده ها از

و روان گردان و وابستگی به مواد بود .همچنین سعی شد

روش تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار

هر دو گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک (سن و

صورت گرفت.

SPSS

تحصیالت) با همدیگر همتا شوند.
جهت سنجش تاب آوری از مقیاس تاب آوری

يافتهها:

کانر و دیویدسن استفاده شد .کانر و دیویدسن این
پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی سال های  1979تا

نتایج جمعیت شناختی نشان داد ،از کل آزمودنی ها

 1991تهیه نمودند .پرسشنامه تاب آوری کانر و

 30نفر مونث و  10نفر مذکر بودند که از این میزان

دیویدسن دارای  25سؤال با طیف  5درجهای کامالً

 17نفر از گروه آزمایش و  13نفر از گروه کنترل مونث

نادرست تا کامالً درست است که نمره  1تا  5به آن ها

بودند .دیگر نتایج نشان داد ،بیشتر آزمودنی ها متأهل

تعلق می گیرد .آن ها روایی پرسشنامه را از طریق

( 22نفر) بودند 12 .نفر مربوط به گروه آزمایش و

بازآزمایی  0/73و پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای

 10نفر مربوط به گروه کنترل بودند .در خصوص سن

کرونباخ  0/87گزارش دادند (.)14

نتایج نشان داد ،بیشترین میزان فراوانی در هر دو گروه

در این پژوهش نیز محقق برای سنجش پایایی

مربوط به افراد بین  30تا  40سال با میانگین سنی  43سال

پرسشنامه ،پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین

بود .بیش از  %40نمونه ها در هر دو گروه دارای

واریانس سؤاالت ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد

تحصیالت دیپلم بودند.

محاسبه قرار گرفت که ضریب پرسشنامه  0/84به دست

تحلیل مقدماتی داده ها نشان داد ،میانگین نمرات

آمد .همچنین جهت انجام مداخله ،در گروه آزمایش از

پیش آزمون تاب آوری در همسران دو گروه آزمایش و

پروتکل درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

گروه کنترل تقریباً با هم برابر بوده است؛ اما در مرحله ی

آگاهی بر اساس پروتکل سی گل ،ویلیامز و تیزدل

پس آزمون میانگین نمرات تاب آوری همسران گروه

استفاده شد (.)15

آزمایش به مراتب بیشتر از میانگین این متغیر در همسران
گروه کنترل بوده است .داده های توصیفی مربوط به

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در

تاب آوری در جدول شماره  1آمده است.

 8جلسه (هر جلسه  1/5ساعت) و هفته ای  1جلسه طی

جدول شماره  :1میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمره تاب آوری گروه آزمایش و کنترل
متغير

گروه

تاب آوری

پس آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

70/55

6/41

77/95

4/71

کنترل

71

5/51

71/75

5/81

همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری را

( .)P>0/05بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،آموزش

بین میانگن نمرات پس آزمون تاب آوری همسران

راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری

بیماران اسکیزوفرنی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد

همسران بیماران اسکیزوفرنی گروه آزمایش تأثیر داشته
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اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آوری

توان آماری یک نشان می دهد که حجم نمونه

است .اندازه اثر در متغیر تاب آوری همسران بیماران

برای آزمون این فرضیه کفایت می کند (جدول شماره .)2

اسکیزوفرنی برابر با  0/23در پس آزمون می باشد یعنی
 %23تغییرات به دست آمده در نمرات پس آزمون متغیر
تاب آوری ،مربوط به مداخالت  MBCTبوده است.

جدول شماره  :2نتایج تحلیل کواریانس تأثیر  MBCTبر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرنی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معنی داری

اندازه اثر

توان آزمون

پيش آزمون

140/88

1

140/88

5/14

0/02

0/13

0/63

گروه

163/40

1

163/40

5/93

0/001

0/23

1

منابع تغييرات

بحث:
مطالعه ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناختی

بیماران مبتال به اختالل دمانس شود ( .)21مطالعه ای با

درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران

هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی برای

بیماران اسکیزوفرنی انجام شد .شناخت درمانی مبتنی بر

نشانه های افسردگی در بیماران مبتال به مولتیپل

ذهن آگاهی می تواند یک روش مقرون به صرفه در

اسکلروزیس و مراقبان آن ها انجام شد .در این مطالعه

پیشگیری از عود و  quality-adjusted life-yearsبه شمار

نشان داده شد که  MBCTیک روش درمانی مؤثر در

می رود ()16؛ از این رو در بسیاری از مداخالت

این افراد و خانواده های آن ها است (.)22

روانشناختی که فرد تحت فشار و استرس قرار دارد به کار

همچنین در مطالعه ی  Carlettoو همکاران،

گرفته می شود ( .)17-19،12این روش درمانی باعث

یافته ها حاکی از این بود که اجرای برنامه  MBSRبرای

کنترل فرد در پاسخ به استرس و ارتقاء مهارت مقابله ای

مراقبان کودکان مبتال به بیماری های مزمن در کاهش

در مهار یک وضعیت چالش برانگیز باشد (.)20

عالئم استرس و کاهش اختالل خلق و خوی بیماران

در این مطالعه نشان داده شد که پس از مداخله ی

مؤثر است ( .)23آنچه که مسلم است استرس از جمله

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،تفاوت معنی داری

عوامل عمده در کاهش سالمت روان و رفاه افراد است.

بین میانگین نمرات پس آزمون تاب آوری همسران

استرس مزمن منجر به افزایش خطر ابتال به افسردگی،

بیماران اسکیزوفرن گروه آزمایش و کنترل وجود داشت

اضطراب و کاهش سطح تحمل انسان می شود (.)24

و این میانگین در مرحله ی پس آزمون در گروه آزمایش

مراقبین و اعضای خانواده ی بیماران مبتال به

باالتر بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،شناخت درمانی

اسکیزوفرنی نیز متحمل استرس های متعددی می شوند.

مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران گروه

این استرس مزمن هم سالمت روانی افراد خانواده را به

آزمایش تأثیر داشته است.

خطر می اندازد و هم تبعیت از درمان در بیماران را با

هم راستا با نتایج این مطالعه ،در مطالعه ای که

مشکل مواجه می سازد ( .)25در اینجاست که مداخالت

توسط  Whitebirdو همکاران انجام شد ،مشخص شد

مبتنی بر خانواده با رویکرد کاهش استرس و باالخص

که مداخله ی  MBCTمی تواند در ارتقاء سطح

همسر بیماران مبتال به اسکیزوفرنی به عنوان مراقبین

بهداشت روان ،بهبود افسردگی ،افزایش حمایت

اصلی آنان اهمیت پیدا می کند؛ چرا که می تواند

اجتماعی و فشار بیماری در اعضای خانواده ی دارای

به صورت دوجانبه هم سالمت فرد بیمار را تحت الشعاع
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خود قرار دهد و هم عاملی برای بروز اختالالت

اطالعات اثر دارد و با کاهش استرس و احساسات منفی

روانشناختی در خانواده ی افراد بیمار باشد.

در فرد و افزایش مهارت های مقابله ای ،قدرت
تاب آوری فرد در برابر چالش های روانشناختی را ارتقاء

همچنین با توجه به تأثیر مداخله ی  MBCTبر

می بخشد (.)28

تاب آوری همسران بیماران مبتال به اسکیزوفرنی ،در
پژوهش های دیگری که بهبود و افزایش آستانه تحمل با
استفاده از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را مورد

نتیجه گیری:

بررسی قرار دادند ،مشخص شد که این روش درمانی

برنامه ی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر

می تواند در جهت تاب آوری و تحمل فشار ناشی از بار

تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن مؤثر است و بدین

بیماری مؤثر واقع شود ( Hoge .)26و همکاران در

ترتیب می تواند از بروز اختالالت روانی جلوگیری

مطالعه ی خود گزارش کردند که مراقبه ی مبتنی بر

کند؛ لذا استفاده از این روش درمانی در قالب خدمات

ذهن آگاهی عالوه بر افزایش مهارت های مقابله ای،

مشاوره ای به خانواده های افراد مبتال به اسکیزوفرنی یا

توانایی تاب آوری افراد تحت استرس های روانشناختی

دیگر بیماری های روانی مزمن توصیه می شود.

را افزایش می دهد (.)20
همچنین در مطالعه ای دیگر نشان داده شد که

تشکر و قدردانی:

مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی در کودکان و جوانان در
رابطه با بهبود عملکرد شناختی ،انعطاف پذیری و

بدینوسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی

تاب آوری نسبت به استرس مؤثر است ( .)27تمرین های

خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

ذهن آگاهی بر افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال،

شهرکرد به علت حمایت مالی (گرانت شماره

ازطریق فنونی مثل توجه به تنفس و بدن و معطوف کردن

 )13320705932035و افراد شرکت کننده در مطالعه

آگاهی به شرایط موجود بر نظام شناختی و پردازش

اعالم می دارند.
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Background and aims: The spouses of people with schizophrenia experience much stress due to
their spouses' disease, which leads to certain problems and decreased adjustability and efficiency
in them. This study aimed to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy
(MBCT) on resilience in schizophrenia patients.
Methods: In this quasi-experimental study, 40 wives of patients with schizophrenia (20 assigned to
experimental group and 20 to control group) whose husbands were kept in rehabilitation centers for
mental disorders and they were enrolled according to cluster sampling. In the experimental group,
the therapeutic protocol of MBCT was conducted as intervention. Study instrument was Connor
and Davidson Resilience Scale. Data were analyzed by ANCOVA in SPSS.
Results: The results showed that mean resilience score in the post-test of the experimental group
(77.95±4.71) was much higher than that of the control group (71.75±5.81). There was a significant
difference in the mean resilience score at post-test between the experimental and control groups
(P<0.05).
Conclusion: Training MBCT strategies was effective on resilience in the wives of schizophrenia
patients. Therefore, this approach can be incorporated into mental health-related interventions for
the families of patients with psychiatric diseases such as schizophrenia.
Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Resilience, Schizophrenia.
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