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Abstract:
Illness acceptance, stress and how to cope with it, are some of the important issues playing a
crucial rule in illness prognosis, physical and psychological wellbeing of chronic patients.
The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based stress reduction on
illness acceptance and coping strategies in systematic lupus erythematous patients. This
quasi-experimental study was carried out with a pre-test, post-test, and follow-up with a
control group. The sample included 16 lupus patients who were referred to the Rheumatology
Clinic of Alzahra Hospital in Isfahan. The sample was selected by using the available
sampling method. The patients were assigned randomly to two experimental and control
groups. The experimental group received 8 sessions of mindfulness-based stress reduction.
The control group did not receive any intervention. Chronic Illness Acceptance
Questionnaire and the short form of Coping Inventory for Stressful Situations were used to
collect data. After the end of intervention, both groups were tested again by the same
instruments and 30 days afterward in a follow-up. The results of Kruskal-Wallis one-way
analysis of variance showed that the intervention was effective in increasing activity
engagement but it did not affect willingness. The intervention was effective in increasing the
use of problem-focused coping and decreasing the use of emotional-focused coping. The
intervention was also successful in decreasing the use of avoidant coping. Overall,
mindfulness-based stress reduction can be a beneficial treatment to increase illness
acceptance and enhancing coping strategies in patients with Lupus.
Key words: mindfulness-based stress reduction, illness acceptance, coping strategies,
Systematic Lupus Erythematous.
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سوویدمحمدي)؛بووههموویندلیوول،اسووتفادهازایووننوووع

فعالشدنحا تعاطفيمنفيمرتبطباآن،هموانطوور

رواندرمانيهاگزینۀمناسبيبرايبیمارانلوپوساست.

کووههسووت،ادراوکنوود.سووچسفووردفرصووتخواهوود

کاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهي()MBSR4یکوي

داشتبهجايِدادنپاسخهواياتومواتیکيکوهپویشاز

ازاینرواندرمانيهاستکهروشيدوسویهبینذهنو

اینبهآنهاعوادتداشوتهاسوت،دامنوۀگسوتردهتورياز

بوودناسووتوتکنیووکهووايمختلفوويرابوورايافووزایش

پاسخهايهدفمندرادرنظربگیردوپاسخهايانتخوابي

پذیرشمحرونامطلوبیادردناوآموزشمويدهود

وخودتنظیمشدهبدهد.بدینترتیبباافوزایشقودرت

(بیر.)5779،ذهنآگاهيباافزایشاحساسپوذیرشدر

حوولمسووئله،فووردکمتووربووهاسووتفادهازراهبردهوواي

بیماران،بهآنهاکمکميکنودتجربوۀبیمواريخوودرا

هیجوانمودارنیوازخواهودداشوت(شواپیرووهمکوواران،

همانگونهکههست،بچذیرندوباوجودابتالبهبیماري،

.)5771همچنوووینمشووواهدۀپیوسوووتهوعینووويرویوووداد

همچنانعملکردوکارایيخودرادربهتورینوضوعیت

ناراحتکنندهباتمرینهايذهنآگاهي،باعثافوزایش

ممکنحفوککننود(کابواتزیون.)5777،تمورینهواي

ظرفیتفردبرايتحملفشارميشود.مواجهۀپیوستهبوا

منظممدیتیشنبهبازیابيتعادلهیجانيکمکميکنود.

محووروناراحووتکننوودهبوودونتووالشبوورايواکوونش

یووادگرفتنتعوودیلهیجانوواتمنفوويکووهدرطووولانجووام

نشاندادنبهآنباعثکاهشرفتارهاياجتنابيميشود

تمرینهايمدیتیشونر مويدهود،باعوثخوودتنظیمي

کهازقبلعادتداشتهاندوبودینترتیوبذهونآگواهي

فعالیتمغوزمويشوودوبواتغییورفیزیولووژياسوترسو

باعووثکوواهشراهبوورداجتنووابينیووزم ويشووود(روثو

سیگنال هوايهیجوانباعوثبهتورکنارآمودنبیموارانبوا

کالمزا.)5774،

هیجانوواتمنفوويوکوواهشنیووازبووهاسووتفادهازراهبوورد

باجسوتجويادبیواتپژوهشوي،مطالعوات بوهنسوبت

هیجانمدارميشود(گارلند،گيلرد،وپوارو5773،؛

درمانهوايمبتنويبور

کميیافتشدکهبهبررسيتأثیر

گرسونوبرنتلي5773،؛کاباتزینوهان .)5773،

ذهنآگاهيدربیمارانلوپوسپرداختهباشند.برخوياز

مطالعاتمختلفينشاندادهاندذهنآگاهيهمچنوین

اینمطالعاتبهشرحزیرند:هورشوهمکاران()5771

توانایياشخاصبرايکنارآمدنبااسترسهايزنودگي

درپژوهشي،اثربخشيدرمانکاهشاسوترسمبتنويبور

روزمرهرابهبودميبخشود(چنو

وهمکواران5774،؛
1

Cognitive Behavioral Therapy
Mindfulness-Based Interventions
3
Acceptance & Commitment Therapy
4
Mindfulness Based Stress Reduction
2

ذهوونآگوواهيرابوورايدرمووانبیمووارانلوپوووسبررسووي
کردند.نتایجنشاندادنددرمواندرتوانوایيتموایزدادن
بینهویتخوودوبیمواري،توانوایيپوذیرشبیمواريو

استرسمبتنيبرذهنآگاهيبرپذیرشبیماريوراهبردهايکنارآمدنبااسترسدربیمارانمبتالبهلوپوساریتماتويسیستمیک2/

اثربخشيدرمانکاهش

بهبودهیجانيمنفيدربیمارانلوپوسموؤثرواقوعشوده

بهبودراهبردهايکنارآمدنبااسوترساسوتفادهشود.در

()5777از

پایاندرمان،نمراتراهبردمسوئلهموداردرافورادگوروه

درمانکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبرايدرموان

آزمایشبهمیزانبیشترينسبتبوهافورادگوروهکنتورل

بیمارانبواشورایطنوامطلوبجسومانيازجملوهبیمواران

افزایشیافت .

است.ریبل،گریسون،برینواردوروزنویو

لوپوساستفادهکردند.درموانبواهودفبهبوودکیفیوت

باتوجهبهاهمیوتنصوشاسوترسدرعوودوتوداوم

زندگي،کاهشعالئمبیماريوکاهشناراحتيروانوي

دورههووايلوپوووسواثوورسوووءاسووترسبووربیشووترابعوواد


ناشيازابتالبهبیماريهمچوناضوطراب،افسوردگيو

زنوودگيایوونبیموواران،نیووازاسووتبیموواراندرزمینووۀ

استرسصورتگرفتهبود.نتایجبهبوديچشمگیريدر

کنارآمدنبااسترسآمووزشهواي زمراببیننودتوادر

کیفیتزندگيبیموارانوبهبوودافسوردگيواضوطراب

هنگاممواجههباموقعیتهواياجتنوابناپوذیراسوترسزا

نشاندادودربرخيازبیمواراندرموانتوانسوتهبوودتوا

بهخوبيوضعیترامدیریتکنندوازآسیبهايناشي

اندازهايتنشهايجسومانيوبرخويعالئومبیمواريرا

ازاسووترسمصووونبماننوود.درمووانMBSRعووالوهبوور

بهتووورکنووود.صوووولتيوموسووووي()7934اثربخشوووي

يتوانووودبوواایجووواد
بهبووودکنارآمووودنبووااسوووترسموو 

درمانشناختيمبتنيبرذهنآگاهيبرسوالمتعموومي

انعطووافپووذیريشووناختيبووهپووذیرشوهرچووهبهتوور


بیمارانمبتالبهلوپوساریتماتويسیستمیکرابررسوي

کنارآمدنباوضوعیتبیمواريموزمننیوزکموککنود.

کردند.یافتوههوانشواندادنودمیوانگیننموراتسوالمت

برايمدیریتبیماريهايمزمنيمانندلوپووس،داشوتن

عموميدرگروهدرمانازگروهکنترل،هومدرمرحلوۀ

حا تذهونآگاهانوهحوائزاهمیوتاسوت؛زیورابیشوتر

پسآزمونوهمدرپیگیريکمتراست؛بنابرایندرموان

بیموارانبووانچووذیرفتنبیموواري،بوهطووورمووداومبووهدنبووال

توانستسالمتعموميبیمارانلوپوسراافزایشدهد

راههایيبرايازبینبردنبیماريخودندکهغیورممکن

وتأثیرپایودارينیوزبوههموراهداشوتهباشود.ازخووشو

استوچیزيجزفرسودگيبیشتربرايبیمواراندرپوي

نوبخت()7932درپژوهشخودرابطۀبینذهنآگاهي

نخواهدداشت.ذهنآگاهيبهآنهاميآموزدبابیمواري

وراهبردهووايکنارآموودنبووااسووترسرادربیموواراندرد

ودردخودکناربیایند؛بوهجواينچوذیرفتنبیمواري،بوه

موووزمنبررسووويکردنووود.نتوووایجنشووواندادنوودرابطو وۀ

رنوجخوودبوواکنجکواويبنگرنود،ولويآنراقضوواوت

ذهنآگواهي بوا راهبردهواي مصابلوهاي هیجوانمودار در


نکننوود؛زیوورامشووکالتافووراددراثوورواکوونشهوواي

است؛درحاليکه این

گروه درد مزمن ،منفي و معنادار

قضاوتگرانۀآنهانسبتبوهحوا تدرونويشوانپدیود


رابطوه در گوروه عوادي معنوادار نیسوت؛ اموابوین

ميآیدتااینکهآنحا تمشکلسازباشند(بورکووو
7

مسئلهمودار در هور

مصابلهاي

ذهنآگاهي و راهبردهاي


وشارپلس .)5774،نظربوهاهمیوتپوذیرشبیمواريو

دو گروه ،رابطۀ مثبوت و معنواداري وجوود دارد.ایون

راهبردهايکنارآمدنبوااسوترسدربیموارانلوپووسو

ميدهنود افورادي کوه ذهونآگواهي بوا تر
نتایج نشان 

وجووودخوووپژوهشوويدربررسووياثربخشوويدرمووان

دارنود ،چوه در گوروه درد موزمن و چوه در گوروه

MBSRبوورمتغیرهووايمووذکوردربیمووارانلوپوووس،

غیربیموار ،بیشوتر از راهبردهواي مصابلوهايمسوئلهمودار

یههايزیردراینپژوهش،تدوینوبررسيشدند :
فرض 

ميکنند.درپژوهشهالنودوهمکواران()5772
استفاده 
ازدرمانکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبوهمنظوور

Borkovec & Sharpless

1

پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهاول،پیاپي(،)71بهار7931

/1

درمانکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبربهبوود

-7

شد.بیچام،لینفیلد،کینمنوپاینمورفياینپرسشونامهرا
درسال5772طراحيکردند.ایونپرسشونامهداراي57

پذیرشبیماريدربیمارانلوپوسمؤثراست.
درمانکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبربهبوود

-5

گویهودوخردهمصیاسمشغولیتبهانجامکاروفعالیت

راهبردهايکنارآمدنبااسترسدربیمارانلوپووس

درحالتبیماري(شواملسوؤا ت،7،9،4،1،77،77،74

مؤثراست.

(71،73،57وخووردهمصیوواسرغبووتوتمایوولنسووبتبووه
تحموووولبیموووواري(شوووواملسووووؤا ت،5،2،1،1،3،75



)79،72،71،71است.پاسخدهندهبایدپاسخخوودرادر

روش
روشپژوهش،جامعۀآماريونمونه:ایونپوژوهش
ازنوووعنیمووهآزمایشوويبوواپوویشآزمووون،پووسآزمووونو
پیگیري(یکماهه)همراهباگوروهکنتورلبوود.جامعوۀ
آموواريشوواملبیمووارانمبووتالبووهلوپوووساریتموواتوي
سیسووتمیکدرشووهراصووفهانبووودکووهدرسووال31بووه
درمانگاهروماتولوژيبیمارسوتانالزهورامراجعوهکورده
بودند.ازبینمراجعهکنندگان71،بیمارلوپوسباروش
نمونهگیريدردسترسانتخوابشودند(کوهدرفرآینود
درماندونفرریزشکردندودرپایانمداخله71بیموار
باقيماندند).مالوهايورودبهپژوهششواملمووارد
زیربودند:تشخیصقطعيلوپوساریتماتويسیستمیک
توسووطپزشووکفوووقتخصووصروموواتولوژي(احووراز
دسوووتکوووم4موووالوازمعیارهووواي77گانوووهکوووالج
روماتولوژيآمریکابرايتشوخیصلوپووس)،گذشوت
دستکم1ماهازابتالبهبیماري ،مبتالنبودنهمزمانبوه

هرنوعبیماريجسميدیگر،حداقلتحصیالتدیوچلم،
توانووایيذهنوويوجسووميکووافيبوورايپاسووخگویيبووه
پرسشنامهها.مالوهايخوروجآزموودنيهواازفرآینود
پژوهشعبارتبودنداز:عوودناگهوانيعالئومبیمواري
لوپوس؛بوهطووريکوهبوابودحالشودنبیموارونیوازبوه
بستريکردنبیمار،مانعازادامۀشورکتاودرجلسوات
درمانيبشود،غیبتبیشاز5جلسهدرکلطوولدورۀ
درمانونداشتنمشارکتوهمکاريکافيدردرمان .
ابزارسنجش:دراینپوژوهشازپرسشونامۀپوذیرش
بیماريمزمن7بورايسونجشپوذیرشبیموارياسوتفاده
Chronic Illness Acceptance Questionnaire

1

یووکطیوو،لیکوورتهفووتدرجووهاي(=7اصووالتووا=1
همیشه)عالموتبزنود.عبواراتخوردهمصیواسرغبوتو
تمایوولنسووبتبووهتحموولبیموواريب وهصووورتمعکوووس
يشوووند.سووچسنمووراتحاصوولازدو
نموورهگووذاريم و 
خردهمصیاسباهمجمعميشوندونمرۀکليبوهدسوت
ميآید.دراینپرسشنامهدامنۀنمرههرخوردهمصیواساز
حووداقل7توواحووداکثر17ونموورۀکوولازحووداقل7تووا
حداکثر757استونمراتبا ترنشواندهنودۀپوذیرش
بیماريبیشترخواهدبود.بیچواموهمکواران()5772در
مطالعۀخودهمسانيدرونيکلياینپرسشونامهرا7819
گزارشکردند؛آلفايکرونبا خوردهمصیواسرغبوتو
تمایلنسبتبوهتحمولبیمواريبرابوربوا7817وآلفواي
کرونبا خردهمصیاسمشغولیتبهانجامکواروفعالیوت
درحالووتبیموواري7813گووزارششوودهاسووت.نتووایج
حاصوولازتحلیوولعوواملي،وجوووددوخووردهمصیوواس
مشغولیتبهانجوامکواروفعالیوتدرحالوتبیمواريو
خردهمصیاسرغبتوتمایلنسبتبوهتحمولبیمواريرا
درایوونپرسشوونامهتأییوودکردنوود(بیچوواموهمکوواران،
.)5772نتووایجمطالعووۀبیچووام،همبسووتگي7811رابووا
پرسشنامۀپذیرشدردمزمننشواندادکوهمبویناعتبوار
مطلوبایونپرسشونامهاسوت.ضوریبآلفوايکروبوا 
پرسشنامۀمذکوردرپژوهشحاضربا7817است.
برايسنجشراهبردهوايکنارآمودنبوااسوترس،از
فرمکوتاهپرسشنامۀراهبوردهوايکنارآمودنبواشورایط
5

پراسوترس اسووتفادهشوود.کالزبیووک،ریووجکوون،بکوورز،
Coping Inventory for Stressful Situations

2

استرسمبتنيبرذهنآگاهيبرپذیرشبیماريوراهبردهايکنارآمدنبااسترسدربیمارانمبتالبهلوپوساریتماتويسیستمیک1/
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ونبوور هنگووونودکوور(،)5775ایوونپرسشووونامهرا

یکسانرويکلیۀافرادنمونهاجراشود.سوچسافوراددر

براساسفرمبلندهمینپرسشنامه(اندلروپوارکر)7337،


دوگروهآزمایش(77نفور)وکنتورل(1نفور)گموارش

طراحيکردندوداراي57سؤالاست.اینمصیاس،سوه

شدند(درطولمداخلهدونفرازگروهآزمایشریوزش

سبکمصابلوۀاصوليشواملراهبوردمسوئلهمودار(شوامل

کرد).درمانبرايافرادگروهآزمایشدرطول1هفته،

سووؤا ت،)7،9،1،77،79،71،57راهبووردهیجووانموودار

دقیصهايدرمحلیوک
هرهفتهبهمدتیکجلسه 757

(شوواملسووؤا ت)5،4،2،1،3،71،57وراهبوورداجتنووابي

مطبخصوصيانجامگرفت.درخورذکراسوتبوراي

(سایرسؤا ت)راسنجید.آزموودنيهوادریوکطیو،

بهترمنطبوشودنپروتکولدرموانيبواشورایطجسوماني

لیکرتي2درجهاي=7هرگزتا=2بسیارزیاد)مشخص

خاصبیمارانلوپوس،تغییوراتمختصوريدرپروتکول

ميکنندتاچوهانودازهازهوریوکازراهبردهوااسوتفاده

صورتگرفت:طوولمودتجلسواتاز727دقیصوهبوه

ميکنند.اینپرسشنامهنمورۀمعکووسنودارد.نمورۀهور

757دقیصووهکوواهشیافووت؛بووهایووندلیوولکووهنشسووتن

خردهمصیواسازجموعسوؤا تهموانخوردهمصیواسبوه

طو نيمدتبراياینبیماراندشواراسوتوتمرینوات

دستميآیدونمراتبا ترنشاندهنودۀاسوتفادهبیشوتر

یوگايذهونآگاهانوهحوذفشود؛زیوراایونتمرینوات

ازآنراهبردند.دامنۀنمرههریکازخردهمصیاسهوااز

مسوتلزمانجووامحرکوواتکششوويواسووتصامتياسووتکووه

حداقل1تواحوداکثر92ونمورۀکولازحوداقل57توا

انجوووامآنبووورايبرخووويازبیموووارانبوووهدلیووولدردو

حووداکثر772اسووت.بویسووان()5775ضووریبآلفوواي

محدودیتحرکتيممکننبود.برايتمورینجوایگزین

کرونبا زیرمصیواسهوارابودینترتیوبگوزارشکورده

ازتمرینراهرفتنذهنآگاهانوهاسوتفادهشود.درمودت


است:مصابلۀمسوئلهمودار=،7/15مصابلوههیجوانمودار=

درمانگروهآزمایش،بیمارانگوروهکنتورلهوی گونوه

7/11ومصابلۀاجتنابي=7/14همچنینپایایيحاصولاز

مداخلۀدرمانيدریافتنکردنود.پوسازاتموامدرموان،

روشبازآزموووایيدرفاصووولۀدوهفتوووهبووورايمصابلوووۀ

پسآزمون،انجاموپسازگذشوتیوکمواهپیگیوري

مسئلهمدار=7/13مصابلوههیجوانمودار=7/12ومصابلوۀ

انجامشد.دادههابااستفادهازنرمافزارآماريSPSSو

اجتنابي=7/11گزارششدهاست.نتایجتحلیلعواملي

باروشآمارغیرپارامتریک(تحلیلکروسکالوالویس)

تأییووديکالزبیووکوهمکوواران(،)5775سوواختارسووه

تجزیهوتحلیلشدند.مالحظاتاخالقيبوهطوورکامول

عامليفرمکوتاهاینپرسشنامهراتأییدکردکوهحواکي

درتماممراحلپژوهشرعایتشد؛بهاینصورتکوه

ازاعتبارسازهاینآزموناست.نتایجحاصلازپژوهش

اطالعات زموکافيراجعبههدفکار،شویوۀانجوام

بویسانحاکيازرابطۀمثبتومعنوادارعاطفوۀمثبوتبوا

ارزیووابيهوواوچگووونگياجوورايدرمووانقبوولازآغوواز

زیرمصیاسمصابلوۀمسوئلهمودارورابطوۀمثبوتومعنوادار

پژوهشبورايشورکتکننودگانشورحدادهشودهبوود.

عاطفۀمنفيبازیرمصیاسمصابلوۀهیجوانموداراسوتکوه

تماميشرکتکننودگان،داوطلبانوهوبودونهوی گونوه

نشاندهندۀروایيهمزمانفرمکوتواهپرسشونامهبوافورم

فشووارواجبوواريدرپووژوهششوورکتکردنوود.کلیووۀ

اصليآناست(بویسان.)5775،ضریبآلفايکروبا 

اطالعاتکسبشودهازآزموودنيهوابوهصوورتکوامال

پرسشنامۀمذکوردرپژوهشحاضربا7813است .

دادههووا
محرمانووهوفصووطدرنووزدپژوهشووگر،بایگووانيو 

روشاجوووراوتحلیووول:پوووسازانجوووامفرآینووود

بهصورتگمنام(کدگذاريشده)تجزیهوتحلیولشود.

نمونووهگیووري،ازافوورادگووروهنمونووهبووراياجوووراي

بهمنظوررعایتعدالتواخالق،آزموودنيهوايگوروه

پیشآزموندعوتبهعمولآمود.پویشآزموونبوهطوور

کهپسازانجامپیشآزموندرلیستانتظارقرار

کنترل
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گرفتهبودند،پسازانجاممرحلۀپیگیري،تحتدرموان

بهتراستازپروتکلهايبهینهشودۀمخصووصبیمواران

قوورارگرفتنوود.پروتکوولاسووتفادهشوودهدرایوونپووژوهش،

مزمناستفادهکرد؛بههمیندلیل،برناموۀموذکوربوراي

برنامۀاستانداردکاهشاسوترسمبتنويبورذهونآگواهي

استفادهدرپژوهشحاضربهفارسيترجمهشد.پوساز

است.لرهاپتومایبرت(،)5771اینبرنامهذهنآگاهي

اعمووالنظووراسوواتیدصوواحبنظردرحوووزۀذهوونآگوواهي،

رابهطوراختصاصيبرايبیمارانجسميمزمنطراحوي

اصالحات زمرويپروتکول،انجواموسوچساسوتفاده

کردنوود.بووهدلیوولوضووعیتجسوومانيخوواصبیموواران

خالصهايازمحتووايجلسواتدرمواني

شد.جدول()7

لوپوس،اجرايپروتکلهايمعموولMBSRوانجوام

يدهد .
رانشانم 

تمرینهايطو نيبرايایونبیموارانمناسوبنیسوتو
جدول  .1محتوای جلسات درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی
برنامهها
جلسه
برقراريرابطۀدرمانيوآشنایياعضايگروهبایکدیگروباقوانینگروه،مشخصکردناهدافوانتظاراتازدرمان،توضویحاتي

7
راجعبهماهیتبیماريلوپوسوصحبتکردناعضايگروهراجعبهلوپوسوتأثیراتآنبرابعادزنودگيآنهوا،معرفوياجموالي
ذهنآگاهي،تمرینخوردنکشمش،وارسيبدن،آموزشهشیاريدرفعالیتهايمعمولروزمره،ارائوۀکواربر هوايتکوالی،
خانگي .
5

چککردنتکالی،خانگي،آموزشمفروضههايزیربنایيذهنآگاهي،آموزشمبانيتئوريمدیتیشون،معرفويمزایواوتوأثیرات
مثبتتمرینهايمدیتیشنبرايشرایطمزمنبیماريهايجسمي،آموزشتکنیکآگاهيازتنفس،انجاممدیتیشننشسته،تمورین
ثبترویدادخوشایند،ارائۀکاربر هايتکالی،خانگي .

9

کردنتکالی،خانگي،آموزشراجعبهافکار،برخوردذهنآگاهانهباافکارخودآیندمنفوي،آمووزش،آمووزشپوذیرشبوه

چک
جايکوششبیهودهوتصالکردن،آموزشچگونگيمشاهدهافکاربدونقضاوتکردن،تکنیکمشواهدۀافکوار(آبشوارفکوري)،
تمرینثبترویدادناخوشایند،ارائۀکاربر هايتکالی،خانگي .

4

چک کردنتکالی،خانگي،معرفيهیجان،آموزشتفواوتاحسواسبواهیجوان،معرفويانوواعهیجانواتمثبوت،منفويوخنثويو
یادگیريچگونگيشناسایيآنها،برخوردذهنآگاهانهباهیجاناتناخوشایندمنفي،آموزشیافتننمودجسمانيهیجاندربدنبوا
استفادهازذهنآگاهيورهاسازيتنشجسمانيایجادشدهناشيازهیجان،تکنیکمشاهدهوشناسایيهیجانوات،تمورینکواوش
هیجاندربدن،ارائۀکاربر هايتکالی،خانگي .

2

چککردنتکالی،خانگي،آموزشدربارۀاسترسوانواعآن،معرفيچرخهاسترس–بدن،تأثیراتنامطلوباسترسبربیمواري
لوپوسوتبیینچگونگيفعالشدنمجددبیماريبارویداداسترسزا،آموزشراهبردهايکنارآمدناسترستکنیکفضايتنفس
سهدقیصوهاي،تمورینمدتیشونآگواهيازحوسهوايبودنيوصوداهايپیرامووني،تمورینSTOPبورايمودیریتاسوترس،ارائوۀ
کاربر هايتکالی،خانگي .

1

چککردنتکالی،خانگي،آموزشتأثیرحا تذهنآگاهانهدرمدیریتوکاهشدرد،تبیینمودل2مرحلوهايتسوکیندردبوا
استفادهازذهنآگاهي،کاوشوشناسایيحسهايناخوشایندبدنيمانندانواعدرددربودنوهشویاريوآگواهينسوبتبوهآنهوا،
پذیرشوکنارآمدنبادرد،تمرینوارسيبدني،ارائۀکاربر هايتکالی،خانگي .

1

چککردنتکالی،خانگي ،آموزشنصشذهنآگاهيدررفتارروزمرهوبهبودروابطبینفردي،ایجوادحوا تذهونآگاهانوهدر
تعامالتورفتاربادیگران،نصشحا تذهنآگاهانهدرشناسایيومدیریتحا تافکار،هیجاناتوحسهايبدنيناخوشوایند
ذهنآگاهيدرروابطروزمره،ارائۀکاربر هايتکالی،خانگي.
ادیگرانميشود،تمرین 

کهباعثمشکلدرتعامالترفتاريب

1

چککردنتکالی،خانگي،مرورکليآموزشهايارائه شدهدرطولکولجلسواتگذشوته،چگوونگيبسوطوگسوترشحالوت
فردي،بحثوتبادل نظراعضواگوروهبوایکودیگردربوارهتغییوراتایجادشودهدر


آگاهيدرابعادزندگيشخصيوروابطبین
ذهن
شاندرطولجلساتگذشتهوجمعبنديکليازکلطولدورهجلسات .

زندگ 
ي

اثربخشيدرمانکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبرپذیرشبیماريوراهبردهايکنارآمدنبااسترسدربیمارانمبتالبهلوپوساریتماتويسیستمیک3/


یافتهها

مووودروکارشناسوووويو52درصوووددارايموووودرو

درابتوودايشووروعفرآینوودمداخلووه،حجوومگووروه

کارشناسيارشدبودند.میانگینسنوانحرافمعیاردر

آزمایش 77نفوربوود؛امواتواپایوانجلسوات،دونفوراز

افوورادگووروهآزمووایشبووهترتیووب91811و7781بووود.

گروهریزشکردودرپایاننفراتگروهآزمایشبوه1

میووانگینسوونوانحوورافمعیوواردرافوورادگووروهکنتوورل

دادههوابواتعوداد1نفوردر
نفرکاهشیافوت.درپایوان ،

بهترتیب53815و382بود.میانگینوانحرافاستاندارد

گروهآزمایشو1نفردرگروهکنترلآنالیزشد.نسبت

سووالهووايابووتالبووهبیموواريدرافوورادگووروهآزمووایش

تعدادزنانومرداندرهردوگوروهآزموایشوکنتورل

بهترتیب1و485ومیانگینوانحرافاستانداردسالهاي

کووامالبرابوور(درهوورگووروه1نفوورزنو7نفوورموورد)و

ابتالبهبیماريدرافرادگروهکنتورلبوهترتیوب3و282

بهترتیب1182و7582درصدبود.نسبتافورادمتأهولو

بود.باتوجهبهمحدودیتحجمنمونهوامکواننداشوتن

مجووردنیووزدرهوورگووروهآزمووایشوکنتوورل،برابوورو

استفادهازآزمونهايپارامتریوک(بوهدلیولافوتتووان

بهترتیب12درصدو52درصدبود.ازنظورتحصویالت،

روشهوواي
آمواريدراثوورمحوودودیتحجوومنمونووه)از 

درگووروهآزمووایش27درصووددارايموودرودیووچلم،

آمارغیرپارامتریکبرايتحلیلدادههااستفادهشود.در

9182درصددارايمودروکارشناسويو7582درصود

جدول()7نتایجتحلیلکروسکالوالیسدرگروههاي

دارايمدروکارشناسيارشدبودند.درگوروهکنتورل

درمانيوکنترلنشاندادهشدهاست .

52درصوووددارايمووودرودیوووچلم27،درصووودداراي

پسآزمون-پیگیري


پیشآزمون-پیگیري


پسآزمون 
پیشآزمون -


جدول  .2نتایج تحلیل کروسکال والیس در گروههای درمانی و کنترل
آماره کروسکال والیس

درجۀ آزادی

معناداری

مشغولیتبهانجامکاروفعالیت

 9/791

7

 7/779

رغبتوتحملنسبتبهتحملبیماري

 7/744

7

 7/199

راهبردمسئلهمدار


 5/397

7

 7/711

راهبردهیجانمدار


 77/115

7

 7/777

راهبرداجتنابي

 4/355

7

 7/751

مشغولیتبهانجامکاروفعالیت

 4/922

7

 7/791

رغبتوتحملنسبتبهتحملبیماري

 5/991

7

 7/751

راهبردمسئلهمدار


 1/111

7

 7/773

راهبردهیجانمدار


 77/232

7

 7/777

راهبرداجتنابي

 7/752

7

 7/114

مشغولیتبهانجامکاروفعالیت

 9/115

7

 7/722

رغبتوتحملنسبتبهتحملبیماري

 4/119

7

 7/797

راهبردمسئلهمدار


 1/717

7

 7/774

راهبردهیجانمدار


 9/274

7

 7/717

راهبرداجتنابي

 4/759

7

 7/742

نمودارهايزیرروندتغییراتنموراتپویشآزموون،
پسآزمونوپیگیريرادرگروههايکنتورلودرمواني

يدهند :
مصیاسهانشانم 


بهتفکیکخرده
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ذهنآگاهيبرپذیرشبیماريوراهبردهايکنارآمدنبااسترسدربیمارانمبتالبهلوپوساریتماتويسیستمیک77/
اثربخشيدرمانکاهشاسترسمبتنيبر 

بامرورنمودارهامالحظهميشوددربعودمشوغولیت

مشخصشدهوراهبردمسوئلهموداربوهتودریجدرگوروه

بووهانجووامکوواروفعالیووتدرحالووتبیموواري،درموواندر

آزمایشنسبتبهکنترلافوزایشیافتوهاسوت.همچنوین

گروهآزمایشباعثافزایشاینمصولوهدرپوسآزموون

درمان،همدرمرحلۀپسآزمونوهمدرمدتپیگیري

نسبتبهگروهکنترلشدهواینتغییراتمثبتدرمدت

باعثکاهشاسوتفادهازراهبوردهیجوانموداردرگوروه

زمانپیگیرينیزادامهیافتهاست.درماندربعدرغبتو

آزمایشنسبتبهگروهکنترلشدهاسوت.درنهایوتدر

تحملنسبتبهتحملبیماريتوأثیرينداشوتهاسوت.در

راهبرداجتنابي،همانندراهبردمسئلهموداردرموان،نوهدر


راهبردمسئلهمدارودرمرحلۀپسآزمون،مداخلهبوراي

مرحلۀپسآزمونبلکهدرمرحلۀپیگیوريوبواگذشوت

گروهآزمایشتأثیرگذارنبودهاست؛اماباگذرزموانو

زمانباعثکواهشاسوتفادۀگوروهآزموایشازراهبورد

درمرحلۀپیگیريبهتدریجاثردرمانبرگروهآزموایش

اجتنابينسبتبهگروهکنترلشدهاست.
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بحث

ایجاداینپذیرش،مودتزموانابوتالبوهبیموارياسوت.

اینپژوهشبهمنظوربررسياثربخشيدرمانکاهش

بیمارانيکهبهتازگيتشخیصبیماريمزمنرادریافوت

اسووترسمبتنوويبوورذهوونآگوواهيبوورپووذیرشبیموواريو

کردهاند،بهنسبتبیمارانيکهمودتطوو نيبوههموان

راهبردهووايکنارآموودنبووااسووترسدربیمووارانمبووتالبووه

بیماريگرفتارند،رغبتوتمایلبسیارکمترينسبتبه

لوپوساریتماتويسیستمیکصورتگرفوت.بوامورور

تحملعالئمبیمارينشانميدهند؛زیراآنهاخوودرابوا

نتایج،مالحظهميشوددرمانباعثافزایشمشغولیتبه

يشوان(ابووتالبوهبیموواري)
تغییورمهوموعموودهدرزنودگ 

انجامکاروفعالیوتدرحوینبیمواريشودهاسوت.ایون

روبهروميبینندکههنوزفرصوتسازگارشودنبواآنرا

نتیجووهبووانتیجووۀپووژوهشهووورشوهمکوواران()5771

پیدانکردهانود.ایونبیمواران،دردفعواتنخسوتتجربوۀ


همسواست.علوتایوننتیجوهرامويتوواندرمکانیسوم

عالئمبیماريبهدلیلتازگياینتجربۀدردناونسوبت

«مواجهووه»جسووتجوکووردکووهیکوويازاصووليتوورین

بهآنگریزانند.آنهازمانکوافي زمدارنودبوابیمواري

مکانیسمهايزیربنوایيذهونآگواهياسوت.مواجهوهدر

خودوعالئومناشويازآنآشوناشووند.بوهتودریجوبوا

قالبتمرینمدیتیشوننشسوتهبوهبیموارانآمووزشداده

تجربۀبیشترعالئم،بهآنعادتمويکننود.بواتوجوهبوه

ميشود.دراینتمرینبیماراندرمدتزمانمشخصوي

اینکهمیوانگینسوالهوايابوتاليبوهبیمواريدربیمواران

بهطورنشستهمدیتیشونانجواممويدهنود.بواوجودایجواد

گروهآزمایشوکنترلبهترتیب1و3سالبود،بیماران

آرامش،تحرونداشتنطو نيمدتميتواندبوهایجواد

درخاللاینسالهاازفرصتکافيبرخورداربوودهانود

ناراحتيیواحتويتشودیددردآنهوامنجورشوود.درموان

طبوتجربۀشخصويخوودازعالئومبیمواري،نسوبتبوه

تأکیدميکندبیمارانحینانجاماینتمرین،بانواراحتي

تحملآنمتمایلشوندواینمودتزموانبورايایجواد

ودرديکوهحووسمويکننوود،مواجوهشووندووضووعیت

حداکثررغبوتبوهتحمولبیمواريکوافيبوودهاسوتو

نشستنخودرابرايرهایيازناراحتيتغییرندهند؛بلکه

درمووانبوویشازایوونمصوودارکووهبیمووارانرغبووتکسووب

باناراحتيایجادشودهمواجوهشووند،آنرابچذیرنودوبوا

کردهاند،نتوانستهکمکبیشتريبهآنهابکند .


وجووودآنهمچنووانتموورینخووودراادامووهدهنوود.ایوون

همووانطووورکووهانتظووارموويرفووتدرمووانتوانسووت


يکندیادبگیرندهموانطوور
آموزشبهبیمارانکمکم 

بهطورکليمیانگیننمراتراهبردمسئلهمداررادرگروه

کهميتوانندباتحملحسناراحتيبهادامۀتمرینخود

آزمایشافزایشدهد.اگرچهنمراتراهبردمسئلهمودار

بچردازند،درزندگيروزمرهنیزميتوانندباوجودداشتن

گروهآزمایشدرپسآزموننسبتبهپیشآزمونافوت

یتهوايمعموولخوود
بیماريوعواقبآنبهکاروفعال 

يشووودراهبوورد
داشووت،درمرحلووۀپیگیووريمالحظووهم و 

نیزمشغولباشند .

مسئلهمداردرگروهآزموایشافوزایشمعنواداريداشوته

يشووود
دربعووددیگوورپووذیرشبیموواري،مالحظووهم و 

است.توجیوهاحتمواليبورايکواهشوافوزایشنمورات

درماننتوانستهاستتأثیرمعناداريدرافزایشرغبوتو

ميتوانداینباشدکهفرآیندبازسازيشوناختي7ر داده

تمایلنسبتبهتحملبیماريدرگوروهآزموایشایجواد

زمانبوراسوت.تغییراتويکوه
درخاللدرمان ،MBSR

کند.دراصل،رغبتوتمایلبهاینمفهووماشوارهدارد

دراثوورتمرینوواتمدیتیشووندرقشوورپیشووانيمغووزر 

کهبیمارانتواچوهانودازهپذیرفتوهانودنسوبتبوهعالئوم

ميدهند،بهمرورزمان،ایجادوبوهتودریجباعوثبهبوود

بیماريتحمولوبردبواريداشوتهباشوند.عامولمهومدر

Cognitive reconstruction
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تصمیمگیريوتوانایيهوايحولمسوئلهواسوتصرارایون

پیگیريتوانستهاستبرنمراتراهبورداجتنوابيدرایون

بهبوديمي شوود.ایوننتیجوهبوانتیجوۀپوژوهشهالنودو

بیمارانمؤثرواقعشود.ایننتیجههمسوبایافتههوايبیور

يرسوود
همکوواران()5772همسووواسووت.بووهنظوورموو 

(،)5779کاباتزین()5777وروثوکوالمزا()5774

تکنینووکهووايذهوونآگوواهيبووابهبووودانعطووافپووذیري

است.هموانطوورکوهانتظوارمويرفوتپوسازدرموان،

شوووناختيدرایووونبیموووارانباعوووثبهبووووداسوووتفادهاز

کاهشدرنمراتراهبرداجتنابيدیدهشود،اینکاهش

راهبردهووايمسووئلهموودارشوودهکووهایوونیافتووههمسوووبووا

بامصداريافتوخیزدرطولزموانایجوادشودهاسوتو

پووژوهششوواپیرووهمکوواراناسووت.دردرمووانکوواهش

يشوودبیموارانگوروه
درپایانمرحلۀپیگیريمالحظهم 

استرسمبتنويبورذهونآگواهي،بوهطووراختصاصويبور

آزمووایشبووهنسووبتگووروهکنتوورلکوواهشبیشووتريدر

آموزشراههايکنارآمدنبااسترستأکیودمويشوودو

راهبرداجتنابينشانميدهند.ميتوانعلتتأثیرگذاري

درپروتکلدرمانياینپژوهش،یوکجلسوۀکامولبوه

درموانرويمتغیوورراهبووردهوواياجتنووابيرادرآموووزش

آموووزشراجووعبووهاسووترسوتکنیووکهووايمواجهووهبووا

مفهومزیربنایيمعکوسدرهستۀاصليدرموانجسوتجو

استرساختصاصدادهشد؛بنوابراینآمووزشهوایيکوه

کوورد.هسووتۀاصووليدرمووانکوواهشاسووترسمبتنوويبوور

مسووتصیماراهبووردمسووئلهمووداررادرمواجهووهبووااسووترس

ذهنآگاهي،پذیرشاست.همانطورکهدرقسمتهاي

ترغیبميکنند،توانسوتهاسوتباعوثافوزایشاسوتفاده

مختل،ذکرشد،ایندرمانبواافوزایشسوطحپوذیرش

بیمارانازاینراهبردشود .

ميبایدبهکاهشسازۀمخال،خودیعنياجتنابمنجور

يشووددرموانتوانسوتهاسوت
بامرورنتایجمالحظهم 

شووود.درپروتکوولاسووتفادهشووده،عووالوهبووراینکوووه

باعثکاهشاستفادهبیمارانازراهبردهیجانمدارشوود

تکنیکهايمختل،دررشودوافوزایشپوذیرشنصوش

واینکاهشبهتودریجدرطوولزمواننیوزاداموهداشوته

مؤثريداشتند،برمیزاناسوتفادهازراهبورداجتنوابينیوز

اسووت.ایووننتیجووههمسوووبووانتیجووۀپووژوهشازخوووشو

تأثیرداشتهاند.درمانمفهومپذیرشراآموزشميدهد،

نوبخوووت()7932اسوووت.بیموووارانلوپووووسبوووهدلیووول

تکنیووکهووايذهوونآگوواهينیووزبووهتصویووتآنکمووک

قرارگرفتندرشرایطسختناشيازبیماري،بوهتودریج

ميکنندودرعینحال،قسمتهایيازپروتکلدرمواني

هیجاناتمنفيپیدامويکننود.درایونپوژوهش،درموان

آموزشهایيمبتنيبورمفهووممعکووس7پوذیرشیعنوي

ذهنآگاهيبابهبودتنظویمهیجوانيدرکواهشاسوتفادۀ

اجتنووابارائووهشوودهاسووت.بیموواراندررابطووهبوواانووواع

بیمارانازراهبوردهیجوانمودارمفیودواقوعشودهاسوت.

رفتارهاياجتنابيآموزشدیدند؛آمووزشهوایيازایون

بیمووارانلوپوووسدرطوويتموورینهووايموونظممدیتیشوون

قبیوولکووهچگونووهراهبردهوواياجتنووابيِاسووتفادهشوودهدر

پذیرترشدهاندوتعادلهیجانيخوودرا


تدریجانعطاف
به

موقعیتهايمختل،رابشناسندوسرانجاماینکهچگونه

بازیافتنود؛درنتیجووه،نیووازکمتووريبووهاسووتفادهازراهبوورد

رفتارهاياجتنابيدرپیشنگیرند .

هیجووانموودارپیووداکردنوودکووهایوونیافتووههمسوووبووا


یکيازمحدودیتهوايمهومایونپوژوهش،کمبوود

پژوهشهايگارلند،گيلرد،وپارو5773،؛گرسون

تعدادبیمارانمبتالبهلوپوسبود.باتوجهبهآمارشویوع

وبرنتلي5773،؛وکاباتزینوهان5773،است .

پاییناینبیماريدرجامعوۀایوران(47نفوردر777777

يدهنووددرموواندرفواصوولمراحوول
نتووایجنشووانموو 
پوویشآزمووون-پووسآزمووونومراحوولپ وسآزمووون–

نفر)دسترسيبهحجمبا يمبتالیانبهلوپوسدریوک
contrawise concep
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بازهزمانيمحدودوکوتاهمدتبسویاردشوواراسوت.بوا


پ،قوامیووان…،والوو،،نوودیم.تهووران:انتشووارات

احتسابموالوهوايورودبوهپوژوهشکوهموانعورود

رشد(.سالانتشاربهزباناصلي .)5771،

بسیاريازبیمارانبوهپوژوهشمويشوود،ایوندشوواري

نظریووههوواوکاربسووتمشوواورهدر

کووري،ج.)7935(.

يشووود؛درنتیجووه،ایوونپووژوهشبوواامکووان
دوچنوودانم و 

رواندرماني.ترجمۀ،سیدمحمدي.تهران:انتشوارات

دسترسيتنهابهحجمنمونه71نفوريازبیموارانانجوام

ارسباران(،سالانتشاربهزباناصلي .)5779،

شد.بهدلیلشیوعبیشتراینبیمواريدرزنوان،دسترسوي

صووووووولتي،و،موسوووووووي،م.)7934(.اثربخشووووووي

بهتعدادکمتريازمردانمبتالمصدوربودودرهریوک

درمانشناختيمبتنيبورذهونآگواهيرويسوالمت


ازگروههوايآزمووایشوکنتورل،تنهووایوکبیمووارموورد

عمووووميبیموووارانمبوووتالبوووهلوپووووساریتمووواتوي

وجودداشت.درگروهآزمایشتکبودنبیمارمورددر

سیستمیک :یککارآزمایيبوالینيتصوادفي.مجلوۀ

میانسوایربیموارانزن،باعوثمويشودانجوامتعوامالت

دانشگاهعلومپزشکيکرمان.422-421،)2(-57.

گروهيبیناعضايگروه،بهویژهبرايبیمارمرددشوار
باشد.بهپژوهشگرانبعديتوصیهميشوودبورايانجوام
مطالعاتمشابه،ازحجمنمونهبیشوتربواتووازنجنسویتي
برابریادستکمنزدیکبهبرابراستفادهکنند.همچنوین
درطولدرمانمشواهدهشودیکويازمسوائلدرگیوردر
بیشتربیمارانلوپوس،پرخاشوگريواخوتاللدرروابوط
بینفردياست.باتوجهبوهاینکوههودفایونپوژوهش،
پوششدادنچنینمسائلينبود،نیازبهرسویدگيبوهایون
مشوکالت،هومتوسوطدرمووانگرانوهومخوودبیموواران
بهشدتاحساسميشد.بوهپژوهشوگرانبعوديتوصویه
يشووووددرمطالعووواتآینوووده،مووودیریتخشووومو
مووو 
پرخاشگريوبهبودروابطبینفرديدربیمارانلوپووس
دردستورکارقرارگیرد .
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