تاریخ دریافت7930/50/50:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد

تاریخ پذیرش7930/75/51:

دوره بيست و هفتم ،شماره هفتم ،مهر 7931

اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تکانشگری وخودبازداری بیماران دوقطبی
تحت درمان دارویی
شماره صفحه:

حميد کاظمی زهرانی* ،7مليحه

محققيان2

مقاله پژوهشی

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1930

مریم سترگی و همکاران

مقدمه :اختالل دوقطبی با نشانههای مزمنی همراه است که تواناییهای شناختی و کارکردهای اجرایی بیماران را تحتتاثیر قرار

نورالمهدی اصفهان 03 ،بیمار زن و مرد به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،از پرسشنامههای ،تکانشگری و خودبازداری استفاده
گردید .گروه آزمایش تحتآموزش مداخله شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفت و دادههای بهدست آمده با استفاده از
نرمافزار  SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :یافتههای بهدست آمده نشان میدهد که بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون شرکتکنندگان در مولفههای تکانشگری و
خودبازداری بر حسب عضویت گروهی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتيجهگيری :با توجه به یافتههای این پژوهش بهنظر میرسد کاهش تکانشگری ،بهویژه در ابعاد شناختی و حرکتی و افزایش
خودبازداری در ابعاد فرونشاندن خشم ،کنترل تکانه و مراعات دیگران ،تحتتاثیر شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی میباشد .بنابراین
توجه به مداخله روانشناسی مبتنی بر ذهنآگاهی ،عالوه بر درمانهای دارویی بیماران ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
واژههای کليدی :اختالل دوقطبی ،ذهنآگاهی ،رفتار تکانشی ،بازداری
ارجاع:

کاظمیزهرانی حمید ،محققیان ملیحه .اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر تکانشگری وخودبازداری بيماران دوقطبی تحت
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میدهد .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تکانشگری و خودبازداری بیماران
دوقطبی تحت درمان دارویی بود.
روش بررسی :این پژوهش یک تحقیق نیمهآزمایشی بر اساس طرح تجربی مبتنی بر کارآزمایی بالینی با گروه آزمایش و کنترل همراه
با پیشآزمون و پسآزمون بود .از میان بیماران مبتال به اختالل دوقطبی مراجعهکننده به مرکز بهزیستی بیماران اعصاب و روان

درمان ذهن آگاهی بر تکانشگری و خود بازداری بيماران دوقطبی

تکانشی را بهدنبال دارد که عموماً برای افراد زیانآور میباشد.

اختالل دوقطبی ،طبقهای از اختالالت خلقی است که به

مفهوم خودبازداری به عنوان یک مولفه فراشناختی را میتوان

وسیله بروز حداقل یک دوره شیدایی یا دوره مختلط در طول

کنترل ارادی ،آگاهانه و پر زحمت توجه ،افکار ،احساسات و

زندگی فرد مشخص میشود .بیشتر بیماران در زمانهای دیگر،

رفتار بیان کرد ( .)84خودبازداری و خودکنترلی ،روشی موثر

یک یا چند دوره افسردگی اساسی را نیز تجربه میکنند و اکثر

برای سالمت ذهنی و روانی است و اختالل در تنظیم هیجانات

بیماران درفاصله بین این دورهها به وضعیت طبیعی خود باز

و رفتار با طیف وسیعی از مشکالت روانشناختی مانند اضطراب

میگردند ( .)8سازمان بهداشت جهانی این اختالل را هفتمین
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مقدمه

…میگذارد و رفتارهای
ایران اثر
زندگی فرد
عمیقاً بر
بازداری
دانشگاههای
ناکارآمد،دختر
دانشجویان
شيوع چاقی در

و افسردگی ( ،)85سوء مصرف مواد ( )86و اقدام به رفتارهای

علت در مردان و هشتمین علت در زنان ،برای سالهای از دست
رفته زندگی به علت ناتوانی رتبهبندی کرده است ( .)7،0اختالل

بازداری ،پاسخ های حرکتی ضعیفی را نسبت به افراد سالم نشان

دوقطبی با تغییر غیرعادی در خلق ،انرژی و توانایی عملکردی

میدهند ( .)81-73سیستم بازدارنده رفتاری ضعیف ،مانع

فرد همراه است و اختالل شدید در تعامالت میانفردی و

بازداری رفتارهای نامناسب در موقعیتهای مختلف میشود و

کیفیت زندگی فرد ایجاد میکند( .)4بیماران مبتال به این

میتواند حالت خوشی فزاینده و گرایش به فقدان بازداری را

اختالل ،نارساییهای پایداری در کارکردهای شناختی دارند که

درفرد ایجاد کرده و آمادگی وی را برای رفتارهای پرخطر

نهتنها در دورههای خلقی حاد ،بلکه در طی دورههای بهبود

افزایش دهد ( .)78اگر چه درمان دارویی اولین درمان برای

بیماری نیز دیده میشود ( .)5این نارساییها نقش موثری در

بیماران دوقطبی است ،اما بازگشت مکرر بیماری و شیوع

پیشبینی ناتوانیهای روانی -اجتماعی در این بیماران دارد (.)6

مشکالت شناختی و رفتاری حاصل از آن به صورت نقص

یکی از متغیرهایی که بیماران دوقطبی با آن درگیر هستند و

کارکردهای اجرایی ( )7افزایش تکانشگری ( )83و بیثباتی

بهعنوان یک مالک تشخیصی برای این بیماران در دورههای

هیجانی ( )77حتی در زمان بهبود بیماری ،بهرهگیری از

مانیا و هیپومانیا محسوب میشود تکانشگری است ( .)2از بعد

مداخالت روانشناسی مناسب را ضروری میسازد .توجه به

شناختی ،تکانشگری میتواند با نقص و تاخیر در تصمیمگیری،

نقایص شناختی افراد مبتال به این اختالل روانی اهمیت زیادی

ناپایداری هیجانی و ناتوانی در بازداری مرتبط باشد (.)1

دارد ،چون با

تکانشگری ویژگی اصلی اختالل دوقطبی است که حتی در

بروز آسیب در مؤلفههای پردازششناختی،

توانایی بیمار برای عملکرد سازگارانه مختل میشود ( .)70از

دورههای افسردگی و بهبود بیماری هم دیده میشود و مستقل

میان درمانهای روانشناختی ،بهنظر میرسد آموزش

از حاالت خلقی است ( .)3دربررسی تکانشگری بیماران مبتال به

شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به دلیل تاثیر بر

اختالل دوقطبی ،ویسا و همکاران ( )83افزایش تکانشگری را

مؤلفههای شناختی میتواند درمان مؤثری باشد .راهبردهای

بهعنوان یک نشانه آسیبپذیری در بیماران مبتال به اختالل

ذهنآگاهانه شامل توجه ،پذیرش ،تمرکز مجدد و کنار آمدن،

دوقطبی گزارش نمودهاند و پژوهشها نشان میدهند که

باعث تنظیم هیجان ،افزایش انعطافپذیری شناختی و کاهش

تکانشگری با اختالل درعملکردهای شناختی رابطه دارد (.)88

فرایندهای شناختی خودکار در فرد میشود ( .)74ذهنآگاهی

تکانشگری با بیماریهای اساسی ،مشکالت خانوادگی ،شغلی و

به بیماران ،آگاهی لحظهبهلحظه را آموزش میدهد و در نتیجه،

اجتماعی ،تصادفات و خشونت رابطه دارد ،و میتواند افراد را

بیماران مبتال به این اختالل می توانند بهتر ،تغییرات رفتاری و

مستعد ایجاد یا تداوم رفتارهای مرتبط با آسیب روانی سازد

شناختی خود را به شیوهای غیرقضاوتی و پذیرا مشاهده کنند

( .)87تکانشگری و خودبازداری از دیرباز در متون علمی همواره

( .)75مهارتهای ذهنآگاهی با افزایش توجه به موضوع هدف،

به عنوان نقطه مقابل یکدیگر مطرح شدهاند ( .)80فرایندهای
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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پرخاشگرانه ( )82در ارتباط است .بیماران دوقطبی در وظایف

حميد کاظمی زهرانی و همکارش

توسعه و بهکارگیری این روش درمانی برای بیماران مبتال به

دریافت الکتروشوک در سه ماه گذشته تعیین شد .آزمودنیها

اختالل دوقطبی انجام دادهاند .نتایج تحقیقات این پژوهشگران،

به صورت تصادفی به دو گروه  73نفره ،آزمایش و کنترل

تاثیر این روش درمانی را در تنظیم خلق و عملکرد اجرایی

تقسیم شدند .در نهایت با احتساب ریزش نمونه 84 ،نفر در

( ،)72بهبود تنظیم هیجان و افزایش کیفیت زندگی (،)71

گروه آزمایش و  86نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .معیارهای

کاهش اضطراب و افزایش انعطافپذیری ( ،)73و مقاومت در

ورود عبارت از  )8دریافت تشخیص اختالل دوقطبی توسط

برابر تغییرات خلقی سریعتر( )03نشان میدهد .از سوی دیگر،

روانپزشک  )7داشتن رژیم دارویی منظم  )0فقدان عالیم

پژوهشها نقش ذهنآگاهی را در کاهش تکانشگری ( )08،07و

مرحله حاد بیماری )4نداشتن سوءمصرف مواد  )5دارا بودن

بهبود عملکردهای اجرایی ( )76،00در بیماران مبتال به

سن باالتر از  81سال  )6دارا بودن سواد خواندن و نوشتن )2

اختالالت روانی گزارش نمودهاند .لذا با توجه به نتایج تحقیقات

عدم دریافت هر گونه آموزش رواندرمانی دیگر قبل و در حین

مذکور و خال موجود در بررسی اثربخشی این رویکرد درمانی در

انجام درمان ذهنآگاهی بودند .معیارهای خروج شامل  )8ابتال

درمان نقایص شناختی و رفتاری بیماران دوقطبی ،پژوهش

به اختالل روانپزشکی همزمان با اختالل دوقطبی  )7ترک دارو

حاضر به بررسی اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی

 )0عدم رضایت برای شرکت در دوره درمان یا اتمام آن )4

بر تکانشگری و خودبازداری بیماران دوقطبی تحت درمان

غیبت بیش از دو جلسه در طول درمان بود .ابزار پژوهش برای

دارویی پرداخته است.

جمعآوری اطالعات ،عالوه بر پرسشنامه جمعیتشناختی که
شامل پرسشهایی در زمینه سن ،تحصیالت ،جنس ،و وضعیت

روش بررسی

تاهل بود ،از پرسشنامههای زیر نیز برای جمعآوری اطالعات

این مطالعه از نوع نیمهآزمایشی بود که بر اساس طرح

استفاده شد.

تجربی مبتنی بر کارآزمایی بالینی ،برای مقایسه تاثیر

 -8مقیاس تکانشگری بارات ( )BIS-11توسط بارات

شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،در دو گروه آزمایش و

( )8334ساخته شده است و همبستگی خوبی با تکانشگری

کنترل ،همراه با پیشآزمون-پسآزمون اجرا گردید .جامعه

آیزنک دارد و ساختار پرسشهای گردآوری شده از هر دو

آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه بیماران مبتال به اختالل

پرسشنامه ،نشاندهنده ابعادی از تصمیمگیری شتابزده و

دوقطبی مراجعهکننده به مراکز بهزیستی بیماران اعصاب و

فقدان دوراندیشی است .این پرسشنامه دارای  03ماده است و

روان اصفهان در سال  36میباشد .حجم نمونه این پژوهش43

فرد به هریک از مادههای این پرسشنامه که در یک مقیاس

نفر بیمار مبتال به اختالل دوقطبی (73زن73-مرد) برآورد شد.

پنج درجهای ( )8هیچگاه )7( ،بهندرت )0( ،گاهی اوقات)4( ،

از میان بیماران دوقطبی در دسترس مراجعهکننده به مرکز

اغلب ) 5( ،همیشه ،تنظیم شده است ،پاسخ میدهد .این

بهزیستی بیماران اعصاب و روان نورالمهدی اصفهان ،بیماران دو

مقیاس سه عامل تکانشگری شناختی/توجهی (سواالت

قطبی (نوع  Iو  )IIکه تحت درمان دارویی استاندارد با

 ،)5،6،3،88،73،74،76،71تکانشگری حرکتی (سواالت

تثبیتکنندههای خلقی قرار داشتند (تحت نظر روانپزشک) و

 )7،0،4،82،86،83،78،77،70،75،03و تکانشگری مبتنی بر

در دوره بهبود نسبی بیماری بهسر میبردند ،برای ورود به

بیبرنامگی (سواالت  )8،2،1،83،87،80،84،85،81،72،73را

پژوهش ،انتخاب شدند .منظور از دوره بهبود نسبی ،دورهای

ارزیابی میکند .در این مقیاس حداقل امتیاز ممکن  03و

است که بیمار عالئم مرحله حاد مانیا ( خلق باال،

حداکثر  873خواهد بود .نمرات بین 03تا 43میزان تکانشگری

تحریکپذیری ،اعتمادبه نفس کاذب ،رفتارهای پرخطر) و عالئم

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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محققان حوزه اختالالت خلقی ،تالشهای فراوانی را در جهت

مواردی نظیر فقدان افکار خودکشی و نداشتن سابقه بستری و
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به بازداری فرایندهای شناختی نامربوط کمک میکند (.)76

سایکوتیک (توهم و هذیان) را نشان ندهد .شدت بیماری نیز با

درمان ذهن آگاهی بر تکانشگری و خود بازداری بيماران دوقطبی

باالتر از  13بیانگر تکانشگری در حد باال است .متن و

پس از تقسیم تصادفی آزمودنیها به دو گروه آزمایش و

همکاران( )8335میزان روایی و پایایی این پرسشنامه را به

کنترل ،پرسشنامههای مذکور در هر دو گروه آزمایش و کنترل

ترتیب  3/12و 3/23گزارش نمودهاند .در ایران نیز اختیاری و

در مرحله پیشآزمون اجرا گردید .هر دو گروه پیش از اجرای

همکاران ( )04به هنجاریابی نسخه فارسی این پرسشنامه

مداخله به جز درمان دارویی تیپیکال بایپوالر (تحتنظر

پرداختهاند و روایی وپایایی پرسش نامه مذکور را بهترتیب،

روانپزشک) هیچ مداخله دیگری دریافت نمیکردند .پس از

3/25و  3/10گزارش نمودهاند که نشان میدهد این پرسشنامه

اجرای پیشآزمون ،گروه آزمایش ،درمان دارویی به همراه

از نظر روایی وپایایی در حد مطلوب است.

آموزش شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در  1جلسه

در سال  8333تدوین گردیده است .این پرسشنامه دارای 03

مصرف دارو ،مجاز به دریافت هیچ مداخله دیگری نبود .جلسات

پرسش پنج گزینهای است .آزمودنی در یک مقیاس لیکرت پنج

درمانی بهصورت گروهی 7 ،بار در هفته و هر جلسه به مدت

درجهای ( )8همیشه )7( ،اغلب )0( ،بعضی اوقات )4( ،به

 33دقیقه برگزار شد .شرح جلسات آموزش شناختدرمانی

ندرت )5( ،هرگز ،میزان موافقت و یا مخالفت خود را با هر یک

مبتنی بر ذهنآگاهی به صورت زیر میباشد .پس از اتمام

از عبارات بیان میکن د و امتیاز آزمودنی ،از طریق جمعکردن

مداخله ،برای هر دو گروه مرحله پس آزمون اجرا شد.

امتیاز عبارات مربوط به هر زیر مقیاس محاسبه می شود.

تجزیه و تحليل آماری

باالترین امتیاز در این آزمون  853و نشانگر بازداری هیجانی

دادههای حاصل از جمعآوری اطالعات توسط نرمافزار SPSS

شدید وکمترین امتیاز  03است که بیانگر بازداری هیجانی

 Inc., Chicago, IL; Version 16مورد تجزیه و تحلیل قرار

ضعبف است .این پرسش نامه ،هر یک از زیر مقیاسهای،

گرفت .در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و

فرونشاندن خشم ،مراعات دیگران ،کنترل تکانه و

در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره

مسؤلیتپذیری را اندازهگیری میکند .ا ز خرده مقیاسها

استفاده گردید.

باالترین امتیاز(  05امتیاز برای دو خرده مقیاس :فرو نشاندن

مالحظات اخالقی

خشم و م راعات دیگران و  43امتیاز برای خرده مقیاس های

پروپوزال این ت حقیق توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد

کنترل تکانه و مسئولیت پذیری) ،بیانگر سطح باالی آن زیر

نجف

مقیاس و توانایی فرو ن شاندن خشم فرد است .همچنین

.)IAU.NAJAFABAD REC.1397.12 1034/5377

پایینترین امتیاز (2و ) 1نیز نشانگر سطح پایین خرده

شایان ذکر است که جهت رعایت مالحظات اخالقی ،عالوه بر

مقیاس مورد نظر و عدم توانایی در مهار خشم خویش است.

اخذ کد اخالق برای پژوهش ،توضیحات الزم در خصوص

وینبرگر ( )8338ضریب همبستگی این مقی اس را در نمونه

اهداف و نحوه انجام کار به شرکتک نندگان داده شد و در

 016نفری از دانش آموزان شهری 3/38گزارش کرده و پایایی

ضمن اخذ رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه ،به آنان

باز آزمایی را نیز در یک فاصله دو هفتهای  3/13و در یک

اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه باقی خواهد ماند و در

فاصله  2ماهه  3/26گزارش کرده است .در پژوهش حاضر

هر مرحله از تحقیق در صورت تمایل ،مجاز به انصراف از

برای تعیین پایایی پرسش نامه مذکور از روش آلفایکرونباخ

شرکت در پژوهش میباشند .همچنین چند جلسه

استف اده شد که برابر با  3/12میباشد و نشان دهنده پایایی

شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،پس از اتمام کار برای

مطلوب این پرسش نامه میباشد.

گروه کنترل اجرا گردید.
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-7پرسشنامه خودبازداری ( ،)SRSتوسط وینبرگر و شوارتز

دریافت نمود اما گروه کنترل بر اساس طرح پژوهش به جز

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1930

در حد پایین ،نمره بین 43تا 13تکانشگری متوسط و

روش اجرا
دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …
نمرهشيوع چاقی در

حميد کاظمی زهرانی و همکارش

جلسات
جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم
جلسه هشتم

زن بودهاند .جدول  8نشان میدهد که میانگین نمرات گروه

نتایج

آزمایش در ابعاد تکانشگری در مرحله پس آزمون کمتر از مرحله

از مجموع شرکتکنندگان در پژوهش ،در گروه آزمایش 1

پیش آزمون میباشد .نمرات کل تکانشگری در گروه آزمایش در

نفر( 52/8درصد) دارای تحصیالت زیر دیپلم4 ،نفر( 71/6درصد)

پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب برابر  38/73و  17/24و در گروه

دارای تحصیالت دیپلم و  7نفر( 84/0درصد) دارای تحصیالت

کنترل به ترتیب برابر با  36/54و  32/38میباشد .همچنین نتایج

دانشگاهی بودهاند .در گروه کنترل 88نفر( 61/1درصد) دارای

جدول  7نشان میدهد که میانگین نمرات خودبازداری گروه

تحصیالت زیردیپلم و  5نفر( 08/7درصد) دارای تحصیالت دیپلم

آزمایش در اغلب ابعاد در مرحله پسآزمون بیشتر از مرحله

بودهاند .میانگین سن شرکتکنندگان در گروه آزمایش  43/64و

پیشآزمون است .بر این اساس میانگین نمرات کل خودبازداری در

انحراف استاندارد  3/06و در گروه کنترل میانگین  02/30و انحراف

گروه آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون بهترتیب برابر با  33/31و

استاندارد  3/30میباشد .همچنین در گروه آزمایش  5نفر(05/2

 834/31و در گروه کنترل برابر با  16/04و  14میباشد.

درصد) مجرد و  3نفر ( 64/0درصد) متاهل و در گروه کنترل 4

همانطوری که در جدول 0نشان داده شده است ،پس از حذف

نفر( 75درصد) مجرد و  87نفر( 25درصد) متاهل بودهاند .عالوه بر

تاثیر پیشآزمون بر روی متغیر وابسته مشاهده میشود که بین

این در گروه آزمایش  2نفر( 53درصد) زن و  2نفر( 53درصد) مرد

میانگینهای تعدیل شده تکانشگری و ابعاد تکانشگری شناختی و

و در گروه کنترل  2نفر( 40/1درصد) مرد و  3نفر( 56/7درصد)
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جلسه چهارم

شرح مختصر
 .8عملی  :سنجش عالیم مشکل های تکانشگری توسط پرسش نامه بارات ( )BIS-11و خودبازداری توسط
پرسش نامه وینبرگر و شوارتز ()SRS
 .7تکنیک  :خوردن کشمش ( چشیدن طعم توجه آگاهی )
 .0بازخورد از شرکت کنندگان ،پس از تمرین _ارائه تمرین در منزل
 .8تئوری  :اثرهای مدیتیشن بر مغز و ماده خاکستری – شواهد پژوهشی
 .7تکنیک  :توجه آگاهانه به تنفس در حالت نشسته
 .0بارخورد از شرکتکنندهها ،پس از اجرای تکنیک – ارائه تمرین در منزل
 .8تئوری  :تجربه مجسم احساسات جسمی.
 .7تکنیک  .8 :آگاهی هوشیارانه از دست ها.7.مراقبه پویش بدن ()Body Scan
 .8تئوری :زیستن در لحظه اکنون ،این جا .یوگا چیست ؟ چرا یوگا ؟
 .7تکنیک :یوگای آگاهانه به صورت ایستاده (متناسب با شرایط فیزیکی افراد و محیط برگزاری دوره ).
 .0بازخورد از شرکتکنندگان ،پس از اجرای تکنیک – ارایه تمرین در منزل .
 .8تئوری :برقراری ارتباط با احساسات .
 .7تکنیک :فشارسنج جسمی.
 .0بازخورد از شرکتکنندهها ،پس از اجرای تکنیک -ارائه تمرین در منزل.
 .8تئوری :دوستی با احساسات ناخوشایند.
 .7تکنیک :ایجاد یک مشکل و کار کردن روی آن از طریق بدن .
 .0بازخورد از شرکتکنندهها،پس از اجرای تکنیک -ارائه تمرین در منزل.
 .8تکنیک :توجه آگاهانه به شنیدن و فکر کردن .تمرین مکث سه دقیقه ای.
 .7بازخورد از شرکتکنندهها ،پس از اجرای تکنیک -ارائه تمرین در منزل .
 .7تئوری :گسترش مراقبه در سطح زندگی .جمعبندی آموختههای یک ماه گذشته.
 .0عملی :توجه آگاهی در زندگی روزمره

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1930

جدول  :8خالصه جلسات درمانی ذهنآگاهی(کابات زین)8333،

درمان ذهن آگاهی بر تکانشگری و خود بازداری بيماران دوقطبی

نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت

کنترل تکانه و مراعات دیگران شرکتکنندگان بر حسب عضویت

معناداری وجود دارد ( .)P<3/35بنابراین فرضیه تاثیر

گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت
وجود

دارد

(.)P<3/35

بنابراین

دوقطبی ،برای تکانشگری و ابعاد تکانشگری شناختی () p=3/30

تاثیرشناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودبازداری بیماران

و تکانشگری حرکتی ( )p=3/338مورد تایید قرار میگیرد .اما

دوقطبی ،برای خودبازداری و ابعاد فرونشاندن خشم (،)p=3/337

برای بعد بیبرنامهگی ) )p= 3/27مورد تایید قرار نمیگیرد.

کنترل تکانه ( )p=3 /38و مراعات دیگران ( )p=3/336مورد تایید

همانطوری که در جدول 4نشان داده شده است ،پس از حذف

قرار میگیرد .اما برای بعد مسئولیتپذیری ( ) p=3/31مورد تایید

تاثیر پیشآزمون بر روی متغیر وابسته مشاهده میشود که بین

قرار نمیگیرد.

متغير

تکانشگری شناختی
تکانشگری حرکتی
بیبرنامگی
نمرهکل تکانشگری

گروه

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پس آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

74/37
76/20
00/83
05/78
04/31
04/53
38/73
36/54

5/30
4/26
6/38
6/54
1/78
1/04
84/83
86/46

70/72
72/12
71/05
06/64
08/88
00/01
17/24
32/38

4/20
4/17
4/48
2/76
6/60
3/37
87/13
81/01

جدول :7میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون ا بعاد خودبازداری بر حسب عضویت گروهی
متغير

فرونشاندن خشم
کنترل تکانه
مراعات دیگران
مسئولیتپذیری
خودبازداری

گروه

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پس آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

73/21
81/17
75/00
70/07
75/20
70/36
72/74
70/30
33/31
16/04

5/74
4/24
5/72
6/62
4/07
5/43
0/88
5/58
83/56
85/53

78/26
82/34
72/35
78/36
71/31
78/53
72/81
70/53
834/31
14/33

4/87
4/81
4/86
5/77
0/30
5/03
0/23
4/06
83/48
84/50
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شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر تکانشگری بیماران

معناداری

جدول : 8میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون مولفههای تکانشگری بر حسب عضویت گروهی

فرضیه

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1930

ایرانو …ابعاد فرونشاندن خشم،
خودبازداری
دخترشده
تعدیل
میانگینهای
دانشگاههای
دانشجویان
تکانشگری حرکتی شرکتکنندگان بر حسب عضویت گروهی ،بینشيوع چاقی در

حميد کاظمی زهرانی و همکارش

مجذورات

آزادی

مجذورات

تکانشگری شناختی

864/58

8

864/58

86/18

تکانشگری حرکتی
بی برنامگی
نمره کل تکاشگری
تکانشگری شناختی
تکانشگری حرکتی
بیبرنامگی
نمره کل تکانشگری

808/74
203/53
5534/22
53/15
754/66
0/83
222/46

8
8
8
8
8
8
8

808/74
203/53
5534/22
53/15
754/66
0/83
222/46

2/38
08/51
37/40
5/83
80/68
3/80
87/14

متغير ها

پیشآزمون

عضویت گروهی

F

معنا داری

ميزان تاثير

3/338

3/43

3/32

3/38
3/338
3/338
3/30
3/338
3/27
3/338

3/77
3/56
3/22
3/82
3/05
3/38
3/07

3/27
3/33
3/33
3/53
3/34
3/36
3/30

آماری

جدول :4نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر عضویت گروهی بر خودبازداری و ابعاد آن
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

فرونشاندن خشم

708/52

8

708/52

50/61

کنترل تکانه
مراعات دیگران
مسئولیت پذیری
خودبازداری
فرونشاندن خشم
کنترل تکانه
مراعات دیگران
مسئولیتپذیری
خودبازداری

830/52
836/38
68/14
0327/32
47/18
13/35
805/10
3/338
522/47

8
8
8
8
8
8
8
8
8

830/52
836/38
68/14
0327/32
47/18
13/35
805/10
3/338
522/47

3/31
84/75
84/07
14/12
87/63
6/10
1/36
3/38
87/28

متغيرها

پیشآزمون

عضویت گروهی

F

معنا

ميزان

توان

داری

تاثير

آماری

3/338

3/65

3/33

3/334
3/338
3/338
3/338
3/337
3/38
3/336
3/31
3/338

3/76
3/04
3/04
3/20
3/05
3/77
3/72
3/38
3/07

3/16
3/35
3/36
3/33
3/30
3/28
3/17
3/35
3/30

( )07و زارع و همکاران ( )00همخوانی دارد .نتایج تحقیقات

بحث

این پژوهشگران نشان میدهد که ذهنآگاهی میتواند بر کاهش

هدف از انجام پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش ذهنآگاهی

تکانشگری موثر باشد .جهت تبیین یافته بهدست آمده میتوان

بر تکانشگری و خودبازداری بیماران دوقطبی تحت درمان

مطرح ساخت که ،تمرکز اصلی در درمان مبتنی بر ذهناگاهی

دارویی بود .با توجه به یافتههای بهدست آمده ،نتایج این

بر تخصیص کامل توجه به هدف به صورت لحظهبهلحظه است،

پژوهش نشاندهنده تاثیر جلسات آموزش ذهنآگاهی بر کاهش

تکانشگری دقیقاً نقطه مقابل این وضعیت است .تکانشگری

تکانشگری و افزایش خودبازداری در بیماران دوقطبی تحت

زمانی رخ میدهد که فرد نسبت به اهداف و آنچه که به صورت

درمان دارویی است .یکی از یافتههای این پژوهش ،اثربخشی

غیرقابل پیشبینی رخ میدهد توجه و هوشیاری در لحظه

درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش تکانشگری

ندارد .عملکرد ذهنآگاهانه به واسطه ایجاد بینش و آگاهی در

بیماران دوقطبی است که با نتایج تحقیقات و کرمی و همکاران
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جدول :0نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر عضویت گروهی بر تکانشگری و ابعاد آن

درمان ذهن آگاهی بر تکانشگری و خود بازداری بيماران دوقطبی

( .)05در تکانشگری نیز با ضعف و ناتوانی در تنظیم هیجانی

توجه هوشیارانه نسبت به وقایعی است که پیرامون افراد رخ

روبرو هستیم .بنابراین میتوانیم این بهبود را ناشی از تاثیر ذهن

میدهد .بیماران دوقطبی به واسطه نوسانات توانکاه خلقی ،با

آگاهی بر تنظیم هیجان بدانیم .تکانشگری اغلب تحت عنوان

ضعف عمده در خودکنترلی و خودبازداری بهویژه در

بیصبری و فقدان اندیشه نسبت به پیامدهای یک عمل شناخته

موقعیت های حساس روبرو هستند ،که بازنمایی آن در

میشود ،این درحالیست که همانطور که متذکر شدیم رویکرد

رفتارهای سازش نایافته هیجانی و اجتماعی قابل مشاهده

و ماهیت اصلی در درمان مبتنی بر ذهنآگاهی بر فراگیری

است .از این رو ،این رویکرد درمانی به عنوان یک درمان فرعی

توجه هشیارانه و به نوعی آموزش صبوری و تکنیکهای مبتنی

و مکمل می تواند تاثیر بسزایی در بهبود عالئم مربوط به

بر کنترل هشیار افکار و رفتار به افراد است .همچنین استفاده از

نقایص خودبازداری و خودکنترلی در افراد دارای نشانههای

تکنیکهای توجه ،تمرکز مجدد و ارزیابی ،باعث میشود که فرد

اختالل دوقطبی ایفا نماید  .برقراری ارتباط با احساسات و

با نگاهی متفاوت به ارزیابی رویدادها بپردازد و به جوانب و

دوستی با احساسات ناخوشایند ،شناسایی عواطف و احساسات

پیامدهای درازمدت آن توجه کند .بنابراین ،این درمان میتواند

و هم چنین نحوه برقراری صحیح ارتباط با آنها ،با تاثیری که

برای کنترل رفتارهای تکانشی و لجامگسیخته در این بیماران،

بر مهارت تنظیم هیجانی اعمال میکند میتواند در بهبود

مثمر ثمر واقع شود .عالوه بر موارد فوق ،پژوهشها ( )06نشان

خودبازداری بهعنوان یکی از راهبردیترین زیرمجموعههای

دادهاند که ،ذهنآگاهی بر عملکرد قشر پیشپیشانی مغز تاثیر

خودکنترلی و تنظیم هیجانی صحیح موثر باشد.
همچنین تک نیک توجه آگاهانه به شنیدن و فکرکردن برای

میگذارد .این ناحیه از مغز در جلوگیری از تکانشگری و

"فرو نشاندن خشم" به عنوان یکی از مولفههای خودبازداری

رفتارهای سازشنایافته مرتبط با آن درگیر است.
بنابراین کاهش تکانشگری در افراد دوقطبی را میتوان

مفید بهنظر می رسد .در نتیجه انجام این تکنیک فرد با

حاصل تقویت عملکرد قشر پیشپیشانی آنها در پی مداخالت

مشاهده افکار و احساسات ،واقعیتهای درونی و بیرونی را

مبتنی بر ذهنآگاهی دانست .از دیگر یافتههای این پژوهش،

بدون قضاوت و تحریف درک می کند و در این راستا با افزایش

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش

توانایی مواجهه با طیف وسیعی از تجربیات خوشایند و

خودبازداری بیماران دو قطبی تحت درمان دارویی میباشد که

ناخوشایند ،به سطح باالیی از تحمل فردی دست پیدا میکند.

با نتایج پژوهشهای ویلیامز و تایر ( )06و قربانی و خلیلیان

عالوه بر موارد فوق ،درمان مبتنی بر ذهنآگاهی بر چندین

( )02همسو است.

کارکرد عمده شناختی و فیزیولوژیک درگیر در بازداری و

این پژوهشها تاثیر ذهنآگاهی را در افزایش بازداری از

کنترل بازدارنده موثر واقع میشود .تمرینهای ذهنآگاهی ،با

پاسخ بیان میکنند .در تبیین این همسویی میتوان عنوان کرد

تسریع در

فعالیت قشر پیشپیشانی که خواستگاه

که در درمان مبتنی بر ذهنآگاهی تمرکز اصلی بر فراگیری

عملکرده ای اجرایی از جمله خودبازداری میباشد ،همراه است

تکنیکهای توجه هوشیار و زیستن در لحظه است .واضح است

( ،)06لذا وضعیت خودبازداری و خودکنترلی در این بیماران

که افراد ،هر چه بیشتر با این تکنیک آشنا شده و آن را در

پس از این آموزشها و فراگیری فنون مرتبط با آن بهبود پیدا

زندگی روزمره خویش بهکار گیرند از توانایی باالتری برای

میکند.
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مثبتی بر افزایش مهارت خودتنظیمی و تنظیم هیجانی دارد

عوامل زیربنایی در از دست دادن کنترل و بازداری فردی ،عدم

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1930

خواهند بود ،چرا که یکی از
خودکنترلی
خودبازداری و
برخوردارایران …
دانشگاههای
دانشجویان دختر
لحظه برای فرد ،موجب ارتقای خودآگاهی هیجانی شده و تاثیرشيوع چاقی در

حميد کاظمی زهرانی و همکارش

( ،)p<3/335مداخله شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی

بررسی مدت زمان ابتال شرکتکنندگان به این اختالل و تاثیر

منجر به کاهش مولفههای تکانشگری شناختی و تکانشگری

آن بر پژوهش حاضر امکان پذیر نبود .از سوی دیگر ،کم بودن

حرکتی و همچنین افزایش خودبازداری بهویژه در ابعاد

تعداد بیماران دوقطبی نوع دو برای شرکت در پژوهش ،که

فرونشاندن خشم ،کنترل تکانه و مراعات دیگران در بیماران

باعث شد از هر دو گروه بیماران (نوع یک و نوع دو) در این

دوقطبی تحت درمان دارویی میگردد .بهطورکلی این نتیجه را

مطالعه استفاده گردد و عدم همکاری الزم از سوی بیماران

میتوان حاصل تعامل چندجانبه بین درمان مبتنی بر

(غیبت از جلسات ،انجام ندادن تکالیف خانگی ،عدم تمایل به

ذهناگاهی با ساختارهای قشر پیشپیشانی ،کارکردهای اجرایی

ادامه درمان) از جمله محدودیتهایی بود که پژوهش حاضر در

و تنظیم هیجانی دانست .امید است نتایج این پژوهش

مرحله اجرا با آن مواجه گردید.

روانشناسان را به اهمیت دادن بیشتر به این روش بهعنوان یک

سپاسگزاری

رویکرد مکمل و فرعی برای درمان طیفی از اختالالت خلقی و

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه

شناختی رهنمون سازد .این پژوهش با محدودیتهایی نیز

پیام نور می باشد .در این جا ،جای دارد از مسئولین و

روبرو بوده است .از عمدهترین محدودیتهای این پژوهش

کارکنان مرکز بهزیستی بیماران اعصاب و روان نورالمهدی

میتو ان به سنجش کارکردهای شناختی با استفاده از

اصفهان و کلیه بیماران شرکت کننده در این پژوهش که با

پرسشنامههای مداد-کاغذی که ممکن است سوگیری بیشتری

مشارکت خود ،انجام این پژوهش را ممکن نمودند و حامی

در بهدستآوردن نتایج پژوهش داشته باشد و و محدودیت

مالی ندارد ،تشکر به عمل آید.

زمانی در این پژوهش که مانع از اجرای درمان در جلسات
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Original Article
Introduction: Bipolar disorder is combined with chronic symptoms that have effect on cognitive abilities
and executive functions. The purpose of present study was to investigate efficacy of mindfulness based
cognitive therapy (MBCT) on impulsivity and self-inhibition in the patients with bipolar disorder under
medical treatment.
Methods: This study was quasi-experimental, pretest-posttest design with the control group. 30 men and
women with bipolar disorder referred to psychiatry center of Almahdi Welfare in Esfahan were selected
through convenience sampling method and assigned in two groups: experimental (14) and control (16)
randomly. Both groups performed behavioral impulsivity scale (BIS-11) and self-inhibition scale (SRS) in
the pretest and posttest phases. Experimental group was treated with mindfulness based cognitive therapy
(MBCT) for 8 sessions. The data were analyzed by MANCOVA.
Results: Covariate analyze demonstrated that of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) was effective
on reducing the impulsivity and increasing the self-inhibition in the experimental group.
Conclusion: Based on this finding, reduce cognitive impulsivity and motor impulsivity, and increase selfinhibition in anger control, impulse control and respect for others dimensions, is because of mindfulness
based on cognitive therapy. Considering psychological intervention based on mindfulness, in addition to
medical treatment is of particular importance.
Keywords: Bipolar disorder, Mindfulness, Impulsive behavior, Inhibition.
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