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 )1گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
تاریخ پذیرش49/9/12 :

تاریخ دریافت49/71/71 :

در دهه اخیر ذهنآگاهی به عنوان یکی از درمان های موثر در درمان بسیاری از اختالالت معرفی شده است؛ هدف پژوهش حاضر
تعیین میزان اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران مبتالء به سندرم روده تحریکپذیر است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد .نمونه آماری پژوهش ،شامل  03بیمار مبتالء به سندرم روده
تحریکپذیر بود که از میان کلیه بیمارانی که در سال  3030به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند و پس از مصاحبه ،دریافت
مالک های تشخیصی  Rome-IIIو تکمیل پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری ،با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
ساده( 31نفر برای هر گروه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .دو ماه پس از اتمام دوره 8
جلسه ای(هفته ای یک جلسه گروهی  33دقیقه ای به مدت دو ماه) درمان ذهن آگاهی ،پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری
در هر دو گروه اجرا شد .داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرمافزار  SPSS vol.20مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش :درمان ذهن آگاهی در ارتقای کیفیت زندگی( )P=0.005و افزایش ادراک بیماری( )P=0.002بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر در گروه آزمایشی به طور معناداری اثربخش بوده است.
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد که با اجرای درمان ذهن آگاهی می توان به ارتقای کیفیت زندگی و ادراک بیماری در
بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر کمک کرد.
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چکیده
مقدمه :یکی از چالش های بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر کاهش کیفیت زندگی و چگونگی ادراک بیماری است.
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مقدمه
سندرم روده تحریک پذیر یکی از بیماری های
شایع گوارشی است که بخش قابل توجهی از جامعه را
درگیر میکند .در این بیماری گرچه از نظر ارگانیک
علل خاصی وجود ندارد اما دردهای مزمن شکمی،
اسهال ،یبوست یا نفخ موجود ،کیفیت زندگی آن ها را
تحت تاثیر قرار می دهد( ،)3به گونه ای که غیبت از
کار و کاهش کیفیت روابط اجتماعی از عوارض مهم آن
به شمار می روند(.)2
میزان شیوع این اختالل در کشورهای مختلف
متفاوت است .بر اساس مطالعات جمعیتی که در ایران
انجام شده است ،شیوع آن را از  0/1تا  1/8درصد
گزارش می دهند( .)0،3سندرم روده تحریک پذیر
بیماری دوران جوانی است و در اکثر افراد پیش از 31
سالگی بروز می کند( )1و در زنان شایع تر از مردان
بوده و ماهیتی مزمن دارد(.)6
بر اساس معیارهای تشخیصی روم به عنوان یک
بیماری عملکردی یا اختالل روده ای مطرح گردید که
با درد یا ناراحتی شکمی عودکننده ،حداقل سه بار در
ماه در سه ماه گذشته یا حداقل از شش ماه قبل شروع
شده باشند و همراه با دو یا بیشتر از معیارهای زیر)3 :
بهبود درد شکمی با اجابت مزاج؛  )2شروع درد شکمی
با تغییر در دفعات اجابت مزاج؛  )0شروع درد شکمی با
تغییر در قوام مدفوع(.)7
از دیگر متغیرهای مرتبط به سندرم روده تحریک
پذیر ،داشتن سبک زندگی ناسالم و کیفیت زندگی
آسیب دیده و متعاقب آن ،با باال بودن اختالالت روان
شناختی ،بیماران مستعد اختالالت مربوط به سالمتی و
بیماری هستند .کیفیت زندگی مربوط به سالمت ،جنبه
هایی از زندگی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر تحت
تاثیر بیماری یا سالمت می باشند و به میزان
تاثیرپذیری سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی فرد از
بیماری و درمان آن بستگی دارد( .)8در بررسی کیفیت
زندگی ،ارزیابی نگرش فرد درباره عملکردش در چندین
بعد از زندگی و ارزیابی این که به اعتقاد شخص کدام
عوامل نقش بیشتری در کیفیت زندگی وی دارند ،از
اهمیت اساسی برخوردار است( .)3بنا بر این کیفیت
زندگی مرتبط با سالمت شامل ارزشی است که فرد
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علی رغم تاثیری که بیماری ،جراحت یا درمان بر
کنشوری ،ادراکات و فرصت های اجتماعی وی دارند،
برای زندگی خویش قائل است(.)33
یکی از چالش های مشترک و معمول بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر ،به ویژه بیمارانی
که با مسائل درمانی و پزشکی متعددی رو به رو
هستند ،رویارویی با بیماری و چگونگی ادراک آن است.
در این راستا لونتال و دیفنباخ  ،3337مدل خودتنظیم
گری را که به تبیین بیماری در زمان تشخیص و در
طول بیماری می پردازد ،مطرح کردند .این مدل،
رفتارهای سالم را نتیجه ادراک چندوجهی و پیچیده
بیماری می داند .بر اساس این مدل ،فرد نقشی پویا و
فعال در ادراک بیماری ایفا می کند( .)33ادراک بیماری
شامل اطالعاتی در پنج بعد است :ماهیت ،یعنی
برچسب و عالئم مربوط به بیماری(مانند خستگی و
ضعف)؛ علت یا باور در مورد علل مسبب آغاز بیماری؛
مدت زمان یا ادراک فرد در مورد طول مدت بیماری
برحسب این که حاد ،دورهای یا مزمن است؛ پیامدها یا
نتایج مورد انتظار فرد از بیماری برحسب اثرات
اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و جسمی و موثر بودن
کنترل ،درمان و بهبودی(.)32
با وجود مطالعات بسیاری که در درمان سندرم روده
تحریکپذیر صورت گرفته ،تنها اثربخشی تعداد اندکی
از درمان ها اثبات شده است و درمان این اختالل اغلب
دست نیافتنی است( .)30نیاز به شناسایی درمان های
موثر بسیار مهم است ،زیرا درمان سندرم روده تحریک
پذیر هزینه های بسیار گزافی را به خود اختصاص می
دهد و با اختالالت قابل توجهی در زمینه کیفیت
زندگی ،موقعیت شغلی و عملکرد جنسی در ارتباط
است(.)33
از جمله روش های درمانی که می تواند در بهبود
عالئم جسمی بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک
پذیر موثر باشد و کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته است ،درمان ذهن آگاهی است .این درمان یک
مداخله کوتاه مدت و ساختاریافته است که از روی مدل
کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی ساخته شده است
و اصول درمان شناختی رفتاری به آن اضافه می
شود( .)31ذهن آگاهی به عنوان یک احساس بدون
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قضاوت و متعادل از آگاهی تعریف شده است که به
واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده های فیزیکی،
همان طور که اتفاق می افتد ،کمک می کند(.)36
آموزش ذهن آگاهی باعث ایجاد یک نگرش یا رابطه
متفاوت با افکار ،احساسات و عواطف می شود که شامل
حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و داشتن نگرش
همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است .به واسطه
تمرین ها و تکنیک های مبنی بر ذهن آگاهی ،فرد
نسبت به فعالیت های روزانه خود و از به کار بردن
خودکار ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد،
از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افکار ،احساسات و
حالت های جسمانی بر آن ها کنترل پیدا میکند و از
ذهن روزمره و خودکار متمرکز بر گذشته و آینده رها
می شود(.)36،37
هر چند مطالعات مشابهی به طور کامل به بررسی
تاثیر درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و ادراک
بیماری بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر
صورت نگرفته است ،با این حال برخی مطالعات
اثربخشی این درمان را در این اختالل مورد بررسی قرار
داده اند .به عنوان مثال یاتسون و همکاران ،2333
درمان ذهن آگاهی را در بیماران مبتالء به سندرم روده
تحریک پذیر با روش مواجهه ترکیب کرده اند و کاهش
عالئم روان شناختی و جسمی و ارتقای کیفیت زندگی
را گزارش نمودند(.)38
در سال های اخیر ذهن آگاهی ،به دلیل پیچیدگی و
تنوع مشکالت برخی اختالالت که نیازمند یک برنامه
ساختاریافته و دقیق هستند ،در بهبود کیفیت زندگی
دامنه نسبتاً متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است .از
سوی دیگر با در نظر گرفتن این نکته که اکثر
مطالعات ،مسائل جسمی بیماران مبتالء به سندرم روده
تحریک پذیر را در نظر گرفته اند و کمتر به بررسی
ادراک بیماری در این بیماری پرداخته اند ،وجود خالء
های بسیاری در ادبیات پژوهشی این حوزه ،انجام
مطالعات بیشتر را ضروری می سازد؛ به همین منظور
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی درمان
ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری ،بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود که با استفاده از
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل با انتساب
تصادفی انجام گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه افرادی بود که در سال  3030به مراکز درمانی
شهر تبریز اعم از دولتی و خصوصی مراجعه کرده اند.
آزمودنی های این پژوهش شامل دو گروه از بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر بودند که به وسیله
مصاحبه بالینی بر اساس مالک های تشخیصی
 Rome-IIIمورد مصاحبه تشخیصی قرار گرفتند و
پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری را تکمیل
کردند .با توجه به این که در طرح های آزمایشی تعداد
آزمودنی ها در هر یک از گروه ها حداقل باید  31نفر
باشد( ،)33تعداد  03نفر از بیماران به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و
آزمایش( 31نفر برای هر گروه که از نظر ویژگی های
دموگرافیک چون مدت ابتالء به بیماری ،سن ،وضعیت
اقتصادی و سابقه شغلی همسان شده بودند) جایگزین
شدند .یک گروه از آزمودنی ها در معرض درمان ذهن
آگاهی قرار گرفتند و یک گروه به عنوان گروه کنترل
در نظر گرفته شد و هیچ گونه مداخله ای بر روی آن ها
اجرا نشد .درمان ذهن آگاهی به عنوان متغیر مستقل
برای گروه آزمایش اعمال شد .کیفیت زندگی و ادراک
بیماری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .برای
هر دو گروه کیفیت زندگی و ادراک بیماری به صورت
پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسش نامه
کیفیت زندگی و ادراک بیماری سنجیده شد.
پس از انتخاب گروه های نهایی پژوهش ،از
آزمودنی های دو گروه خواسته شد که در یک جلسه
توجیهی شرکت کنند .در این جلسه با تشریح اهداف
پژوهش سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعان
برای شرکت در پژوهش جلب شود .به منظور رعایت
اصول اخالقی ،فرم موافقت برای همکاری در پژوهش
توسط مراجعان تکمیل شد و پژوهشگران به مراجعان
این اطمینان را دادند که کلیه مطالب ارائه شده در
جلسات درمانی و نتایج پرسش نامه ها محرمانه خواهد
بود .ضمن این که جلسات درمان ذهـــن آگاهـــی در
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کلینیک بزرگمهر شهر تبریز انجام شد.
مالک های ورود بیماران به نمونه پژوهش عبارتاند
از عدم دریافت درمان های روان شناختی قبل از ورود
به پژوهش ،دارا نبودن سایر اختالالت گوارشی
ساختاری یا کارکردی همزمان ،در صورت مصرف دارو،
امکان ثابت نگه داشتن نوع و میزان داروی مصرفی
طی مدت پژوهش ،داشتن حداقل  23سال و حداکثر
 33سال ،دارا بودن حداقل سطح تحصیالت دیپلم،
موافقت بیمار برای شرکت در پژوهش و امضای
رضایت نامه کتبی.
داشتن اختالل سایکوتیک و یا سایر اختالالت
گوارشی همزمان ،دارا بودن مالک های کامل اختالل
شخصیت در محور  ،IIوجود مخاطراتی برای بیمار نظیر
خونریزی گوارشی ،وجود خون در مدفوع ،تب ،کاهش
وزن ،کم خونی ،اسهال شبانه ،دل پیچه های شدید و
سایر عواملی که در پژوهش تداخل ایجاد کند و هم
چنین سایر مشکالتی که امکان عدم دریافت دارو و
ثابت نگه داشتن آن را ناممکن می سازد به عنوان
مالک های خروج از پژوهش در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل دو
بخش می شود :پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر و پرسش نامه
ادراک بیماری .پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران
مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر توسط پاتریک و
دراسمن در سال  3338برای سنجش کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر ساخته شده
است( )23و دارای  03سوال است که در یک طیف پنج
درجه ای نمره گذاری می شود حداقل و حداکثر نمرات
در این پرسش نامه  03و  373است .با توجه به نحوه
پاسخ دهی به سواالت ،نمرات کمتر ،نشانگر کیفیت
زندگی باالتر است( .)23ابراهیمی دریانی  ،2330روایی
محتوایی این پرسش نامه را مطلوب و پایایی آن را با

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 8:17 IRST on Friday October 19th 2018

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/88گزارش
کرد( .)23برای ارزیابی ادراک بیماری بیماران مبتالء به
سندرم روده تحریک پذیر از پرسش نامه ادراک بیماری
استفاده شد .این پرسش نامه توسط بردبنت و همکاران
در سال  2336به منظور سنجش واکنش شناختی به
بیماری ساخته شده است( )22و دارای  3سوال و 3
خرده مقیاس ادراک از پیامدها ،طول مدت بیماری،
کنترل شخصی ،درمان پذیری ،شناخت عالئم ،نگرانی
در مورد بیماری ،قابلیت درک و فهم ،واکنش عاطفی و
جهت گیری علی است .دامنه نمرات  8سوال اول از 3
تا  33است .دامنه نمرات سوال ( 3مربوط به علیت) از
صفر تا ده است .آلفای کرونباخ برای این پرسش نامه
 3/83و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله  6هفته 3/32
تا  3/71گزارش شده است(.)22
در پژوهش حاضر پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی
و ادراک بیماری بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب
 3/83و  3/78برآورد شد .روایی آزمون با نظر  33تن از
اساتید دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی تبریز مورد
تایید قرار گرفت.
روش کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی توسط
کابات-زین در سال  3333ارائه گردید و سپس به
منظور کار با بیماران افسرده که در دوره بهبودی نسبی
به سر می بردند توسعه یافت .با این حال از همان آغاز
این سبک درمانی برای درمان انواع دیگر اختالالت
روانی به کار گرفته شد( .)20در پژوهش حاضر درمان
ذهن آگاهی طی هشت جلسه هفتگی  33دقیقه ای به
صورت گروهی اجرا شد .هر جلسه ،دربرگیرنده معرفی
اهداف و عناوین مباحث مربوط به آن جلسه ،بحث و
تمرینات داخل جلسه و هم چنین تمرینات خارج از
جلسه بود .خالصه ای جلسات درمان ذهن آگاهی در
جدول شماره  3ارائه شده است.
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جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

جلسه هفتم
جلسه هشتم

کارشناس ارشد بودند و  63درصد آن ها را زنان و 33
درصد را مردان تشکیل می دادند .میانگین سنی آن ها
 26سال بود و  06/6درصد آن ها مجرد و  60/0درصد
متاهل بودند .پس از اجرای درمان ذهن آگاهی ،پس از
دو ماه از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .در جدول
شماره  2نتایج مربوط به آمار توصیفی(میانگین و
انحراف معیار) دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط
پیش آزمون و پس آزمون نشان داده شده است.

سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل
میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل
کواریانس چندمتغیره در نرم افزار  SPSS vol.20مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
در این مطالعه  03نفر از بیماران مبتالء به سندرم
روده تحریک پذیر شرکت داشتند که حدود یک سال
بود به بیماری مبتال شده بودند 26/3 ،درصد دارای
مدرک دیپلم 07/0 ،درصد لیسانس و  06/6درصد

جدول شماره  .2آماره های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای
گروه
آزمایش
کنترل

کیفیت زندگی و ادراک بیماری در گروه کنترل و آزمایش
پس آزمون
پیش آزمون
متغیر
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
3/62
3/30
2/32
1/7
ادراک بیماری
3/68
2/37
3/87
2/31
کیفیت زندگی
3/62
1/30
3/80
1/00
ادراک بیماری
3/81
2/37
3/36
0/27
کیفیت زندگی

های توزیع نرمال نمرات و همسانی واریانس های
متغیرهای وابسته که از پیش فرض های آماری استفاده
از آزمون پارامتریک است ،به وسیله آزمون های

همان گونه که در جدول شماره  2مالحظه می شود
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه
کنترل و آزمایش تفاوت مشاهده می شود .پیش فرض
5
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جلسه ششم

محتوای جلسات
معرفی افراد به یکدیگر و تنطیم خط مشی کلی جلسات ،اجرای پیش آزمون و تمرین ابتدایی خوردن کشکمش ،تنفس آگاهانه و وارسی بدن و تکلیف
خانگی تنفس آگاهانه و وارسی بدن به کمک فایل صوتی.
تمرین وارسی بدن ،تمرین مراقبه نشسته ،توجه به تفسیر ذهنی به عنوان شروع مسئولیت شخصی برای افکار و احساسات و تکلیف خانگی تمرین آگاهی
از وقایع خوشایند و فعالیت های معمول روزانه زندگی.
تمرین دیدن و شنیدن آ گاهانه ،بحث پیرامون بودن در لحظه حال و مشاهده و توجه به افکار تنها به عنوان افکار و نه به عنوان حقایق یا حوادث و
تکلیف خانگی وارسی بدنی ،نشستن آگاهانه با تمرکز بر تنفس ،آگاهی از رویدادهای ناخوشایند و آگاهی از فعالیت های معمول متفاوت.
انجام مراقبه نشسته با تاکید بر ادراک احساس بدن (به عنوان تفسیر احساسات و افکار مخالف) ،معرفی پیاده روی آگاهانه و تکلیف خانگی وارسی بدنی،
نشستن آگاهانه و طوالنی ،راه رفتن آگاهانه و به آگاهی آوردن واکنش ها در مقابل استرس و اضطراب.
صحبت در خصوص گذاردن نیمی از دوره آموزشی و بیان تجربیات ،اثرات تعهد به انجام تکالیف خانگی ،نشستن آگاهانه و گسترش آگاهی از افکار ،بحث
درباره نقش ذهن آگاهی در پاسخ به استرس در زندگی روزمره و تکلیف خانگی وارسی بدنی ،راه رفتن ،نشستن و تنفس آگاهانه و هم چنین تمرین در
خصوص آگاهی از تمایز بین واکنش روزمره(بدون انتخاب آگاهانه) و پاسخ(انتخاب آگاهانه) در ارتباط با دیگران.
مراقبه نشستن طوالنی مدت ،آگاهی از تنفس ،اصوات و سپس افکار ،تمرین بازنگری تکلیف خانگی ،بحث پیرامون آماده شدن برای اتمام دوره و تکلیف
خانگی شناسایی و آگاهی از احساسات و نام گذاری آن ها در طول هفته.
مراقبه نشستن ،آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و سپس افکار و بازنگری تمرین ها و تکالیف خانگی ،تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق و تکالیف
خانگی بر اساس تمرینات قبلی.
بازنگری بدنی ،مراقبه نشسته ،بحث و بررسی کوتاه در خصوص موانع موجود در به کارگیری روش ها ،علت یابی و رفع آن برای انجام مستمر تمرینات،
بازنگری مطالب گذشته و در نهایت جمع بندی.
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کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون لوین و آزمون ام باکس
با مقادیر( )P<0.05مورد تایید قرار گرفته است ،لــذا

جدول شماره  .3نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
F
معنی داری
درجه آزادی فرضیه ها درجه آزادی خطا
ارزش
نام آزمون
3/333
21
2
33/73
3/318
اثر پیالیی
3/333
21
2
33/73
3/131
المبدای ویلکز
3/333
21
2
33/73
3/330
اثر هتلینگ
3/333
21
2
33/73
بزرگترین ریشه روی 3/330

جدول شماره  0نشان می دهد که سطوح اثر اصلی
معنی داری برای متغیرهای وابسته وجود
دارد(.)P=0.001, F(2,25)=11.79

جدول شماره  .4نتایج تحلیل کواریانس برای متغیرهای کیفیت زندگی و ادراک بیماری
F
معنی داری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
3/333
66/63
08/63
3
08/63
ادراک بیماری
3/333
8/33
0/63
3
0/63
کیفیت زندگی
3/332
33/33
6/33
3
6/33
ادراک بیماری
گروه
3/331
3/17
3/00
3
3/00
کیفیت زندگی
3/18
26
31/37
ادراک بیماری
خطا
3/310
26
33/77
کیفیت زندگی

بیماری های مزمن است( .)23همسو با یافته های
پژوهش حاضر گراسمن و همکاران  ،2333طی مطالعه
ای نشان دادند که درمان ذهن آگاهی مبنی بر کاهش
استرس در ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و
کاهش مشکالت جسمی-روانی بیماران مبتالء به
سندرم روده تحریک پذیر موثر است(.)21
یافته های پژوهش حاضر همسو با مطالعات گی
لورد و همکاران  ،2333مبنی بر تاثیر ذهن آگاهی
مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود عالئم جسمی و
افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتالء به سندرم روده
تحریک پذیر( )26و لجتسون و همکاران  ،2333مبنی
بر اثربخشی ذهن آگاهی همراه با تکنیک های مواجهه
در کاهش عالئم جسمی و روان شناختی و ارتقای
کیفیت زندگی بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک
پذیر می باشد( .)38هم چنین محمدی ،دریکوند و

همان گونه که در جدول شماره  3مشاهده می
شود ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان می دهد
که تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل از
P=0.002,
نظر متغیر ادراک بیماری(
 )F(26,1)=11.90و کیفیت زندگی( P=0.005,
 )F(26,1)=9.57وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که درمان ذهن اگاهی
باعث ارتقای کیفیت زندگی و افزایش ادراک بیماری در
بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر شده است.
با توجه به فقدان یافته های پژوهشی در خصوص
موضوع مورد بحث ،می توان بیان داشت یافته های
این پژوهش در راستای مطالعاتی قرار می گیرد که
بیانگر فواید آموزش ذهن آگاهی به عنوان یکی از
درمان های شناختی-رفتاری موج سوم ،در درمان
6
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نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسه
کیفیت زندگی و ادراک بیماری گروه های مورد مطالعه
در مرحله پس آزمون و پیش آزمون در جدول شماره 3
ارائه شده است.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.6.1

می تـوان از تحــلیل کواریانـــس چندمتغیره استفاده
کرد.
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عزیزی  ،2331اثربخشی درمان ذهن آگاهی را بر
اضطراب و افسردگی بیماران مبتال به سندرم روده
تحریک پذیر نشان دادند(.)27
تبیین پژوهشگران این است که روش ذهن آگاهی
با توجه به رویکرد غیر قضاوتی به تجربیات
درونی(احساسات و شناخت) با گذشت زمان و افزایش
آگاهی و پذیرش رویدادهای زندگی(که می توانند تغییر
یابند) ،به ادراک بیماری  IBSکمک میکند .به طوری
که تکنیک های ذهن آگاهی به بیماران مهارت های
شناختی و رفتاری مورد نیاز برای ارتقای کیفیت زندگی
را داده و به کاهش عوارض سندرم روده تحریک پذیر
می انجامد .از سوی دیگر تاکید بر توجه آگاهانه در
زمان حال و قرار گرفتن در معرض احساسات و افکار
خوشایند و عدم اجتناب از احساسات و پذیرش آن ها
باعث تغییرات شناختی و در نتیجه کاهش و بهبود
عالئم جسمی و روانی و در نهایت ارتقای کیفیت
زندگی بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر می
گردد(.)37
به طور کلی این پژوهش نشان داد درمان ذهن
آگاهی در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش ادراک
بیماری ،بیماران مبتالء به  IBSاثربخش است .بنا بر
این برای مداخله در خصوص این سندرم و کاهش
شیوع آن می توان از درمان ذهن آگاهی کمک گرفت.
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یکی از مهم ترین کاستی های این پژوهش ،به
کارگیری صرف درمان ذهن آگاهی و نادیده گرفتن
سایر متغیرهای موثر بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری
بیماران مبتالء به سندرم روده تحریک پذیر و عدم
پیگیری پس از اجرای پس آزمون می باشد .لذا پیشنهاد
می شود پژوهش های دیگر همسو با این موضوع
متغیرهای دیگر تاثیرگذار بر سندرم روده تحریک پذیر
به عنوان مثال سبک های زیربنایی تفکر و نشخوار
خشم را مدنظر قرار داده و تاثیر آن را با سایر عوامل
روان شناختی موثر بر سندرم روده تحریک پذیر مورد
بررسی قرار دهند .جهت باال بردن اعتبار بیرونی یافته
ها به محققان عالقمند به این حوزه پیشنهاد می گردد
که درمان ذهن آگاهی را در درمان  IBSبه دفعات
متعدد مورد بررسی قرار دهند و مطالعات پیگیری را در
دوره های طوالنی(حداقل یک سال) دنبال نمایند ،هم
چنین پیشنهاد می شود اثربخشی این درمان را در
مقایسه با سایر درمان ها از جمله دارودرمانی و درمان
شناختی-رفتاری مورد بررسی قرار دهند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از تمامی شرکت کنندگان محترم در
این پژوهش و مسئولین و پرسنل مراکز درمانی شهر
تبریز که ما را در انجام این پژوهش صمیمانه یاری
رساندند ،تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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Abstract
Introduction: One of the challenges of
patients with irritable bowel syndrome is
the quality of life and perception of the
disease. In recent decade's mindfulness as
one of the most effective treatments in the
treatment of many disorders has been
introduced. This study aimed to determine
the effectiveness of mindfulness therapy on
quality of life and perception of disease
among patients with irritable bowel
syndrome.

one control. Two months after the
completion of 8 sessions (90-minute
sessions a week for two months) of
treatment, mindfulness and perceived
quality of life questionnaire was
administered to the patients in both groups.
Using multivariate analysis of variance,
SPSS vol.20 software was also used to
analyze the data.
Findings:
Mindfulness
therapy
in
improving quality of life (P=0.005) and
increasing the understanding of the disease
(P=0.002) among patients with irritable
bowel syndrome in the experimental group
was significantly effective.

Materials & Methods: The research
method was experimental (pretest-posttest
control group and random assignment).The
sample of the study consisted of 30 patients
with irritable bowel syndrome who among
all patients were admitted to hospitals in
2014. After the interview, the Rome-III
diagnostic criteria and Quality of life and
illness perception questionnaire, using
random sampling (n=15 per group) the
subjects were selected and randomly
divided into two experimental groups and

Discussion & Conclusions: It seems that
the implementation of mindfulness therapy
can improve the quality of life and
perception of disease in patients with
irritable bowel syndrome.
Keywords: Irritable bowel, Quality of life,
Disease perception, Mindfulness
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