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چكيده
اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی ،اضطراب و
افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) به مرحله اجرا در آمد.
روش پژوهش نيمه آزمايشی از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری را کليه
کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) در سال  9390شامل میشد .بدين منظور  200نفر از کارکنان
براساس جدول کوهن و همکاران ،که دارای معيارهای ورود به پژوهش بودند به شيوه تصادفی ساده،
انتخاب شدند و به پرسشنامههای عالئم دوپال (جيسون و همکاران) و کيفيت زندگی (وار و شربن) پاسخ
دادند ،سپس  22نفر که تشخيص سندرم خستگی مزمن را دريافت نمودند به طور تصادفی در گروه
آزمايشی و گروه کنترل جايگزين شدند (هر گروه  92نفر) .آزمودنیها قبل و بعد از مداخله و  9ماه بعد،
در مرحله پيگيری به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای خستگی (چالدر) ،اضطراب و افسردگی
بيمارستانی (زيگموند و اسنيث) پاسخ دادند .آزمودنیهای گروه آزمايشی به مدت  2جلسه  90دقيقهای
تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند اما بر گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت.
برای تجزيه و تحليل دادهها از تحليل کوواريانس چند متغيره استفاده گرديد .يافتهها حاکی از کاهش
ميانگين خستگی ،اضطراب و افسردگی در گروه آزمايشی نسبت به گروه کنترل ،در مراحل پس آزمون و
پيگيری بود ( .)p≤0/05بنابر يافتههای پژوهش ،میتوان برای کاهش خستگی ،اضطراب و افسردگی در
کارکنان مبتال به سندرم خستگی مزمن ،از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سود جست.

کليد واژگان :اضطراب ،افسردگی ،سندرم خستگی مزمن ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی.
 کارشناس ارشد روانشناسی بالينی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران

 استاديار ،واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران (نويسنده مسئول)
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مقدمه
سندرم خستگی مزمن يک اختالل پيچيده و ناتوان کننده است و از نشانههای شايع اين
بيماری میتوان عالئمی از قبيل ضعف ،درد عضالنی ،ضعف حافظه و عدم تمرکز ذهنی ،بیخوابی،
درد قفسه سينه ،گيجی ،تعريق شبانه ،کاهش وزن و مشکالت روانی اعم از افسردگی و زودرنجی،
اضطراب و ساير موارد را نام برد ( .)Kaplan & Sadock, 2015ميزان دقيق بروز و شيوع
سندرم خستگی مزمن مشخص نمیباشد ولی ميزان بروز آن در جمعيت عمومی بزرگسال
 0/70تا 2/2درصد برآورد شده است .زنان  2بار بيشتر از مردان دچار آن میشوند .متوسط سن
شروع اين اختالل  33سالگی است ،اگر چه در افراد جوانتر از  90سال و مسنتر از  70سال
نيز ديده شده است ( .)Institute of Medicine, 2015پژوهشگران شيوع اين اختالل را حتی
بيشتر از شيوع سرطان و ايدز دانستهاند ( Nasri (2004) .)Carruthers et al., 2003در پژوهشی
مبنی بر همه گيرشناسی سندرم خستگی مزمن و ارتباط آن با مشکالت روانپزشکی در پرستاران
شهر اهواز و تهران ميزان شيوع اين سندرم در پرستاران شهر اهواز  3/0درصد و در پرستاران
شهر تهران 7/9 ،گزارش نمود.
وقتی خستگی بيش از  6ماه طول بکشد ،خستگی مزمن ناميده میشود عالئم سندرم خستگی
مزمن اغلب همراه با ساير بيماریها نظير فيبروميالژيا ،سندرم روده تحريکپذير وغيره ديده میشود
( .)Kaplan & Sadock, 2015اثرات اين سندرم بر کار ،هزينهبر بوده و موجب کاهش توليد ،کارايی،
انگيزش و افزايش غيبتها و بيکاری میگردد ( ،)Haddadi, Zakerian & Mahmoodi, 2014از
سويی انسان موجودی زيستی ،روانی و اجتماعی میباشد ()Mahdad, Rahimi & Atashpour, 2011
و حداقل يک سوم عمر وی در محيط کار سپری میگردد .بنابراين ،کار از نظر سالمت عامل
بسيار ارزشمندی به حساب میآيد ( .)Aghaei, Jalali, Hassanzadeh & Aslan, 2011در ميان
عالئم سندرم خستگی مزمن ،خستگی ،شايعترين عالمت آن میباشد که با فرسودگی شديد
ذهنی و بدنی مشخص میگردد و عاملی برای کاهش 50درصد تمامی فعاليتهای فرد مبتال می-
باشد ( .)Haddadi et al., 2014افراد دارای اين سندرم ،اغلب وقوع خستگی منحصر به فردی که
از ساير عالئم خستگی متفاوت است ،را نشان می دهند ( .)Sharpe, 1996بيشتر بيمارانی که
مالکهای تشخيصی نشانگان خستگی مزمن را دارا هستند ،برخی مالکهای تشخيصی روانپزشکی
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به ويژه اختالالت اضطرابی 9و افسردگی 2را نيز دريافت میکنند (.)Kaplan & Sadock, 2015
بررسی اين مالکهای تشخيصی نشان میدهد که عالئم بدنی اضطراب به عالئم بدنی سندرم
خستگی مزمن شباهت دارد ( .)Tyler, 1976اضطراب يک احساس منتـشر بـسيار ناخوشـايند است
که اغلـب بـا عالئـم دسـتگاه اتونـوم( 3مثـل اسـهال ،احساس سرگيجه و سبکی در سر ،تعريق مفـرط،
تـشديد رفلکسها ،باال رفتن فـشار خـون ،اتـساء مردمـک ،بـیقراری ،لرزش ،آشـفتگی معـده ،کندی دفع
ادرار) همراه میشود (.)Ahmadi, Mohammadi Sartang, Nooraliee, Veisi, & Rasouli, 2013

همچنين مطالعات نشان دهنده ارتباط نزديک بين افسردگی و سندرم خستگی مزمن میباشد،
اما علیرغم شباهت اين دو اختالل ،هنوز ارتباط دقيق بين اين دو اختالل مشخص نيست و 66
درصد افراد دارای سندرم خستگی ،عالئم اختالل افسردگی اساسی را نيز داشته و  50درصد افراد
حداقل يک اپيزود اختالل افسردگی اساسی را گزارش نمودهاند ()Institute of Medicine, 2015

و حدود 20درصد بيماران مبتال به سندرم خستگی مزمن واجد مالکهای تشخيص افسردگی
اساسی میباشند (.)Kaplan & Sadock, 2015
افسردگی اختاللی همهگير است ،که بسياری از افراد برههای از زندگی خود را به آن دچار
میگردند ( .)Farhadi, Yarmohamadi Vasel, Zoghi Paidar & Chegini, 2017ميزان باالی
همبستگی ميان اين دو اختالل ،به گونهای است که بسياری از روانپزشکان معتقدند که همه
موارد اين سندرم در واقع اختالالت افسردگی هستند ،با اين حال بيماران دچار سندرم خستگی
مزمن به ندرت احساس گناه ،انديشهپردازی درباره خودکشی يا فقدان احساس لذت دارند و
کاهش وزن چندانی نشان نمیدهند .همچنين اين بيماران معموالً سابقه خانوادگی افسردگی
برای اختالل روانی ديگری ندارند و حوادث استرسزای چندانی در زندگی اين بيماران ديده
نمیشود که بيماری افسردگی را توجيه يا تسهيل کند .به عالوه هر چند برخی بيماران به
درمان افسردگی پاسخ میدهند ،بسياری از آنها در نهايت نسبت به تمام داروهای روانی مقاوم
میشوند (.)Kaplan & Sadock, 2015
درمان های دارويی بسياری برای سندرم خستگی مزمن پيشنهاد گرديده است ،اما اعتبار
هيچ کدام از آنها به اثبات نرسيده است ( )Surawy, Hackmann, Hawton & Sharpe, 1995و
1- anxiety
2- depression
3- autonomic nervous system
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با توجه به عوارض جانبی داروها ،توجه به درمانهای روانشناختی در اين زمينه ،مورد توجه
قرار گرفته است که پرکاربردترين اين درمانها ،درمان شناختی  -رفتاری 9میباشد .با وجود
اينکه ،اين درمان يک درمان مؤثر برای اين سندرم محسوب میشود و به کاهش خستگی و
ناتوانی اين افراد کمک میکند ،اما بسياری از مراجعان به طور کامل بهبود پيدا نمیکنند و تنها
سی درصد از افراد مبتال به اين سندرم ،پس از دريافت درمان شناختی -رفتاری به نمرههای در
محدودهی نرمال برای خستگی و عملکرد جسمانی رسيدهاند ،در نتيجه ،يک درمان تکميلی،
بايستی مدنظر قرار گيرد که می توان به شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 2برای درمان
اين سندرم اشاره نمود ،در اين شيوه درمانی ،ذهن آگاهی مداخلهای است که در ترکيب با
رفتار درمانی شناختی میتواند استفاده شود ) .(Rimes & Wingrove, 2013اين درمان توسط
) Segal, Williams and Teasdel (2002تدوين شده و در هشت جلسه گروهی برگزار
میگردد و شامل مراقبههای مختلف ،آموزش مقدماتی درباره افسردگی ،تمرين وارسی بدن و
چند تمرين شناخت درمانی است که ارتباط بين خلق ،افکار ،احساس و حسهای بدن را نشان
میدهد (.)Teasdale, Williams, Segal & Soulsby, 2000
) Crane (2009اين درمان را برای سندرم خستگی مزمن مؤثر دانسته است .اين درمان
باعث افزايش آگاهی از تفکر سودمند و الگوهای رفتاری میشود .به عالوه ،اين درمان دارای
مزايای بالقوهای نسبت به درمانهای رايج قبلی میباشد ،اول اين که اين نوع درمان بر اساس
همان مدل نظری درمان شناختی -رفتاری برای افراد دارای سندرم خستگی مزمن تدوين شده
است و اين يک امر مهم از نظر بالينی است .دوم اينکه تمرينات ذهن آگاهی به اندازه کافی
متفاوتتر و جذابتر از ساير درمانهای روانشناختی می باشد به همين جهت برای افراد
دارای سندرم خستگی مزمن مورد توجه قرار میگيرد .همچنين ،اين درمان افراد را به عدم
قضاوت نسبت به احساسات و باورهای غلط تشويق میکند که به سبب تمرينهای خاص
ذهن آگاهی و چارچوب نگرشی خاص آن ،اين درمان برای افراد دارای سندرم خستگی مزمن
مؤثر واقع میگردد

).(Rimes & Wingrove, 2013

از ديگر ويژگی منحصر به فرد مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی اين است که عالوه بر اينکه
قابليت کاربرد در محيطهای بالينی را دارند ،از ويژگیهای خاصی بری استفاده در موقعيتهای
)1- Cognitive Behavioral Therapy (CBT
)2- Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT
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غيربالينی مانند محيطهای کاری نيز برخوردارند ( .)Dobkin, 2007مطالعات نشان دادهاند که نه
تنها مداخالت ذهن آگاهی موجب کاهش مشکالت محيط کار میشوند ،بلکه ميزان همکاری
افراد در اين گونه برنامهها بسيار باال است ).(Williams, Kolar, Reger & Pearson, 2001

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی همچنين کاهش قابل مالحظهای در هزينههای مداخلهگر
و پيشگيرانه را نشان دادند ،Graham (2014) ،در تحقيقات خود نشان داد که اين صرفهجويی
سازمانی ،ساالنه بالغ بر  555ميليون دالر میباشد.
مروری بر تحقيقات انجام شده نشان داد که استفاده از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر کاهش عود افسردگی حاد و عقايد خودکشی ( ،)Barnhofer et al., 2009بر بهبود
ارزشهای سازمانی در چشم کارکنان و کاهش تعارض نقش فرد

(Valentine, Godkin & Varca,

) ،2010بر بهبود متغيرهای روانشناختی و سازمانی کارکنان ( & Bond, Flaxman, van Veldhoven

 ،)Biron, 2010برافزايش کنترل سازمانی در بين کارکنان و کاهش فشارهای محيط کار و غيبت
از کار ،افزايش بهزيستی ،خالقيت ،تمايل و گرايش کاری و بهرهوری سازمانی
 ،)2010بر کاهش اضطراب و افسردگی دانشآموزان دبيرستانی (

( Bond et al.,

& Bayrami, Movahedi

 ،)Alizadeh Goradel, 2015بر ميزان استفاده از افکار خودآيند منفی در بيماران افسرده
( ،)Ghasemi Motlagh, Maneshi, Askari & Talebi, 2013اختالل وحشتزدگی (

Sohrabi,

 ،)Jaafarifard, Zarei & Eskandari, 2013کاهش عالئم روانشناختی و جسمانی بيماران مبتال
به نشانگان روده تحريکپذير ( ،)Moghtaderani, et al., 2013کاهش افکار خودکشیگرا در
افراد افسرده ( ،)Hanasabzadeh, Yazdandoost, Asgharnejad-Farid & Gharaee, 2011
برکيفيت زندگی دانشجويان دختر ) (Bassak Nejad, Aghajani Afjadi & zargar, 2012انجام
گرفته است .در ايران تنها اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش ميزان افسردگی و نشخوار
فکری در زنان مبتال به سندرم خستگی مزمن ( )Ghamari, Dastani & Ghadimi, 2014استفاده
شده است ،با توجه به شيوع اين سندرم و با در نظر گرفتن کمبود درمانهای روانشناختی در اين
زمينه و همچنين به دليل مشکالت و هزينههای وارد شده در بهرهوری و عملکرد شغلی کارکنان
دانشگاه ،استفاده از يک درمان مؤثر ،برای اين اختالل ضروری به نظر میرسد .لذا ،اين پژوهش به
دنبال بررسی فرضيه زير است:
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی ،اضطراب و افسردگی در کارکنان مبتال به
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سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان (خوراسگان) ،مؤثر است.

روش پژوهش
روش پژوهش ،نيمه تجربی از نوع طرح آزمايشی پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) ،در
سال 9390بود ،که تعداد کل کارکنان  007نفر بود .برای انتخاب نمونه در اين پژوهش در ابتدا
از بين کارکنان دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) ،تعداد  200نفر از کارکنان براساس
جدول ) ،Cohen, Manion & Morrison (2000انتخاب شد .به اين ترتيب ليستی به صورت
تصادفی از کارکنان دانشگاه تهيه گرديد سپس به هر يک از آنها از  009تا  007کد داده شد با
استفاده از جدول اعداد تصادفی  200نفر از اين کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و به
پرسشنامههای عالئم دوپال ( )Jason, Evans, & Porter, 2010و کيفيت زندگی( 9

& Ware

 )Sherburne, 1992پاسخ دادند .از بين آنها افرادی که دارای معيارهای اول و دوم و همچنين
 0مورد از معيار سوم پرسشنامه عالئم دوپال ( )Jason et al., 2010بودند و نمره مشخص شده
در دو زيرمقياس از سه زيرمقياس پرسشنامهی کيفيت زندگی ( )Ware & Sherburne, 1992شامل
محدوديت نقش به خاطر مشکالت جسمی (کمتر يا مساوی  ،)50نشاط (کمتر يا مساوی )35
و کارکرد اجتماعی (کمتر يا مساوی  )62/5را کسب نمودند به عنوان افراد مبتال به سندرم
خستگی مزمن غربال شدند .در کل  32نفر از کارکنان تشحيص سندرم خستگی مزمن را دريافت
نمودند .از بين آنها  22نفر از کسانی که ساير مالکهای ورود به مطالعه را دارا بودند ،انتخاب و
به طور تصادفی در گروه آزمايشی و گروه کنترل جايگزين شدند (هر گروه  90نفر) ولی  2نفر از
گروه آزمايشی به دليل عدم همکاری و ريزش از نمونه خارج گرديدند .مالکهای ورود
شرکتکنندگان به گروهها عبارتند از :تمايل به شرکت در جلسات ،سن 25تا  50سال،
تحصيالت ديپلم به باال و مالکهای خروج شامل :ابتال به بيماریهای کم خونی ،ابتال به
اختالالت حاد روانپزشکی به طور همزمان (مثل افسردگی عمده ،اختالالت دو قطبی ،اختالالت
اضطرابی) ،ابتال به اختالالت کمکاری و پرکاری تيروييد ،ابتال به بيماری مالتيپل اسکلروزيس

2

)1- Short Form Health Survey (SF-36
)2- Multiple Sclerosis(MS

اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر خستگي ،اضطراب و افسردگي کارکنان دارای…

932

( )MSو شاخص توده بدنی  ،)00)BMI(9عدم انجام دقيق تکاليف و تمرينهای منزل طی دو
جلسه متوالی يا غيرمتوالی ،غيبت بيش از  2جلسه و عدم تمايل به ادامه جلسات بود.

ابزار اندازهگيری
به منظور تشخيص سندرم خستگی مزمن از دو ابزار عالئم دوپال ( )Jason et al., 2010و
کيفيت زندگی ) )Ware & Sherburne, 1992استفاده گرديد.
 )9پرسشنامه عالئم دوپال :اين پرسشنامه جامع است و توسط ) Jason et al. (2010در
دانشگاه دوپال شيکاگوی آمريکا تهيه شده است .فرم بلند آن شامل  99سؤال است و جهت
ارزيابی معيارهای سندرم خستگی مزمن و با توجه به معيارهای فوکودا میباشد ،که شامل 2
معيار بوده و با استفاده از روش خود اظهاری ،سطح فعاليت را در گذشته و حال ارزيابی نموده
و عالئم خستگی و ناخوشی را بعد از فعاليتهای معمول روزانه ،به خوبی ارزيابی میکند.
) ،Jason et al. (2010معيارهای الزم برای تشخيص سندرم خستگی مزمن در نمونههای غير بالينی
را شامل  02سؤال از  99سؤال پرسشنامه دوپال معرفی نمودهاند .اين  02سؤال سه معيار  -9عدم
وجود مشکل خستگی در همه عمر -2 ،حضور خستگی مزمن حداقل به مدت  6ماه -3 ،وجود 0
عالمت يا بيشتر از  2عالمت مشکل در حافظه و تمرکز ،عدم سرحالی پس از بيدار شدن ،درد و تورم
مفاصل ،مشکالت غدد لنفاوی ،درد عضالنی ،ضعف پس از انجام هر فعاليتی ،شروع سردردهايی با
محل و نوع جديد وگلو درد را در برمیگيرد .در صورت وجود دو معيار اول و  0مورد از معيار
سوم فرد ،تشخيص سندرم خستگی مزمن دريافت میکند ، Jason et al. (2010) .مطالعهای را در
جهت ارزيابی پايايی پرسشنامه سندرم خستگی مزمن برای تحقيقات اپيدمولوژی بر روی  0گروه از
مبتاليان به لوپوس ،مولتيپل اسکلرزيس ،سندرم خستگی مزمن و گروه کنترل انجام دادند ،ضريب
آلفای کرونباخ آن برابر  0/72و مطابقت آزمون بازآزمايی نيز برابر  0/92گزارش نمودند.
( ،Haddadi et al. )2014روايی و پايايی فرم  50سؤالی از پرسشنامه سندرم خستگی مزمن
را روی  30پرستار مورد بررسی قرار دادند .شاخص روايی محتوا 2به ترتيب برابر ( )0/7 ،0/25و
ضريب پايايی دو مرحله آزمون )0/95( 3به دست آوردند .پايايی اين پرسشنامه با استفاده از
)1- Body Mass Index(BMI
)2- Content Validity Index (CVI
(3- Mixed and Confidence Interval )ICC
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آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر  0/23محاسبه شد که دارای پايايی بسيار خوبی میباشد.
 )5پرسشنامه کيفيت زندگي :9پرسشنامه کيفيت زندگی  36سؤالی ( )SF-36توسط
( Ware and Sherburne )1992ساخته شد .اين پرسشنامه دارای  36سؤال بوده و از  2زير
مقياس تشکيل شده است و هر زير مقياس متشکل از  2الی  90ماده میباشد 2 .زير مقياس اين
پرسشنامه عبارتند از :عملکرد جسمی ،محدوديت نقش به خاطر مشکالت جسمی ،درد
جسمانی ،محدوديت نقش به خاطر مشکالت روانی ،نشاط ،بهزيستی هيجانی ،عملکرد
اجتماعی و ادراک سالمت کلی .همچنين از ادغام اين مقياسها دو زير مقياس کلی با نامهای
سالمت جسمی و سالمت روانی به دست میآيد .در اين پرسشنامه نمره پايينتر نشان دهنده
کيفيت زندگی پايينتر است و بر عکس ،Jason et al (2010) .داشتن دو مورد از سه زير
مقياس محدوديت نقش به خاطر مشکالت جسمی (نمرات کمتر يا مساوی  ،)50نشاط (نمره
های کمتر يا مساوی  )35وکارکرد اجتماعی (کمتر يا مساوی )62/5را به منظور تشخيص
سندرم خستگی مزمن استفاده نمودند .روايی و پايايی اين پرسشنامه در گروههای مختلف
بيماران مورد بررسی قرار گرفتهاست .مفاهيمی که توسط اين پرسشنامه سنجيده میشوند،
اختصاص به سن ،گروه يا بيماری خاصی ندارند .پايايی نسخه فارسی پرسشنامه نيز درايران
تاييد شده است ( .)0/9به منظور بررسی روايی ابزار از روش روايی همگرا و مقايسه گروههای
شناخته شده استفاده گرديده است .دامنه همبستگی در روايی همگرا از  0/57تا  0/95متغير
بوده است و در مقايسه گروههای شناخته شده ،نتايج مورد پيش بينی در تمايز کيفيت زندگی
بين مردان و زنان به دست آمد (

& Rostami, Moghaddas Tabriz, Dervish Porkakkhi

 ،Montazeri, Vahdaninia, Ebrahimi and Jarvandi (2003) .)Montazeri, 2012نيز پايايی
اين پرسشنامه را با استفاده از همسانی درونی و روايی آن و با روش مقايسه گروههای شناخته
شده ،مورد ارزيابی قرار دادند .ضرايب آلفای زير مقياسها از  0/66تا  0/06میباشد.
 )3مقياس خستگي چالدر :اين مقياس يک ابزار کوتاه  99مادهای است که توسط
( ،Chalder, Berelowitz and Hirsch )1993ساخته شد و عالمتهای ذهنی و بدنی خستگی
را میسنجد و شامل  0عامل ( )9مشکالت شناختی )2( ،خواب آلودگی )3( ،استقامت و نيرومندی
و ( )0فقدان انگيزش و عالقه میباشد و مادههای اين ابزار بر اساس يک مقياس چهار درجهای
)1. Short form health survey(SF-36
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ليکرت (از =0هيچ تا =3زياد) نمرهگذاری میشود ( .)Behzadiazad & Askary 2018همبستگی
بيش از مقدار توصيه شده  0/9و دامنه تغييرات ضرايب  0/02تا  0/03بود .نمره  0يا باالتر نشان
دهنده خستگی در فرد میباشد .اين مقياس در چندين بررسی مربوط به همهگيرشناسی و پيامد
درمان در بيماران دارای سندرم خستگی مزمن به کار رفته است .روايی و پايايی اين مقياس
توسط ( ،Chalder et al. )1993مورد بررسی قرار گرفته و با بهرهگيری از فهرست عالئم
مصاحبه بالينی ،حساسيت آن  75درصد و ويژگی آن نيز  70درصد به دست آمده است،
ضريب همسانی درونی برای گويههای خستگی بدنی  0/25و برای گويههای خستگی ذهنی
 0/22بود .برای ارزيابی روايی اين پرسشنامه ،يک گروه از بيماران دارای عالئم خستگی با يک
گروه افراد سالم به کمک اين مقياس مقايسه شدند و نتايج بيانگر ارزشمند بودن اين مقياس
برای اندارهگيری خستگی بود .در پژوهش ( ،Nasri et al. )2002که اين آزمون را بر روی
پرستاران زن شاغل در بيمارستانهای آموزشی زيرمجموعه دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای
تهران و اهواز اجرا نمودند ،ضريب آزمون -باز آزمون ،همسانی درونی و تنصيف محاسبه شده
در اين بررسی به ترتيب  0/22 ،0/99 ،0/25به دست آمد و نشان دهنده پايايی باال بوده است.
پايايی اين پرسشنامه برای خستگی کلی با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر  0/77و
برای خستگی ذهنی 0/25 ،و خستگی بدنی 0/75 ،حاصل گرديد.
 )0مقياس بيمارستاني اضطراب و افسردگي ( :9)HADSاين مقياس توسط ()1983
 Zigmond & Snaithساخته شد و يک ابزار خودگزارشی 90گويهای میباشد که برای غربال
کردن وجود و شدت نشانههای افسردگی و اضطراب در طی هفته گذشته در بيماران طراحی
شده است .مدت زمان اجرای آن کمتر از  5دقيقه است و جمعيت مورد بررسی آن نوجوانان
 96سال به باال تا سالمند میباشند .اين ابزار يک زير مقياس افسردگی هفت جزيی و يک زير
مقياس اضطراب هفت قسمتی دارد .که در هر دوی اضطراب و افسردگی ،برای کاستن
احتمالی تشخيصهای مثبت -کاذب ،نشانههای جسمی را حذف کردهاند .خرده مقياس
افسردگی در اين پرسشنامه روی ارزيابی فقدان حالت خوشکامی متمرکز است .به اين ترتيب،
اين پرسشنامه ،يک ابزار غربالگری مفيد و مختصر برای نشانههای افسردگی و اضطرابی در
بيماران با مشکل جسمی را ارائه میکند و به طور خالصه اين مقياس برای ارزيابی اضطراب و
)1 . Hospital Anxiety and Depression’s Code(HADS
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افسردگی در بيماران سرپايی بيمارستان عمومی و برای برآورد شدت اختالل هيجان است ،البته
اين مقياس برای گروههای ديگرنيز معتبر میباشد ،ولی بايد از طريق يک مصاحبه کوتاه تکميل
گردد .نمره هر خرده آزمون روی يک مقياس صفر تا سه است .برای هر دو زير مقياس اضطراب و
افسردگی بيمارستانی نمرههای در دامنه صفر تا هفت طبيعی ،هشت تا ده خفيف 99 ،تا  90متوسط
و  95تا  29شديد در نظر گرفته میشود ( .)Kaviani, Javaheri, & Bahari, 2005پايايی آن در
کشورها و مطالعات مختلف در نمونههای بالينی و غيربالينی برای اضطراب و افسرگی بين 0/7
تا  0/9گزارش شده است ( .)Risal et al., 2017همسانی درونی برای خرده مقياس اضطراب
به روش آلفای کرونباخ  0/29و برای خرده مقياس افسردگی  0/25به دست آمد و اعتبار سازه
با استفاده از مقياسهای مرتبط رضايت بخش است ( .)Kaviani et al., 2007همچنين
(Montazeri, Vahdaninia, Ebrahimi, & Jarvandi )2003در نمونه بالينی ايرانی همسانی
درونی اين ابزار را برای خرده مقياس اضطراب ( )0/72افسردگی ( )0/26و روايی همگرا با
استفاده از ضريب همبستگی پيرسون برای خرده مقياس اضطراب ( 0/07تا  )0/23و برای
خرده مقياس افسردگی ( 0/02تا  )0/26محاسبه نمود .پايايی اين پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ در مطالعه حاضر برای اضطراب  0/2و برای افسردگی 0/7 ،حاصل گرديد.

روش اجرا
در ابتدا پژوهشگر با مراجعه به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) و انجام
مصاحبه جهت توجيه داليل پژوهش و بررسی شرايط ورود افراد به پژوهش ،پرسشنامه عالئم
دوپال را به کارکنان دانشگاه ارائه نمود و نحوه ارتباط و تماس با آنها در صورت داشتن شرايط
حضور در پژوهش مشخص گرديد .بعد از مشخص شدن نمونه و قرار گرفتن افراد در گروه
آزمايشی و گروه کنترل به صورت تصادفی ،آزمونهای مورد استفاده در پژوهش در سه مرحله پيش
آزمون -پس آزمون و يک ماه بعد در مرحله پيگيری ،بر روی افراد دارای سندرم خستگی مزمن
اجرا گرديد .مدت زمان اجرای پژوهش سه ماه بودکه از ابتدای آبان ماه 9390تا اواخر آذر ماه به
طول انجاميد .تعداد جلسات آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه آزمايشی 2
جلسه  90دقيقهای بود که توسط پژوهشگر و يک کارشناس ارشد روانشناسی بالينی بر اساس بسته
درمانی ( Crane )2009؛ )Rimes & Wingrove )2013؛ ( Surawy et al. )1995و

(Neff )2010

ارائه شد و روايی محتوايی آن به تاييد  5نفر متخصص روانشناسی بالينی رسيد ،که متناسب با
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هدف پژوهش (برای افراد دارای سندرم خستگی مزمن) تدوين گرديد.
به منظور رعايت مالحظات اخالقی در روند اجرای پژوهش ،کليه افراد دارای سندرم
خستگی مزمن با رضايت و رغبت شرکت کردند .در همه مراحل اولويت با درمان بيماران بود
تا اجرای پژوهش .عالوه براين ،به آزمودنیها اطمينان داده شد که نتايج پرسشنامهها به صورت
فردی تفسير نگردد و در صورت تمايل نتايج به اطالع آزمودنیها برسد ،همچنين در تمامی
جدول .9
چارچوب جلسات آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
شرح جلسات
جلسات
آشنايی ،توضيح درباره اصول گروه ،توضيح هدايت خودکار ،مراقبه و وارسی بدن ،توزيع
جلسهی اول
لوح فشرده مديتيشن و جزوات مربوطه
انجام مراقبه وارسی بدنی ،ده دقيقه تنفس با ذهن آگاهی و مراقبه ذهن ،تمرين خوردن
جلسهی دوم کشمش با ذهنآگاهی ،کشف تجربههای خوشايند با استفاده از فرم ثبت وقايع خوشايند
و بازنگری تکاليف جلسه قبل
تنفس با ذهن آگاهی ،گسترده نگه داشتن افکار و ذهن از طريق پيگيری تمرينهای
جلسهی سوم مراقبهای و تمرکز بر تنفس آگاهانه و اعضای بدن ،سه دقيقه تنفس ،کشف تجارب
ناخوشايند روزانه با استفاده از فرم ثبت وقايع ناخوشايند ،بازنگری تکاليف جلسه قبل
 5دقيقه تمرين ديدن و شنيدن با ذهن آگاهی ،سه دقيقه تنفس ،انجام تمرين وارسی بدن،
توضيح رابطه ذهن و بدن ،کشف و تعريف مسأله سندرم خستگی مزمن (بيان عالئم
خستگی با کمک افراد و کامل کردن آن) ،استفاده از سيستم حل مسأله برای رفع
جلسهی چهارم
خستگی ،کمک به افراد در تهيه ليستی از فعاليتهايی که به آنها احساس مفيد بودن و
لذت میدهد و انجام آنها در مواقعی که افکار و يا احساسات مربوط به خستگی به
سراغ آنها میآيد .کمک به افراد در برنامهريزی منظم فعاليتها و افزايش تدريجی آنها
تمرين مجوز حضور که افکار مربوط به خستگی به سراغ آنها میآيد .مروری بر
جلسهی پنجم مشکالت مرتيط با خستگی و عوارض آنها و تکنيک حل مسأله ،بيان تمثيل رومی
(موالنا) و ديگر تمثيالت و کشف محتوای متناسب با اهداف آنها در گروه
آموزش تفکرات منشأ واقعی ندارند ،آگاهی نسبت به تنفس بدن ،مطرح کردن مشکالت
افراد طی تمرين و کشف اثرات آن بر بدن و ذهن ،سه دقيقه تنفس ،مروری بر تکنيک
جلسهی ششم حل مسأله در مواجهه با افکار و حاالت خستگی ،آموزش تکنيک توجه برگردانی در
مواقع خستگی ،کمک به آنها در تشخيص افکار کمال گرايانه مرتبط با خستگی،
صحبت اعضا در مورد تجارب کسب شده در طی جلسات
چگونه به بهترين نحو از خود مراقبت کنيم ،آگاهی از تنفس ،اعضای بدن ،اصوات ،افکار
جلسهی هفتم و هيجانات ،انجام تمرين وارسی بدنی ،مرور بر مباحث مربوط به خستگی ،گرفتن
بازخورد از افراد ،بررسی راههای افزايش فعاليت مفيد
جلسهی هشتم مراقبه و ارسی بدن ،جمعبندی استفاده از اين برنامه ،پايان درمان
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مراحل پژوهش به دليل عدم رضايت افراد دارای سندرم خستگی مزمن عکسبرداری و
فيلمبرداری صورت نپذيرفت .ضمناً تمامی جزوات و سیدیهای آموزشی و ابزارهای الزم به
صورت رايگان در اختيار آنها قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
تجزيه تحليل يافتههای پژوهش به وسيله بسته آماری علوم اجتماعی 9نسخه  ،22در دو
سطح توصيفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحليل
کوواريانس چند متغيره) تحليل شد .يافتهها در سطح توصيفی نشان داد که مردان  06درصد از
حجم نمونهگيریهای آزمايشی و کنترل و زنان  53درصد بودند .از اين افراد  29درصد متأهل
و  99درصد مجرد 20 ،درصد افراد تحصيالت کارشناسی و باالتر و 20درصد دارای
تحصيالت کاردانی و ديپلم بودند 2 .درصد نمونه در دامنه سنی  25-30سال 99 ،درصد در
دامنه سنی  39-35سال 30 ،درصد در دامنه سنی  36-00سال 39 ،درصد در دامنه سنی -05
 09سال و  2درصد در دامنه سنی  06-50سال قرار داشتند .با توجه يافتههای به دست آمده ،از
بين متغيرهای جمعيتشناختی سن وتحصيالت هيچ يک رابطه معنیداری با متغيرهای پژوهش
نشان نداد و همه سطوح معنیداری از  0/05بيشتر بود .بدين ترتيب در بررسی فرضيه پژوهش
نيازی به کنترل اين متغيرهای جمعيتشناختی نيست .يافتههای توصيفی خستگی ،اضطراب و
افسردگی ،در جدول شماره  2ارائه گرديده است.
جدول .2
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای خستگی ،افسردگی و اضطراب ،در مراحل پژوهش
پيگيری یک ماهه
پس آزمون
پيش آزمون
گروه
متغير
انحراف
انحراف
انحراف
ميانگين
ميانگين
ميانگين
استاندارد
استاندارد
استاندارد
9/90
93/25
9/22
93
3/09
آزمايش 92/52
خستگی
2/32
92/02
2/77
92/5
3/20
92/5
کنترل
9/67
97/52
9/22
92/66
9/56
آزمايش 92/02
اضطراب
2/22
90/72
2/77
90/29
2/62
90/20
کنترل
9/03
95/95
9/23
92/02
9/37
آزمايش 97/02
افسردگی
2/27
99/92
2/52
99/79
2/29
92/35
کنترل
)1- Statistical Package for Social Science (SPSS
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در جدول شماره  ،2ميانگين و انحراف معيار متغيرهای خستگی ،اضطراب و افسردگی ،در
گروه آزمايشی و گروه کنترل در مراحل پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری نشان داده شده
است .نتايج آزمون شاپيروويلک حاکی از آن بود که توزيع نمرهها در متغيرهای خستگی (گروه
آزمايش= ،0/59گروه کنترل= ،)0/56اضطراب (گروه آزمايش= ،0/2گروه کنترل= )0/99و
افسردگی (گروه آزمايش= ،0/2گروه کنترل= )0/2همسان با جامعه بوده و کجی و کشيدگی
حاصل اتفاقی است ( .)p<0/05جهت بررسی برابری پيش فرض تساوی کوواريانسها از
آزمون باکس استفاده شد .نتايج آزمون باکس برای متغيرهای در مرحله پس آزمون (،p=0/997
=9/993 ،F=9/035باکس )Mو مرحله پيگيری (=95/03 ،F=2/296 ،p=0/059باکس )Mبه
دست آمده است که در هر دو مرحله تأييد شده است .همچنين ،جهت بررسی پيش فرض
برابری واريانسها ،از آزمون لوين استفاده شده است و سطح معنیداری برای متغيرهای
خستگی ( ،)p=0/237 ،F=9/070اضطراب ( )p=0/279 ،F=0/027و افسردگی (F=0/939
 )p=0/329به دست آمد که نشان میدهد پيش فرض لوين مبنی بر برابری واريانسها در
گروهها در مرحله پيش آزمون در جامعه رد نشده و باقی مانده است .لذا ،اين پيش فرض تأييد
میگردد .همچنين ،جهت بررسی همگنی شيب رگرسيون نيز نتايج تعامل گروه و پيش آزمون
از نظر پس آزمون و پيگيری نشان داد که در متغير خستگی ( ،)F=0/376 ،p=0/506اضطراب
( ،)F=0/209 ،p=0/372افسردگی ( )F=2/300 ،p=0/909به دست آمده است که در همه
متغيرهای پژوهش غير معنیدار به دست نيامده است و لذا میتوان گفت شيبهای رگرسيونی
در اين متغيرها همگن است.
جدول .3
نتايج تحليل چند متغيری مقايسه دو گروه در نمرههای خستگی ،اضطراب و افسردگی در مراحل پس
آزمون و پيگيری با کنترل پيش آزمون
مرحله

ضریب
اثرات
المبدا

F

اندازه
درجه آزادی درجه آزادی
معنيداری
اثر
خطا
فرض

توان
آماری

پسآزمون

گروه 93/95 0/325

3

99

0/009

0/999 0/675

پيگيری

گروه 90/992 0/325

3

99

0/009

0/992 0/695
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با توجه به يافتههای به دست آمده در جدول شماره  ،3با کنترل پيش آزمون ،ميانگين
نمرههای اين سه متغير در مرحله پس آزمون و پيگيری در دو گروه آزمايشی و کنترل تفاوت
معنیداری دارد ( .)p=0/009لذا اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش
خستگی ،اضطراب و افسردگی افراد دارای سندرم خستگی مزمن تأييد میشود .نتايج نشان
داده است که نزديک به  67/5درصد از تفاوتهای فردی در کاهش متغيرهای پژوهش در پس
آزمون و  69/5درصد در اين متغيرها در مرحله پيگيری به تفاوت بين دو گروه مربوط است.
به عبارت ديگر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی ،باعث کاهش متغيرهای پژوهش در هر دو مرحله
پس آزمون و پيگيری در گروه آزمايش شده است .توان آماری نزديک به  900درصدی نشان
میدهد حجم نمونه برای بررسی اين فرضيه کافی بوده است.
جدول .0
نتايج تحليل آنکوا در متن مانکوا برای خستگی ،اضطراب و افسردگی در مراحل پژوهش
متغير

مجموع
مجذورات
0/603
0/070

درجه
آزادی
9
9

ميانگين
مجذورات
0/603
0/070

23/000
20/20

پس آزمون

00/032

9

00/032

93/695

0/009

پيگيری

90/500

9

90/500

0/922

0/00

0/960

پس آزمون

39/390

9

39/390

93/902

0/009

0/325

0/933

پيگيری

93/327

9

93/327

95/362

0/009

0/023

0/962

مرحله

پس آزمون
خستگی
پيگيری
اضطراب
افسردگی

F

معني
داری
0/009
0/009

حجم
اثر
0/523
0/536

توان
آماری
0/995
0/997

0/393

0/90
0/57

جدول شماره  ،0نتايج تحليل تک متغيری خستگی ،اضطراب و افسردگی را نشان میدهد.
همان طور که قابل مالحظه است ،ميانگين نمرات خستگی ،اضطراب و افسردگی ،در هر دو
گروه آزمايش و کنترل ،در مرحله پسآزمون و پيگيری معنیدار است و به عبارت ديگر
میتوان گفت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی نمرات خستگی ،اضطراب و افسردگی را در گروه
آزمايشی در مرحله پس آزمون و پيگيری را کاهش داده است .ميزان تأثير اين مداخالت بر
بهبود عالئم خستگی در مرحله پس آزمون برابر با  52/3درصد و در مرحله پيگيری 53/6
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درصد است .ميزان تأثير اين مداخالت بر بهبود اضطراب در مرحله پس ازمون برابر با 39/3
درصد و در مرحله پيگيری  96/0درصد است .ميزان تأثير اين مداخالت بر بهبود افسردگی در
مرحله پس آزمون برابر با  32/5درصد و در مرحله پيگيری  02/3درصد است.

بحث و نتيجهگيری
اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی،
اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
(خوراسگان) انجام گرفت .نتايج پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر
کاهش ميانگين نمرههای خستگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان (خوراسگان) مؤثر بوده است .درپژوهش حاضر درتبيين اثربخشی شناخت درمانی
مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش خستگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن میتوان به اين
نکات اشاره کرد که در اين درمان به خاطر استفاده از تکنيکهای توجه برگردانی از خستگی و
تغيير باورهای غلط نسبت به خستگی و اصالح باورهای مربوط به بزرگنمايی عالئم خستگی
و تغييرات شناختی و رفتاری مثبت ،باعث بهبود عالئم خستگی در افراد دارای سندرم خستگی
مزمن شد و همچنين با توجه به اينکه در جلسات اين درمان ليست عالئم مربوط به خستگی
بيان گرديد و از افراد خواسته شد افکار و احساسات و حسهای مربوط به اين افکار را با
کمک جدول ثبت وقايع ناخوشايند يادداشت نموده و همچنين به آنها کمک شد تا ليست از
فعاليتهايی که به آنها احساس لذت و مفيد بودن بدهد تهيه کنند (اين فعاليتها بايد در آن
شرايط در دسترس و قابل اجرا باشند) و آن را در مواقعی که دچار افکار حسها و حالتهای
خستگی میشوند انجام دهند (مثالً نوشيدن يک فنجان قهوه همراه با ذهن آگاهی) .در واقع در
اين جلسات باورهای نادرست و نااميد کننده نسبت به خستگی آنها اصالح گرديد .زيرا تداوم
اين باورهای غلط سبب شکلگيری و تداوم بيشتر خستگی میگردد و همچنين ادغام اين
روشها با روشهای ذهن آگاهی که به معنی توجه کردن ويژه ،هدفمند ،در زمان کنونی و
خالی از پيشداوری و قضاوت است و فرد در هر لحظه از شيوه ذهنی ،آگاه میشود و
مهارتهای شناسايی شيوههای مفيدتر را فرا میگيرد و استفاده از تکنيکهای حضور ذهن و
بودن در لحظه ی حال و افزايش آگاهی لحظه به لحظه همگام با تمرکز بر تنفس بر هر نقطه از
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بدن به ويژه در قسمتهايی که تنش و درد و سوزش و خستگی دارد باعث بهبود عالئم
خستگی در اين افراد شده است .برنامه تنظيم خواب که در طی جلسات درمانی مد نظر قرار
گرفت از به هم خوردن چرخه شبانه روزی افراد جلوگيری نمود .که اين به نوبه خود میتواند
به کاهش خستگی اين افراد در طول روز کمک نمايد .عالوه بر آن ،انجام مديتيشن روزانه،
برنامهريزی منظم فعاليتها و افزايش تدريجی فعاليتها نيز در بهبود خستگی اين افراد مؤثر
واقع گرديد .نتايج اين پژوهش با يافتههای ( ،Rimes & Wingrove )2013با هدف تعيين
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی روی افراد دارای سندرم خستگی مزمن،
پژوهش Heins, Knoop, Burk & Bleijenberg )2013( ،مبنی بر تأثير درمان شناختی رفتاری
اصالح شده بر کاهش خستگی Surawy et al. )1995( ،مبنی بر اثربخشی درمان شناختی
رفتاری به همراه دارو در بيماران دارای سندرم خستگی

مزمنNasri, Mehrabizadeh-،

) ،Harmandand and Shokrushkan (2002مبنی بر مقايسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و
آموزش تن آرامی در بهبود عالئم افراد دارای سندرم خستگی مزمن ،همسويی دارد.
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی عالوه بر خستگی موجب کاهش اضطراب در
کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن شد .در روش درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی برای کاهش اضطراب کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن ،از همان اولين جلسه درمان
سعی بر آن شد که افراد خود را در جوی مملو از آرامش حس کنند .تمرينات وارسی بدن و
ذهن آگاهی تأثير ژرفی بر ايجاد اين آرامش دارد .از مهمترين ويژگیهای اين درمان استفاده از
استعارهها 9است .بايد در نظر داشت که استعاره صرفاً يک موضوع مختص ادبيات به حساب
نمیآيد ،بلکه در انديشه و عمل روزانه انسانها جريان دارد و ساختار تفکر فرد را نشان
میدهد و استعاره تفکر فرد را تحت تأثير قرار میدهد ( ،)Blenkiron, 2005همچنين استفاده از
استعارهها باعث پربارسازی مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی میباشد و گفتار مجازی در
روانشناسی بالينی و در جريان مداخالت روانشناختی دارای دو نقش کامالً مجزا است )9 :به
مثابه يک ابزار سودمند بالينی مورد استفاده قرار میگيرد )2 ،متخصصان بالينی را برای مفهوم
سازی مشکالت حاضر و مداخالت متعاقب آن هدايت میکند ( .)Kozak, 2008در هر جلسه
از افراد خواسته میشود که در مورد تجارب خود صحبت کنند و از موانعی که در مسير ايجاد
1- metaphors
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ذهن آگاهی آنها وجود دارد برای ديگران صحبت کنند .با کمک استعارههای مختلف مفاهيم
اضطراب و افکار پشت پرده آن توضيح داده میشود و که اين استعارهها در کشف اين افکار و
در مرحله بعد پذيرش اين افکار همرا با شفقت و مهربانی به افراد کمک نمود (استعارههايی
مانند :استعاره گاو در چمنزار موالنا ،خواندن شعر و استعاره مهمان ناخوانده) برای درک
مفهوم پذيرش افکار همراه با شفقت و مهربانی .نتايج پژوهش حاضر با يافتههای پژوهش
( Rimes & Wingrove )2013مبنی بر تأثير اين درمان بر کاهش اضطراب

و پژوهش Kaviani

) et al. (2005مبنی بر اثربخشی اين درمان بر کاهش افکار خودآيند منفی ،نگرش ناکارآمد،
افسردگی و اضطراب با پيگيری  60روزه همسويی دارد.
عالوه بر خستگی و اضطراب ،افسردگی نيز از ديگر عالئمی است که افراد دارای سندرم
خستگی مزمن از آن رنج میبرند که در پژوهش حاضر ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی،
در بهبود افسردگی افراد دارای سندرم مؤثر واقع گرديد .بر اين اساس میتوان بيان نمود که
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اساساً برای کاهش عود افسردگی طراحی شده است.
بدين صورت که افراد در طی آن میآموزند که افکار و احساسات خود را بدون قضاوت
مشاهده کنند وآنها را به عنوان رويدادهای ذهنی بنگرند که در حال رفت و آمد هستند و
حضور ذهن میتواند در تجارب روزمره مورد تمرين واقع شود .نکته مهم در تبيين اين
يافتهها ،اين است که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بازنمايی ذهنی اشياء موجود
در زندگی می شود که از کنترل بالفاصله انسان خارج است و اين از طريق تنفس عميق و فکر
کردن آموزش داده میشود ( .)Narimani, Aria Pouran, Abolghasemi & Ahadi, 2011وقتی
که افراد با اين روش میآموزند که رابطه خود را با افکار تغيير دهند ديگر مرتب آنها را
گزارش نمیدهند بلکه نسبت به آنها هشيار میشوند که اين آموز شامل تمرينات خاص خود
از جمله تمرين نوشتن افکار روی کاغذ و تمرين ديدن افکار خود مانند قطار در حال عبور ،در
ضمن شناخت درمانی مبتنی ب ر ذهن آگاهی روشی مقرون به صرفه برای درمان افسردگی
میباشد حتی نسبت به افرادی که داروهای ضد افسردگی مصرف میکنند .در خصوص
اثربخشی اين روش بر نگرش ناکارآمد ،محققين در مطالعه خود نشان دادهاند که تمرينات
مراقبه حضور ذهن ،اساساً در کاهش نشخوار فکری مؤثرند و اين کاهش به نوبه خود ،باعث
کاهش محتوای شناختی ناسازگار و نشانههای عاطفی ،به ويژه نشانههای اضطرابی ،افسردگی و
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نگرش ناکارآمد میگردد .اين پژوهش با نتايج پژوهشهای انجام شده با اين رويکرد درمانی بر
کاهش افسردگی و نشخوار فکری زنان دارای سندرم خستگی مزمن

( Ghamari, Dastani and

 ،)Ghadimi, 2014کاهش اضطراب و افسردگی دانشآموزان دبيرستانی (،)Bayrami et al., 2015
کاهش افسردگی بيماران افسرده با افکار خودکشیگرا ( )Hanasabzadeh et al., 2011و کاهش
افسردگی افراد افسرده ( )Segal et al., 2002; Teasdale et al., 2000همسويی دارد.
انجام اين پژوهش با محدوديتهايی همراه بود که از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره
نمود :اين پژوهش صرفاً روی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان (خوراسگان) ،انجام گرفته
است ،از اين رو برای تعميم نتايج به ساير جوامع و نمونههای بالينی بايستی جانب احتياط
رعايت گردد .عالوه بر آن ،دوره پيگيری به دليل محدوديت زمانی بعد از يک ماه انجام گرفت
و اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان ديگری به صورت همزمان مورد
مقايسه قرار نگرفته است ،لذا پيشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی با توجه به اينکه مزيت
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در مقايسه با درمانهای رايج قبل ،پيشگيری از برگشت
نشانهها میباشد دوره بلند مدتتر (حداقل دو الی شش ماه) برای بررسی پايداری اثر درمان
نتايج صورت بگيرد .به عالوه ،پيشنهاد میگردد از ديگر درمانهای روانشناختی به طور
همزمان برای مقايسه اثربخشی درمان در افراد دارای سندرم خستگی مزمن استفاده گردد.
همچنين اين پژوهش بر روی جوامع ديگر و نمونههای بالينی نيز صورت گيرد .با توجه به
يافتههای حاصل از فرضيههای پژوهش پيشنهاد میگردد متخصصان سالمت روان و
روانشناسان صنعتی -سازمانی از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جهت کاهش عالئم
خستگی ،افسردگی و اضطراب کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن استفاده نمايند.
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