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چکیده

Abstract
Objective: The purpose of the current study was to compare the
effectiveness of motivational interviewing and schema therapy
combined with motivational interviewing on reducing
depression and anxiety in patients with Chronic Renal Failure.
Method: The present research was semi-experimental in which
a pretest-posttest with control group design was used. The
research population included all the people with chronic renal
failure referring to the Besat Hospital in Hamedan in 2015. The
study
sample
included
45
patients
who
were selected by available sampling method and, then, were
assigned into two experiment groups and one control group
through random assignment method. Patients in the
experimental groups have received appropriate interventions for
10 sessions individually. The data achieved by (HADS) were
analyzed through statistical tests of ANCOVA and MANCOVA.
Findings: The results of multivariate analysis of covariance test
show that there is a significant difference between the mean
scores of depression and anxiety in the experimental and control
groups (P<0.01). The results of Bonferroni test shows that there
is meaningful difference between the mean scores of depression
and anxiety in the experimental and control groups (P<0/01).
But there is no significant difference between the mean scores
of depression and anxiety in the experimental groups (P>0/01).
Conclusion: Based on the obtained results, psychologists and
health practitioners are suggested to use these two therapeutic
models for reducing the depression and anxiety of patients with
chronic renal failure.

 هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی و:مقدمه
طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و بر کاهش افسردگی و
 روش پژوهش: روش.اضطراب بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه بود
 پسآزمون با گروه-  با طرح پیشآزمون،حاضر نوع نیمه آزمایشی
 بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه، جامعه پژوهش حاضر.کنترل بود
1394 مراجعهکننده به بخش دیالیز بیمارستان بعثت همدان در سال
 بیمار بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و45  نمونه پژوهش.بودند
با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین
10  بیماران گروههای آزمایش مداخالت مربوطه را به مدت.شدند
 دادههای بهدستآمده از مقیاس. بهصورت فردی دریافت نمودند،جلسه
 با آزمونهای آماری تحلیل کواریانس تک متغیره و چند،)HADS(
 نتایج آزمون تحلیل: یافتهها.متغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند
کواریانس چند متغیری نشان داد بین میانگین نمرات افسردگی و
اضطراب گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده میشود
 نتایج آزمون بن فرونی نشان داد بین میانگین نمرات.)P< 0/01(
افسردگی و اضطراب گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری
)؛ اما بین میانگین نمرات افسردگی وP <0/01( مشاهده میشود
اضطراب گروههای آزمایش تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود
 پیشنهاد میگردد، بر اساس نتایج بهدستآمده: نتیجهگیری.)P> 0/01(
روانشناسان و متخصصان سالمت از این دو روش درمانی برای کاهش
.افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه استفاده نمایند

Keywords: Chronic Renal Failure, Motivational Interviewing,
Schema Therapy Combined with Motivational Interviewing,
Depression, Anxiety.
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مقدمه
بیماری مزمن کلیه یکی از مسائل عمدده بهداشدت

بیماری مدزمن کلیده ،یدک بیمداری دائمدی بدا

عمددومی در سراسددر جهددان اسددت (سددانیائولو و

ماهیتی ناتوانکننده و پیشرونده است که بر کیفیت

همکدداران 850 .)2018 1،میلیددون نفددر در سراسددر

زندگی و سالمت رواندی فدرد اثدر شددید و قابدل

جهان به بیماری مزمن کلیه2مبتال هسدتند .بیمداری

توجهی دارد (سنانایاکه و همکداران .)20209،افدراد

مزمن کلیه با همبودی ،مرگومیر و هزینههای قابل

بددا یددک تشددخیص بیمدداری مددزمن کلیدده بددهطور

و

نامتناسبی فشار روانی ،افسردگی و اضطراب قابدل

تددددوجهی همددددراه اسددددت (دی جاندددد
همکاران.)20213،

مالحظهای را در مقایسه با سایر بیماریهای مزمن

در بیماری مدزمن کلیده ،کلیده آسدید دیدده و

تجربه میکنند .شیوع باالی فشدار رواندی در میدان

نمیتواند خون را به بهتدرین شدکل ممکدن فیلتدر

بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه بده ایدن مدوارد

کند .این آسید میتواند باعث جمد شددن مدواد

مربدو میشدود )1( :بدار عالئدم بیوفیزیولوژیدک

زائد در بدن شده و منجدر بده مشدکالت سدالمتی

ناشی از بیمداری مدزمن کلیده از قبیدل اخدتالالت

دیگری ازجمله بیماری قلبی عروقی 4،کمخدونی و

عصبی -عضالنی ،دسدتگاه گدوارش و اخدتالالت

بیمددداری اسدددتخوان شدددود (وزارت بهداشدددت و

جنسی ،درد مزمن ،خسدتگی و اخدتالالت خدواب

خدمات انسانی ایاالت متحده.)20105،

( )2نیاز به پایبندی مدداو بده رژیمهدای درمدانی

گلومرولونفریددت6یکددی از مهمتددرین دالیددل

پیچیددده و ماندددگار بددرای زندددگی ( )3مشددکالت

بیماری کلیه در چندین دهه پیش بدود .عدالوه بدر

مربو به برنامههای بیمه و خدمات اجتماعی ()4

این شواهد موجود نشان میدهد کده فشدارخون و

تأثیر قابل توجده ایدن عوامدل اسدترسزا بدر کدار،

دیابت دو علت عمده بیمداری کلیدوی در سراسدر

خددانواده و سددایر نقشهددای اجتمدداعی و حمایددت

جهان اسدت .بدا توجده بده پیشدرفت بیمداریزای

اجتماعی و ( )5سرایت عاطفی10یدا مشداهده نتدایج

بیماری کلیوی ،بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه

نامطلوب در دیالیز همسداالن در بدین بیمداران در

در معرض خطر باالیی برای پیشدرفت بده مرحلده

بخددش همودیددالیز (چددوی ،سددالیوان ،دینیتددو و

انتهدددایی بیمددداری کلیدددوی (7)ESRDهسدددتند

کانیک.)201911،

وضعیتی که برای حفظ بقای طوالنیمدت بیمداران

ثبات و پایداری مرحله نهایی بیمداری کلیده بدرای

و

شددخص و خددانوادهاش فاجعددهبار اسددت و سددبک

بدده دیددالیز یددا پیونددد کلیدده نیدداز دارنددد (ژان د
روتنباچر.)2008 8،

زندددگی طبیعددی او را ب ده هددم میزنددد و نیازمنددد
کمکهای اجتماعی و روانشناسدی قابدل تدوجهی

1.Sanyaolu & et al
2.Chronic kidney disease
3.De Jong & et al
4. Cardiovascular diseas
5.US Department of Health and Human Services
6.Glomerulonephritis
7. End – Stage Renal Disease
8. Zhang, & Rothenbacher
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میباشد .بررسی دادههای بیماران مشدخص نمدود
9.Senanayake & et al
10. emotional contagion
11. Choi, Sullivan, DiNitto, & Kunik
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که در درمان تعویض کلیه اختالل افسردگی رایدج

افسردگی با خود مراقبتی به لحاظ آماری معنیدار

است .نتایج دامنه وسیعی از یافتهها شیوع و شدت

میباشد و این نشان میدهدد کده افسدردگی روی

افسردگی را گزارش کردهاند .اغلدد بیمدارانی کده

خود مراقبتی اثر معکوس دارد ،بهطوریکه هر چه

توسط شیا1و همکاران مورد مشاهده قدرار گرفتندد

افسردگی بیشتر شود ،خود مراقبتی کاهش مییابد.

افسددرده بودنددد ،تقریبددا  60درصددد آنهددا دچددار

بر طبق نتایج (مارتوئنیس و همکداران)2021 5،

افسردگی شدید بودند (بارتون ،کالین ،لیندسدی و

شددیوع افسددردگی  %46و شددیوع اضددطراب %30/5

هایدنهم.)1986 2،

بود .افسردگی فقط با وجود اضطراب و مدتزمان

نتایج تحقیق (چن و همکداران )2010 3،نشدان

همودیالیز مرتبط بود .اضطراب با کیفیدت زنددگی

داد کددده از  200بیمدددار 70،نفدددر ( )35%عالئدددم

رابطه منفی داشت اما با افسردگی و تجویز داروی

افسردگی داشتند و  43نفدر ( )21%/5در مداه قبدل

ضد اضطراب ارتبا مثبت داشت.

خودکشی داشتند .افسردگی با شاخص توده بددنی

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت رواندی

کم ( )BMIو تعداد بیماریهدای جسدمی همدراه

( )DSM-5در طبقددده اخدددتالالت افسدددردگی،

ارتبا معنیداری داشدت .بیمداران افسدرده سدط

افسددردگی ناشددی از بیمدداری جسددمانی دیگددر را
میکند :دوره خلدق افسدرده

خسددتگی و اضددطراب بیشددتری داشددتند ،ایددده

بدینصورت توصی

خودکشی شای تر و کیفیدت زنددگی ضدعی تری

برجسته و مداو یدا کداهش محسدوس عالقده یدا

نسبت به بیماران غیدر افسدرده داشدتند .همچندین

لذت در تما  ،یا تقریباً تما فعالیتهدا کده باعدث

تددأثیر مسددتقیم قابددل تددوجهی در افسددردگی و

اختالل قابل مالحظه بالینی در عملکرد اجتمداعی،

اضطراب بر ایده خودکشی وجود دارد.

شغلی یا زمینههای مهدم دیگدر عملکدرد میشدود.

عالئم اضطراب در بیماران دیالیزی شای است

همچندین در طبقده اخدتالالت اضدطرابی ،اخدتالل

و تددأثیر زیددادی بددر کیفیددت زندددگی دارد .عالئددم

اضددطرابی ناشددی از بیمدداری جسددمانی دیگددر را

اضطراب از نظر بدالینی یدک عامدل خطدرزا بدرای

بهصددورت اضددطراب یددا حمددالت وحشددتزدگی

مرگومیر در بیماران دیدالیزی اسدت و تحقیقدات

توصی

میکند که باعدث اخدتالل قابدل مالحظده

بیشدتر در مدورد درمدان مدثثر را تضدمین میکنددد

بالینی در عملکرد اجتماعی ،شغلی ،یدا زمیندههای

(شددووتن و همکدداران .)2019 4،مطالعدده باقریددان،

مهم دیگدر عملکدرد میشدود .در هدر دو اخدتالل

خیرآبادی ،مراثی و قانعی فر )1398( ،نشان داد که

افسردگی و اضطراب ناشدی از بیمداری جسدمانی

بددددین سدددده متغیددددر اضددددطراب ،اسددددترس و

دیگر شواهدی از سابقه ،معاینده بددنی ،یدا نتدایج

افسردگی ،دو متغیر اضطراب و افسردگی با خدود

آزمایشگاه وجود دارد مبنی بر اینکه هریک از ایدن

مراقبتی یدک رابطده منفدی دارندد کده تنهدا رابطده

دو اختالل پیامد مستقیم بیمداری جسدمانی دیگدر
است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 6،

1. Shea
2. Burton, Kline, Lindsay & Heidenheim
3. Chen & et al
4. Schouten & et al

5. Marthoenis & et al
1. American Psychiatric Association
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بسددیاری از بیماریهددای طبددی یددک بعدددد

اضطراب بیماران مبتال به نارسدایی مدزمن کلیده از

روانشناختی دارند ،لذا وجود مداخله روانشناسی،

طرحواره درمانی استفاده شده باشدد .از آنجائیکده

بهعنوان یک عنصدر اساسدی در درمدان بیماریهدا

اغلد بیماران در بخش دیالیز با شدرایط جسدمانی

ضددروری اسددت .وجددود اخددتالالت جسددمی نیددز

و روانی وخیمی مواجه هسدتند ،طوریکده هنگدا

میتوانند عوارض روانی ایجداد نمایندد کده خدود

مواجه با درمانگر قادر به صحبت کدردن و برقدرار

بهعنوان استرس در تشدید اختالل جسدمی عمدل

کردن ارتبا نیستند و انگیدزهای جهدت مشدارکت

میکند و این چرخده معیدوب ،فدرد را بده سدمت

در درمان و تکمیل پرسشنامهها ندارند و مقاومدت

معلولیددت بیشددتر سددو میدهددد (آکوچکیددان،

باالیی از خود نشان میدهندد بدرای سدهولت کدار

ابراهیمی و سدموعی)1380 ،؛ بندابراین اهمیدت و

بهتددر اسددت از تکنیکهددای درمددانی کوتاهمدددت،

ضرورت مداخالت روانشناسدی در بخدش دیدالیز

مناسد و مثثری برای آنها استفاده کرد؛ بنابراین با

روشن میگردد.

توجه به موارد ذکرشده ،طرحواره درمانی بهتنهایی

در سددالیان اخیددر روانشناسددان از مددداخالت

در بخش دیالیز بدرای اغلدد بیمداران قابدل اجدرا

درمددانی مختلفددی جهددت کدداهش افسددردگی و

نیست ،بنابراین بهمنظور کاهش مقاومدت ،افدزایش

اضطراب در بیماران مبتال بده اخدتالالت رواندی و

انگیددزه و آمددادگی بیمدداران جهددت مشددارکت در

جسمانی اسدتفاده کردهاندد .یکدی از رویکردهدای

درمان ،بهتر است که طرحواره درمانی با مصداحبه

درمددانی جهددت کدداهش افسددردگی و اضددطراب

انگیزشی تلفیق گردد .بنا بر نظر (میلدر ،1983 ،بده

طرحواره درمانی1است.

نقل آرکوویتز ،میلدر و رولنیدک )2017 4،مصداحبه

طرحواره درمانی (یان  )1990،یدک رویکدرد
درمدانی یکپارچدده اسدت کدده جنبدههای مدددلهای

انگیزشددی را میتددوان در ترکیددد و بدده همددراه
درمانهای دیگر مورد استفاده قرار داد.

درمانی شناختی ،رفتاری ،روابدط شدی،ی ،گشدتالت

طرحدددواره درمدددانی تلفیقدددی بدددا مصددداحبه

درمانی ،سازنده گرایی ،دلبسدتگی و روانکداوی را

انگیزشدددی )MIST( 5،یدددک برنامددده نوآورانددده،

تلفیق کرده است (مارتین و یان .)2010 2،

کوتاهمددددت و ندددوین متشدددکل از تکنیکهدددای

طرحواره درمدانی ( )STاز طریدق مدداخالت

طرحواره درمانی همراه با مصاحبه انگیزشی اسدت

شدددناختی ،رفتددداری ،بدددین فدددردی و تجربدددی،

کدده اولددین بددار توسددط (هددایلمن ،پیتددرز ،کیهددو و

طرحوارههددای شددناختی ناسددازگار را هدددف قددرار

یاندددد  )20116،بددددرای کدددداهش افسددددردگی

میدهد (هرتس و ایوانز.)2021 3،

آمریکاییهای التین و کمدرآمد در ایاالت متحدده

طبق بررسی محققین پژوهش حاضر ،پژوهشی
یافت نشدد کده در آن بدرای کداهش افسدردگی و

)2. Schema Therapy (ST
3. Martin & Young
4.Herts & Evans
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بهکار گرفته شد و منجر به افزایش انعطافپدذیری
و کاهش افسردگی در این نمونه شد.
5. Arkowitz, Miller & Rollnick
6. Schema Therapy combined with Motivational
)Interviewing )MIST
7. Heilemann, Pieters, Kehoe & Yang
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یکی دیگر از روشهای موفق در زمینه کاهش

به درمان باالتر ،افسدردگی و اضدطراب پدایینتر و

افسردگی و اضطراب بیماران مبدتال بده اخدتالالت

کیفیددت زندددگی بهتددر را گددزارش کردنددد .نتددایج

روانی و جسمانی ،مصداحبه انگیزشدی1اسدت کده

پژوهش ربانی پارسا ،مشهدی و بیگددلی)1397( ،

توسط ویلیا میلر2و استفن رولنیک3ابدداع گردیدد.

نشان داد مصاجبه انگیزشی روشی مثثر بر کداهش

مصدداحبه انگیزشددی ( )MIیددک سددبک درمددانی

خددوردن هیجددانی و اضددطراب در افددراد چددا

مراج محور و رهنمودی اسدت کده بدا کمدک بده

میباشد .نتدایج تحقیدق (علدی دوسدت قهفرخدی،

و حل دوسوگرایی ،آمادگی برای

مکوند حسینی ،کیان ارثی و مدومنی )1394،نشدان

4

داد کدده مصددداحبه انگیزشددی بدددهعنوان روشدددی

 .)2005مصاحبه انگیزشی یک روش درمانی است

کوتاهمدت و مقرونبهصرفه بر کاهش افسدردگی و

که برای افزایش آمادگی جهت تغییدر در شدرایطی

افزایش امیدواری بیماران تحدت درمدان بدا دیدالیز

که دوسوگرایی مان از انتخاب مناسد و شایسدته

تأثیر دارد.

مراج در کش

تغییر را افدزایش میدهدد (هتمدا ،اسدتیل و میلدر،

در زندگی میشود طراحی شده است .ایدن چندین

سوال اول پژوهش این است که آیا مصاحبه

دوسوگرایی بهطور عادی در مسائلی مانند اعتیداد،

انگیزشی و طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه

تغییر وزن و در واکنش به شرایط مدزمن سدالمتی

انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران

رخ میدهدددد .مصددداحبه انگیزشدددی سدددبکهای

مبتال به نارسایی مزمن کلیه تأثیر دارد؟ سوال دو

مراج محدددوری ،شدددناختی – رفتددداری و روش

این تحقیق ،این است که آیا بین اثربخشی

انسانگرایانه را با هم ترکید میکندد و در تمرکدز

مصاحبه انگیزشی و طرحواره درمانی تلفیقی با

بر کمک به مراجعدان جهدت رفد و حدل کدردن

مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب

احساسات دوگانه درباره تغییر منحصربهفرد است،

بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه تفاوت

با این فدرض کده تغییدر خدودش میتواندد نسدبتا

معناداری وجود دارد؟ لذا هدف ما در این تحقیق

درسددت و آسددان باشددد تمددامی ایددن دوسددوگرایی

ابتدا بررسی اثربخشی هر یک از دو درمان بر

کاهش مییابد (مایرز ،مدارتین ،کداتلی ،هداریس و

کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به

اهلووالیا.)2003 5،

نارسایی مزمن کلیه و سپس مقایسه اثربخشی بین

نتایج تحقیق (گارسدیا-الندا ،رمدور ،دل پسدو،

دو درمان است.

سالدیال و سلگاس )2014 6،نشان داد که بیمدارانی
که مداخله مصداحبه انگیزشدی را دریافدت کردندد

روش

پس از مداخله بهطور قابل توجهی میزان پایبنددی

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح

)1. Motivational Interviewing (MI
2. William R. Miller
3. Stephen Rollnick
4. Hettema, Steele & Miller
5. Moyers, Martin, Catley, Harris & Ahluwalia
6.García-Llana, Remor, del Peso, Celadilla, & Selgas

پژوهش پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
نابرابر و از نظر هدف کاربردی است .جامعه
آماری پژوهش شامل  70بیمار مبتال به نارسایی
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مزمن کلیه مراجعهکننده به بخش دیالیز بیمارستان

مداخالت درمانی از  45نفر گروه نمونه ،تعداد 15

بعثت همدان در سال  1394بود .معیارهای ورود

نفر به دالیلی از قبیل عود بیماری کلیدوی ،فدوت،

به مطالعه شامل :بیماران مبتال به نارسایی مزمن

ترخیص جهت عمل پیوندد کلیده و یدا جابجدایی

کلیه که در مقیاس اضطراب و افسردگی

شیفت بیماران و عد دسترسی به آندان از مطالعده

بیمارستانی نمره باالتر از نقطه برش (نمره باالی

حذف شدند .درنهایدت حجدم نمونده بده  30نفدر

 )11توانایی خواندن و نوشتن ،داشتن رضایت و

کاهش یافت ( 10نفر در هر یدک از  3گدروه) .در

توانمندیهای روانی ،جسمانی و شناختی الز

پایان مداخالت از افراد هر سده گدروه پسآزمدون

جهت مشارکت در درمان بود.

گرفته شد .دادههای جم آوریشده بدا اسدتفاده از

معیارهددای خددروا از پددژوهش شددامل :عددود

آزمونهددددددددای آمدددددددداری  ANCOVAو

بیمداری جسدمانی و ندداتوانی از ادامده شددرکت در

 MANCOVAبددا نسددخه  20نر افددزار SPSS

درمان ،وجدود نشدانههای روانپریشدی ،اسدتفاده از

مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند.

دارودرمانی و سایر درمانهای روانشناختی در طی

در ای دن پددژوهش بددرای گددردآوری دادههددا از

 6مددداه گذشدددته بدددود .در مرحلددده اول از میدددان

ابزارهای زیر استفاده شد.

مراجعهکنندگان به این مرکز بر اساس نموندهگیری

مقیددداس اضدددطراب و افسدددردگی بیمارسدددتانی

در دسددترس  45بیمددار واجددد مالکهددای ورود

(:)HADS

انتخاب و با توجه به شرایط جسمانی و روانیشان

مقیدداس اضددطراب و افسددردگی بیمارسددتانی یددک

در  3گروه ( 15نفری) 2 ،گدروه آزمدایش و یدک

مقیاس غربالگری خود سنجی  14آیتمی است.

گروه کنترل جایگزین شدند .بعد از انتخاب گدروه

که اولین بار توسط زیگموند 2و اسنیت،)1983( 3

نموندده  45نفددره ،مقی داس اضددطراب و افسددردگی

برای نشان دادن افسردگی و اضطراب در

بیمارسددتانی (1)HADSبددهعنوان پیشآزمددون بددر

درمانگاههای سرپایی ابداع شد (نقل از اسپینهوون

روی گددروه نموندده انجددا شددد .سددپس مداخلدده

و همکاران .)1997 4،این مقیاس از مراج

طرحواره درمانی تلفیقی با مصداحبه انگیزشدی بده

میخواهد تا درباره حاالت خلقی خود در هفته

مدت  10جلسه ،هفتهای یکبار ،به مدت  45دقیقده

گذشته تامل کند 7 .آیتم افسردگی را ارزیابی

و بهصورت فردی برای بیماران گروه آزمایش یک

میکند که  5آیتم آن عالئم احساس فقدان لذت و

و مداخله مصاحبه انگیزشی بده مددت  10جلسده،

دو آیتم مربو بهظاهر و احساس کند شدن است.

هفتهای یکبدار ،بده مددت  45دقیقده و بهصدورت

 7آیتم هم اضطراب را ارزیابی میکند ،از این

فردی برای هریک از بیمداران گدروه آزمدایش دو

تعداد دو آیتم اضطراب خودمختار (پانیک و حس

انجا شد .گروه سه یا گروه کنترل هیچ مداخلهای

پروانهها در معده) را ارزیابی میکند و  5آیتم

را دریافددت نکردنددد .متأسددفانه در طددی اجددرای
1. Hospital Anxiety and Depression Scale
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2. Zigmond
3. Snaith
4.Spinhoven & et al
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دیگر تنش و بیقراری را ارزیابی میکنند (زلتزر و

نتددایج پددژوهش کاویددانی ،ص دیفوریان ،شددریفی و

کلودا .)2008 1،پایایی آزمون – باز آزمون

ابراهیمخددانی ( )1387نشددان داد ایددن پرسشددنامه

 HADSضرید همبستگی باالی  0/85را نشان

دارای اعتبار الز برای کاربرد در جمعیدت بدالینی

داد .همسانی درونی باال بود ،با ضرید آلفای

ایرانی میباشد.

کرونباخ  0/86برای (اضطراب) و  0/86برای
(افسردگی) .نتایج اعتبار همزمان باال با پرسشنامه
افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب حالت -
صفت و با حوزههای روانی فر کوتاه بررسی
سالمت را نشان داد .نسخه اسپانیایی  HADSدر
هنگا استفاده برای بیماران پزشکی پایایی و اعتبار
خوبی را نشان داد (کوینتانا و همکاران.)2003 2،
نتایج تجزیهوتحلیل راش 3،از کاربرد مقیاس
 HADSبهعنوان یک مقیاس جهانی برای
پریشانی روانشناختی حمایت میکند و با تایید
خصوصیات روانسنجی این مقیاس استفاده بیشتر
از آن را برای تشخیص و ارزیابی در سایر
4

گروههای بالینی پیشنهاد میکند( .پاالنت و تنانت،
 .)2007مزایای استفاده از مقیاس  HADSدر

سادگی ،سرعت و سهولت آن است .تعداد کمی از
افراد در تکمیل آن روی کاغذ یا با استفاده از
روشهای الکترونیکی مشکل دارند.
افسردگی و اضطراب را که معموال در کنار هم
وجددود دارنددد ارزیددابی میکنددد (اسددترن.)2014 5،
تکمیل پرسشنامه  HADSفقط  2تا  5دقیقه طول

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یان
)– SF
فر کوتاه پرسشنامه طرحواره یان

( YSQ

توسط (یان ،

 )1998ساخته شدد (اوشدیما و همکداران.)2018 7،
این پرسشنامه دارای  75ماده است و  15طرحواره
را در  5حوزه ارزیابی میکند به هر یک از مادههدا
روی یک مقیاس لیکدرت شدشدرجهای از کدامالً
من را توصی
توصی

میکند تدا کدامال مدن را نادرسدت

میکند پاسخ داده میشود (تدیم.)2013 ،

نمرات باال در یک شاخص خرده مقیداس خدا
نشاندهنده ظهور قدویتر طرحوارههدای ناسدازگار
8

اولیه است (اسدپرب و همکداران .)2019 ،از فدر
کوتاه پرسشنامه طرحواره یان

بهطور گسدترده در

فرهن ها و بده زبآنهدای مختلد

اسدتفاده شدده

اسددت (بددهعنوان مثددال کانددادا ،بلژیددک ،انگلددیس،
استرالیا و کدره جندوبی) ،نتدایج همسدانی و ثبدات
خوب تدا عدالی هدم بدرای نمدره کدل پرسشدنامه
طرحواره یان

و هم برای طرحوارههای ناسازگار

اولیه افراد در نمونههای نروژی را نشان داده است
9

(سانده و همکاران.)2019 ،

میکشد .عالوه بر تصدیق مکدرر اعتبدار HADS
برای استفاده در افراد مسدن ،اسدتفاده از آن بدرای
نوجوانان هم تایید شدده اسدت (اسدنیت.)2003 6،
1. Zeltzer& Kloda
2. Quintana & et al
3. Rasch
4. Pallant & Tennant
5. Stern
6. Snaith

7. Oshima & et al
8. Sperb, da Silva, Cogo-Moreira, Lara, de Carvalho
9. Sunde & et al
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جدول  .1پروتکل درمانی جلسات MIST
جلسه

اصول حاکم بر

محتوای جلسات

جلسات

اول

مصاحبه انگیزشی

دو

مصاحبه انگیزشی

آشنایی ،معارفه و ا یجاد رابطه درمانی مناسد ،کنارآمدن با مقاومت ،ذکر منطق درمان ،ایجاد
انگیزه جهت شرکت در درمان ،تنظیم توافق بین درمانگر و بیمار ،تعیین اهداف ،پیشآزمون.
شناسایی احساسات ،ارزشها و اهداف بیمار ،کش

تردیدها و دوسوگراییها و افزایش

آمادگی و انگیزه جهت مشارکت در درمان ،بررسی جنبههای مثبت و منفی مشکل (سبک و
سنگین کردن سود و زیانهای ناشی از تغییر بهصورت شناختی).

مصاحبه انگیزشی
سو

در تلفیق با
طرحواره درمانی

کاوش عمیق در تاریخچه زندگی ،شناسایی و ریشهیابی طرحوارههای ناسازگار اولیه در دوران
کودکی ،تکمیل پرسشنامه فر کوتاه یان

توسط بیماران جهت شناسایی طرحوارههای

ناسازگار اولیه ،شناسایی عالئم و مشکالت فعلی بیماران ،آموزش به بیماران در خصو
روابط بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با مشکالت فعلیشان.
استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی و کمک به بیمار جهت تصویرسازی تلخترین خاطره

مصاحبه انگیزشی
چهار

در تلفیق با
طرحواره درمانی

دوران کودکی ،کمک به بیمار جهت تغییر شناختها و هیجانهای منفی نسبت به آن خاطره و
یا موقعیت دردناک و اجرای تکنیک باز والدینی حدومرز دار برای حمایت از کودک
آسیدپذیر ،برآورده کردن نیازهای هیجانی کودک آسیدپذیر در چارچوب درمانی ،توضی به
بیمار در خصو

ارتبا

بین طرحوارههای ناسازگار اولیه در دوران کودکی با مشکالت

فعلیشان.
مصاحبه انگیزشی
پنجم

در تلفیق با
طرحواره درمانی

ششم

مصاحبه انگیزشی
در تلفیق با

سبکهای مقابلهای ،تکنیک وکیل مداف و سایر تکنیکهای شناختی مرتبط با افسردگی و

مصاحبه انگیزشی
در تلفیق با
طرحواره درمانی

هشتم

نهم

اعتبار طرحواره ،تکنیک بررسی شواهد ،بازتعری

جدید از شواهد تائیدکننده طرحواره

اجرای تکنیکهای شناختی شامل :تکنیک بررسی مزایا و معاید طرحوارههای ناسازگار و

طرحواره درمانی
هفتم

اجرای تکنیکهای شناختی جهت تغییر طرحوارههای ناسازگار اولیه از قبیل تکنیک آزمون

اضطراب بیماران
استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی و کمک به بیمار جهت یادآوری و تصویرسازی ذهنی
خاطرات تلخ دوران کودکی و تغییر شناختی و هیجانی نسبت به وقای تلخ دوران کودکی،
اجرای تکنیک باز والدینی حدومرز دار و کمک به بیمار جهت تأمین نیازهای هیجانی دوران
کودکی در چارچوب درمانی

مصاحبه انگیزشی

شناسایی سبکهای مقابلهای ناسالم (اجتناب ،تسلیم و جبران افراطی) ،ایجاد آمادگی و کمک

در تلفیق با

به بیمار جهت تغییر سبکهای مقابلهای ناسالم و تمرین رفتارهای سالم بهجای رفتارهای

طرحواره درمانی

ناسالم.

مصاحبه انگیزشی

اجرای تکنیکهای الگوشکنی رفتاری از قبیل بازنگری مزایا و معاید ادامه رفتار مشکلآفرین

در تلفیق با

و کمک به بیماران جهت تغییر رفتار مشکلآفرین ،تمرین الگوی رفتاری سالم از طریق

طرحواره درمانی

تصویرسازی ذهنی و ایفای نقش.

مصاحبه انگیزشی
دهم

در تلفیق با

ایجاد انگیزه در بیماران جهت ادامه الگوهای رفتاری سالم پس از درمان ،پسآزمون.

طرحواره درمانی

نکته :در جلسات مصاحبه انگیزشی در تلفیق با طرحواره درمانی ،آموزشها و اجرای تکنیکها به شیوه مصاحبه
انگیزشی انجا میشود یعنی در اجرای تکنیکها انعطافپذیری وجود دارد و خود بیماران در تعیین اهداف درمان
و اجرای تکنیکها آمادگی و انگیزه الز جهت مشارکت در درمان را دارند.
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جدول  .2پروتکل مصاحبه انگیزشی
جلسه
اول

محتوای جلسات
آشنایی ،معارفه و ایجاد رابطه درمانی مناسد ،کنارآمدن با مقاومت ،ذکدر منطدق درمدان ،ایجداد انگیدزه جهدت
شرکت در درمان ،تنظیم توافق بین درمانگر و بیمار ،تعیین اهداف ،ابعداد تداثیر مشدکل ،تعیدین مراحدل تغییدر،
پیشآزمون

دو

شناسایی احساسات مرتبط با حیطههایی از زندگی که تحت تاثیر مشکل قرار گرفته است.

سو

بررسی جنبههای مثبت و منفی مشکل (سدبک و سدنگین کدردن سدود و زیانهدای ناشدی از تغییدر بهصدورت
شناختی)

چهار

شناسایی و تبیین ارزشها و اهداف شخصی بیمار
تردیدها و دوسوگراییها و آمادگی برای تغییر و تعیین افق دید (چشمانداز) بیمار

پنجم

کش

ششم

آموزش به شیوه مصاحبه انگیزشی در خصو

رابطه افکار خودآیند – منفی بدا احساسدات افسدردگی ،تغییدر

الگوهای شناختی ناکارآمد راج به بیماری و مشکالت ناشی از آن ،آموزش راهبردهای مقابلهای جهدت غلبده
بر افسردگی.
هفتم

آموزش به شیوه مصاحبه انگیزشی در خصو

رابطه افکار خودآیند – منفی با احساسات اضطرابی و ترغیدد

بیماران به تغییر افکار ناکارآمد و ایجاد تفکر جایگزین ،آموزش تکنیکهای تنفسی و تکنیدک هیپندوتیزمی تدن
آرامی پیشرونده برای کاهش اضطراب و انجا آن حین درمان با دیالیز.
هشتم

آموزش به شیوه مصاحبه انگیزشی در خصو

مراحل سازگاری با بیماری (انکار ،خشم ،چانهزنی ،افسدردگی

و پذیرش) و کمک به بیماران برای گذر از مراحل انکار ،خشدم ،چاندهزنی و افسدردگی بده مرحلده پدذیرش،
الگوبرداری از بیمارانی که به مرحله پذیرش رسیده بودند.
نهم

مرور محتوای جلسات قبلی ،بحث و نتیجهگیری.

دهم

ایجاد انگیزه در بیماران برای ادامه راهکارها پس از درمان ،پسآزمون.

در پددژوهش (صدددوقی و همکدداران)1387 ،

پروتکل درمانی MIST

اعتبار مقیاس  YSQ-SFبهوسیله آلفدای کرونبداخ

پروتکددل درمددانی طرحددواره درمددانی تلفیقددی بددا

برای همه خرده مقیاسهدا در دامنده  62 – 90بده

مصاحبه انگیزشی با الها از برنامه درمدان تلفیقدی

دست آمد .یافتههای این تحقیق با یافتههای پیشین

( MISTهدایلمن و همکداران )2011 ،تهیده و در

کدده مبتنددی بددر نسددخههای انگلیسددی ،فرانسددوی و

جدول  1ارائه شده است.

هلندی  YSQ-SFساخته شدده بودندد ،هماهند

پروتکل درمانی ()MI

بددود و از روایددی بددین فرهنگددی ایددن پرسشددنامه

پروتکل درمانی جلسات مصاحبه انگیزشی با الها

حمایت میکنند.

از کتاب راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی
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ارائه شده است.

(نویددددیان و پدددور شدددریفی )1390 ،و مقالددده
(گارسیالیانا و همکارن )2014،تهیه و در جدول 2
یافتهها
در این پژوهش عالوه بر استفاده از جدول

البته قبل از بهکارگیری این آزمونهای آماری،

توزی فراوانی و درصد ،نمودار و شاخصهای

مفروضات آنها وارسی شده است .در ضمن

مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی ،برای آزمون

تحلیل دادهها بهوسیله نسخه  20نر افزار SPSS

سوال اصلی پژوهش از تحلیل کواریانس چند

انجا گرفت.

متغیری و برای آزمون هر یک از سواالت فرعی

میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و

پژوهش از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده

پسآزمون افسردگی و اضطراب در بین گروههای

شد.

آزمایش و کنترل در جدول  3درا شده است.
جدول  .3توصی

نمرات پیشآزمون و پسآزمون افسردگی و اضطراب در بین گروهها

متغیر

گروه

افسردگی

آزمایش طرحواره درمانی تلفیقی با

پیشآزمون
n

_

پسآزمون
S

n

X
10

9

_

X
1/83

10

3/40

S

2/59

مصاحبه انگیزشی

اضطراب

آزمایش مصاحبه انگیزشی

10

10/90

3/25

10

3/80

3/26

کنترل

10

12/50

3/10

10

13/30

2/54

آزمایش طرحواره درمانی تلفیقی با

10

11/40

2/84

10

4/50

2/12

مصاحبه انگیزشی
آزمایش مصاحبه انگیزشی

10

10/70

3/56

10

3/40

1/51

کنترل

10

9/50

3/50

10

10/50

3/06

n=30
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اطالعددات بیددانگر آن اسددت میددانگین نمددره
افسردگی و اضدطراب گدروه آزمدایش طرحدواره-

مفروضات آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری
بررسی گردید.

درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی در پسآزمدون

مفروضددات آزمددون تحلیددل کواریددانس چنددد

نسبت به پیشآزمون کاهش یافته است .همینطور

متغیری :مفروضه طبیعی بودن یک و چند متغیدری

میانگین نمره افسردگی و اضطراب گروه آزمدایش

توزی دادههدا :بدرای بررسدی طبیعدی بدودن یدک

مصدداحبه انگیرشددی در پسآزمددون نسددبت بدده

متغیری توزی دادههای پیشآزمدون و پدسآزمدون

پیشآزمون کاهش یافته است؛ امدا میدانگین نمدره

افسردگی و اضطراب گروههای آزمایش و کنتدرل،

افسردگی و اضطراب گدروه کنتدرل در پسآزمدون

از آزمون کولموگروف  -اسمیرن

اسدتفاده شدد.

نسبت به پیشآزمون افزایش یافته است.

نتایج آزمون کولموگروف – اسدمیرن

نشدان داد

بنا بر نتایج جدول  3با  99درصد اطمینان

توزی دادههای پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای

میتوان گفت که بین میانگین نمرات پسآزمون

افسدددردگی و اضدددطراب گدددروههدددای آزمدددایش

افسردگی گروههای آزمایش طرحواره درمانی

طرحدوارهدرمدانی تلفیقددی بدا مصداحبه انگیزشددی،

تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی با

مصاحبه انگیزشی و کنترل طبیعی است .همچندین

گروه کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد

برای آزمون طبیعی بودن چند متغیری ،فاصلههدای

همچنین بین میانگین نمرات

ماهاالنوبددایس محاسددبه شددد و بددا مقددادیر ارزش

پسآزمون اضطراب گروههای آزمایش طرحواره

بحرانی مقایسه گردید .نتایج نشان داد با توجه بده

درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه

اینکه در این پژوهش دو متغیر وابسته وجود دارد

انگیزشی با گروه کنترل تفاوت معنیداری وجود

(افسردگی و اضدطراب) ،بندابراین مقددار بحراندی

دارد (.) p<0/01

برابددر بددا  10/83اسددت؛ امددا حددداکثر فاصددله

(.)p<0/01

بهمنظور آزمون سثالهای پژوهش از تحلیل

ماهاالنوبایس به دست آمده در پیشآزمون ()5/93

کواریانس چند متغیری و تک متغیره استفاده شد.

و پددسآزمددون ( )6/12از مقدددار بحرانددی جدددول

برای آزمون سوال اصلی پژوهش ،ابتدا به وارسی

( )10/83کددمتددر اسددت ()P< 0/001؛ بنددابراین

مقادیر پرت و انتهایی دادهها پرداخته شد .برای

میتوان گفت داده پرتی که مدان از انجدا تحلیدل

بررسی مقادیر پرت و انتهایی دادههای پیشآزمون

کوارایانس چندد متغیدری باشدد ،مشداهده نشدد و

و پسآزمون متغیرهای افسردگی و اضطراب

فرض طبیعی بودن چند متغیری تأیید گردید.

گروههای آزمایش و کنترل از رسم نمودار

مفروضه خطدی بدودن روابدط بدین متغیرهدای

جعبهای استفاده شد .در نمودارها هیچ داده پرت

وابسته :برای وارسی رابطده خطدی بدین دادههدای

یا انتهایی در نمرات دادههای پیشآزمون و

پیشآزمددون و پسآزمددون متغیرهددای افسددردگی و

پسآزمون متغیرهای افسردگی و اضطراب

اضددطراب گددروههددای آزمددایش و کنتددرل نمددودار

گروههای آزمایش و کنترل مشاهده نشد .سپس

پراکنش دادههدا ترسدیم شدد .نمودارهدا نشدان داد
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رابطه دادههای پیشآزمون و پسآزمون متغیرهدای

مفروضه همگنی شیدهای رگرسیون گروههدا:

افسردگی و اضدطراب در هدر یدک از گدروههدای

برای بررسی همگنی شیدهای رگرسیون دادههای

آزمددایش طرحددوارهدرمددانی تلفیقددی بددا مصدداحبه

نمرات افسردگی و اضدطراب گروههدا ،از آزمدون

انگیزشی ،مصاحبه انگیزشی و کنترل خطی اسدت؛

تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شدد .نتدایج

بنابراین فرض خطی بودن رابطه نمرات متغیرهای

آزمون تحلیل کواریدانس چندد متغیدری نشدان داد

وابسته و متغیرهای هم تغییر در گروههای آزمایش

بین شیدهای رگرسدیون متغیرهدای افسدردگی و

و کنترل تأیید گردید.

اضددطراب گددروههددای آزمددایش طرحددوارهدرمددانی

مفروضدده عددد هددم خطددی چندگاندده بددین

تلفیقی با مصاحبه انگیزشی ،مصداحبه انگیزشدی و

متغیرهددای وابسددته :بددرای وارسددی عددد وجددود

کنتددرل تفدداوت معنددیداری مشدداهده نمیشددود

همخطددی چندگاندده بددین دادههددای پیشآزمددون و

(Lambda Wilk’s =0/428؛

پسآزمدددون متغیرهدددای افسدددردگی و اضدددطراب

.) F6,36  1 / 284 , P  0 / 289

گروههددای آزمددایش و کنتددرل از آزمددون ضددرید

بنابراین مفروضده همگندی شدیدهدای رگرسدیون

همبستگی پیرسون اسدتفاده شدد .نتدایج نشدان داد

گروهها تایید گردید.

ضددراید همبسددتگی محاسبهشددده بددین نمددرات

مفروضددده همگندددی مددداتریس واریدددانس –

پیشآزمون متغیرهای وابسته افسردگی و اضطراب

کواریانس دادهها :برای بررسدی همگندی مداتریس

گروههدای آزمدایش طرحدوارهدرمدانی تلفیقدی بدا

واریانس -کواریانس دادههای نمرات افسدردگی و

مصدداحبه انگیزشددی ،مصدداحبه انگیزشددی و کنتددرل

اضطراب گروهها ،از آزمدون بداکس اسدتفاده شدد.

بیشددتر از  0/80نیسددت .بنددابراین بددین نمددرات

نتایج آزمون باکس نشدان داد مداتریس واریدانس-

پیشآزمون متغیرهای وابسته گدروههدا هدمخطدی

کواریانس نمرات افسردگی و اضطراب گروههدای

چندگانه مشاهده نمیشود.

آزمددایش طرحددوارهدرمددانی تلفیقددی بددا مصدداحبه

همچنین بهمنظور وارسی عد وجود همخطی

انگیزشددی ،مصدداحبه انگیزشددی و کنتددرل همگددن

چندگانه بین نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته،

هستند،

نتایج نشان داد ضراید همبستگی محاسبهشده بین

( .) F6,18168/ 923  0 / 921, P  0 / 479

نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته افسردگی و

مفروضدده همگنددی واریددانس گروههددا :بددرای

اضطراب گروههای آزمایش طرحوارهدرمانی

بررسی همگنی واریانسهای نمدرات افسدردگی و

تلفیقی با مصاحبه انگیزشی ،مصاحبه انگیزشی و

اضطراب گروههای آزمدایش و کنتدرل ،از آزمدون

کنترل بیشتر از  0/80نیست .بنابراین بین نمرات

لون استفاده شد .نتایج آزمون لدون نشدان داد بدین

پسآزمون متغیرهای وابسته گروهها همخطی

واریددددددددانس نمددددددددرات افسددددددددردگی

چندگانه مشاهده نمیشود.

(  ) F2, 27  1 / 906 , P  0 / 168و اضددددطراب
(  ) F2, 27  0 / 547 , P  0 / 585گدددروههدددای
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آزمددایش طرحددوارهدرمددانی تلفیقددی بددا مصدداحبه

خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند

انگیزشددی ،مصدداحبه انگیزشددی و کنتددرل تفدداوت

متغیری افسردگی و اضطراب گروهها در جدول 4

معنیداری مشاهده نمیشود .پدس میتدوان گفدت

ارائه شده است.

واریانس نمرات افسردگی و اضطراب گدروههدای
آزمایش و کنترل همگن هستند.
جدول  .4خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری افسردگی و اضطراب گروهها
Partial

اثر

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfاشتباه

P

پیالیی

0/816

8/618

4

50

**0/0001

0/408

المبدای ویلکز

0/185

15/935

4

48

**0/0001

0/570

4/416

25/390

4

46

**0/0001

0/688

4/416

55/185

2

25

**0/0001

0/815

2

هوتلین
بزرگترین ریشهروی

جدول  .5خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس افسردگی و اضطراب گروهها
منب تغییرات

متغیر

SS

df

MS

F

گروه

افسردگی

369/015

2

184/507

32/604

**0/0001

اضطراب

281/336

2

140/668

33/234

**0/0001

افسردگی

141/474

25

5/659

اضطراب

105/816

25

4/233

افسردگی

842/167

29

اضطراب

437/467

29

اشتباه

کل

P

Partial

2

2
0/723
0/727
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بهمنظور پاسخ به سوال اصلی پدژوهش نتدایج

همچنین نتایج تحلیل کواریانس بدا اسدتفاده از

آزمددون تحلیددل کواریددانس چنددد متغیددری نشددان

آلفای میزان شده بدنفروندی نشدان مدیدهدد بدین

میدهددد بددین نمددرات افسددردگی و اضددطراب

میانگین نمره اضطراب گروههای آزمایش و کنترل

گروههددای آزمددایش طرحددوارهدرمددانی تلفیقددی بددا

تفاوت معنیداری مشاهده میشود

مصدداحبه انگیزشددی ،مصدداحبه انگیزشددی و کنتددرل

( .) F2, 25  33 / 234 , P  0 / 01
با مشاهده مقادیر مجذور سهمی اتا میتوان

تفاوت معنیداری مشاهده میشود،
(Partial η =0/570؛=0/185
2

Wilk’s

گفت تاثیر روش درمانی در کاهش افسردگی
( )Partial  =0/723و اضطراب
2

Lambda؛ .) F4, 48  15 / 935 , P  0 / 01
از طریق آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره با

=  )Partial تقریباً همسان بوده است.

استفاده از آلفای میزان شده بن فرونی نمرات

دو

(0/727

2

بهمنظور

مقایسه

اثربخشی

روش

افسردگی و اضطراب گروههای آزمایش و کنترل

طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و

بهصورت جداگانه مقایسه شدهاند که نتایج آن در

مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب

جدول  5ارائه شده است.

از آزمون زوجی بن فرونی استفاده شد که نتایج

بهمنظور آزمون پاسخ به سوالهای فرعی

آن در جدول  6و  7ارائه شده است.

پژوهش ،نتایج تحلیل کواریانس با استفاده از
آلفای میزان شده بنفرونی نشان میدهد بین
میانگین نمره افسردگی گروههای آزمایش و کنترل
معنیداری

تفاوت

مشاهده

میشود

( .) F2, 25  32 / 604 , P  0 / 01
جدول  .6مقایسه اثربخشی طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی
بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه
گروه

طرحواره درمانی تلفیقی با
مصاحبه انگیزشی
مصاحبه انگیزشی

کنترل

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

مصاحبه انگیزشی

0/465

1/137

1

کنترل

-8/387

1/331

**0/0001

طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی

-0/465

1/137

1

کنترل

-8/852

1/137

**0/0001

طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی

8/387

1/331

**0/0001

مصاحبه انگیزشی

8/852

1/137

**0/0001

**P<0/01 n, =30
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نتایج آزمون بن فرونی برای مقایسه زوجی

نتایج آزمون بن فرونی برای مقایسه زوجی

میانگین گروهها نشان میدهد بین میانگین نمرات

میانگین گروهها نشان میدهد بین میانگین نمرات

افسردگی گروه آزمایش طرحوارهدرمانی تلفیقی با

اضطراب گروه آزمایش طرحوارهدرمانی تلفیقی با

مصاحبه انگیزشی با گروه کنترل ( )P<0/01و

مصاحبه انگیزشی با گروه کنترل ( )P<0/01و

همچنین گروه آزمایش مصاحبه انگیزشی با گروه

همچنین گروه آزمایش مصاحبه انگیزشی با گروه

کنترل ( )P<0/01تفاوت معنیداری مشاهده می-

کنترل ( )P< 0/01تفاوت معنیداری مشاهده می-

شود؛ اما بین میانگین نمرات افسردگی گروه

شود؛ اما بین میانگین نمرات اضطراب گروه

آزمایش طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه

آزمایش طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه

انگیزشی با گروه آزمایش مصاحبه انگیزشی

انگیزشی با گروه آزمایش مصاحبه انگیزشی

تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود ()P>0/01؛

تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود ()P>0/01؛

روش

روش

میتوان

بنابراین

گفت

هر

دو

میتوان

بنابراین

گفت

هر

دو

طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و

طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و

مصاحبه انگیزشی بر روی کاهش افسردگی

مصاحبه انگیزشی بر روی کاهش اضطراب

بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه تأثیر داشتهاند؛

بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه تأثیر داشتهاند؛

اما بین اثربخشی دو روش طرحوارهدرمانی تلفیقی

اما بین اثربخشی دو روش طرحوارهدرمانی تلفیقی

با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی در

با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی در

کاهش افسردگی بیماران مبتال به نارسایی مزمن

کاهش اضطراب بیماران مبتال به نارسایی مزمن

کلیه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

کلیه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

جدول  .7مقایسه اثربخشی طرحوارهدرمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب
بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه
گروه

طرحواره درمانی تلفیقی با
مصاحبه انگیزشی

مصاحبه انگیزشی

کنترل

P

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

مصاحبه انگیزشی

0/566

0/983

1

کنترل

-7/189

1/151

**0/0001

طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی

-/586

0/983

1

کنترل

-7/775

0/984

**0/0001

طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی

7/189

1/151

**0/0001

7/775

مصاحبه انگیزشی

0/984

**0/0001

**P<0/01 n, =30
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نتیجهگیری و بحث

ناسددازگار و تمددرین کددردن رفتارهددای جددایگزین

پددژوهش حاضددر بددا هدددف مقایسدده اثربخشددی

کمددک میکنددد .تکنیکهددای تجربددی از طریددق

طرحوارهدرمانی تلفیقدی بدا مصداحبه انگیزشدی و

تصویرسازی ذهنی و گفتوشدنود دو نفدره بدرای

مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضدطراب

کش

و همزمدان کدردن پیوندد بدین هیجاندات و

بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه انجا گرفدت.

تغییرات شناختی به مراجعان کمک میکند .درمان

نتایج تحلیل کواریانس تک متغیدره نشدان داد کده

طرحوارهدرمانی با پیوند درمدانگر -مراجد بدرای

طرحواره درمانی تلفیقی با مصداحبه انگیزشدی بدر

ایجاد یک رابطه درمانی همدل و پرورشدهنده که

کداهش افسدردگی و اضدطراب بیمداران مبدتال بدده

بازوالدینی حد و مرزدار را تسهیل میکند ،شدروع

نارسایی مزمن کلیه تدأثیر دارد .ایدن یافتده از نظدر

میشود .سبک کودک رهاشده از طریق بازوالدینی

تأثیر طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشدی

حدددومرز دار ،تاییددد نیازهددا و احساسددات ،ایجدداد

بر کاهش افسردگی بدا نتدایج تحقیدق (هدایلمن و

اطمینان از طریدق تحسدین مسدتقیم و ایجداد یدک

همکاران )2011 ،همسو است که برای اولدین بدار

پایگدداه پرورشدهنددده و پایدددار بهبددود مییابددد.

طرحواره درمدانی تلفیقدی بدا مصداحبه انگیزشدی

همچنددین مراجعددان بدده بیددان مناسددد احساسددات

( )MISTرا در ایددداالت متحدددده بدددر نمونددده

مرتبط بدا خداطرات در صدورت لدزو تشدویق و

آمریکاییهای التین و کمدرآمد اجرا کردند.

ترغید میشوند (مارتین و یان )2010 ،؛ بنابراین

در تبیین ایدن یافتدهها بایدد گفدت طرحدواره

طرحواره درمانی خود بهتنهایی مزایای زیدادی در

درمانی از طریق تکنیکهای شناختی ،تجربی ،بین

کدداهش افسددردگی و اضددطراب دارد ،مخصوصددا

فردی و الگوشدکنی رفتداری بده تغییدر و اصدالح

زمانی که این تکنیکها با مصاحبه انگیزشی تلفیدق

طرحوارههددا و سددبکهای مقابلددهای ناسددازگار

گردد نتایج بهتری از درمان حاصل میشود زیرا با

میپردازد.

ارائدده پیشدرمددان مصدداحبه انگیزشددی قبددل از

طرحوارههددای افسددردگی ،بازتدداب اشددتغال

مددداخالت طرحددواره درمددانی ،مقاومددت بیمدداران

فکری با فقدان ،شکسدت ،طدرد و خدال هسدتند،

کاهش و انگیزه آنان جهت انجا تکالی

خدانگی

طرحوارههای اضطراب ،بازتداب تهدیدد و آسدید

و مشارکت در درمدان افدزایش مییابدد ،درگیدری

میباشددند و طرحوارههددای خشددم نشدداندهنده

بیشددتر بیمددار در درمددان باعددث افددزایش میددزان

حقارت و قدرتطلبیاند (لیهی.)2017 1،

پاسخدهی به درمان طرحواره درمانی میشود.

از مداخالت شناختی برای آزمایش تجربدی و

نتددایج تحلیددل کواریددانس تددک متغیددره نشددان

منطقی طرحوارهها و به چالش کشیدن اعتبار آنهدا

میدهد که مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسدردگی

استفاده میشود .مدداخالت رفتداری بده مراجعدان

و اضطراب بیماران مبتال به نارسدایی مدزمن کلیده

بددرای شناسددایی و تغییددر سددبکهای مقابلددهای

تأثیر دارد .در مطالعات پیشین از مصاحبه انگیزشی
در زمینه افزایش تبعیت درمانی و کیفیدت زنددگی

1. Leahy
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بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه اسدتفاده شدده

از مراجعانی که برای درمان افسردگی و اضدطراب

اسددت ،امددا متأسددفانه در زمیندده کدداربرد مصدداحبه

بددده درمدددان شدددناختی رفتددداری ( )CBTروی

انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضدطراب بیمداران

میآوردند ،در مورد تغییدر و انجدا اقددامات الز

مبتال به نارسایی مزمن کلیه تحقیقات اندکی انجدا

برای ایجداد تغییدر ازجملده مواجهده یدا تمریندات

گرفتدده اسددت .ایددن یافتدده از نظددر تددأثیر مصدداحبه

فعالسازی رفتاری دوسوگرا هسدتند .از نظدر آنهدا

انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب بدا نتدایج

مصاحبه انگیزشی با تمرکز بدر حدل دوسدوگرایی،

تحقی دق (ارسددیا لیانددا و همکدداران )2014 ،همسددو

افزایش آمادگی برای تغییر و راهکارهدای خدا

است که بر  42بیمار اسپانیایی تحت درمان قبل از

برای پاسخ بده مقاومدت مراجعدان میتواندد یدک

دیالیز اجرا شد .همچنین این یافته با نتایج تحقیدق

مکمل مفید برای درمان شناختی رفتاری باشد.

(علی دوست قهفرخی و همکاران )1394 ،همسدو

نتایج تحقیدق (وسدترا )2004 3،نشدان داد کده

است ،بر اساس نتدایج پدژوهش آنهدا از مصداحبه

مصاحبه انگیزشی بهعنوان مکمل درمان شدناختی-

انگیزشی میتدوان بدهعنوان روشدی کوتاهمددت و

رفتاری سنتی برای استفاده با مراجعانی که نسدبت

مقرونبهصددرفه بددرای بهبددود افسددردگی و سددط

بدده تکنیکهددای مبتنددی بددر تغییددر بددرای مدددیریت

سالمت روان بیماران همودیالیزی استفاده کرد.

اضدطراب یددا کدداهش افسددردگی مقداو هسددتند و

(پونزفددورد و همکدداران )2016 1،در تحقیقددی بدده

بهطور قابلتوجهی دوگدانگی دارندد بسدیار مدثثر

بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی و درمدان شدناختی

است.

رفتاری بر کاهش افسدردگی و اضدطراب بیمداران

نتددایج تحقیددق (وسددترا و دوزویددس)2006 4،

مبتال به آسید تروماتیک مغدزی پرداختندد ،نتدایج

نشددان داد کدده اگرچدده  CBTیددک درمددان کددامال

نشان داد که درمان شناختی رفتاری اصالح شده با

مناسد برای اضطراب است ،اما میدزان بهبدودی و

جلسددات تقویتکننددده مصدداحبه انگیزشددی در

انطبا با روشهای درمانی کمتر از حدد مطلدوب

دورههددای طوالنیمدددت میتوانددد اضددطراب و

است .استفاده از مدداخالت مقددماتی ،مختصدر و

افس دردگی ناشددی از آسددید تروماتیددک مغددزی را

کمکی مانند مصاحبه انگیزشدی ممکدن اسدت بده

کاهش دهد.

تقویت پاسخ و درگیری با روشهای درمانی کمدک

در تحقیقات پیشین از مصداحبه انگیزشدی در

کند.

درمان اختالالت افسدردگی و اضدطراب در سدایر

(اسددددالگل و گددددری )2007 5،از مصدددداحبه

گروههای نمونه استفاده شده است ،بهعنوان مثدال:

انگیزشی بدهعنوان مداخلده کمکدی بدرای مواجده

(آرکوویتز و وسترا )2004 2،در درمان افسدردگی و

درمددانی در درمددان اخددتالالت اضددطرابی اسددتفاده

اضطراب ،درمان شناختی رفتداری را بدا مصداحبه

کردند ،نتایج تحقیق آندان نشدان داد کده مصداحبه

انگیزشی تلفیق کردند ،نتایج نشان داد که بسدیاری
1. Ponsford & et al
2. Arkowitz & Westra

3. Westra
4.Westra & Dozois
5. Slagle & Gray
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انگیزشی با کداهش دوسدوگرایی در مدورد انجدا

پایشددی ،مداخلددههای رفتدداری مبتنددی بددر مواجهدده

درمانهای مبتنی بر مواجهه درمدانی باعدث بهبدود

سددازی را پددس از ارائدده چنددد جلسدده مصدداحبه

اختالالت اضطرابی میشود.

انگیزشی به کار بستند زیرا مصداحبه انگیزشدی بدا

(وسترا ،آویرا و دوئل )2011 1،در تحقیقدی از

افددزایش انگیددزه و تقویددت توانددایی مشددارکت در

مصاحبه انگیزشی و درمانهدای تقویدت انگیزشدی

درمان ،بهمنظور ارتقدا و بهبدود میدزان پاسدخ بده

مرتبط در درمان اخدتالالت افسدردگی ،اضدطراب،

درمان بسیار اهمیت دارد.

مصددرف مددواد ،خددوردن و روانپریش دی همزمددان

نتایج تحقیق (راندال و مک نی،ل )20173،نشدان

استفاده کردند ،نتایج حاکی از این بدود کده بدرای

داد که تلفیق درمان شناختی رفتداری بدا مصداحبه

درمان این مشکالت میتوان مصاحبه انگیزشدی و

انگیزشددی در درمددان اخددتالالت اضددطرابی باعددث

درمانهددای تقویددت انگیزشددی مددرتبط را بددهعنوان

افزایش درگیری در درمدان و بهبدود نتدایج بدالینی

پیشدرمان با سایر روشدهای درمدانی (درمانهدای

میشود زیدرا مصداحبه انگیزشدی یدک اسدتراتژی

روانشناختی و دارویی) ادغا کدرد .در هدر حدوزه

درمانی است که به دوسوگرایی در مورد تغییدر در

مشکل ،شواهد موجود از ارزش افدزودن مصداحبه

مداخالت بالینی میپردازد.

انگیزشی به روشهای درمدانی موجدود در افدزایش

(آرکوویتز ،میلدر و رولنیدک )2017 ،در تبیدین

تعامل بدا درمدان و بهبدود نتدایج بدالینی حمایدت

تأثیر مصاحبه انگیزشدی بدر کداهش افسدردگی بده
چندین دلیل خا

میکند.
نتددایج فددرا تحلیددل (رومددانو و پیتددرز)2015 2،

اشداره نمودهاندد -1:مصداحبه

انگیزشی با عالئم اصلی افسردگی از قبیدل فقددان

نشان داد که مصداحبه انگیزشدی در درمدان اندواع

انگیزه و لذت در اغلد یا تما فعالیتها هماهن

مشکالت بهداشت روان مفید است .مکانیسدمهای

است و بهراحتی میتواند به تقویت انگیدزه بیمدار

بدددالقوه مصددداحبه انگیزشدددی شدددامل انگیدددزه،

بپددردازد -2 .مصدداحبه انگیزشددی دوسددوگرایی یددا

اعتمادبهنفس بیمار ،مقاومت بیمار و تعامل بیمار با

مقاومددت کدده در اغلددد مددراجعین افسددرده دیددده

درمان هستند .نتایج نشان داد که مصاحبه انگیزشی

میشددود را بددهطور خددا

برطددرف میکنددد-3.

تأثیر مطلوبی بر متغیرهای تعامل و درگیری بیمدار

مصاحبه انگیزشی به افراد افسرده کمک میکند تدا

دارد ،درگیری بیمار با درمدان ممکدن اسدت یدک

سددط فعالیددت خددود را افددزایش دهنددد ،افددزایش

مکانیسم بالقوه تغییر در افراد مبدتال بده اخدتالالت

فعالیتهددای جسددمی و اجتمدداعی میتوانددد عالئددم

خلقی ،اضطراب و روانپریشی باشد.

افسردگی را کداهش دهدد -4 .متغیرهدای ارتبدا

(آرکوویتز ،میلر و رولنیک )2017 ،در درمدان

درمدانی ازجملدده همدددلی نسدبت بدده تکنیکهددای

اختالالت اضطرابی ،مداخالت شناختی رفتداری از

خا

قبیل آموزشهای تنفسی ،خدود مراقبتدی یدا خدود

بیشتری دارد و باعث کاهش افسردگی میشود.

1. Westra, Aviram & Doell
2. Romano & Peters
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درمانهای مختل

با نتیجه درمدان ارتبدا

3. Randall & McNeil
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نتایج فراتحلیل (مدارکر و نورتدون )2018 1،در

وجه تمایز دو روش  MIو  MISTدر این است

زمینه تأثیر مصاحبه انگیزشی تلفیقشده بدا درمدان

که طرحواره درمانی تلفیقی با مصداحبه انگیزشدی

شناختی رفتاری برای اخدتالالت اضدطراب نشدان

عددالوه بددر تکنیکهددای شددناختی رفتدداری ،دارای

داد که مصاحبه انگیزشدی بدهعنوان مکمدل درمدان

تکنیکهای تجربی و بین فدردی نیدز میباشدد .در

شناختی رفتاری برای اختالالت اضدطرابی ،نتیجده

روش مصاحبه انگیزشی خدود بیمداران در تعیدین

درمان را در مقایسده بدا درمدان شدناختی رفتداری

اهددداف درمددان ،ارزشددها و راهبردهددای رفتدداری

بهتنهایی بهبود میبخشد.

موردعالقهشان جهدت فعالسدازی رفتداری نقدش

در تحقیقات پیشین کسی به مقایسه اثربخشدی

دارند و درمانگر فقط نقدش هدایتکنندده را دارد.

دو روش  MIو  MISTبددر کدداهش افسددردگی و

درمددانگر در کددار بددا گددروه مصدداحبه انگیزشددی از

اضطراب بیماران مبدتال بده نارسدایی مدزمن کلیده

مواجهه مستقیم ،سرزنش کردن ،نصیحت کدردن و

نپرداخته است .نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره

راهکددار دادن بدده بیمدداران اجتندداب میکنددد .در

نشددان داد کدده بددین اثربخشددی طرحددواره درمددانی

مصاحبه انگیزشی رابطه بین درمانگر و بیمار برابدر

تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی بر

و انسانگرایانه اسدت و همدین رابطده همدالنده و

کداهش اضدطراب و افسدردگی بیمداران مبدتال بدده

پذیرش نامشرو بیمار باعدث افدزایش پاسدخ بده

نارسددایی مددزمن کلیدده تفدداوت معنددیداری وجددود

درمان و نتایج بالینی میشود .در طرحواره درمانی

ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت کده عنصدر

تلفیقی با مصاحبه انگیزشی هم درست است که از

مشدددترک  MIدر هدددر دو روش متمرکدددز بدددر

تکنیکهای شناختی ،رفتاری ،تجربی و بدین فدردی

تکنیکهدددای شدددناختی و رفتددداری اسدددت کددده

طرحددواره درمددانی اسددتفاده م دیکنیم ولددی چددون

درمانهایی شناختهشدده ،مدثثر و مطلدوب جهدت

طرحواره درمانی با مصاحبه انگیزشی تلفیدق شدده

درمان افسردگی و اضطراب هستند.

است و اصول مصاحبه انگیزشی بر تما جلسدات

همچنین عنصر مشترک  MIدر هر دو درمان

طرحدددواره درمدددانی حددداکم اسدددت در اجدددرای

و حدل دوسددوگرایی ،کددار بددا

تکنیکهای شناختی ،رفتاری ،تجربی و بین فدردی

مقاومددت در برابددر تغییددر رفتددار ،افددزایش انگیددزه،

انعطافپذیری زیادی وجود دارد یعنی با توجه بده

اعتمادبهنفس و تقویت توانایی مشارکت در درمان

شرایط جسمانی وخیم بیماران در اجرای تکدالی

است .همچنین در هر دو درمدان بدا ایجداد رابطده

خددانگی و تکنیکهددا از شددیوه امددری و توصددیه

درمانی شفابخش و ایجاد فضایی امن بدرای ابدراز

مسددتقیم اجتندداب کددرده و آمددوزش راهبردهددا و

خشم یا غم و اندوه بیماران میدزان پاسدخدهی بده

تکنیکها بده شدیوه مصداحبه انگیزشدی اسدت .در

درمان افزایش یافته است.

گروه  MISTهم خود بیماران در تعیین اهداف و

متمرکدز بددر کشد

راهبردهدا نقدش فعدال دارندد .در جلسدات اولیده
 MISTهمان پذیرش نامشرو و رابطه همدالنده
1. Marker & Norton
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و برابر بین بیمار و درمدانگر ایجداد میشدود و تدا

شدیم که سبد ریزش  15نفر از  45بیمار گروه

پایان درمان ادامه دارد.

نمونه شد و در مرحله پسآزمون تنها  10نفر در

درنهای دت میتددوان گفددت کدده هددر دو روش

هر یک از سه گروه باقی ماندند .لذا از آنجائیکه

 MISTو  MIتأثیر مطلوبی بر کاهش افسدردگی

مس،له فوت و یا ترخیص برخی از بیماران در

و اضطراب بیماران مبتال به نارسدایی مدزمن کلیده

بخش دیالیز امری اجتنابناپذیر است پیشنهاد

دارند؛ اما بین اثربخشدی دو روش  MISTو MI
بر کاهش افسردگی و اضطراب بیمداران مبدتال بده
نارسایی مزمن کلیه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
میتددوان گفددت کدده هددر دو روش درمددانی  MIو
 MISTبه دلیدل تناسدد بدا شدرایط جسدمانی و
روانی وخیم بیماران در بخدش دیدالیز ،مدداخالتی
کوتاهمدددت و مفیددد بددرای کدداهش افسددردگی و
اضطراب بیماران مبدتال بده نارسدایی مدزمن کلیده
هستند.
مانند سایر پژوهشها ،این پژوهش نیز دارای
محدودیتهایی میباشد که در تعمیم نتایج باید
مدنظر قرار گیرد .متأسفانه در اجرای این تحقیق با
مشکالتی از قبیل عود بیماری کلیوی و ناتوانی از
ادامه شرکت در درمان ،فوت ،ترخیص از بخش
دیالیز ،جابجایی شیفت بیماران در طی جلسات

میشود که سایر پژوهشگران در مطالعات آینده
پژوهش حاضر را با گروه نمونه بیشتری تکرار
کرده و یا ترجیحاً گروه نمونه انتخابشده همه در
یک شیفت ثابت و قابل دسترس باشند تا از میزان
افت و ریزش در درمان جلوگیری شود .پیشنهاد
دیگر بر این است که از مداخالت طرحواره
درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و مصاحبه
انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب در سایر
بیماریهای مزمن پزشکی نیز استفاده شود.
سپاسگزاری
بر خود الز میدانیم تا از کلیه پرسنل و بیماران
بخش دیالیز بیمارستان بعثت همدان که در اجرای
این تحقیق صمیمانه ما را یاری کردند قدردانی و
تشکر نماییم.

درمانی و عد دسترسی به برخی از بیماران مواجه
منابع
اکوچکیددان ،شددهال؛ ابراهیمددی ،امرالدده و سددموعی،
راحله ( .)1380رابطه استرس حاصل از دیدالیز
با وضدعیت و ویژگیهدای رواندی در بیمداران
کلیوی دیالیز شونده مرکز پزشکی نور اصفهان.
نشریه پژوهش در علو پزشدکی 6،و -306 ،4
.303

باقریددان ،رضددا؛ خیرآبددادی ،غالمرضددا؛ مراثددی،
محمدرضددا و قددانعیفر ،سدار .)1398( .رابطدده
خصوصیات شخصیتی ،اضطراب ،افسدردگی و
استرس بدا وضدعیت خدودمراقبتی در بیمداران
همودیالیزی .نشریه علمی روانشناسی سالمت.
.156-145 ،)30(8
ربانی پارسا ،محمدجواد .مشهدی ،علی و بیگدلی،
ایمدددان ا  .)1397( ،اثربخشدددی مصددداحبهی
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