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The effectiveness of spirituality therapy on depression
reduction in female patients with multiple sclerosis

Narges Zamani

Abstract
This study aimed was to evaluate the effect of spiritual therapy on depression
in patients with Multiple Sclerosis in women. In a single study tested a
multiple baseline, the treatment process was performed on two patients. Two
patients with Multiple Sclerosis, before treatment, during treatment and after
treatment using the Depression, Anxiety and Stress Scale were evaluated. The
results showed that spiritual therapy is effective depression reducing and
improving of spiritual dimensions in the treatment of multiple sclerosis
patients. Finally, we can say that this therapy is effective and to further
evaluate its effectiveness, have controlled evaluation studies in order to reach a
final decision is necessary.
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اثربخشی معنویتدرمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
نرگس زمانی
چکیده
این پژوهش با هدف ،بررسی اثربخشی معنویتدرمانی بر کاهش افسردگی بیماران زن مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس انجام شده است .در یک مطالعه تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانله دو بیملار
مبتال به مولتیپ اسکلروزیس ،پیش از درمان ،حین درمان و پس از درمان با اسلتااده از مییلا مییلا
افسردگی ،اضطراب و استر الویبوند ( )1995ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که معنویتدرمانی باعث
کاهش افسردگی و درمان بیماری مولتیپ اسکلروزیس شده است .درنهایت ،ملیتلوان گالت کله ایلن
روش درمانی ،مؤثر بوده و برای بررسی بیشتر اثربخشی آن ،مطالعات ارزیابی کنترل شلدهای در جهلت
رسیدن به نتیجه الزم است.
واژههای کلیدی :افسردگی ،معنویت درمانی ،مولتیپ اسکلروزیس
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مقدمه
مولتیپ اسکلروزیس 1یک بیماری التهابی و ملممن سیسلت اعصلاب مرکلمی اسلت کله
بهعنوان یک بیماری خودایمن شناخته شده است (سوسپترا و مارتین2005 ،2؛ زرین ،حلاتمی
و علیهمتی .)1393 ،این بیماری پیشرونده بوده و نیاط مختلف میلین را تحت تلثثیر قلرار
میدهد و از شایع ترین بیماری دمیلیماسیون اکتسابی به شمار ملی رود (ملاروین )2000 ،3کله
باعث ایجاد تاری دید ،دوبینی ،ضعف عضالنی ،اخلتالل در تعلادل و هملاهنگی ،اخلتالل در
درک حس های مختللف ،افسلردگی ،درد ،اخلتالل شلناختی ،فراموشلی ،نیصلان در تمرکلم،
خستگی ،لرزش ،سرگیجه ،نارسایی عملکرد روده ها ،مثانه و عملکرد جنسی در بیمار میشود
(نایسی.)1998 ،4
در واقع ،بیماری مولتیپ اسکلروزیس یک بیماری شایع عصبی است که بهصورت مممن
و پیشرفته آشکار می شود و پیچیدگی های فراوانی در رابطه بلا ایلن بیملاری وجلود دارد ،از
جمله دشواری های این بیماری ،عل ّّّّّت ایلن بیملاری اسلت کله بله ناشلناخته بلوده (ملارتین،
مکاارلند و مکاارلند )1992 ،5و یک بیماری خودایمن دستگاه عصبی ،در همه سنین میباشد
(دنیسون ،مور -ماریس ،سیلبر ،گالیا و چالدر )2010 ،6که بیشتر در  20تلا  40سلالگی رخ
می دهد اما در افراد کمتر از  15سال و بیشتر از  50سال بیشتر دیده شده و به عنلوان بیملاری
بمرگساالن جوان شناخته شده است .این بیماری در زنان شایع تلراز ملردان اسلت (آلنسلو و
هرباسین )2008 ،7و بیشلترین شلیوع آن در انگلسلتان اسلت (وزیلری نلژاد ،لیللی و وارد،8
 .)2008در هاتمین همایش بین المللی اماسدر ایران ( )1388تعداد مبتالیان حلدود  40هلمار
نار اعالم شد (به نی از عسکری ،نوروزی ،رادمهر و محمدی )1396 ،و در اصلاهان شلیوع
بیشتری نسبت به سایر شهرها دارد (جدیدی میالنی ،اشک تراب ،عابد سعیدی و علویمجلد،
1. multiple sclerosis
2. Sospedra & Martin
3. Marvin
4. Nafisi
5. Mcfarland & Mcfarland
6. Dennison, Moss-Morris, Silber, Galea, & Chalder
7. Alonso & Herbasin
8. Vazirinejad, Lilley, & Ward
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 .)1392در این بیماران به میمان زیادی اضطراب ،افسردگی وجود دارد که آن ها را شایعترین
تشخیص های روان پمشکی در بیماران مولتیپ اسکلروزیس نسبت به جمعیت عادی می دانند
که عود بیماری با شروع این اختالالت باالتر رفته و مدت درمان را طوالنیتر میکند.
اختالالت افسردگی در رأ

فهرست بیماریهای روانی قرار دارند و حلدود  25درصلد

مراجعان به مراکم بهداشتی در جهلان را بله خلود اختصلا
بیماران اما

داده انلد و بلیش از  85درصلد

دچار این بیماری می شوند .آمارهای موجود نشان می دهد که این اختالالت در

سال 1990در ردهی چهارم قرار داشته (آماتو ،پانمیانی ،سیراسوسا و سوربی )2001 ،1که این
آمار در دههی گذشته به دومین اختالل رایج روانشناختی تبلدی شلده کله نمدیلک بله 121
میلیون نار در جهان به آن مبتال بودند که در سال  2010افسردگی دومین بیماری پرهمینله و
اضطراب از پرهمینه ترین درمانها در سال  2013در بین تمام بیماری های روانلی (کلریس و
استاان )2011 ،2بوده است .داده ها حاکی از آن است که اختالالت خلیی از وضعیتی شلروع
میشود که در آن تغییرات بسیار بمرگی در زندگی انسان اتالا ملی افتلد (زملانی ،احملدی،
عطایی مغانلو و میرشکار )1393 ،و از مه تلرین تغییلرات در زنلدگی مبلتال شلدن بله یلک
بیماری مممن است که به همراه خود اضطراب و هیجان باالیی دارد.
اختالل افسردگی به دلی اینکه غالباً یک اختالل روانی مممن عودکننده است ،بلهعنلوان
یک تشخیص میاوم در برابر درمان شناخته می شود که اگر درمان نشود یا درمان آن ناکارآمد
باشد ،به بروز رفتارهای ناسازگارانه منجر می شود که به نوبه خود مشکالت عمده ی بیشتری
را سبب می شوند .از جمله پیاملدهای مهل افلمایش افسلردگی و علدم درملان مناسلب آن،
خودکشی است ،خودکشی عم آگاهانه آسیب رساندن به خود است کله بله عنلوان یکلی از
معضالت اجتماعی با بیشتر شدن اختالالت روانلی (بلهویلژه اخلتالل افسلردگی) در بیشلتر
جوامع روبه افمایش است و گستردگی این اخلتالالت موجلبشلده کله شلیوههلای درملانی
متعدّدی اع از دارودرمانی و رواندرمانی برای آن ارایه گردید و مورد بررسی قرار گیرند .با
وجود اینکه پژوهش ها از اثربخشی درمان های فعلی انجامشده حمایت می کننلد ،وللی ایلن
1. Amato, Ponziani, Siracusa, & Sorbi
2. Chris & Stephen
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اثربخشی نسبی بوده و هنوز هیچ درملان قطعلی بلرای درملان اخلتالالت افسلردگی وجلود
ندارد که بتوان آن را راهحلی قطعی برای این اختالل دانست (زملانی ،فرهلادی و جناآبلادی،
.)1395
بیماری های مممن مث ام ا

تنها یک بیماری جسمی نیستند و ابعاد اجتماعی ،فرهنگی

و معنوی در ایجاد ،درمان وعود آن مؤثر است .امروزه ملدل زیسلتی ،روانلی ،اجتملاعی و
معنوی 1برای بیماران مممن استااده می شود که به درمان های زیستی و روان شناختی پاسل
ندادند و به علت ناامیدی و ناکامی در روند درمان آن ها وقاه افتاده و باعلث علود مجلدد
بیماری می گردد .این مدل در پی کشف نیش عیایلد معنلوی و دینلی در فراینلد ارزیلابی،
ایجاد امید ،خوش بینی ،خودکارآملدی و توانلایی بلرای تحمل و پلذیرش بیملاری و درد
می باشد (آرگ  .)2001 ،2لذا الزم است در درمان اختالالت روانی به هر چهار بعلد توجله
شود؛ زیرا انسان یک ک واحد است و هنگلامی سلالمت روانلی وی تحیل ملی یابلد کله
وحدت و انسجام این سیست حاظ و اجمای آن با یکدیگر هماهنگ عم کننلد (زملانی و
همکاران.)1395 ،
اهمیت پرداختن به معنویت از آن جا ناشی میشود که نیازهلا و گلرایشهلای معنلوی از
اجتناب ناپذیرترین و متعالیترین نیازهای انسان محسوب میشود (کمپب  .)1981 ،3مذهب و
معنویت بر سالمت جسمی و روانی مؤثر ملیباشلند .بیملاران مبلتال بله درد ملممن گلمارش
میکنند که به کارگیری منابع معنوی یا مذهبی به آنها در میابله با درد کمک میکند .افرادی
که از سالمت معنوی برخوردار هستند روابط آنها در چهار حیطهی شخصی (در ارتبلاط بلا
معنا ،هدف ،ارزشهای زندگی و خودآگاهی( ،اجتماعی (روابط با دیگران) ،محیطی (ارتبلاط
با محیط و طبیعت( و تعالی (ارتباط با نیروی برتر) متعادل میباشد .این فرض مطلر اسلت
که در اثر ایجاد روابط مثبت در هر حیطه ،سالمت معنوی ارتیا مییابد (سلادوک ،سلادوک و
رویم.)2009 ،4
بیماری اغلب با غ و درد و رنج و مرگومیر همراه است و میابلله بلا ایلن وضلعیتهلا
1. biopsychosocial and spiritual
2. Argyle
3. Campbell
4. Sadock, Sadock, & Ruiz
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انرژی و نیروی زیادی میطلبد که عموماً از معنویت بهلره گرفتله ملیشلود .معنویلت بایلد
بهعنوان هسته اصلی ارائه خدمات بهداشتی درمانی در نظر گرفته شود .عالقه به معنویلت و
ارزشهای بشری در زمان بیماری بیش از هر وقتی رو به افمایش است .معنویت ،جستجوی
مداوم برای یافتن معنا و هدف زندگی و نیم درک عمی و ژرف ارزش زندگی ،وسعت عال ،
نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای شخصی است (گرالد.)1999 ،1
یافتههای مارتین و همکاران ( )1992نشان میدهد که بهرهگیری از معنویت بلا سلالمت
روان و عملکرد شغلی رابطهی مثبت دارد .مطالعهی نایسی ( )1998نشلان داد کله بخشلش،
میابلهی منای مذهبی ،تجربیات معنوی روزانه و حمایت معنوی سالمت روان را پلیشبینلی
کرد.
با توجه به اجرای مداخالت متّّّّّعدد روی بیماران مممن بررسی اثربخشی معنویت درملانی
بر عالی روانی بیماران مولتیپ اسکلروزیس حایم اهمیت است ،بنابراین هدف این مطالعله،
بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر ابعاد افسردگی بیما ران مبتال به مولتیپ اسکلروزیس بود.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش در یک طر تجربی تک موردی و با استااده از دو شرکتکننلده زن انجلام
گرفت .شرکت کنندگان در این پژوهش دو بیمار مبتال به مولتیپ اسکلروزیس مراجعلهکننلده
به کلینیک فیمیوتراپی مرکم بییهااهلل بودند که براسا

مالک هلای ورود بله پلژوهش داشلتن

اختالل اضطراب ،افسردگی در حد خایف تا شدید انتخاب شدند .بیملار اوّل ،زن  37سلاله،
بازخرید شده آموزش و پرورش ،صاحب  3فرزند بود که به مدت شش سال و پنج ماه مبلتال
به بیماری مولتیپ اسکلروزیس بود و قب از آغاز بیماری یک دورهی افسردگی شلدید پلس
از تولّّّّّ د فرزند را تجربه کرده بود که در آن زمان رفتارهای مخاطره آمیم خودکشی نیم داشلت.
بیمار دوم ،زن  34ساله ،متثه با تحصیالت لیسانس و دارای  3فرزنلد (یلک فرزنلد نلوزده
ماهه) بود که به مدت دو سال بود .پلس از تشلریا اهلداف پلژوهش و تشلکر از مشلارکت
1. Gerald
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افسلردگی ،اضلطراب و اسلتر

در سله نوبلت

( پیش از مداخله ،حین مداخله و پس از مداخله) تکمی نمودند.

ابزار اندازهگیری
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( :1)DASSاین مییا

مجموعلهای از  3مییلا

خودگمارش دهی برای ارزیابی حاالت عاطاه منای در افسردگی ،اضطراب و اسلتر

اسلت

(الویبوند و الویبوند.)1995 ،2این آزمون دارای  21ماده است .آنتونی ،بیلیینگ  ،کا  ،انس و
سوینسون ) 1998( 3سه عام افسلردگی ،اضلطراب و تنییلدگی را بلر اسلا

تحیل علاملی

استخراج نمودند و ضرایب آلاا برای عام هلای افسلردگی ،اضلطراب و اسلتر

بلهترتیلب

 0/92 ،0/97و  0/95بود .سامانی ،جوکلار و صلحراگرد ( )1386ضلرایب پایلایی بازآزملایی
عام های افسردگی و اضطراب و تنیدگی بهترتیب 0/76 ،0/80و0/77و آلاای کرونباخ بلرای
عام های افسردگی و اضطراب و تنیدگی بهترتیب  0/79 ،0/81و  0/78گمارش نمودهاند.

روند اجرای پژوهش
پس از انجام پیشآزمون ،برای هر دو شرکتکننده ،یک دورهی درمانی مبتنی بر معنلوی
بر اسا

صورت جلسهی درمانی آلن ،مچوک و بارلو )2008( 4در قالب هشت جلسلهی 45

دقییهای (به علت دردهای جسمی امکان زمان بیشتری وجود نداشت) ارایه گردید .جلسلات
این برنامه درمانی بر اسا

ارتباط فرد با خود ،دیگران ،طبیعت و خدا کله از شلاخصهلای

سالمت معنوی و در میؤلهی ارتباط فرد با خود بر اهداف و ارزشها (معنلا در زنلدگی) ،در
ارتباط با اجتماع بر بخشش و در ارتباط با طبیعت و خداوند بر شکرگماری تثکید شد .برای
هر سه مؤلاهی معنا در زندگی ،بخشش و شکرگماری از برنامهها و راهکارهای مدون تثکیلد
شده است .در مورد معنی استراتژی  ERUPبهکار گرفته شد.
1. Depression, Anxiety, Stress Scale
2. Lovibond & Lovibond
3. Antony, Bieling, Cox, Enns, & Swinson
4. Allen, Mchugh, & Barlow
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جدول 1
خالصهی جلسات معنویتدرمانی (انرایت 1به نقل از آلن و همکاران ())2008
جلسات
جلسهی اوّل

توضیحات
مصاحبه ،توضیا پیرامون بیماری مولتیپ اسکلروزیس ،آغاز و شلیوع ایلن بیملاری و
نرم این بیماران برای شرکت کننده و تثثیر عوام معنوی در بلروز عالیل جسلمیو
روانی ،ارزیابی معنی در زندگی ،چگونگی تعیین ارزشها و اهداف و پیروی از آنهلا،
گرفتن آزمون

جلسهی دوم

معنادهی به حوادث زندگی با توجه به ارزشها ،اهداف و اعتیادات ،گرفتن آزمون

جلسهی سوم

ارزیابی و معرفی بخشش و بررسلی آگلاهی شررکت کننرده از بخشلش و تعلاریف و
کاربرد بخشش و کاربرد خود آگاهی و ارتباط با خود و گوش دادن به ندای درونی
آموزش مراح اوّلیله بخشلش شلام  ،خلودداری از بله کلارگیری هلر گونله روش

جلسهی چهارم انتیامجویانه و کینهورزانه نسبت به فرد میاب  ،اتخاذ دیدگاه جدید و متااوت نسبت به
فرد میاب  ،بررسی احساساتی که افراد در نتیجه ایجاد دیدگاه جدید تجربه میکنند
جلسهی پنج

آموزش مراح ثانویه بخشش شام  ،دادن هدیه به فرد میاب  ،ملدنی دادن بله رفتلار
اشتباه او ،بررسی نیاز خود به بخشیده شدن

جلسهی شش

شکرگماری ،با تثکید بر تمرکم بر داشتهها ،حیرت و تشریاات

جلسهی هات

شکرگماری ،با تثکید بر قلدردانی ،زنلدگی در زملان حلال ،تجربله فیلدان  /ملدیبت،
ارزشگذاری برای روابط بینفردی ،آشنایی با مااهی مرگ و تر

از مرگ و رنلج و

بخشش خود
جلسهی هشت

جمعبندی مباحث جلسات قب و تثکید بر مرلاههای مدنی ،بخشش و شکرگماری در
قالب چهار ارتباط اصلی بهعنوان شاخصهای سالمت معنوی و ایمان و توک به خدا

تجزیه و تحلیل دادهها
ابتدا از هر دو بیمار آزمون افسردگی ،اضطراب و استر

الویبوند گرفته شلد و در انتهلای

هر جلسه نیم مجدّد آزمون به عم آمد .همچنین میمان بهبودی هلر شلرکت کننلده و بهبلودی
کلیّ آنها محاسبه گردیدند.
1. Enright
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یافتهها
جدول 2
نمرههای دو شرکتکننده در متغیر افسردگی و درصد بهبودی آنها
مراحل درمان

معنویت درمانی
شرکتکنندهی اّول

شرکتکنندهی دوم

خطوط پایه

28

28

جلسهی اوّل

27

27

جلسهی دوم

27

21

جلسهی سوم

26

18

جلسهی چهارم

24

15

جلسهی پنج

19

12

جلسهی شش

17

11

جلسهی هات

16

13

جلسهی هشت

14

12

میمان بهبودی

0/60

0/63
 64درصد

بهبودی کلیّ

جدول  2نشان میدهد که میمان کاهش افسردگی دو شرکتکننده از خطّّّّّ پایه تلا جلسلهی
شش کاهش یافته است .میمان بهبودی برای شرکتکنندگان اوّل و دوم بهترتیلب  0/60و 0/63
و میمان بهبودی کلی  64درصد است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که معنوی درمانی در کلاهش افسلردگی ،اضلطراب و اسلتر
مؤثر است که با پژوهشهای وست ،)2000( 1پارگامنت ،)2007( 2برانکا اوکسلت ،یلاکوفلویچ،
1. West
2. Pargament
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مارجتیک ،بیسکان و سامیا ،)2005( 1بالسیملی ،مند  ،باردولوکی و تیبلری ،)2007( 2فالحلی
خشکناب و مظاهری ( )1388و بهرامی دشتکی ( )1388ه خوانی دارد ،با این تااوت کله ایلن
پژوهشها بر روی بیماران ایدز و سرطان و سایر بیماران انجام شده است
نتایج مطالعه نشانگر اثربخشی معنویت درمانی بر افسردگی بود که با نتایج پژوهش برانکا
اوکست و همکاران ( )2005مبنی بر اینکه معنویت می تواند بیمار را از افسردگی محافظلت
کند و تسهی کنندهی روند بهبودی باشد ،ه خوانی دارد .عالوه بر این ،نتلایج پلژوهشهلای
سادوک و همکاران ( )2009نشان داد کارهلایی کله در جلسله هلای معنویلت درملانی انجلام
می گیرد از قبی دعا ،نیایش ،ارتباط و توک با خدا اثلرات کاهنلده روی افسلردگی دارنلد و
بخشودگی بخشش مذهبی و واگذاری مشکالت به خلدا (قلدرت برتلر) نیلم در ایلن زمینله
کمککننده بودهاند.
معنویت ،تالش دائمی بشر برای پاس دادن به چراهای زندگی تعریف کلردهانلد .بله عبلارت
واضاتر ،استااده بهینه از قوهی خالقیت و کنجکاوی برای یافتن موجود مرتبط بلا زنلده مانلدن و
زندگی کردن و در نتیجه ،رشد و تکام بخش مهملی از معنویلت را تشلکی ملیدهلد .اهمیلت
معنویت و رشد معنوی در انسان ،در چند دههی گذشته بهصورتی روزافمون توجله روانشناسلان
و متخصّصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است .پیشرفت عل روانشناسی از یک سلو و
ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث شده است کله نیازهلای معنلوی بشلر در
برابر خواستهها و نیازهای مادی قد عل کنند و اهمیت بیشتری بیابند .چنین به نظر ملیرسلد کله
مردم جهان ،امروزه بیش از پیش به معنویلت و مسلائ معنلوی گلرایش دارنلد و روانشناسلان و
روانپمشکان نیم بهطور روزافمون در مییابند کله اسلتااده از روش سلنّّّّّتی و سلاده بلرای درملان
اختالالت روانی کافی نیست.
از سوی دیگر ،سازمان جهانی بهداشت )2016( 3در تعریف ابعاد وجودی انسان ،بله ابعلاد
جسمانی و روانی اجتماعی و معنوی اشاره میکند و بعد چهارم ،یعنلی بعلد معنلوی را نیلم در
1. Branka Aukst, Jakovljevic, Margetic, Biscan, & Samija
2. Balsimelli, Mendes, Bertolucci, & Tilbery
3. World Health Organization
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رشد و تکام انسان مطر میسلازد .در ایلن درملان ،درملانگر ،درملانجلو را بله کلاوش در
موضوعها و مسائ معنوی که با بهبود و بازیابی سلالمتی او ملرتبط هسلتند ،دعلوت ملیکنلد.
معنویت ،می تواند با تثمین منابع حمایتی برای فلرد و نیلم بله شلکلی غیرمسلتیی تلر از طریل
تثثیرگذاری بر امید (با رویکرد معنویتدرمانی) ،بله سلازگاری روانلی بیشلتر منجلر ملیشلود.
محدودیت مث کوچک بودن نمونه را می توان اشاره کرد که در تعمی نتایج باید احتیلاط الزم
را به عم آورد .همچنین پیشنهاد میشود این درمان بهصورت گروهی انجام گیرد.

سپاسگزاری
نویسندگان وظیاهی خود میدانند از شلرکتکننلدگان در ایلن پلژوهش کملال قلدردانی و
تشکر را داشته باشند.
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