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The effectiveness of cognitive hypnotherapy on reduction of perceived stress of
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چكيده
 تعادل و بینایی و، مالتیپلاسکلروزیس یك بیماری ناتوانکننده و مزمن مغز و نخاع میباشد که موجب بروز نشانههای مرضی گستردهای شامل حرکات عضالنی:زمينه
 اما آیا هیپنوتیزم درمان ری شناختیمیتواند تنیدگی. افسردگیو تنیدگی میگردد و اثرات مهمی بر زندگی این بیماران میگذارد،اختالالت روانشناختی مانند اضطراب
تنیدگی ادراک

بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمان ری شناختی بر کاه

 هدف از این پژوه:دهد وکیفیت زندگیآنها را بهبود بخشید؟ هدف

این بیماران را کاه

232  جامعهآماری شامل. ماهه با گروهگواه بود2 پسآزمون و پی یری، این پژوه یك مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پی آزمون: روش.شده بیماران دچار اماس بود
0311  تا خرداد0312  فروک کننده مراجعهکننده به یك کلینیك خصوصی مغز و اعصاب واقع در شهر تهراندر بازة زمانی دی- بیمار دچار اماس از نوع عودکننده
 نفری آزمای04  نفرازاین جامعه با روش نمونهگیری در دسترس بر اساس مالکهای ورود و خروج انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه31  بدینمنظور.بود
. بعد از مداخله و پی یری کاملگردید،) توسط آزمودنیهای هردوگروه در مراحل قبل0103 ، پرسشنامه تنیدگیادراک شده (کوهن و همکاران.وگواه گمارده شدند
،تنیدگی ادراک شدة بیماران دچار اماس (محقق ساخته

 جلسه یك ساعته هفت ی بر اساس پروتکل اثربخشی هیپنوتیزم درمانیشناختی برکاه0 درمان انفرادی در

 نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد: يافتهها.ارائه و دادهها در دو سطو توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند
 مثبت و تنیدگی ادراکشده کل درگروه آزمای،معنادار میان ین نمرات مؤلفههای تنیدگی ادراکشده منفی
پایدار تنیدگی ادراک شده در بیماران

حاضر هیپنوتیزم درمان ری شناختی روش مؤثری برایکاه

) به گروه آزمای0311

که اجرای هیپنوتیزم درمان ری شناختی منجر به کاه

 براساس یافتههای پژوه: نتيجهگيری.)p>1/10( شده است

 مالتیپل اسکلروزیس (ام، تنیدگی ادراک شده منفی، تنیدگی ادراک شده مثبت، تنیدگیادارک شده، هیپنوتیزم درمان ری شناختی: واژه كليدها.دچار اماس است
)اس
Background: Multiple sclerosis (MS) is a disabling and chronic disease of the brain and spinal cord, causing a wide range of symptoms
incuding muscle movement, balance and vision and leading to psychlogical disorders such as anxiety, depression and stress which
have important consequences on lives of patints. But whether cognitive hypnotherapycould reduce the perceived stress and improve
life quality of these patients? Aims: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive hypnotherapy on
reduction of perceived stress of patients with MS. Method: This research was a quasi-experimental study with pre, post and 2 months
follow up test design with control group. The statistical population included 236 patients with replacing-remitting MS referred to a
neurologist private clinic within period of January to June in the city of Tehran in 2018. Hence 30 patients among the statistical
population were selected through convenience sampling based on inclusion and exclusion criteria, then placed randomly into two
equal experimental and control groups. Perceived stress of participants of both groups was measured by Cohen perceived stress scale
(Cohen & et. al, 1983) in 3 stages of pre, post and follow up tests. Individualized treatment based on protocol of effectiveness of
cognitive hypnotherapy on reduction of perceived stress of patients with MS (established by reearcher, 2018) was done for
experimental group in eight weekly 1 hour sessions. Data were analyzed at two levels of descriptive and inferential. Results:The
results showed that cognitive hypnotherapy significantly reduced the mean scores of positive, negative and total perceived stresses of
experimental group(P<0/01). Conclusions: Based on the results, cognitive hypnotherapy intervention is an effective method for stable
reduction of the perceived stress in patients with multiple sclerosis. Key words: Cognitive hypnotherapy, Perceived stress, Perceived
positive stress, Perceived negative stress, Multiple sclerosis (MS)
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مقدمه

بیمارگردد .برای مثال %41 ،افراد دچار این بیماری نیازمند کمكهای

مولتیپل اسکلروزیس یك بیماری تخریب کننده سیستم اعصاب

حرکتی و  %01آنها  04سال پس از شروع بیماری احتیاج به صندلی

مرکزی است که طاعون کوچکی در مغز و نخاع بیمار ایجاد میکند

چرخدار دارند .به طور کلی ،درمانی برای بیماری اماس وجود ندارد

(براگازی .)2103 ،اماس در واقع نوعی بیماری پیشرونده غالف میلین

(عظیمیان ،شاواروقی ،ره ذر ،اعتمادی فر و نصر )2105 ،و عالوه بر

سلولهای عصبی در سیستم اعصاب مرکزی است .این اختالل در اثر

عدم وجود یك روش درمانی ،علت این بیماری هم هنوز ناشناخته

مجموعهای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تن ) یا

است (ماری .)2115 ،طب روانتنی بر وحدت ذهن و بدن و تعامل

ژنتیکی و خود ایمن بروز میکند (موتل و مك آیولی .)2111 ،این

بین آنها تأکید دارد .بطور کلی اعتقاد بر این است که عوامل

آسیب دیدگی در توانایی بخ هایی از سیستم عصبی که مسئول

روانشناختی در پیدای

ارتباط هستند میتواند اختالل ایجاد کند و باعث به وجود آمدن

مربوط به شروع ،پیشرفت و وخامت و تشدید بیماری است یا با زمینه

عالئم و نشانههای زیاد جسمی شود (کامپسون و کولِس .)2110 ،غیر

سازی یا واکن

نسبت به بیماری ارتباط دارد ،مطلبی است که مورد

از تروما اماس یکی از شایعترین علل ناتوانی در افراد جوان است و

بحث است و از یك اختالل تا اختالل دی ر متفاوت است (سادوک،

افراد دچار آن حدود  0-2/4میلیون در سراسر جهان تخمین زده

سادوک و روئیز )0313 ،همچنین تنیدگی را میتوان به عنوان یك

میشود (دورینگ ،فولر ،پاول و دورر .)2102 ،تعداد بیماران دچار

تجربه هیجانی منفی که با تغییرات بیوشیمیایی ،روانشناختی ،شناختی

اماس در زنان جوان نسبت به مردان بیشتر از دو برابر است که به طور

و رفتاری همراه میباشد ،تعری

کرد .این تغییرات در جهت تعویض

معمول بین سنین  21تا  51سال شروع میشود (مك کیو ،سیلمَن و

وقایع پرفشار روحی روانی و یا تغییر اثرات آن است .بهطورکلی،

روسی کوپر .)2110 ،عالئم و نشانههای این بیماری بسته به تمرکز و

تنیدگی پیامد فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تن آفرین محیط است

ویژگیهای مورفولوژیکی در ماده مغزی سفید و خاکستری ممکن

(فتی و موتابی.)0304 ،

است به صورتهای متفاوتی بروز کند .مهمترین این نشانهها عبارتند
از :اختالل در بینایی ،تکلم ،بلع ،اسپاسم ،ضع

همه بیماریها نق

دارند .اینکه آیا این نق

در قرن حاضر تنیدگی یکی از مهمترین زمینههای پژوه

عضالنی ،اختالل در

علوم مختل

در

به شمار میآید .این موضوع توجه دانشمندان رشتههای

تعادل و هماهن ی ،درد ،اختالل حسی ،مثانه و روده ،اختالل در عمل

مختل

کرد جنسی و ابراز هیجانات ،خست ی ،تغییرات شناختی و عاطفی

و جامعهشناسان را به خود جلب کرده است و هر یك جنبههایی از

میباشند (هادکیس و همکاران.)2102 ،

تنیدگی و عوارض آن را بررسی کردهاند .در دهههای اخیر همکاری

اعم از پزشکان ،روانشناسان ،فیزیولوژیستها ،زیستشناسان

وحشت و ن رانی از این بیماری است که در جوانان به ویژه

این متخصصان به شکلگیری رشتههایی چون روانشناسی سالمت،

خانوادهها به وفور خودنمایی میکند که میتواند زمینه ساز ایجاد

طب رفتاری و طب روانتنی منجر شده است که تأثیر تنیدگی را بر

تنیدگی از بیماری باشد .حدود  %01 - 4جمعیت کشورهای توسعه

رفتار ،بهداشت روانی و اختاللهای روانتنی مورد توجه قرار دادهاند.

یافته دچار بیماریهای خود ایمن شدهاند .این بیماریها همچنین

آمدن0

عامل اصلی مرگ ،ناتوانی و افزای

امروزه به دلیل گسترش عوامل تن زا و کاه

توان کنار

هزینههای درمانی این بیماران

انسان در برابر آنها به دلیل تغییر سبك زندگی ،تنیدگی به پدیدهای

شده است (شون فیلد ،سِلمی ،لیچمَن و گرشوین )2110 ،و از نظر

پیچیده تبدیل شده است ،چرا که تحت تأثیر عوامل متعدد و تعاملآنها

علیت بروز بیماریهای خود ایمن ترکیب عوامل مختلفی مانند

قرار دارد .از مهمترین پدیدههایی که به تنیدگی میانجامد ،میتوان

دارند (آچیرو و

از مهاجرت به شهرهای بزرگ یا کشورهای بی انه ،صنعتی شدن،

مان ر )2111 ،و (هِواگاما و ریچاردسون )2111 ،و (کیویتی ،آگمون

تحوالت روز افزون و سریع علم و فناوری ،افزای

جمعیت ،عدم

 -لِوین ،بالنك و شون فیلد .)2111 ،این بیماری میتواند موجب،

پایبندی به آداب و رسوم گذشته ،تغییر روابط خانوادگی ،تغییر نق

ژنتیك ،سیستم ایمنی ،هورمونی و محیطی نق

ناتوانی ،افسردگی ،اختالل جسمی ،کاه

کیفیت زندگی و مرگ

coping ability

اعضای خانواده ،گسست ی روابط خانوادگی ،جنگ ،اضطراب

1.
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اثربخشی هیپنوتیزم درمان ری شناختی بر کاه

تنیدگی ادراک شده...

نامدارپور ناغانی و همکاران

یوس

فراگیر در مورد جنگهای هستهای ،فقر ،معلولیت ،بیماریهای مزمن

سالهاست که هیپنوتیزم به کمك علم پزشکی و

و تغییر ارزشهای فرهن ی و اجتماعی نام برد (خدایاری فرد و پرند،

روانشناسیآمده است تا در رفع آالم بشری کارگشا باشد .مفهوم

.)0310

هیپنوتیزم با مفهوم دی ری گره خورده است و آن مفهوم باورهای

در حوزه روانشناسی سالمت جهت توصی
مختل

منابع تنیدگی ،متون

ذهنیاست .تجربه و علم هر دو موُید این فرض هستند که حتی میزان

به عوامل متعددی اشاره میکنند که در این میان بیماریهای

هیپنوتیزمپذیری انسانها و میزان تأثیرپذیری آنها از هیپنوتیزم ارتباط

جسمانی به ویژه بیماریهای مزمن یکیاز منابعی است که به عنوان

مستقیمی با باور و شناخت آنها از فرآیند تغییر دارد .در تعری

عامل ایجاد کننده تنیدگی مورد توجه قرار گرفته است .همچنین از

شناخت ،مؤلفههایی همچون هشیاری ،دانایی ،عملکرد دقیق و نهایتاً

جهت دی ر بیماریهای جسمانی به ویژه بیماریهای مزمن پیآمد

قضاوت نق

اساسی و بنیادی دارند .بنابراین شناخت درمان ری و

تنیدگی فرض میشوند یا اینکه حداقل تنیدگی عامل زمینه ساز 0و

هیپنوتیزم هر دو از مجرای تغییر شناختهای غیر اصولی و تبدیل آنها

تسریع کننده 2در نظر گرفته میشود .بیماری اماس نیز از جمله

به شناختهای صحیو عمل میکند .امروزه شناخت درمان ری یکی

بیماریهایی است که با تنیدگی ارتباطی تن اتنگ دارد

از پایههای اساسی در درمان هیپنوتیزمی است و این نق

محوری از

(آبراموویتس.)0310 ،

آنجایی سرچشمه میگیرد که شناخت با تصاویر ذهنی همراه میشود

افراد متفاوت یك عامل تنیدگیزای مشابه را به شکلهای

و هیپنوتیزم نیز از طریق تصاویر ذهنی عمل میکند (داود .)0301 ،لذا

ادراک و تفسیر میکنند ،عوامل مختلفی میتوانند در

حاضر این است که آیا هیپنوتیزم درمان ری شناختی

مختل

مسأله پژوه

شکلگیری تنیدگی ادراک شده و تفسیری که فرد از میزان تنیدگی
دارد نق

میتواند بر کاه

تنیدگی ادراک شده بیماران دچار اماس مؤثر باشد

داشته باشند (هوسر ،اشپرین ر و پادروسکا .)2102 ،لذا

و آیا این تغییر در مرحله پی یری  2ماهه بر متغیر مذکور پایدار

تنیدگی باید در اولویت درمان این بیماران قرار گیرد .تنیدگی

تنیدگی

عبارتست از تجربه کردن وقایعی که برای آسای

میماند؟ بر این اساس هدف اصلی پژوه

حاضر کاه

جسمی و روانی

ادراک شده در بیماران دچار اماس از طریق هیپنوتیزم درمان ری

فرد مخاطرهآمیز تلقی میشوند (اصغری ،قاسمی جوبته ،یوسفی،

نشانههای جسمانی و بهیود

سعادت و رفیعی .)0313 ،در واقع پدیده تنیدگی به واکن

شناختی میباشد که پیامدآنکاه
کیفیت زندگی آنها را هم در بردارد.

ملموس

یا ذهنی اشاره دارد که به واسطه ادراک تهدید نسبت به تعادل زیستی

فرضیههای پژوه

بدن ایجاد میشود .مفهوم تنیدگی ادراک شده به درجهای که افراد

 .0هیپنوتیزم درمان ری شناختی ادراک مثبت از تنیدگی ادرا ک

رویدادهای زندگیشان غیر قابل کنترل و پرفشار ارزیابی میکنند،

شده در بیماران دچار اماس را کاه

اشاره دارد .الزاروس معتقد است که تنها محرکهایی که توسط فرد،

میدهد.

 .2هیپنوتیزم درمان ری شناختی ادراک منفی از تنیدگی ادراک

تنیدگیزا ارزیابی میشوند پاسخهای تنیدگیزا را فرا میخوانند

شده در بیماران دچار اماس را کاه

(موسوی ،علی پور ،آگاه هریس و زارع .)0313 ،طبق نظر صحرائیان

میدهد.

 .3هیپنوتیزم درمان ری شناختی تنیدگی ادراک شده کل در

(0300؛ به نقل از قراء زیبایی )0310 ،در مورد اماس اقدامات

بیماران دچار اماس را کاه

میدهد.
روش

پیش یرانهای وجود ندارد و اغلب به بیماران اماس توصیه میشود تا
حد امکان از تن

عبارتند از:

این پژوه

روانی و تنیدگی پرهیز کنند .همچنین بر اساس نظر

از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش نیمه

(0303؛ به نقل از فرهنگ )0311 ،اجتناب از وقایع تن زای

آزمایشی با طرح پی آزمون ،پسآزمون و پی یری  2ماهه با گروه

زندگی و سازگاری مؤثر با تن ها میتواند بازگشت و شدت عالیم

گواه بود .جامعهآماری شامل  232بیمار دچار اماس از نوع عودکننده

شری

بیماری اماس را در بیماران دچار اماس کاه

– فروک کننده مراجعه کننده به یك کلینیك خصوصی مغز و

دهد.

اعصاب واقع در شهر تهران در بازة زمانی دی  0312تا خرداد 0311

predisposing factor

1.

precipitating factor
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2.

دوره  ،00شماره  ،01پاییز(آبان) 0310

مجله علوم روانشناختی

بود .بدین منظور  31نفر از این جامعه با روش نمونهگیری در دسترس

) :DSM-5-APA(2013مصاحبه بالینی به صورت انفرادی برمبنای

بر اساس مالکهای ورود و خروج انتخاب و سپس به طور تصادفی

 DSM-5برای بررسی معیارهای ورود به نمونه و خروج از نمونه در

و گواه گمارده شدند .مداخله بر روی

مورد  41نفر انجام گردید .پس از برقراری رابطه و ایجاد احساس

انجام و برای گروه گواه هیچگونه مداخله انجام

اعتماد و راحتی در بیمار ،مشکالت اساسی بیمار با توجه به تاریخچه

ن رفت .معیارهای ورود شامل این موارد بودند )0 :از نظر سنی بین

و سابقه دوران رشد و شرایط خانوادگی او مورد بررسیقرارگرفت.

 21تا  41سال )2 ،سطو تحصیالت آنها حداقل دیپلم )3 ،هیپنوتیزم-

در نهایت بر اساس پنجمین مجموعة تشخیصی و آماری انجمن

پذیری (شُر و اُرنه )0123 ،آنها از متوسط به باال )5 ،دارای توانایی

روانپزشکی آمریکا با تشخیص مشکالت بیمار ،تعداد  21نفر از

تکلم و  )4رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوه  .معیارهای

افرادی که واجد شرایط نبودند با غربال ری از تحقیق کنار گذاشته

خروج نیز شامل  )0تحت درمان هر نوع اختالل روانشناختی به

شدند.

به دو گروه  04نفریآزمای
گروه آزمای

حاضر )2 ،وابسته بودن به صندلی چرخدار و  )3در

پرسشنامه تنیدگی ادراک شده  05سوالیکوهن و همکاران :این

موازات پژوه

ارزیابی مصاحبة بالینی ،داشتن حداقل یکی از اختالالت شخصیت

پرسشنامه درسال  0103توسط کوهن و همکاران تهیه شده که برای

ضداجتماعی ،مرزی ،اسکیزوتایپال ،وسواسی ،روانفراگردگونه 0یا

سنج

تنیدگی عمومی درک شده به کار میرود .افکار و احساسات

روان گسست ی .میزان تحصیالت هر دو گروه حداقل دیپلم و حداکثر

درباره حوادث تنیدگیزا ،مهارگری ،غلبه ،کنارآمدن با تنیدگیهای

کارشناسی ارشد بود .پرسشنامه تنیدگی ادراک شده کوهن و

تجربه شده را مورد سنج

قرار میدهد .همچنین این مقیاس ،عوامل

همکاران ( )0103توسط آزمودنیهای هر دو گروه در مراحل قبل،

خطرزا در اختالالت رفتاری را بررسی کرده و فرآیند روابط تن زا

بعد از مداخله و پی یری تکمیل و نمرات متغیر وابسته سه مرحله

را نشان میدهد .طبق نظرکوهن این پرسشنامه میزان ارزیابی افراد را

آزمون ،استخراج گردید.

از موقعیتهای تنیدگیزای زندگی که به صورت غیرقابل مهار،

پس از اجرای پرسشنامه پژوه
پی آزمون ،مداخالت پژوه

بر روی نمونه آماری به عنوان

بر روی گروه آزمای

غیرقابل پی بینی و بی

از ظرفیت احساس میشود را اندازهگیری

به صورت

میکند .نمرات پاسخهای داده شده به سئواالت (،02 ،0،00 ،3 ،0،2

انفرادی اجرا شد .در مرحله دوم ،درست پس از اجرای مداخله،

 )05به صورت هرگز ( )1کم ( )0متوسط ( )2زیاد ( )3و خیلی زیاد

به صورت انفرادی

( )5و نمره گذاری  1سئوال ( )03 ،01 ،1 ،1 ،2 ،4 ،5که مفهوم مثبت

اجرا گردید و با توجه به اینکه مدت مداخله برای هر یك از افراد

دارند به صورت معکوس میباشد .یعنی هرگز ( )5کم ( )3متوسط

برای گروه گواه  0هفته

( )2زیاد ( )0و خیلی زیاد ( .)1ویژگیهای روانسنجی :کوهن و

پس از اجرای مرحله اول پرسشنامه ،به صورت گروهی اجرا شد .در

همکاران همسانی درونی این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ

مرحله سوم که مرحله پی یری  2ماهه بود هریك از افراد گروه

برای سه گروه آزمودنی (دو گروه دانشجو و یك گروه نامتجانس

پس از گذشت  2ماه از اجرای پرسشنامه مرحله دوم خود،

درستی2

پرسشنامه پژوه  ،دوباره بر رویگروه آزمای
گروه آزمای

آزمای

 0هفته بود ،پرسشنامه پژوه

دی ر) بین  ./05تا  ./02محاسبه کردهاند .آنها برای محاسبه

پرسشنامه مرحله سوم بر روی آنها نیز به صورت انفرادی اجرا گردید

مالک این مقیاس ،ضریب همبست ی آن را با اندازههای نشانه شناختی

ولی در موردگروه گواه پس از گذشت  2ماه از اجرای مرحله دوم

بین  ./42تا  ./12محاسبه کردهاند (پورسید.)0311 ،

پرسشنامه ،مرحله سوم بر روی آنها به صورت گروهی اجراشد.

پروتکل درمانی :پروتکل درمانی (محقق ساخته )0311 ،با

سرانجام نمرات سه مرحله آزمون برای هر دو گروه استخراج گردید.

استفاده از منابع :شناخت درمانی هیپنوتیزمی (داود ،)0301 ،هیپنوتیزم

ابزار
مصاحبه بالینی با شرکتکنندهها در پژوه

بالینی (فتحی و فیاض صابری ،)0311 ،ایجاد خلسه هیپنوتیزمی و
برمبنای پنجمین

تلقین (هاموند ،)0301 ،یافتههایی در هیپنوتیزم (دِیو اِلمان،)0314 ،

مجموعة تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا

تلقینات و استعارات هیپنوتیزمی (هانوند ،)0313 ،شناخت درمانی،

1.

validity

paranoid

860

2.

اثربخشی هیپنوتیزم درمان ری شناختی بر کاه

یوس

تنیدگی ادراک شده...

مبانی و فراتر از آن (بك ،)0313 ،دوره آموزش هیپنوتیزم بالینی

نامدارپور ناغانی و همکاران

بازخورد گرفته شد.

(مدرسین انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران :فتحی و همکاران،

جلسه دوم :برنامهریزی درمان و شرح ساختار جلسات درمانی،

های زندگی (منوچهری ،)0314 ،دوره

مبنی بر ادغام هیپنوتیزم و راهبردهای درمان ری شناختی – رفتاری

 ،)0310دوره آموزش توان

آموزش درمان شناختی رفتاری (شفیعی فرد ،)0312 ،پروتکل تقویت

(شفیعی فرد )0312 ،شامل  )0راهبرد مبتنی بر کاه

ای و( 0ماسون ،)2101 ،هیپنوتیزم درمان ری شناختی جهت ادغام

بران یخت یهای هیجانی و جسمانی )2 ،راهبرد مبتنی بر کاه

هیپنوتیزم و سی بی تی (آالدین ،)2102 ،مقیاس هیپنوتیزم پذیری

رفتارهای ایمنیبخ  )3 ،راهبرد مبتنی بر بازسازی شناختی و

گروهی هاروارد (شُر و اُرنهِ )0123 ،و تجارب بالینی محقق تنظیم

 )5راهبرد مبتنی بر آموزش توان های 2زندگی صورت گرفت

گردید .پس از اجرای پایلوت در مورد  4نفر بیمار دچار اماس طی 0

(منوچهری )0314 ،و (شفیعیفرد .)0312 ،سپس بیمار را وارد خلسه

جلسه  0ساعته انفرادی هفتهای یك بار و رفع ابهامات و اشکاالت

هیپنوتیزمی عمیق نموده (فتحیو فیاض صابری )0311 ،و نسبت به

آن ،به تأیید اساتید راهنما ،مشاور و صاحب نظر رسیده است.

شرطیسازی برای تن زدایی با سه نفس عمیق و آموزش خود

دورة درمان شامل  0جلسه انفرادی  0ساعته به صورت هفت ی و

هیپنوتیزم از طریق شرطیسازی (هاموند )0301 ،اقدام و پس از آن

به مدت  0هفته برگزار شد که قبل از شروع درمان جلسه عمومی 2

اولین راهبرد درمانی فوق که در این جلسه آموزش داده شد در حال

در مرکز مشاوره پرهام به منظور آشنایی با

هیپنوز اجرا و پس از تقویت ای و (ماسون )2101 ،با صدای ضبط

هیپپنوتیزم درمان ری شناختی ،فواید ،فنون و کاربردهای درمان ری

شده درمان رکه در اختیار بیمار قرار داده شد ،به حالت هشیاری

ناظر پنهان (هیل ارد )0111 ،در

هفت ی انجام روزی سه مرتبه  01دقیقهای

ساعته برای گروه آزمای

آن ،سوء تعبیرها و آگاهی از نق

بازگشت نمود .تکلی

مراقبت از مراجع در حال هیپنوتیزم برگزار گردید .سرانجام برنامه

تمرین را هبرد درمانی اول را در حال خود هیپنوز و پس از گوش

درمانی و نحوة حضور شرکتکنندگان در جلسات درمانی انفرادی

دادن به تقویت ای و با صدای درمان ر خود را طبق روش آموزش

ضمن هماهن ی با مرکز مشاورة پرهام و خود افراد تعیین و اعالم

داده شدهاز حالت هیپنوتیزم خارج کند.
جلسه سوم :مرور تکالی

گردید.

جلسه قبل و بازخورد آن و وارسی

جلسة اول :ابتدا مدل درمان ریشناخی  -رفتاری بارلو که شامل

درجه خلق بیماردر مقیاس ( )1-01درجهای .در این جلسه از

مدل درون روانی )2 ،بررسی و شناسایی شدت مدل درون

هیپنوتیزم برای ریشهیابی (اِلمان )0314 ،مشکالت روانشناختی از

روانی )3 ،بررسی شکلگیری مدل درون روانی از جمله:

طریق فن عالئم ایدئو موتوری (اِوین و اِلمِر )2112 ،شامل رویدادهای

 )0تجربههای منفی زیر  2سال )2 ،احساسهای بنیادین )3 ،قواعد

شناختی ،فرآیندهای شناختی و ساختارهای شناختی و اصالح آنها

زندگی و  )5افکار خودآیند منفی آموزش داده شد .سپس بر این

اقدام شد (داود .)0301 ،سپس تلقینات خاص بهبود بیماری خود ایمن

گردید.

اماس در حال هیپنوتیزم (هاموند )0310 ،به بیمار داده شد .گوش دادن

پس از آن برای پی بردن به شدت اینمدل ،با آزمون میلون نسبت به

به صدای ضبط شده درمان ر روزی  3مرتبه برای بهبود بیماری خود

تشخیص نیمرخ شخصیت و بررسی کارکردهای زیستی ،روانی و

ایمن اماس به تکالی

قبلی بیمار اضافه شد .همچنین فایلهای

اجتماعی و تاریخچه شکلگیری مدل اقدام گردید (شفیعی فرد،

نوشتاری ،صوتی و تصویری مربوط بهآموزش توان های زندگی

 .)0312پس از ارزیابی ،تشخیص و مفهومسازی ،چ ون ی ادغام

(راهبرد مرحله چهارم) در اختیار بیمار قرار گرفت تا به موازات

هیپنوتیزم و درمان ری شناختی رفتاری (آالدین2102 ،؛ بك0313 ،؛

هفت ی نسبت به فراگیری و اجرای آنها اقدام نماید.

 )0کش

اساس مصاحبه بالینی انجام و مدل درون روانی ییمار کش

تکالی

و شفیعی فرد )0312 ،در راستای بهبود بیماری خود ایمن اماس
(هاموند )0310 ،به منظور کاه

جلسه چهارم :مرور تکالی

جلسه قبل و باز خورد آن و وارسی

تنیدگی ادراک شده آموزش و در

درجه خلق بیمار که با اجرای راهبرد درمانی مرحله  0چنانچه موجب

حال هیپنوز اجرا و پس از آن به منظور اطمینان از اجرای درست آن،

خلق او حداقل به میزان  5درجه در مقیاس ( )1-01شده باشد،

ego strengthening

افزای

1.

skills

888

2.
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مجله علوم روانشناختی

نسبت به آموزش راهبرد درمان ریی مرحله  2مبتنی بر حذف

فرد .)0312 ،این راهبرد در حال هیپنوتیزم با القاء خودگوییهای

شامل  )0شناسایی عوامل راه انداز یا ماشه

مثبت و تصویرسازی مناسب اجرا گردید .در پایان جلسه ،قبل از

چکانهای مراجع )2 ،تقسیم اضطرابهای او به عینی و ذهنی و تعیین

خروج از هیپنوز مانند جلسه قبل با صداهای ضبط شده درمان ر برای

شدت اضطرابها در مقیاس ( )1-011و  )3شناسایی نوع رفتارهای

بهبود بیماری خود ایمن اماس و تقویت ای و القائات الزم انجام

رفتارهای ایمنی بخ

ایمنی بخ

گردید.

اقدام و سپس در بستر هیپنوتیزم ،با انتخاب موقعیتهای

جلسه هفتم :مرور تکالی

اضطرابآور مناسب درمان ،این راهبرد تمرین و عمالً آموزش داده

جلسات قبل و بازخورد و وارسی

شد .در پایان جلسه ،با شنیدن القائات مربوط به درمان بیماری خود

درجه خُلق بیمار .در این جلسه برای نامگذاری افکار منفی ناسالم 02

ایمن اماس و تقویت ای و به حالت هشیاری بازگشت نمود .راهبرد

نوع خطای شناختی (بك )0313 ،به بیمار آموزش داده شد .سپس سه

هفت ی قبل بیمار اضافه شد تا روزی  3مرتبه

مالک برای تعیین افکار منفی سالم از ناسالم شامل  )0احساس منفی،

مرحله  2نیز به تکالی

 01دقیقهای آن را همراه با تکالی
جلسه پنجم :مرور تکالی

 )2افکار منفی و  )3عدم وجود شواهد محکمه پسند آموزش داده

قبلی انجام دهد.

شد .به اتفاق خود بیمار ،افکار منفی ناسالم او مبتنی بر تمرین پای

جلسات قبل و بازخورد از اجرایآنها

و اطمینان از فراگیری و تمرین توان های زندگی با استفاده از

افکار در هفته قبل ،شناسایی و نوع خطاهای شناختی مرتبط با این

فایلهای مربوطه تحویل داده شده در جلسه سوم شامل خودآگاهی

افکار تعیین گردید .سپس بیمار را وارد خلسة هیپنوتیزمی نموده و با

اعتماد به

القاء خودگوییهای مثبت و تصویرسازی نسبت به اصالح خطاهای

نفس ،قاطعیت و ارتباط مؤثر ،مذاکره و حل تعارض ،شادکامی و

شناختی او اقدام شد .تکلی

هفته آینده با اضافه نمودن اجرای راهبرد

مثبت اندیشی (شفیعی فرد .)0312 ،وارسی درجه کاه

مرحله سوم روزی سه مرتبه به تکالی

اضطرابهای تمرین شده تا مواردی که هنوز نیاز به تمرین داشته ادامه

و تصویر سازی که آموزش داده شد در حال خود هیپنوز نسبت به

اجتناب نماید و اضافه نمودن موقعیتهای

اصالحو بازسازی حطاهای شناختی خود اقدام نماید .در پایان جلسه،

اضطرابآور جدید به فرآیند درمان .مجدداً ریشه سایر مشکالت

قبل از خروج از هیپنوز مانند جلسه قبل با صداهای ضبط شده درمان ر

روانشناختی ناهشیار را از طریق فن عالئم ایدئوموتوری در حال هیپنوز

برای بهبود بیماری خود ایمن اماس و تقویت ای و القائات الزم انجام

و مدیریت استرس (منوچهری ،)0314 ،مهار خشم ،افزای

یافته و از رفتار ایمنیبخ

دادن ،تصویرسازی و القائات

کنکاش و با تخلیه هیجانها ،بین

قبلی تا با خودگوییهای مثبت

گردید.
جلسه هشتم :مرور کلی بر تکالی

مناسب ،آنها را اصالح نموده و قبلاز خروج از هیپنوز مانند جلسه قبل
با صداهای ضبط شده درمان ر برای بهبود بیماری خود ایمن اماس و

درجه افزای

تقویت ای و القائات الزم انجام گردید.

سازی جامع و فراگیر در مورد تقویت بهبود کلیه مشکالت

جلسه ششم :مرور تکالی

اضطرابها .القائات و تصویر

جلسه قبل و بازخورد از بیمار و

روانشناختی و جسمی که تاکنون مطرح شده بود و اینکه اگر هنوز

اضطرابها و اینکه با اعمال راهبرد مرحله  0مبتنی

برخی از بیماران در بعضی از موارد نیاز به تقویت داشته در حال هیپنوز

بران یخت ی هیجانی و جسمانی و راهبرد مرحله  2مبتنی

با القائات مناسب و تصویرسازی نسبت به اصالح آنها اقدام گردید .با

در مجموع خُلق بیمار با این دو راهبرد

یافته و راهبردهای هیپنوتیزم

اطمینان از کاه
بر کاه

خُلق و میزان کاه

جلسات گذشته و وارسی

برحذف رفتار ایمنی بخ

توجه به اینکه عالئم بیماری بیمار کاه

حداقل  1درجه در مقیاس ( )1-01ارتقاء پیدا کرده است ،راهبرد

درمانی شناختی را آموخته است به منظور پیش یری از عود به او

مرحله  3مبتنی بر باز سازی شناختی با استفاده از استعاره کامپیوتر

توصیه و تأکید شده است که عالوه بر به کارگیری راهبردهای

آموزش داده شد .مداخالت شناخت درمانی در روی آورد شناختی

درمانی  2 ،0و  3در بستر هیپنوتیزم ،از توان های زندگی آموخته

افکارمنفی در طول هفته)2 ،

شده ،سه نفس عمیق شرطی شده و گوش دادن به صداهای ضبط شده

متمایز نمودن افکار منفی سالم از ناسالم در جلسه بعد )3 ،نام گذاری

درمان ر مربوط به بهبود بیماری خود ایمن و تقویت ای و در بستر

افکار منفی ناسالم از طریق شناسایی نوع خطا یا خطاهای شناختی

زندگی خود بطور مستمر

 -رفتاری شامل  )0آموزش تمرین پای

مربوطه و  )5آموزش فنون به کشاک

خود هیپنوتیزم ،در موقعیتهای مختل

استفاده نماید تا به درمان ر وابسته نباشد و خود در تمام عمر درمان ر

کشیدن افکار منفی (شفیعی
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خود باشد.
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استاندارد سن شرکتکنندگان گروه آزمای

 33/03  1/12و گروه

گواه برابر با  35/21  2/14بود .استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد

يافتهها
در این پژوه  ،دادهها در دو سطو توصیفی (میان ین و انحراف

که بین دو گروه به لحاظ سن تفاوت معناداری وجود ندارد

معیار متغیر وابسته) و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر)

( .)P>1/10استفاده از آزمون کای اسکوئر پیرسون نشان دادکه بین

با استفاده از نرمافزار  SPSS-21مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

دوگروه به لحاظ میزان تحصیالت ،جنس و تأهل هم تفاوت معناداری

گروه نمونه :ترکیب افراد دو گروه از نظر ویژگیهای

وجود ندارد ( (P>1/10که بیان ر هم ن بودن افراد دو گروه در این

 3نفر

برای ارزیابی مفروضه نرمال

توصی

جمعیت شناختی شامل میزان تحصیالت در گروه آزمای

شاخصها بوده است .در این پژوه

دیپلم 2 ،نفر کاردانی 1 ،نفر کارشناسی و  3نفر کارشناسی ارشد بود.

بودن توزیع دادهها ،شاخص شاپیرو – ویلك و برای آزمون هم نی

در گروه گواه  0نفر دیپلم 0 ،نفر کاردانی00 ،

واریانسهای خطای مؤلفههای تنیدگی و نمره کل آن در گروهها از
آزمون لون استفاده شد.

نفر کارشناسی و  2نفر کارشناسی ارشد بود .میان ین و انحراف

جدول .0یافتههای توصیفی مربوط به استرس ادراک شده در گروههای آزمای
گروه

تنیدگی ادراک شده
پی آزمون
تنیدگی ادراک شده مثبت

پسآزمون
پی یری
پی آزمون

تنیدگی ادراک شده منفی

پسآزمون
پی یری
پی آزمون

تنیدگی ادراک شده کل

پسآزمون
پی یری

گروه آزمای
گروه گواه

میان ین  ±انحراف استاندارد

شاپیرو  -ویلك

آزمون لون

4/02 ± 05/21

(1/123)p=1/300

 23( =1/402و F)0

5/15 ± 02/30

(1/120)p=1/301

p=1/543

5/52 ± 1/10

(1/111)p=1/211

 23( =1/241و F)0

5/12 ± 03/04

(1/042)p=1/135

p=1/524

5/11 ± 1/11

(1/131)p=1/510

 23( =0/011و F)0

5/00 ± 05/45

(1/121)p=1/020

p=1/201

3/44 ± 05/40

(1/110)p=1/125

 23( =2/512و F)0

5/02 ± 05/11

(1/130)p=1/531

p=1/021

3/05 ± 0/33

(1/150)p=1/411

 23( =1/052و F)0

5/21 ± 04/11

(1/141)p=1/411

p=1/321

3/42 ± 0/21

(1/144)p=1/101

 23( =1/101و F)0

5/11 ± 02/30

(1/141)p=1/114

p=1/332

0/11 ± 21/24

(1/121)p=1/345

 23( =1/055و F)0

1/10 ± 22/30

(1/110)p=1/012

p=1/110

1/11 ± 01/52

(1/120)p=1/325

 23( =1/231و F)0

0/01 ± 20/04

(1/043)p=1/130

p=1/231

1/25 ± 01/21

(1/120)p=1/012

 23( =1/131و F)0

0/02 ± 31/12

(1/152)p=1/430

p=1/050

گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه
گروه آزمای
گروه گواه

و گواه

نتایج جدول  0نشان میدهد که شاخص شاپیرو  -ویلك مربوط

قرار ندهد .از سوی دی ر نتیجه آزمون لون نشان داد که تفاوت

به مؤلفه تنیدگی ادراک شده مثبت و نمره کل تنیدگی ادراک شده

واریانس خطای مؤلفههای مثبت و منفی تنیدگی ادراک شده به مانند

در گروه گواه در مرحله پس آزمون در سطو  1/14معنادار است .اگر

نمرههای کل آن در هر سه مرحله سنج

در سطو  1/14غیر معنادار

چه این یافته به معنای عدم توزیع نرمال متغیرهای مزبور درگروه مورد

است .بنابراین میتوان گفت مفروضه هم نی واریانسها در بین

اشاره است ،با وجود این با توجه به سطو معناداری و مقاومت

دادههای مربوط به تنیدگی ادراک شده در دوگروه برقرار بود .گفتنی

روشهای آماری مقایسهای در برابر انحراف از مفروضهها ،میتوان

است ،استفاده از تحلیل وارایانس چند متغیری نشان داد که بین

گفت انحراف از مفروضه نرمال بودن شدید نبوده و میتوان انتظار

میان ین نمرات مربوط به مؤلفههای تنیدگی ادراک شده و نمره کل

داشت که این مقدار از انحراف از مفروضه نتایج تحلیل را تحت تأثیر

آزمون در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد

آن در مرحله پی
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مجله علوم روانشناختی

( =1/152ویلکز المبدا 22( = 1/211 ،P<1/14 ، 2=1/140 ،و.)F)2

برآورد گرینهوس – گیسر اصالح شد.

بنابراین مفروضه استقالل متغیر پی آزمون از متغیر عضویت گروهی
نیز در بین دادههای پژوه

نتایج جدول  2نشان میدهد که اثر تعاملی برای مؤلفههای

حاضر برقرار بود.

تنیدگی ادراک شده مثبت ،تنیدگی ادراک شده منفی و نمره کل

همچنان که اشاره شد برای آزمون فرضیهها از روش تحلیل

تنیدگی ادراک شده در سطو  1/10معنادار است .این مطلب بیان ر

از آن شرطکرویت

آن است که اجرای متغیر مستقل در مقایسه با گروه گواه مؤلفههای

یا برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از آزمون موخلیارزیابی و

تنیدگی و نمرههای کل آن را به صورت معنادار کاه

داده است.

نتایج نشان داد که تنها ارزش مجذور کای مربوط به تنیدگی ادراک

در ادامه به منظور ارزیابی پایداری تأثیر اجرای متغیر مستقل بر

شده مثبت ( )2= 1/002 ،p>1/10در سطو  1/10معنادار است.

مؤلفههای تنیدگی و نمره کل آن ،طرح درون گروهی یك راهه برای

واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .پی

بنابراین مفروضه کرویت برای آن مؤلفه برقرار نبوده و به همین دلیل

دو گروه آزمای

و گواه به صورت مجزا به کار گرفته شد.

درجهآزادی مربوط به تنیدگی ادراک شده مثبت با استفاده از روش
جدول .2نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در تبیین اثرات درونگروهی ،بینگروهی و تعاملی برای هر یك از مؤلفههای تنیدگی ادراک شده
منبع اثر

مجموع مجذورات

مجموع مجذورات خطا

درجاتآزادی

F

سطو معناداری

9

بینگروهی

033/12

0103/42

 23و 0

2/031

1/012

1/001

درونگروهی

20/10

212/12

 33/114و 0/520

5/111

1/123

1/013

تعاملی

230/11

212/12

 33/114و 0/520

01/110

1/110

بینگروهی

312/01

121/22

 23و 0

1/010

1/114

1/310

درونگروهی

01/52

310/22

 52و 2

2/223

1/113

1/224

تعاملی

245/12

310/22

 52و 2

00/111

1/110

1/542

بینگروهی

111/32

3211/02

 23و 0

2/321

1/101

1/202

درونگروهی

211/00

011/50

 52و 2

0/554

1/110

1/221

تعاملی

112/41

011/50

 52و 2

21/231

1/110

1/452

متغیر وابسته
تنیدگی ادراک شده مثبت

تنیدگی ادراک شده منفی

تنیدگی ادراک شده کل

1/531

جدول .3نتایج تحلیل طرح درونگروهی یكراهه و آزمون بن فرونی در مقایسه میان ینهای مؤلفههای تنیدگی و نمره کل آن
گروه

متغیر وابسته
تنیدگی ادراک
شده مثبت

گروه گواه

تنیدگی ادراک
شده منفی

گروه آزمای
گروه گواه

تنیدگی ادراک
شده کل

گروه آزمای

گروه آزمای
گروه گواه

اختالف میان ین

F

9

**01/32

1/202

∆x̄= 4/40**،SE=0/01

2/11

1/001

∆x̄= 0/52=1/21

∆x̄= 2/04SE=0/01

**20/31

1/221

∆x̄= 2/24**،SE=0/02

∆x̄= 4/12**،SE=0/21

∆x̄= 1/33 ،SE=1/01

2/01

1/013

∆x̄= 0/11 ،SE=0/10

∆x̄= 2/30 ،SE=1/15

∆x̄= 0/31 ،SE=1/11

**24/55

1/210

∆x̄= 00/03**،SE=2/15

∆x̄= 00/40**،SE=2/23

∆x̄= 1/24 ،SE=0/21

*5/00

1/202

∆x̄= 2/52 ،SE=1/11

∆x̄= 5/45*،SE=0/42

∆x̄= 2/10 ،SE=0/15

پی آزمون  -پسآزمون

پی آزمون  -پی یری

پسآزمون  -پی یری

∆x̄= 4/21**،SE=0/32

∆x̄= 1/10 ،SE=1/22
∆x̄= 1/21 ،SE=1/05

در جدول  3نتایج طرح درون گروهی یكراهه نشان میدهد که

معناداری میان ین نمرات تنیدگی ادراک شده مثبت در مراحل

اجرای متغیر مستقل به صورت معنادار ()p >1/10

پسآزمون و پی یری ( )p<1/14میتوان گفت تأثیر هیپنوتیزم

تنیدگی ادراک شده مثبت را تحت تأثیر قرار داده است .همچنین

درمان ری شناختی بر تنیدگی ادراک شده مثبت در افراد دچار اماس

استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که میان ین نمرات

پایدار بوده است .الزم به یادآوری است که براساس نتایج حاصل از

تنیدگی ادراک شده مثبت در مرحله پسآزمون در مقایسه با مرحله

تحلیل طرح درونگروهی یكراهه ،بین سه مرحله اجرا در گروه

معنادار ( )p>1/10یافته است .با توجه به معناداری

گواه تفاوت معناداری در نمرات مؤلفه تنیدگی ادراک شده مثبت

تفاوت میان ین مراحل پی آزمون و پی یری ( )p>1/10و عدم

یافت نشد ( .)p<1/14در کل براساس مطالب فوق در آزمون فرضیه

درگروه آزمای

پی آزمون کاه
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اجرای متغیر مستقل به صورت معنادار

داده و اثر آن در

تنیدگیادراک شدهکلرا تحت تأثیر قرار داده است ( )P>1/10و

طولزمان پایدار است .نمودار ال ) در شکل  0میان ینهای مؤلفه

استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشان داد که میان ین نمرات

و کنترل در سه

تنیدگیادراک شده کل در مرحله پسآزمون در مقایسه با مرحله

ادراک شده مثبت را در افراد دچار اماس کاه
تنیدگی ادراک شده مثبت در دو گروه آزمای

پی آزمون ( )P>1/10و مرحله پی یری در مقایسه با پی آزمون

مرحله اجرا را نشان میدهد.

( )P>1/10کاه

منطبق بر یافتههای جدول  3نتایج تحلیل طرح درونگروهی
یكراهه نشان داد که در گروه آزمای

یافته است .در مقابل بین میان ین نمرات تنیدگی

اجرای متغیر مستقل به

ادراک شده کل در مراحل پسآزمون و پی یریتفاوت معناداری

صورت معنادار تنیدگی ادراک شده منفی را تحت تأثیر قرار داده

مشاهده نشد ( .)P<1/14این مطلب بیان ر آن است که اثر هیپنوتیزم

است ( )p>1/10و استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که

درمان ری شناختی بر تنیدگی ادراک شدهکل درافراد دچار اماس

میان ین نمرات تنیدگی ادراک شده منفی در مرحله پسآزمون در

پایدار بوده است .همچنین نتایج تحلیل طرح درونگروهی یك راهه

مقایسه با مرحله پی آزمون ( )p>1/10و مرحله پی یری در مقایسه با

نشان داد که درگروه گواه میان ین نمرات تنیدگی ادراک شده کل

یافته است .در مقابل بین میان ین

در مراحل اجرا به صورت معناداری متفاوت است ( )P>1/14و

نمرات تنیدگی ادراک شده منفی در مراحل پسآزمون و پی یری

استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که این تفاوت ناشیاز

تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P<1/14این مطلب در آزمون

اختالف میان ین مراحل پی آزمون و پی یری بوده است (.)P>1/14

فرضیه دوم بیان رآن است که هیپنوتیزم درمان ری شناختی تنیدگی

این مطلب (همسو با نموار ج) در شکل  0گویای آن است که درگروه

پی آزمون ( )P>1/10کاه

ادراک شده منفی در افراد دچار اماس را به صورت پایدار کاه

گواه برخالف گروه آزمای

میدهد .نمودار ب) در شکل  0میان ینهای مؤلفه تنیدگی ادراک

در مجموع براساس مطالب فوق در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه-

و کنترل در سه مرحله اجرا را نشان

گیری شدکه هیپنوتیزم درمان ری شناختی تنیدگی ادراک شده کل

شده منفی در دوگروه آزمای

را در افراد دچار اماس کاه

میدهد.

تنیدگی کل در حال افزای

بوده است.

داده و اثرآن در طول زمان پایدار است.

نتایج تحلیل طرح درون گروهی یك راهه در جدول  3نشان

شکل .0نمودارهای مربوط به اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر مؤلفهها و نمره کل استرس ادراک شده

ادراک شده در بیماران دچار اماس میباشد .مطالعات پیشین نیز همسو

بحث و نتيجهگيری
نتایج این پژوه نشان داد که اجرای هیپنوتیزم درمان ری

با یافتههای فوق به بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمان ری شناختی

میان ین نمرات مؤلفههای تنیدگی ادراک

تنیدگیادراک شده مبنی بر اثربخشی هیپنوتیزم بر

شناختی ،منجر بهکاه

برکاه

شده مثبت و منفی و تنیدگی ادراک شدهکل در سطو اطمینان 11

تنیدگیادراک شده و فشار خون بیماران دچار فشار خون اولیه

پایدار تنیدگی

(حیدریان ،سجادیان و فتحی )0312 ،و اثربخشی اجرای خود

درصد شده است که روش مؤثری برای کاه
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مجله علوم روانشناختی

تنیدگی

میان رویدادهای شناختی ،فرآیندهای شناختی و ساختهای شناختی

هیپنوتیزم آموزش داده شده برای مدت  02هفته برکاه

ادراک شده  00شرکتکننده (شوهن و نواک )2103 ،پرداختهاند.

تمایز قائلند .رویدادهای شناختی (افکار هشیار) ،به راحتی قابل

تنیدگی ادراک شده (فی ،

دسترس ،خودگو و تصویری هستند .رویدادهای شناختی نسبتاً به

برینك هاوس و تیوت )2101 ،به علت سوگیری باالی آن ،همسو

آسانی قابل شناسایی بوده و برای کمك در دسترس قرار میگیرند و

نبوده است.

به عنوان شناختهای ظاهری در نظرگرفته میشوند .فرآیندهای

ولی با پژوه

مروری مبنی برکاه

در تبین اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر مؤلفههای تنیدگی
ادراک شده و تنیدگی ادراک شده کل ،این پژوه
وجودی که هر دو گروه آزمای
استفاده میکردند درگروه آزمای

شناختی (خطاهای شناختی) ،به عنوان شیوههای فکر کردن تعری

نشان داد با

میشوند که به واقع همان خطاها یا تحری های شناختی میباشند.

وگواه برای بیماری خود از دارو

بك ( )0313چکیدة مفیدی از تحری های شناختی عمده را تهیه

تنیدگی ادراک شده کاه

کرده که به صورت پیوستار عبارتند از :تفکر همه یا هیچ ،فاجعهآمیز

معنادار و پایداری داشته است و در گروه گواه چنین نتیجهای رخ

دانستن ،کوچك ان اشتن مثبتها ،استدالل هیجانی ،برچسب زدن،

نداده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این شیوه درمانیکه

بزرگنمایی  -کوچك ان اری ،فیلترگذاری ذهنی ،ذهنخوانی ،بی

نوعیدرمان مکمل است در کنار دارو درمانی میتواند به این بیماران

تعمیمدهی ،به خود بستن (شخصی سازی) و به کاربستن جمالت

تنیدگی آنها

امریودید تونلی .طبق نظر بك و امری (0104؛ به نقل از داود)0301 ،

ناتوانیهای جسمیآنها هم میشود .نکته

ساختارهای شناختی (روانبنه) ،میتوانند به عنوان شبکهای از قوانین

قابل توجه دی ر این است که با آموزش خود هیپنوتیزم شرطی شده

و قراردادها که تجربیات قبلیرا سامان میدهند ،در نظر گرفته

به این بیماران و در اختیار گذاشتن فایلهای صوتی بهبود بیماری خود

میشوند .آنها پی

زمینهای برای فکرکردن ،تعبیر و تفسیر کردن و

ایمن و تقویت ای و با صدای درمان ر ،میتوانند برای تمام عمر بدون

پاسخ دادن به شیوههایی مشخص بوده و خارج از آگاهی هشیار

هیچ ونه صرف وقت و هزینه از آنها استفاده نمایند تا موجب بهبودی

هستند .در حالی که ساختارهای شناختی میتوانند بسیار سازگار

و مهار بیماری و ارتقاء کیفیت زندگیآنها گردد و خود ،درمان ر

باشند ،به طوری که اشخاص را قادر به پردازش اطالع سریع نمایند.

خود باشند .نکته دی ر اینکه با دریافت فایلهای صوتی تصویری و

بر اساس نظر داود ( )0301پردازش سریع مشابه میتواند منجر به

نوشتاری توان های زندگی شامل خودآگاهی ،مدیریت استرس،

ساختارهای ناسازگارانه مستحکم شوند .از آنجاییکه آنها در سنین

مهار خشم ،مدیرت تنیدگی ،شادکامی و مثبتاندیشی ،مذاکره و حل

اولیه پایهگذاری میشوند و بخشیاز ساختار دان

ضمنی هستند،

تعارض (مخصوصاً برای افرادی که با همسر خود اختالف دارند)،

دسترسی به آنها و پذیرششان در صورتی که دی ران به آنها دسترسی

افزای

اعتماد به نفس ،قاطعیت و ارتباط مؤثر ،نق

مؤثری در

پیدا کرده باشند ،برای شخص مشکل است .روانبنهها نوعاً به عنوان

افزای

آگاهی و کسب توان های زندگی به منظور پیش یری از

"شیوهای که چیزها درست هستند" و به عنوان تالش جهت کمك به

حاضر با نظریه

افراد برای دیدن اینکه چیزها به گونهای متفاوت معموالً با مقاومت

به طور مؤثری کمك نماید که نه تنها موجب کاه
گردد بلکه منجر بهکاه

عود ایفا مینمایند .همچنین در تبیین نتایج پژوه

قابل توجه مواجه میشوند ،توسط اشخاص تجربه میشوند.

هیپنوتیزم درمان ری شناختی میتوانگفت برای درمان اختالت
شناختی از جمله تنیدگی ادراک شده با هیپنوتیزم بر اساس نظریه داود

در مورد بکارگیری هیپنوتیزم درمان ری شناختی برای بهبود

( )0301شناخت درمانی هیپنوتیزم برایکمك به رفع انواع مشکالت

بیماریهای خود ایمن که نیز موجب کاه

تنیدگی ادراک شده

روانشناختیکه درمان رها نوعاً با آن مواجه هستند ،یك فن شناختی

میشود بر این اساس استوار است که سیستم ایمنی گمراه یا سردرگم

است که تحت شرایط درست میتواند رویدادهای شناختی،

میشود و هیپنوتیزم درمان ری شناختی میتواند به بران یختن عمل

فرآیندهای شناختی و ساختارهای شناختی را اصالح کند .با وجود

کرد مناسب سیستم ایمنی ،که فقط مهاجمان یا سلولهای جهشی را

این ما در ابتدا باید انواع مختل

پدیدههای شناختی را که مورد

مورد حمله قرار میدهد ،کمك کند .درک کلی از چ ون ی عمل

خطاب هینوتیزم هستند ،توصی

کنیم .مایکنبام وگیلمُر (به نقل از

کرد بیماریهای اتوایمیون برای بیمار مفید خواهد بود و گاهی تجسم

کردند که

این که روند بیماری چ ونه است و سیستم ایمنی به چه شکل است

پایههای مفهومی برای مداخالت هیپنوتیزمی را شکل میدهند که

در تسهیل تغییرات درونی که برای التیام و بهبودی الزم است کمك

داود )0301 ،سه جنبه کارکرد شناختی انسان را توصی
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اثربخشی هیپنوتیزم درمان ری شناختی بر کاه

یوس

تنیدگی ادراک شده...

نامدارپور ناغانی و همکاران

میکند (هاموند .)0310 ،این شیوه درمانی در هیچکدام از پیشینههای

فرد ،در مواجهه با رویداهای تن زای زندگی میتواند نق

داخلی و خارجی مشاهده ن ردید و به عنوان روشی بدیع میتواند

مؤثری برای فرد ،خانواده و هم برای جامعه در بر داشته باشد.

نق

مؤثری در یاری رساندن به این بیماران ایفا نماید .با وجودی که

درمان دارویی در هر دو گروه آزمای

محدویتهای پژوه

و گواه به قوت خود باقی بوده

است نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاه

بسیار

عبارت بودند از  %01 )0افراد نمونه از

بیماران دچار اماس زن بودند ،با توجه به اینکه تعداد زنها بی

از دو

تنیدگی ادراک

برابر مردان بودند ،در تعمیمپذیری یافتهها ،باید جانب احتیاط را

شده در بیماران دچار اماس موجبکاه

ناتوانیهای جسمی و

امکان انتخاب بیماران به شیوه

ارتقاء کیفیت زندگی بیماران گروه آزمای

گردید و بالعکس بهبود

تصادفی به خاطر مشکالت اجرایی ،ناآشنا بودن آنها با این روش

تنیدگی ادراک شده این بیماران

درمان ری و زمان محدود میسر نبود و از نمونهگیری در دسترس

نشانههای جسمی هم موجبکاه

رعایت کرد )2 ،در این پژوه

شد .با روشهای روانشناختی دی ری هم میتوان نسبت به کاه

استفاده شد )3 ،جامعه آماری بیماران دچار اماس محدود به شهر

تنیدگی ادراک شده این بیماران اقدام نمود ولی در این روش

تهران و از مراجعهکنندگان به یك کلینك خصوصی مغز و اعصاب

اثربخشی آن طبق تحقیق کیرش و همکاران (0114؛ به نقل از داود،

واقع در تهران بود و  )5در این روش درمان ری صرفاً از هیپنوتیزم

 )0301در یك فراتحلیل بر روی  00مطالعهایکه درمانشناختی -

درمان ری شناختی استفاده شد و امکان مقایسه یافتههای آن با دی ر

رفتاری را با هیپنوتیزم و بدون هیپنوتیزم مورد مقایسه قراردادند،

روشهای مداخله نبوده است.

از  %11را توسط مراجعانی که سیبیتی را همراه با

پیشنهادات مربوط به محدودیتها عبارتند از  )0این روش در

بهبودی بی

هیپنوتیزم دریافت کردند ،نسبت به مراجعانی که سیبیتی را بدون

موردگروه مردان و زنان به صورت مجزا انجام شود و اثر مداخله روی

هیپنوز دریافت نمودند ،پیدا کردند .از طریق فنعالئم ایدئوموتوری

دوگروه با هم مقایسه گردد )2 ،شناساندن این شیوه درمان ری از

(اِوین و اِلمِر )2112 ،مشخص شد که غالباً تنیدگیهای زیر  3سال که

راههای ممکن به بیماران دچار اماس ،تا امکان مشارکت بیشتر آنها

مربوط به زمان یادزودگی کودکی یا در دوران رحمی از مادر به

در تحقیقات آینده و انتخاب بیماران به صورت تصادفی فراهم گردد،

جنین وارد شده و ناهشیارند عوامل مهم تنیدگیهای کنونی بودهاند

 )3این پژوه

در مورد جوامع دی ر نیز انجام گیرد و  )5روشهای

که ازطریق فن پس روی سنی ،برای بیمارانی که به مرحله عمیق

مداخله دی ر نظیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،درمان ری شناختی

هیپنوز وارد شدند به این دورانها برده و با یافتن ریشههای تنیدگی و

 -رفتاری ،ذهنآگاهی ،روانبنه درمان ری و جز آن در مورد این

تخلیه هیجانی درآن مقطع زمانی و با بین

بیماران اجرا و نتایج آن با یافتههای این پژوه

دادن و القائات و تصویر

سازیهای مناسب ،نسبت به اصالح عوارض این تنیدگیها اقدام
گردید .بنابراین بر اساس یافتههای پژوه

پی

مقایسه شود.

منابع

رو چ ون ی فرآیند

آبرامویتس ،ملیسا ( .)0310راهنمای پزشکی خانواده :اماس .ترجمه فرهاد

درمانی که شرح داده شد میتوان تلویحات بالینی را براساس این نتایج

همت خواه .تهران :انتشارات عصر کتاب( .تاریخ انتشار به زبان

مد نظر قرار داد .از آنجا که سبك زندگی مدرن امروزی سراسر

اصلی.)0154 ،

سازش یافت ی با موقعیتهای جدید را میطلبد و منابع تنیدگی بی-

اصغری ،فرهاد؛ قاسمی جوبته ،رضا؛ یوسفی ،نج ؛ سعادت ،سجاد و

روی افراد قرار میدهد ،اینکه افراد یك جامعه بتوانند

تنیدگی ادراک شده و

شماری را پی

رفیعیگزنی ،فاطمه ( .)0313نق

سبكهای کنارآمدن در اختالالت خوردن دان آموزان

با یاری حوزة روانشناسی و روان درمان ری ظرفیتی را در خود

دبیرستانی شهر رشت .مجله سالمت جامعه.20-30 ،20 ،

پرورش دهند که در حیطههای هیجان ،شناخت و رفتار ،توانایی

اِلمان ،دِیو ( .)0314یافتههایی در هیپوتیزم .ترجمه امیر هوشنگ باقری،

مواجهة بهینه و سازنده با این فشارها و تن ها را داشته باشند ،بسیاری

چاپ اول .تهران :طرحواره( .تاریخ انتشار به زبان اصلی.)0125 ،

از عوارض تنیدگیهای مزمن و روزمره قابل پیش یری میشوند،

بك ،جودیت اس ( .)0313شناخت درمانی ،مبانی و فراتر از آن .ترجمه

عوارضیکه هم فرد و هم جامعه را ناکارآمد میکند .بیماریهای

الدن فتی و فرهاد فرید حسینی ،چاپ چهارم .تهران :نشر دانژه.

روانتنی ،بیماریهای خود ایمن ،تنیدگی ،اضطراب و افسردگیاز
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