فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  25زمستان 7931

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير تکنيک رهايي ذهن (اي اف تي) بر استرس زنان مبتال به سندروم
روده تحريکپذير است .اين پژوهش ،نيمهآزمايشي با طرح پيشآزمونـپسآزمون و دوره پيگيري است.
جامعه آماري 03 ،زن مبتال به سندروم روده تحريکپذير مراجعهکننده به مطب متخصصان گوارش شهر
تهران در سال  6031است که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه
مداخله و کنترل قرار گرفتند .قبل از مداخله ،پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن براي هر دو گروه اجرا
شد .گروه آزمايش طي  8جلسه تحت مداخله و آموزش تکنيک رهايي ذهن قرار گرفتند و پرسشنامه بعد از
 8هفته و پس از دوره  2ماهه پيگيري مجدد براي هر دو گروه اجرا شد .دادههاي جمعآوري شده با
استفاده از روش آماري تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر و با نرمافزار  SPSS 24مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد که آموزش و اجراي تکنيک رهايي ذهن (اي اف تي)،
استرس زنان مبتال به سندروم روده تحريکپذير را بهصورت معناداري کاهش داد تکنيک رهايي ذهن
در کاهش استرس زنان مبتال به سندروم روده تحريکپذير مؤثر است .بنابراين پيشنهاد ميشود آموزش
و گسترش تکنيک رهايي ذهن در کاهش استرس مبتاليان به سندروم روده تحريکپذير لحاظ شود.
تکنيک رهايي ذهن؛ اي اف تي؛ سندروم روده تحريکپذير؛ استرس
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اختالالت گوارشي کارکردي ،6دستهاي از بيماريهاي روانتني هستند که با علت نامشخص،
مالکهاي تشخيصي سؤال برانـگيز و دورههاي طوالني مدت و غـيرقابل پيشبيني بيماري
و تأثيرات دارويي اندک مشخص ميشوند؛ با اين وجود ،استرس يکي از عوامل موثر در
شکلگيري آنها دانسته شده است (چنگ و همکاران .)2331 ،2در بين  22اختالل گوارشي
کارکردي ،سندروم روده تحريکپذير ،0شايعترين ،پرهزينهترين و ناتوانکنندهترين نوع آنها
است (الکنر و گورتمن .)2332 ،4سندروم روده تحريکپذير يک اختالل عملکردي روده
است که مشخصه آن درد شکمي مزمن و مکرر بههمراه تسکين يا تشديد با دفع ادرار و يا
تغيير در عادات رودهاي است (پيمنتل و همکاران .)2360 ،2توضيح ساختاري يا بيوشيميايي
اين اختالل دقيقاً مشخص نيست اما استرس در آن نقش دارد(هالتمن و همکاران.)2361 ،1
سندروم روده تحريکپذير  7تا  26درصد از جمعيت عمومي را دربرميگيرد .اين بيماري
مزمن ،کيفيت زندگي و بهرهوري کار را کاهش ميدهد .ميتوان گفت سندروم روده
تحريکپذير صرفاً يک بيماري نيست؛ بلکه يک خوشه عالمت (سندروم) است که منجر به
آسيبهاي مختلف ميشود .عوامل مهم براي پيشرفت اين سندروم عبارتند از :تغييرات در
ميکروبيوم روده ،نفوذپذيري روده ،عملکرد ايمني روده ،تحرک و احساس احشايي ،تعامالت
مغز و روان ،استرس و همچنين وضعيت رواني-اجتماعي (چي و همکاران .)2362 ،7اين
بيماري در زنان  2تا  0برابر بيشتر از مردان تشخيص داده ميشود و زنان تا  83درصد
جمعيت مبتال به وضعيت شديد را تشکيل ميدهند .سببشناسي سندروم روده تحريکپذير
بهخوبي شناخته نشده؛ اگرچه فعاليت غيرطبيعي حسي و حرکتي لوله گوارش ،اختالل
کارکرد عصبي مرکزي ،اختالالت روانشناختي و استرس در آن مطرح شده است (اويانگ،8
.)2362
يکي از عوامل پيدايش و تشديد بيماري سندروم روده تحريـکپذير ،استرس است (نعيم
2- Chang
4- Lackner & Gurtman
6- Holtmann
8- Owyang
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)1- Functional Gastrointestinal Disorders)FGID
)3- Irritable Bowel Syndrome(IBS
5- Pimentel
7- Chey

و همکاران .)2362 ،6امروزه واژهي استرس يا فشار رواني به يکي از رايجترين واژههاي
روانشناسي و روانپزشکي تبديل شده است .استرس ،از جمله تهديدهاي بهداشت رواني و
سالمت جسماني است (بنت و همکاران .)2363 ،2استرسهاي روانشناختي و پاسخهاي عاطفي
به استرس ميتوانند عملکرد سيستم گوارش را تحت تأثير قرار دهند .نقش عواطف و هيجانات
مختلف بر قسمتهاي متفاوت سيستم گوارشي کامالً مشخص و ثابت شده است (تنام و
مالت .)2336 ،0بههمين دليل بيماريهاي گوارشي از لحاظ درخواست مشاوره روانپزشکي
در بين بيماريهاي طبي ،رتبه اول را دارد؛ که اين موضوع بازتابي از شيوع باالي اين
بيماريها و ارتباط بين اختاللهاي روانپزشکي و عالئم جسمي دستگاه گوارش است
(قرباني تقليدآباد و تسبيحسازان مشهدي .)6032 ،همانطور که گفته شد سندروم روده
تحريکپذير از شايعترين و پرهزينهترين بيماريهاي گوارشي است که بهشکل قابل توجهي
بر کيفيت زندگي افراد تأثير ميگذارد .از آنجا که در تحقيقات متعدد بيان شده است که
عاملهاي رواني گرچه به خودي خود جزئي از  IBSنيستند اما نقش مهمي در کنترل
بيماري و پيش آگهي باليني آن دارند؛ لذا توجه بيشتر به جنبههاي رواني در اين بيماري
مفيد است (آدرويشي و همکاران .)6034 ،در طب نوين علت دقيق آن نامعلوم است ولي
استرس در ايجاد يا شدت آن نقش دارد؛ بههمين دليل درمانهاي رايج ،عالمتي و تسکيني
بوده و شواهد متعددي گرايش بيماران به استفاده از طب مکمل و جايگزين را نشان ميدهد
(بهرامي و همکاران .)6030 ،بهويژه در بررسياي که ديباجنيا و همکاران ( )6032انجام
دادهاند ،بيماران مبتال به سندروم روده تحريکپذير درجات بااليي از افسردگي ،اضطراب،
خشم و استرس را نشان دادند؛ بنابراين آنها درمان مشکالت روانشناختي را درکنار درمان
بيماري توصيه کردند.
اي اف تي 4يا تکنيک رهايي ذهن ،موفقيتهايي را در حوزههاي مختلف از جمله
کاهش عالئم اضطراب ،استرس و ترس بهدست آورده است (پترسون .)2361 ،2اي اف تي،
درمان مواجههاي کوتاهي است که عـناصر شناختي و جسماني را با يـکديگر ترکيب کـرده
2- Bennett
4- Emotional Freedom Techniques

1- Naeem
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و تأثير سريعي بر کاهش اضطراب و رفتارهاي مرتبط با ترسهاي خاص دارد (ساالس و
همکاران.)2366 ،6
اي اف تي ترکيبي است از تکنيکهاي روانشناختي (مانند شناخت درماني و استراتژي
مواجهه) و تحريک نقاط طب سوزني؛ اما بهجاي استفاده از سوزنهاي مخصوص طب
سوزني ،در اي اف تي از ضربه زدن بر روي نقاط طب سوزني استفاده ميشود .عموماً اين
ضربات با دو انگشت بر نقاطي از صورت و بدن زده ميشود (ستپلتون و همکاران.)2367 ،2
مطالعات اوليه بيان ميدارند که ضربه زدن و ديگر روشهاي تحريکي نقاط طب سوزني ،به
اندازه سوزنهاي مخصوص طب سوزني مؤثر هستند (چرکين و همکاران .)2333 ،0در طول
دو دهه اخير ،تعداد رو به رشدي از متخصصين باليني ،از تکنيک رهايي ذهن براي کاهش
انواع افسردگي،اضطراب و استرس از جمله اضطراب پس از حادثه ( )PTSDبهره جستهاند
(سباستين و نلمز .)2367 ،4اي اف تي درماني بر پايه شواهد براي اضطراب بهشمار ميآيد
که شامل تحريک نقاط طب سوزني است (گياسر و کاران.)2361 ،2
تحقيقات نشان داده است که تکنيک رهايي ذهن در درمان بيشمار اختالل از قبيل
اضطراب فراگير و يا خاص ،ترسهاي مرضي ،افسردگي ،اختالل اضطراب پس از سانحه،
دردهاي مزمن و اعتياد (فينشتين2362 ،1؛ چرچ )2360 ،7همراه با دستاوردهاي درماني
طوالني مدت (چرچ و همکاران )2362 ،مؤثر واقع شده است .بهعنوان مثال مطالعهاي
آزمايشي با عنوان «تأثير سريع مداخله مختصر روانشناسي انرژي (تکنيک رهايي ذهن) بر
فوبياهاي خاص» توسط ساالس و همکاران ( )2366نشان داد که روش اي اف تي بهطور
قابل مالحظهاي اضطراب مرتبط با فوبيا را کاهش ميدهد .همچنين گياسر و کاران ()2361
پژوهشي با عنوان «مقايسه تـصادفي کنترل شـده تکنيک رهايي ذهن و درمانشناختي
رفتاري بر کاهش اضطراب نوجوانان» انجام دادهاند .نتايج نشان داد شرکتکنندگان هر دو
گروه کاهـش اضطراب قابل مشاهدهاي را نسبت به گروه کنترل نشان دادنـد؛ اما نکته حائز
2- Stapleton
4- Sebastian & Nelms
6- Feinstein

401

1- Salas
3- Cherkin
5- Geasser & Karan
7- Church

اهميت اين است که تفاوت معنيداري بين کاهش استرس در گروه سي بي تي با گروههاي
اف تي ديده نشد .سوزان پترسون ( )2361در مقالهاي با عنوان «تأثيرتکنيک رهايي ذهن بر
استرس و اضطراب دانشجويان پرستاري» نتيجه گرفت که ميزان اضطراب آزمودنيها به
طرز قابل توجهي کاهش پيدا کرده است .چرچ ( )2361در پژوهشي با نام «تأثير تکنيک
رهايي ذهن بر نشانگان باليني استرس پس از سانحه» به بررسي اثرگذاري اين تکنيک بر
افراد نظامي بازگشته از جنگ پرداختهاست .نتايج نشان دهنده بهبود معنادار عالئم در زمينه
بيخوابي ،اضطراب و عالئم آسيب مغزي بود .بر همين اساس اين روش ميتواند يک روش
ساده و سريع براي کاهش اضطراب و بهبود عالئم بيماريهاي متأثر از استرس باشد.
بنابراين ممکن است اين روش بتواند در کاهش استرس زنان مبتال به سندروم روده
تحريکپذير مؤثر باشد.
بنابراين سندروم روده تحريکپذير از شايعترين ،پرهزينهترين و ناتوانکنندهترين اختالالت
عملکردي دستگاه گوارش است (الکنر و گورتمن .)2332 ،از سويي ديگر سيستم گوارش
انسان ،يکي از حساسترين اعضا بدن انسان است که در تعامل مشترک با محيط بيرون و
مغز قرار دارد .زماني که دستگاه گوارش با بيماريهاي جسمي و يا روانتني درگير ميشود،
ميتواند بر عملکرد عصبي و رواني ،رفتارها و عکسالعملهاي فرد تأثير بگذارد (اويانگ،
 .)2362استرس از عوامل بسيار مهم در بروز عاليم سندروم روده تحريکپذير محسوب
ميشود هاشمي و گرجي .)6034 ،در نتيجه اين احتمال مطرح ميشود که با کاهش استرس
بيماران عاليم جسماني اين بيماري و بازتابهاي ناخوشايند رواني -اجتماعي آن کاهش پيدا
کند .با توجه به نقش استرس در بروز اين بيماري ،ضرورت پرداختن به درمانهايي هر چه
کارآمدتر در کمترين زمان ممکن به وضوح مشهود است .تکنيک رهايي ذهن با استفاده از
نقاط طب سوزني و تلفيق آن با دو روش آشکارسازي (به يادآوري خاطره) و بازسازي
شناختي (پذيرش خود) ،موفقيتهايي را در کاهش عاليم مرتبط با استرس در حوزههاي
گوناگون نشان داده است .آنچه رويکرد مورد پژوهش اين تحقيق را حائز اهميت ميسازد
اين است که تکنيک رهايي ذهن نسبت به ديگر رويکردهاي درماني به زمان بسيار کمتري
نياز دارد .ضمن آنکه بهعلت سهولت انجام آن ،خود بيمار قادر به يادگيري مراحل و انجام
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است (پترسون .)2361 ،بنابراين با توجه به اهميت و شيوع اين بيماري ،و مزيتهاي تکنيک
رهايي ذهن از جمله سهولت يادگيري ،کمهزينه و امکان انجام مراحل در زمان کوتاه
ضروري است که به تعيين اثربخشي اين روش توجه شود .در صورت تأييد اثربخش بودن
اين روش بر کاهش استرس بيماران مبتال به روده تحريک پذير ،ميتوان آن را به عنوان
يک روش آسان ،کمهزينه و سريع پيشنهاد کرد و به اين ترتيب به کاهش سطح مشکالت
اين بيماران کمک کرد.
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي اثربخشي تکنيک رهايي ذهن (اي اف تي) بر
استرس زنان مبتال به سندروم روده تحريکپذير ميباشد.

اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي با گروه کنترل و طرح پيشآزمون و پسآزمون انجام
شده است .جامعه آماري پژوهش ،کليه بيماران زن مبتال به سندروم روده تحريکپذير بودند
که در سال  6031به مطب متخصصان گوارش شهر تهران مراجعه کرده و بر اساس
مالکهاي تشخيصي رم– )ROME III( 0توسط پزشک معالج مبتال به سندروم روده
تحريکپذير تشخيص داده شده بودند .نمونه آماري شامل  03نفر از اين بيماران بين  68تا
 13سال بود که بهصورت در دسترس ،انتخاب و سپس بهصورت تصادفي در دو گروه
آزمايش ( 62نفر) و کنترل ( 62نفر) قرار داده شدند .معيارهاي ورود به مطالعه ابتال به
سندرم روده تحريکپذير ،داشتن استرس باال و عدم سابقه در ارتباط با دارا بودن مشکالت
رواني و شرايط خروج نمونهها از مطالعه تحت درمانهاي روانپزشکي و روانشناختي قرار
داشتن ،معلوليتهاي جسمي ،نداشتن سواد و غيبت در بيشتر از  2جلسه مداخله بود.
ابزار اندازهگيري مقياس استرس ادراک شده کوهن بود (کوهن و همکاران .)6380 ،6اين
پرسشنامه داراي  64ماده است که براي سنجش ميزان استرسي که فرد در طول يک ماه
گذشته در زندگي خود تجربه کرده است بهکار ميرود .نمرهگذاري بهروش ليکرت با  2گزينه
هرگز ،خيلي کم ،متوسط ،نسبتاً زياد و خيلي زياد انـجام ميشود و آزمودني بين صفر تا چهار
1- Cohen
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نمره ميگيرد .سواالت يک ماهيت کلي دارند و از اين رو ،نسبتاً از هر گونه محتواي خاصي
که ويژه يک زيرگروه معين باشند ،مبرا هستند( .ضيايي .)6088 ،پايايي اين آزمون به روش
همساني دروني از طريق آلفاي کرونباخ بين  3/84تا  3/81گزارش شده است و به طور کلي
مالکهاي روايي اين مقياس تحت تأثير جنسيت و سن قرار نداشته و روايي مناسبي دارد
(کوهن و همکاران .)6380 ،اين مقياس توسط قرباني و همکاران ( )2332در پژوهشي بين
فرهنگي ،آلفاي کرونباخ برابر با  3/86براي آزمودنيهاي ايراني و  3/81براي آزمودنيهاي
آمريکايي داشت (سلطاني شال.)6033 ،
در اين تحقيق از هر دو گروه آزمون و کنترل پيش آزمون گرفته شد و بعد از آن گروه
آزمايش به مدت  8جلسه ،هر هفته يک جلسه دو ساعته تکنيکهاي رهايي ذهن را آموزش
ديدند و اين روش توسط درمانگر روي تک تک آزمودنيها اجرا شد .آموزش و انجام تکنيک
اي اف تي با استفاده از دستورالعمل کريگ ( )2367تحت عنوان «استاندارد طاليي اي اف
تي» (کريگ )2367 ،6صورت گرفت و همچنين برگههايي حاوي اطالعات و تصاوير نقاط
مهم براي ضربه زدن در اختيار آزمودنيها قرار گرفت .دستورالعمل اجراي تکنيک رهايي
ذهن شامل چند مرحله است که اين مراحل عبارتند از:
6ـ مشخص کردن يک مسئله در زندگي بيمار که اضطرابآور است و نمرهگذاري يا
شدتسنجي مسأله
2ـ بيان يک جمله تأکيدي (در ارتباط با مشکل فرد و پذيرش خود) همراه با ضربه زدن
بهوسيله سرانگشتان به قسمت هايي از صورت و بدن که در اصطالح ،تصحيح (مرتب
ساختن سيستم انرژي) ناميده ميشود .اين نقاط به ترتيب شامل :ابتداي ابروها (باالي
بيني) ،کنار چشمها (بر روي استخوان کناره خارجي چشم) ،زير چشمها (بر روي گونه و
 0-2سانتي متر زير حدقه چشم) ،زير لب (در فاصله کوتاه بين بيني و لب فوقاني) ،چانه
(در وسط فاصله بين چانه و لب زيرين) ،استخوان ترقوه (از استخوان  Uشکل زير گلو
 0-2سانتيمتر به پايين و  2-0سانتي متر به طرفين) و زير بغل (در مردان هم تراز با
نوک سينه و در زنان  63سانتيمتر پايينتر از زير بغل) است.
1- Craig
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0ـ سنجش مجدد شدت مساله
4ـ کسب انرژي در بدن و همزمان تکرار عبارات تأکيدي
2ـ نمرهگذاري مجدد
1ـ تکرار مرحله دوم و سوم
که در تمامي  8جلسه اين مراحل بهمدت  2ساعت ،متناسب با خاطرات آزاردهنده و
استرسآوري که هر آزمودني بهخاطر ميآورد تا زمان خنثيسازي خاطره تکرار ميشد .جهت
رعايت اصول اخالقي ،به شرکتکنندگان اطمينان داده شد که اطالعات کامالً محرمانه
خواهد ماند و به آنان گفته شد که در صورت عدم تمايل ميتوانند هر زمان که بخواهند از
مطالعه خارج شوند .براي تجزيه و تحليل دادهها و به کارگيري تحليلهاي آماري از نرمافزار
 Spss24استفاده شده است.
بهدليل وجود سه مرحله اندازهگيري،پيش آزمون ،آزمايش و پيگيري ،از روش تحليل
واريانس اندازهگيريهاي مکرر استفاده شده است.

 03آزمودني شرکتکننده در اين پژوهش ،زن و در رده سني بين  68تا  13سال بودند.
توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب سن شامل  8نفر در رده سني  22–68سال (2161
درصد) 66 ،نفر  02 – 21سال ( 0161درصد) 4 ،نفر  42–01سال ( 6060درصد) 1 ،نفر –41
 22سال ( 23درصد) و  6نفر  13–22سال ( 060درصد) بود .توزيع فراواني پاسخدهندگان
برحسب تحصيالت نيز نشان داد  4نفر داراي مدرک ديپلم ( 6060درصد) 7 ،نفر آنها
دانشجو ( 2060درصد) 6 ،نفر فوق ديپلم ( 060درصد)  63 ،نفر کارشناسي ( 0060درصد)4 ،
نفر کارشناسي ارشد ( 6060درصد) و  4نفر داراي مدرک دکترا ( 6060درصد) ميباشند.
بنابراين بيشترين پاسخگويان ما داراي تحصيالت کارشناسي هستند.
جدول ( )6پاسـخهاي گـروه کنترل و آزمايش را در ارتباط با سـؤاالت تحقيق نشان
ميدهد.
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4/6000
0/1333
4/6000
0/1117
4/3333
0/3000
4/2117
0/2117
4/6000
0/0
4/6000
0/1117
4/3333
0/3000

2/3000
2/3117
2/8333
2/4117
2/4333
2/4117
2/3000
2/3333
2/3000
2/3117
2/8333
2/4117
2/4333
2/4117

2/3330
2/6000
2/8117
2/4333
2/2117
2/3117
2/3000
2/6000
6/3000
0/333
2/2000
2/2333
2/3000
2/8117

0/1117
0/4117
0/8333
0/1333
0/7000
0/1333
0/3000
0/333
0/2000
0/3000
0/8117
068117
0/3000
0/1117

0/1117
0/4117
0/8333
0/1333
0/7000
0/1333
0/3000
0/3333
0/2000
0/3000
0/8117
0/8117
0/3000
0/1117

4/0000
4/3333
4/4117
4/2000
4/2000
4/4333
0/8333
4/4117
4/1117
4/1117
4/4117
4/8333
4/1117
4/4333

6
2
0
4
2
1
7
8
3
63
66
62
60
64

همانطور که در جدول ( )6مشاهده ميشود ،ميانگين گروه کنترل در دو نوبت آزمون
(بدون درمان) تفاوتي چنداني نداشته و نتايج پيشآزمون و پسآزمون نسبتاً يکسان است.
همچنين در مرحله پيگيري ،نمرات استرس بيشتر شده است .اما در گروه آزمايش ،ميانگين
پاسخها پيش و پس از درمان تفاوت قابل مالحظهاي دارد .چنانچه مشاهده ميشود،
ميانگين سطح استرس ادراک شده توسط گروه آزمايش پيش از درمان در حدود  0و باالتر
بوده است اما ميانگين آن پس از درمان و در مرحله پيگيري ،به زير  0يعني کمتر از متوسط
گرايش پيدا کرده است.
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در اين بخش جهت ارزيابي کمي يافتهها و آزمون فرضيههاي پژوهشي ،مطابق طرح
پژوهشي اجرا شده از روش تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر استفاده شد .در اين راستا
ابتدا پيشفرضهاي اين روش بررسي شد.
الف .پيشفرض فاصلهاي بودن مقياس اندازهگيري متغيرها
از آنجا که در اين پژوهش براي اندازهگيري متغيرها از ابزارهايي استفاده شد که هر يک
از آنها داراي صفر قراردادي هستند و فاصله مقادير آنها برابر فرض شده بود ،لذا تمامي
متغيرها از نظر مقياس ،فاصلهاي در نظر گرفته شدند.
ب .پيش فرض نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد مطالعه
جهت بررسي اين پيشفرض از آزمون کالموگروف اسميرنف مدل پوآسون استفاده شد.
نتايج اين آزمون در جدول زير ارايه شده است.
Sig.

استرس

03

3/026

3/867

توزيع نرمال است

همانطور که در جدول ( )2آمده است ،تمامي سؤاالت در بازه مشخص شده قرار دارند؛
پس دادهها نرمال است و ميتوان از آمار پارامتريک استفاده کرد.
د .پيش فرض همگني ماتريسهاي واريانس _کوواريانس
جهت بررسي اين پيشفرض از آزمون موچلي استفاده شد .نتايج اين آزمون در جدول
زير ارايه شده است:
W

استرس

3/24

X2

df

4/86

60

3/02

ماتريس واريانس کوواريانس متغير مورد مطالعه همگن است چرا که مقادير  χ2محاسبه
شده در متغير در سطح  P<0/05معنيدار نيست.
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فرضيه پژوهش :تکنيک رهايي ذهن (اي اف تي) بر استرس زنان مبتال به سندروم روده
تحريکپذير تأثير معناداري دارد .جدول ( )4نتايج تحليل واريانس اندازهگيري مکرر تک
متغيره را منعکس نموده است.

استرس

EFT

خطا

SS

df

6642/2
246/7

2
23

MS

F

63/62 274/27
22/44

Sig.

3/336

6

3/70

جدول ( )4نشان ميدهد که تکنيک  EFTدر بهبود استرس زنان مبتال به سندروم روده
تحريکپذير تأثير معناداري داشته است .چراکه  Fمحاسبه شده ( )63/62در سطح P<0/05
معنيدار است .عالوه بر اين ضريب اتاي محاسبه شده ( )3/70حاکي از آن است که مداخله
بهعمل آمده  70درصد از تعييرات استرس را بهطور معنيداري تبيين ميکند.
جهت تعيين روند تغييرات بهوجود آمده در ميزان استرس و مقايسه تفاوتهاي موجود در
زمانهاي مختلف ارزيابي از آزمونهاي تعقيبي بونفرتي استفاده شده است .نتايج مقايسههاي
زوجي ميانگينها در جدول ( )2ارائه شده است:
Sig.

پيش آزمون
پس آزمون

پس آزمون
پيگيري
پيگيري

61/1
62/1
64/4

4/28
0/06
0/84

3/336
3/336
3/336

همانطور که در جدول مشخص است ،تفاوت ميانگين استرس مرحله پيشآزمون با پس
آزمون و پيگيري و پسآزمون با پيگيري از نظر آماري معنادار است .بدين معنا که در مراحل
پسآزمون و پيگيري ميزان استرس افراد مورد مطالعه در گـروه آزمايش بهطور معناداري
کاهش يافته است .اين معناداري نشانگر کارايي مداخله تکنيک  EFTدر کاهش استرس
است.
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اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي تکنيک رهايي ذهن ( )EFTبر کاهش استرس زنان
مبتال به سندروم روده تحريکپذير انجام شد .بر اساس نتيجه اين تحقيق ،تکنيک رهايي
ذهن در کاهش استرس زنان مبتال به سندروم روده تحريکپذير مؤثر است.
با توجه به افزايش شيوع بيماري سندروم روده تحريکپذير و نقش استرس و اختالالت
رواني در بروز آن ،ضرورت پرداختن به درمانهايي هر چه کارآمدتر و کم هزينهتر در
کمترين زمان ممکن به وضوح قابل لمس است .همانطور که پيش از اين ذکر شد تقاضاي
درمان براي بيماريهاي دستگاه گوارش براي طبهاي مکمل و غيردارويي رو به فزوني
است .از اين ميان ميتوان به طب سوزني اشاره کرد که درمان جايگزين خوبي براي
سندروم روده تحريکپذير است .به گفته محققان در موسسه ملي بهداشت آمريکا ()NIH
مطالعات نشان داده که طب سوزني ميتواند نفخ شکمي و ساير عاليم سندروم روده
تحريکپذير را رفع کند (فرهوش .)6034 ،بر اثر زدن سوزن به نقاط خاص طب سوزني،
رشتههاي عصبي کوچک ميليندار که در عضالت قرار گرفتهاند فعال ميشوند و تحريکات
را به نخاع ميفرستند .از اين طريق سه مرکز عصبي نخاعي مغز مياني و محور هيپوفيز
هيپوتاالموس فعال ميشوند و اثرات ضد دردي خود را بروز ميدهند .اين تحريکات در نخاع
از طريق آزاد نمودن آنکفالين 6و داينورفين 2از انتقال درد جلوگيري ميکنند .در مغز مياني از
طريق آزادسازي آنکفالين سيستم رافه نزولي فعال ميشود که توسط منوآمينها مانند
سروتونين و نور اپي نفرين از صعود پيام درد جلوگيري ميکند و مرکز سوم يعني محور
هيپوفيز ،هيپتوتاالموس با ترشح آندورفين در خون و مايع مغزي نخاعي در محلهايي دورتر
ايجاد بيدردي ميکند .پس هر سه نوع آندورفينها (آنکفالين ،داينورفين و بتا آندورفين) و
دو نوع منو آمين (سرو بتونين و نور اپي نفرين) در ايجاد خاصيت ضد دردي طب سوزني
دخالت دارند .زدن سوزنها باعث باال رفتن  A.C.T.Hکه خود قشر غده فوق کليه را تحريک
ميکند باعث ترشح کورتيزون به داخل خون ميشود (پذيره .)6032 ،شايان ذکر است که
اثربخشي طب سوزني براي درمان اضطراب به اثبات رسيده است (گياسر و کاران.)2361 ،
2- Dynorphin
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1- Enkephalin

در حين درمان اي اف تي ،مراجع خاطرهاي ناراحتکننده و يا ناراحتي احساسياي را به
ياد ميآورد و آن را با پذيرش همراه ميکند (چرچ و همکاران .)2362 ،پس از آن مراجع بر
روي نقاط مشخصي از طب سوزني ضربه ميزند و يا آنها را ماساژ ميدهد .براي مشخص
ساختن ميزان استرس مراجع ،قبل از هر دور ضربه زدن از مقياس صفر تا ده استفاده
ميشود (ويلک و همکاران .)2360 ،6با استفاده از اين روش ،از بين رفتن خاطرات تلخ شتاب
ميگيرد و استرس کم ميشود (گياسر و کاران .)2361 ،مواجهه ذهني و تحريک نقاط طب
سوزني چند بار انجام ميشود تا زماني که مراجع بتواند آن خاطره را بدون آشفتگي ذهني و
پريشاني بهخاطر بياورد (چرچ و همکاران .)2362 ،از نقاط قوت دستورالعملهاي ضربه زدن
ميتوان به تسهيل تحکيم مجدد حافظه و تضعيف کردن مسيرهاي نوروني مرتبط با باقي
ماندن آموختههاي احساسي ناسازگار و سخت اشاره کرد (گياسر و کاران.)2361 ،
تکنيک رهايي ذهن نيز با استفاده از نقاط طب سوزني و تلفيق آن با دو روش
روانشناختي آشکارسازي و بازسازي شناختي ،موفقيتهايي را در کاهش عالئم اضطراب،
استرس و ترس در حوزههاي گوناگون نشان داده است (پترسون ،2361 ،ساالس و
همکاران .)2366 ،روش رهايي ذهن راهکاري ساده ميباشد که بهوسيله تکنيکهايي براي
آگاهسازي ،مواجهه ،بازسازي تفسير و حساسيتزدايي مورد استفاده قرار ميگيرد (گياسر و
کاران.)2361 ،
يافتههاي اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي ديگر در اين زمينه سازگار است .نتايج پژوهش
هاي اخير در زمينه افزايش سالمت روان ،کاهش اضطراب مرتبط با فوبيا ،کاهش چشمگير
اضطراب نوجوانان ،مديريت استرس و کاهش اضطراب دانشجويان ،کاهش عالئم افسردگي
در انواع مختلف آن و بهبود عالئم  PTSDدر سربازان آسيبديده جنگي به کمک تکنيک
رهايي ذهن ،با نتيجه پژوهش پيشرو همسو است (بابامحمودي 2و همکاران2362 ،؛
ساالس و همکاران2366 ،؛ گياسر و کاران2361 ،؛ پترسون2361 ،؛ جرود و نلمز2361 ،6؛
چرچ و همکاران.)2361 ،
2- Babamahmoodi

1- Wilk
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در تبيين نتايج اين پژوهش ميتوان گفت روش رهايي ذهن راهکاري ساده است که
تکنيکهاي طب سوزني را با راهکارهاي شناختي مانند آگاهسازي ،مواجهه ،بازسازي تفسير و
حساسيتزدايي ترکيب ميکند .به اين ترتيب توانسته است از مزاياي هر دو روش استفاده
کند .در روش رهايي ذهن با استفاده از دستورالعملهايي براي يادآوري مشکل و تأکيد بر
وجود تواناييها و ضربه زدن به نقاط حساس و موثر بدن ميتوان به تغيير نگرش و تسهيل
تحکيم آن در حافظه و تضعيف کردن مسيرهاي نوروني مرتبط با باقي ماندن آموختههاي
احساسي ناسازگار و سخت کمک کرد (گاسر و کاران .)2361 ،2بهعبارت ديگر در حين
درمان اي اف تي ،مراجع خاطرهاي ناراحتکننده و يا ناراحتي احساسيهاي را به ياد ميآورد
و آن را با پذيرش همراه ميکند .پس از آن درمانگر بر نقاط مشخصي از طب سوزني ضربه
ميزند تا زماني که مراجع بتواند خاطرهاي را بدون آشفتگي ذهني و پريشاني به خاطر بياورد
(چرچ و همکاران .)2362 ،بنابراين ادامه اين روند يعني يادآوري مشکالت ،توجه به تواناييها
به همراه ضربه زدن بر نقاط حساس عالوه بر متعادل کردن انرژي در بدن ،از اهميت
مشکالتي که تا قبل از درمان براي بيمار فاجعهآميز بود کم ميکند و بر اهميت توانايي
تأکيد ميکند در نتيجه استرس که کمي انرژي ،عميق دانستن مشکالت و عدم توجه به
تواناييها از عوامل اصلي آن بود کاهش پيدا ميکند.

نتايج پژوهش بهطور کلي نشان داد که تکنيک رهايي ذهن ( اي اف تي) در کاهش استرس
زنان مبتال به سندروم روده تحريکپذير اثربخش ميباشد .سهولت آموزش به مراجع براي
کمک به برطرف کردن ناراحتيهاي روزمره – در خالل برگزاري جلسات درماني – کمک
شاياني به درمانجو و درمانگر ميکند تا سريعتر نتيجه مطلوب حاصل شود .کوتاه بودن تعداد
جلسات و همچنين کاهش هزينههاي بيماران ،از مزيتهاي اين تکنيک بهشمار ميآيد.
از جمله محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان به کوچک بودن جامعه آماري و در نتيجه
قابليت تعميمپذيري کمتر اشاره کرد .همچنين يکدست بودن جامعه آماري بر اساس
جنسيت از ديگر محدوديتهاي پژوهش محسوب ميشود.
2- Gaesser & karan

441

1- Jerrod & Nelms

پيشنهاد ميشود پژوهشهاي آتي با جامعه آماري بزرگتر انجام شود تا از قابليت
تعميمپذيري بيشتري برخوردار گردد .همچنين انجام اين روش در نمونهاي از مردان و
مقايسه اثرات آن با هر دو جنس ميتواند تفاوتهاي جنسيتي را در اثربخشي اين روش
روشن سازد .پيشنهاد ميشود محققان به بررسي سطح کارآمدي و رضايت از زندگي اين
بيماران پيش و پس از تکنيک رهايي ذهن بپردازند.
از آنجا که استرس يکي از عوامل مهم در سندروم روده تحريکپذير محسوب ميگردد،
کاهش اين متغير ميتواند منجر به کاهش عالئم و شرايط سخت مبتاليان به  IBSشود .به
همين جهت پيشنهاد ميشود گسترش اين تکنيک و آموزش آن به متخصصان سالمت ،در
دستور کار ارگانها و نهادهاي مربوطه قرار گيرد که در پي آن کمک شاياني به سالمت
رواني و جسمي جامعه خواهد شد.

اين مقاله نتيجه پاياننامه کارشناسي ارشد بود .از اساتيد محترم جناب آقاي دکتر احمد
عليپور و سرکار خانم دکتر نيال علميمنش ،آزمودنيهاي داوطلب ،متخصصان گوارش و
کليه عزيزاني که در اجراي اين پژوهش همکاري نمودهاند ،تشکر و قدرداني ميشود.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
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