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Abstract
Aim and Background: irritable bowel syndrome is the most common, costly and debilitating type of disorder
among functional gastrointestinal disorders. The aim of this study was to compare the effectiveness of transdiagnostic treatment and acceptance and commitment therapy and the control group on emotion regulation and
illness perception in patients with irritable bowel syndrome.
Methods and Materials: The present study was quasi-experimental and pretest-posttest with a control group.
The statistical population of the study included all patients with irritable bowel syndrome referred to Poursina
Hakim Center in Isfahan in 2019-2020. Both interventions were performed for 8 sessions (90 minutes) for both
experimental groups at two-month intervals. From the Broadbent et al.'s (2006) illness perception questionnaire
and the Garnefski & Kraaij (2006), cognitive-emotion regulation and demographic data sheet were used to
collect the findings. Multivariate and univariate analyses of covariance were used to analyze the data. The
software used was SPSS version 19.
Findings: The results showed that trans-diagnostic therapeutic interventions and acceptance and commitment
did not have a significant effect on increasing illness perception and reducing non-adaptive strategies.
Transdiagnostic treatment acceptance and commitment had affected increasing adaptive strategies (P <0.05).
Conclusions: Therapists can adopt effective methods by using above- mentioned interventions in order to
improve the condition of patients having irritable bowel syndrome to increase the efficacy of their treatments.
Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Trans-diagnostic Treatment, Acceptance and Commitment Therapy,
Emotion Regulation, illness Perception
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 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 -3استاد ،مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیم ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیم و مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده

زمینه و هدف :در بین اختالالت گوارشی کارکردی ،سندرم روده تحریکپذیر شایعترین ،پرهزینهترین و ناتوانکنندهترین نوع آنها است .پژوهش
حاضر باهدف مقایسه میزان اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل بر تنظیم هیجان و ادراک بیماری در بیماران
مبتال به سندروم روده تحریکپذیر انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران مبتال بههه
سندروم روده تحریکپذیر مراجعهکننده به مرکز پورسینای حکیم شهر اصفهان در سال  1399-1398بود .نمونه پژوهش شامل  45نفر بیمار مبههتال بههود
که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .هر دو مداخله به مدت  8جلسه ( 90دقیقهای) برای هر دو گروه آزمایش در فاصله زمانی دو ماه اجههرا
شد .از پرسشنامههای ادراک بیماری برادبنت و همکاران و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج و برگه اطالعات جمعیت شناختی بههرای گههردآوری
یافتهها استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد .نرمافزار مورداستفاده  SPSSنسخه  19بود.
یافتهها :نتایج نشان داد که مداخالت درمانی فراتشخیصی و پذیرش و تعهد بر افزایش ادراک بیماری و کاهش راهبردهای غیرانطباقی تأثیر معنههاداری
نداشته است .درمان فراتشخیص و پذیرش و تعهد درافزایش راهبردهای انطباقی تاثیرداشتند (.)P<0/05
نتیجهگیری :درمانگران میتوانند با استفاده از مداخالت مذکور روشهای مؤثری جهت بهبود وضعیت بیماران مبتال به سندروم روده تحریکپذیر اتخاذ
کنند که اثربخشی درمانهای خود را ارتقاء بخشند.
واژههای کلیدی :سندروم روده تحریکپذیر ،درمان فراتشخیص ،درمان پذیرش و تعهد ،تنظیم هیجان ،ادراک بیماری.
ارجاع :کریمیان زهرا ،حقایق سید عباس ،امامی نجفی دهکردی سید محمدحسن ،رئیسی مصهطفی .مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنییی
بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و ادراک بیماری در بیماران مبتال به سندروم روده تحریکپذیر .مجلهه تحقیقهات علهوم رفتهاری 1400؛ :)3(19
.477-488
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مقدمه
اختالالت گوارشی کارکردی دستهای از بیمهاریههای روانتنهی
هستند که با علت نامشخص مالکهای تشخیصی سؤالبرانگیز
و دورههای طوالنیمدت و غیرقابلپیشبینی بیمهاری و تهأثیرات
دارویی اندک مشهخص مهیشهوند ( .)2 ،1در بهین  20اخهتالل
گوارشی کارکردی ،سندرم روده تحریکپذیر شایعترین ،پرهزینه
تههرین و ناتوانکننههدهترین نههوع آنههها اسههت ( .)3مههالکهههای
تشخیص این بیماری به این صورت اسهت کهه در آن بیمهار بهه
مدت  12هفته ،دچار درد یا ناراحتی شکمی با حداقل دو تا از سه
ویژگی زیر باشد :برطرف شدن درد با اجابت مزاج ،شروع عالئهم
همراه با تغییر در دفعات اجابت مزاج و شهروع عالئهم همهراه بها
تغییر در شکل مدفوع ( .)5 ،4شیوع آن در ایران بین  1/1درصهد
تا  25درصد گزارش شده است (.)6
افراد مبتال به سندرم روده تحریهکپهذیر ،عالئهم مهمهی از
اختالالت روانشناختی و آشفتگیهای روانی را گهزارش کهرده-
انههد[ .]7ازجملههه فاکتورهههای روانشههناختی کههه در سههندرم روده
تحریکپذیر ممکن است دارای اهمیت باشند ،میتوان به تنظیم
هیجان و ادراک بیماری اشاره کرد .راهبردهای تنظهیم شهناختی
هیجان پاسخهای شهناختی بهه رویهدادهای فراخواننهده هیجهان
هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه بهمنظور اصالح شهدت و یها نهوع
تجربه هیجانی افراد و یا خود رویداد عمل میکنند و بهه بخهش
شناختی کنار آمهدن اشهاره دارد ( .)8شهواهد نشهان دادهانهد کهه
تنظیم شناختی هیجان ارتباطی قوی با استرس در بیماران مبتال
به سندرم روده تحریکپهذیر دارد ( .)9پهژوهشهها حهاکی از آن
است که بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر دشواریهایی
در تنظیم هیجانات خود دارند (.)11 ،10
ادراک بیماری در فرد بیمار بر پایه جذب اطالعهات از منهابع
مختلف و باروهای بیماری شهکل میگیهرد و میتوانهد سهالمت
روانی فرد در تطابق با بیماری را تحت تأثیر قرار دهد .وقتی یک
بیماری برای یک فرد تشخیص داده میشود و یا هنگامیکه فرد
دچار آسیبی میشود ،تالش میکنهد یهک طرحهواره شهناختی از
بیماری تشکیل دهد تا بیماری را برای خهودش معنها کنهد .ایهن
ادراک از بیماری در ههدایت شهیوهههای سهازگاری و رفتارههای
خاص مرتبط بها بیمهاری ماننهد تبعیهت از درمهان اهمیهت دارد.
بهعبارتدیگر ،بیماران رفتار و واکنش هیجانی خهود نسهبت بهه
بیمههاری را بههر اسههاس ادراکههات خههود از ماهی هت ،علههل ،پیامههد،
قابلکنترل بودن و قابلدرمان بودن و مدتزمان بیماری تنظهیم
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مینمایند ( .)12درک بیماری به الگویی گفته میشهود کهه فهرد
برای ایجاد عالئم و مشکالت مربوط به آن ایجاد میکنهد و بهه
آن واکنش نشان میدهد که عمدتاً شامل ایدههای خود در مورد
هویت ،خط زمانی ،عواقب ،کنترلپذیری و علهل بیمهاری اسهت
( .)13با توجه به آنچه گفته شد عوامل روانشهناختی در سهندرم
روده تحریکپذیر دارای اهمیت میباشهند؛ بنهابراین ،تمرکهز بهر
بهبود و درمان این عوامل میتواند در بهبود عالئم خود بیمهاری
نیز مؤثر باشهد .درمهانههای روانشهناختی در کنهار دارودرمهانی
ممکن است در بهبود عالئم روانشناختی مرتبط با این بیماری و
نیز خود بیماری اثربخشی بهتهری داشهته باشهند .پهژوهشههای
انجامشده نشان میدهد که ترکیب درمانهای روانشهناختی بها
دارودرمانی روشی مناسب برای افزایش سالمت روان و کهاهش
عالئم در افراد مبتال بهه سهندرم روده تحریهکپهذیر مهیباشهد.
همچنین ،نتایج نشان دادهاند که عهدم ادامهه دارودرمهانی باعه
عود سندرم روده تحریکپذیر در بیماران میگردد ()14؛ بنابراین،
با توجه به محدودیت دارودرمانی در این بیمهاری ،لهزوم بررسهی
درمانهای روانشناختی احساس میشهود .ازجملهه درمهانههای
روانشناختی که ممکن است بر روی عالئم روانشناختی مرتبط
با این بیماری و خود بیماری مؤثر باشهند ،مهیتهوان بهه درمهان
فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اشاره کرد.
درمان فراتشخیصی یک پروتکل یکپارچه شناختی-رفتهاری
متمرکز بر تنظیم هیجان است کهه از ترکیهب و تجمیهع اصهول
مشترک بهدستآمده از رواندرمانیهای مبتنی بر حمایت تجربی
ایجاد شده است .این درمان توسط بارلو طراحی شده است که بر
ماهیت سازگارانه و کارکردی هیجانها تأکیهد دارد و بهه دنبهال
شناسایی و تصحیح تالشهای ناسازگارانه برای تنظهیم تجهارب
هیجانی درنتیجهه تسههیل پهردازش مناسهب و خهاموش کهردن
پاسخهای مفرط هیجانی به نشانههای درونی (جسمی) و بیرونی
است ( .)15در درمان فراتشخیصی ،مدل سه مؤلفهای هیجانهها
برای بیماران ارائه شده است که به آنها کمک میکند تها فههم
بهتری از تعامل افکار ،احساسها و رفتارهها در ایجهاد تجربیهات
هیجانی درونی داشته باشند .عالوه بر این ،بیماران یاد میگیرنهد
تا تجربیات هیجانی خود را طبق این مهدل منطبهق کننهد .ایهن
موضوع به بیماران کمک میکند تا آگاهی بهتری از تجربهههای
هیجانی خود (شامل برانگیزانهها و پیامهدهای رفتهاری) کسهب
کنند و نگاه عینیتری نسبت به هیجانهای خود داشته باشند تا
اینکه گرفتار پاسخهای هیجانی خهود باشهند .ایهن مههارت بهر
آگاهی غیرقضاوتی ،متمرکز بر حال ضمن تجربه هیجانی تأکیهد
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و تعهد بر تنظیم هیجان و ادراک بیماری در بیمهاران مبهتال بهه
سندرم روده تحریکپهذیر اسهت و ایهنکهه کهدامیک از ایهن دو
درمان بر متغیرهای موردمطالعه میزان اثربخشی بیشتری دارد؟

دارد ( .)16مطالعات گونزالز-روبلهز و همکهاران ( ،)17فیهروزی و
بیرانونههدی ( ،)18عبههدی و همکههاران ( ،)19طههالبی و همکههاران
( ،)20عظیمههی و همکههاران ( )21و مظههاهری و همکههاران ()22
حاکی از اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان بود.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سال  1986توسهط ههایز
ایجاد شد .هدف اصلی درمان مبتنی بر پهذیرش و تعههد ،ایجهاد
انعطافپذیری روانشناختی است .انعطافپذیری روانشناختی به
معنای ایجاد توانایی در انتخاب عملی اسهت کهه در بهین گزینهه
های مختلف ،مناسبتر باشد ،نه انجهام عملهی کهه فقهط بهرای
اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها یها امیهال آزاردهنهده باشهد
( .)23درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شش فرآیند مرکهزی دارد
که منجر به انعطافپذیری روانشهناختی مهیشهود .ایهن شهش
فرآیند عبارتاند از پذیرش ،گسلش ،خود بهعنوان زمینه ،ارتبهاط
با زمان حال ،ارزشها و عمل متعهد .این فراینهدهها بها یکهدیگر
مرتبط هستند و برای تقویهت انعطهافپهذیری روانشهناختی بهر
یکدیگر تأثیرگذار هستند ( .)24درمان مبتنی بر پهذیرش و تعههد
بهعنوان یکی از مداخالت جدید شناختی و رفتاری اسهت کهه در
مسیر متفاوتی از شناختی-رفتاری حرکت میکند .درمان مبتنهی
بر پذیرش و تعهد بهطور صریح مبتنی بر یک تحلیهل آزمایشهی
پایههه از شههناخت ،زبههان و عقالنیههت بشههری و نظریههه چههارچوب
ارتباطی میباشد .این نظریه تبیین میکنهد کهه چهرا همگرایهی
شههناختی و اجتنههاب تجربههی هههر دو بااینکههه همهههجا هسههتند،
درعینحال زیانآور میباشند .درمان مبتنی بهر تعههد و پهذیرش
این فرایندها را مورد هدف قرار داده و دادههای حمهایتی ههر دو
سطح فرایند و نتیجه تولید میکند .درمان مبتنهی بهر پهذیرش و
تعهد رفتارگرا است ،اما هنوز بر اساس یک تحلیل جامع تجربهی
از شناخت انسان ارائه میدهد ( .)25شواهد نشان مهیدهنهد کهه
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بیماران مبهتال بهه اخهتالالت
روانتنی ( )26و سندرم روده تحریکپذیر مؤثر بهوده اسهت (،27
 .)28پژوهشها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهر
کاهش ادراک بیماری مؤثر بوده اسهت ( .)34 ،29 ،21مطالعهات
همچنین نشان داد که این درمان بر تنظیم هیجهان مهؤثر اسهت
(.)36 ،35
لذا با توجه به اهمیت سندروم روده تحریکپهذیر و هزینهه-
های اقتصادی ،روانی و بهداشتی که برای شهخص و جامعهه در
پی دارد و با عنایت به اینکه عوامل روانشناختی نقهش زیهادی
در سندروم روده تحریهکپهذیر دارنهد ،پهژوهش حاضهر درصهدد
بررسی و مقایسه درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پهذیرش

مواد و روشها
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پژوهش حاضر نیز ازنظر گردآوری دادهها ،جزء طرحهای شبه
آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گهروه کنتهرل بهود.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه بیماران مبتال به سندروم
روده تحریکپذیر مراجعهکننده به مرکز پورسهینای حکهیم شههر
اصفهان در سال  1399-1398بود و نمونه پژوهش  45نفر که با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از بین بیماران مبتال بهه
سندروم روده تحریکپذیر مراجعهکننهده بهه ایهن مرکهز در بهازه
زمانی  3ماهه تیهر تها پایهان شههریور  1399بودنهد کهه توسهط
متخصص گوارش بر اساس مالکهای تشخیصهی Rome III
انتخاب شدند .این طرح از سه گروه آزمودنی تشکیل شده بود که
بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی (هر گهروه  15نفهر) و یهک
گروه کنترل ( 15نفر) جایگزین شدند و پیشآزمونها از هر سهه
گروه گرفته شد ،سپس گروههای آزمایش در جریان مداخله قرار
گرفتند ،درحالیکه گروه کنترل در جریان ههی گونهه مداخلههای
قرار نگرفت .به این صورت که یک گروه آزمایش تحت مداخلهه
فراتشخیصی یکپارچه گروهی و گروه آزمایش دیگر تحت درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی قرار گرفتند .سپس بعد از اِعمال
مداخالت در گروههای آزمایش ،از هر سه گروه ،پسآزمونههای
موردنظر گرفته شد و نتایج آنها باهم مقایسه شد .بعد از انتخاب
افراد نمونه و مشخص شدن گروهها ،بهر اسهاس شهرح جلسهات
تدوین شده برای گروه آزمایش اول 8 ،جلسهه  90دقیقههای بهر
اساس درمان فراتشخیصهی یکپارچهه بهارلو ( )37و بهرای گهروه
آزمایش دوم نیز  8جلسه  90دقیقهای بر اساس درمان مبتنی بهر
پذیرش و تعهد هیز ( )38در فاصله زمانی دو ماه اجهرا شهد .ایهن
پژوهش در کمیتهه شهورای پهژوهش دانشهگاه بها کهد اخهال
 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1399.137ثبههت شههده
است.
از مههالکهههای ورود بههه پههژوهش :ابههتال بههه سههندروم روده
تحریکپذیر ،اعالم رضایت آگاهانه بهرای شهرکت در پهژوهش،
قادر به شرکت در مطالعه طبق جدول زمانی ارائهشهده و داشهتن
سواد خواندن و نوشتن .از مالکههای خهروج از پهژوهش :عهدم
شرکت در پیشآزمون و پسآزمون و غیبت بیش از دو جلسه.
از این پرسشنامهها برای جمعآوری دادهها استفاده شد:
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پرسشنامه تنظیییم شییناهتی هیجییان نسییخه 18
آیتمی ) :(CERQ-18این پرسشنامه یک ابهزار  18گویههای
است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را در پاسخ به حوادث
تهدیدکننده و استرسزای زندگی در اندازههای پنجدرجههای از 1
(هرگز) تا ( 5همیشه) برحسب نه زیرمقیاس شهامل راهبردههای
ناسازگارانه :سرزنش خود ،نشخوار فکری ،فاجعهسازی و سرزنش
دیگههران و راهبردهههای سههازگارانه شههامل :تمرکزمجههدد م بههت،
تمرکزمجدد بهر برنامههریهزی ،پهذیرش ،ارزیهابی مجهددم بت و
دیدگاهگیهری مهیسهنجد ( .)39ویژگهیههای روانسهنجی ایهن
پرسشنامه مورد تأییهد اسهت و پایهایی بازآزمهایی نشهان داد کهه
راهبردهای شناختی هیجان از ثبات نسبی برخوردارند و همسانی
درونی غالب مقیاسها با ضریب آلفای کرونباخ  0/80تأییهد شهد
است (.)40 ،39
پرسشنامه ادراک بیماری-فرم کوتاه :این پرسشهنامه
توسط برادبنت و همکاران سهاخته شهده اسهت و دارای  9آیهتم
است که  9خرده مقیاس را مورد ارزیابی قرار میدهد .هر خهرده
مقیاس یک مؤلفه ادراک از بیمهاری را مهیسهنجد .پهنج خهرده
مقیاس واکنش شناختی به بیماری را موردسنجش قرار میدههد
که شامل ادراک از پیامدها ،طول مدت بیماری ،کنترل شخصی،
درمانپذیری و شناخت عالئم میباشد .دو خرده مقیاس واکهنش
عاطفی را میسنجد که شامل نگرانی در مورد بیماری و عواطف
است .دو خهرده مقیهاس دیگهر قابلیهت درک و فههم بیمهاری و
جهتگیری علی را موردسنجش قرار میدهد .همه آیتمها بههجز
آیتم ارزیابیکننده جهتگیری علی ،از  0تا  10نمرهگذاری مهی-
شوند .آیتم مربوط به جهتگیری علی یک سؤال باز است کهه از
بیمار خواسته میشود سه مورد از مهمترین عهواملی کهه باعه
بیماری وی شهده اسهت را فهرسهت کنهد .ضهریب پایهایی ایهن
پرسشنامه به روش بازآزمایی برای هریک از خرده مقیهاسهها از
( 0/48قابلیت فهم بیماری) تا ( 0/70پیامدها) بهدستآمده اسهت
( .)41محتوای جلسات درمانی فراتشخیصی یکپارچه بهارلو ()37
شامل مراحل زیر است:
جلسه اول :آشناسازی افراد با عالئم بیماری و بررسی بیماری
سندروم روده تحریکپذیر ،بیان منطق کلی درمان فراتشخیص و
توضیح درباره اختاللهای هیجانی
جلسه دوم :شناخت هیجهان-بررسهی تکهالیف جلسهه قبهل-
آموزش روانی درزمینه ماهیت سازگارانه و کارکردی هیجان ها-
آموزش مدل سه مؤلفهای تجارب هیجانی

481

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-26

جلسه سوم :تشخیص و ردیابی تجربههای هیجهانی-نظهارت
بر تجارب هیجانی-معرفهی  ARCهیجهان هها-معرفهی مفههوم
پاسخهای هیجانی آموختهشده
جلسه چهارم :آموزش آگاهی از هیجانها ،یادگیری مشهاهده
تجههارب ،مههرور تکههالیف جلسههه قبههل ،معرفههی آگههاهی هیجههانی
غیرقضاوتی ،معرفی آگاهی معطوف به حال ،انجام تمرین آگاهی
هیجانها در جلسه ،تکنیک های تمرین دهی با استفاده از القای
خلق
جلسه پنجم :ارزیابی و ارزیابی مجهدد شهناختی ،معرفهی تلهه
های فکری ،معرفی ارزیابی شناختی ،تمرین تصویر مبهم ،تغییهر
ارزیابی شناختی ،دادن تکلیف جدید
جلسه ششم :اجتناب از هیجان ،ارائه انواع راهکارهای اجتناب
از هیجان ،مرور تکالیف جلسه قبل ،یادگیری مفههوم اجتنهاب از
هیجانها ،یادگیری نحهوه اثرگهذاری اجتنهاب از هیجانهات روی
تجارب هیجانی ،یادگیری و شناسایی تلهههای فکهری مرسهوم،
شناسایی راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان
جلسه هفتم :رفتارهای هیجان خواست ،بررسی تکالیف جلسه
قبل ،یادگیری درباره رفتارهای مبتنی بر هیجان ،یادگیری نحهوه
اثرگهذاری  EDBروی تجههارب هیجهانی ،یههادگیری شناسههایی و
واکنش به  EDBها
جلسه هشتم :پی بردن به حسهای بدنی و مواجهه با آنهها،
مرور تکالیف جلسه قبل ،آزمون القای عالئم ،مواجهه مکرر
و محتوای جلسات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز ()38
نیز شامل مراحل زیر میباشد:
جلسه اول :آشنایی گروه با یکدیگر و برقراری رابطه درمهانی،
آشنا نمهودن افهراد بها موضهوع پهژوهش ،بررسهی بیمهاری روده
تحریکپذیر در هریک از افهراد گهروه اعهم از مهدت بیمهاری و
اقدامات انجامشده ،ارائه تکلیف خانگی
جلسه دوم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد از
بیماران ،بررسی دنیای درون و بیرون در درمان پذیرش و تعههد،
ایجاد تمایل به ترک برنامه ناکارآمد تغییر و تفهیم ایهن موضهوع
که کنترل مساله است نه راهحل معرفی جای گزینی برای کنترل
یعنی تمایل ،جمعبندی بح های مطرحشهده در جلسهه و ارائهه
تکلیف خانگی
جلسه سوم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافهت بهازخورد
از بیماران ،شناسایی ارزشهای افراد ،تصریح ارزشهها ،تصهریح
اهداف و تصریح موانع ،توضیح دادن مفهوم پذیرش و تفاوت آن
با مفاهیم شکست ،یأس ،انکار و مقاومت ،اینکهه پهذیرش یهک
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فرایند همیشگی است ،نه مقطعی و سپس مشهکالت و چهالش-
های پذیرش بیماری روده تحریکپذیر موردبحه قهرار خواههد
گرفت ،جمعبندی مطرحشده در جلسه و ارائه تکلیف خانگی
جلسه چهارم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد
از بیماران ،تکلیف و تعهد رفتاری ،معرفی و تفهیم آمیختگی بهه
خودمفهومسازی شده و گسهلش ،کهاربرد تکنیهکههای گسهلش
شناختی ،بررسی ارزشهای هر یهک از افهراد و تعمیهق مفهاهیم
قبلی ،جمعبندی بح های مطرحشده در جلسهه و ارائهه تکلیهف
خانگی
جلسه پنجم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بهازخورد
از بیماران ،نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات درونی و رفتار،
تفهیم آمیختگی و گسلش و انجام تمرین ههایی بهرای گسهلش،
جمعبندی بح های طرحشده در جلسه و ارائه تکلیف خانگی
جلسه ششم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بهازخورد
از بیماران ،تفهیم آمیختگی به خود مفهومسازی شده و آمهوزش
چگونگی گسلش از آن ،شناسایی ارزشههای زنهدگی بیمهاران و
تصریح متمرکز بر این ارزشها ،جمعبندی بح های مطرحشهده
در جلسه و ارائه تکلیف خانگی
جلسه هفتم :مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بهازخورد
از بیماران ،ذهن آگاهی و تأکید برای در زمان حال بودن ،بررسی
ارزشهای هریک از افراد و تعمیق مفهاهیم قبلهی ،تفهاوت بهین
ارزشها ،اهداف و اشتباهات معمول در انتخاب ارزشها توضهیح
متغیرها

ادراک بیماری
راهبرد انطباقی

یافتهها
میانگین سن افهراد شهرکتکننده  37 ± 11/40بهود .از بعهد
جنسههیت نیههز  %66/7زن و  %33/3مههرد بودنههد .در خصههوص
وضعیت تحصیالت بیشترین آمار مربوط به گروه لیسهانس %41
بود و کمترین آمار نیز گروه فو لیسانس  %25/6بود.
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1گزارش
شده است.

جدول  .1شاهصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
پذیرش و تعهد
فراتشخیص
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
0/91
3/39
1/06
3/80
1/35
6/10
1/35
6/64
0/56
2/39
0/50
2/11
0/44
2/98
0/51
3/21
0/43
3/54
0/36
4/01
0/36
3/07
0/49
3/24
0/43
3/12
0/67
3/37

قبل از انجام تحلیل کوواریانس جهت سنجش توزیع طبیعی
دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد که مقدار
کولموگروف-اسمیرنف برای متغیر ادراک بیماری در پیشآزمون
( ،)0/71پسآزمون ( ،)0/43در متغیر راهبرد انطباقی در پیش-
آزمون ( ،)0/49پسآزمون ( )0/67و برای متغیر راهبرد
غیرانطباقی در پیشآزمون ( ،)0/84پسآزمون ( )0/80در سطح

میانگین
4/2
7
2/85
3/06
3/24
3/25
3/42

کنترل
انحراف معیار
0/48
1/04
0/45
0/49
0/60
0/71
0/75

 0/05معنادار نبود و این نشاندهنده توزیع طبیعی دادهها بود.
عدم معنادار شدن سطوح مشاهدهشده در پیشآزمون ادراک
بیماری ( ،)1/68راهبرد انطباقی ( )0/72و راهبرد غیرانطباقی
( )0/71بود که این نشانگر رعایت همگنی واریانسها درباره
متغیرهای پژوهش میباشد.
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راهبرد غیرانطباقی

گروهها
مراحل
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

داده خواهد شد ،موانع درونی و بیرونی احتمالی در دنبهال کهردن
ارزشها بح خواهد شد ،اعضا مهمترین ارزشهایشان و موانهع
احتمالی در پیگیری آنها را فهرست خواهند نمود و با سایر اعضا
در میان خواهند گذاشت.
جلسه هشتم :درک ماهیت تمایل و تعهد (آمهوزش تعههد بهه
عمل) ،شناسایی طرحهای رفتاری مطابق باارزشها و ایجاد تعهد
برای عمل به آنها ،بررسی داستان زندگی و عمل متعهدانه
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش حاضهر از روشههای آمهار
توصههیفی شههامل میههانگین و انحههراف اسههتاندارد و روشهههای
استنباطی از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره در
نرمافزار  SPSS-19برای تحلیل دادهها استفاده شد.
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نتایج آزمون باکس برای ارزیابی برابری ماتریکس و واریانس
متغیرهای وابسته در بین گروههای آزمایش و کنترل نشان داد
ماتریکس واریانس متغیرهای موردنظر در سه گروه برابر است
( .)F=1/17 ،Box M= 93/417 ،P<0/05از پیشفرضهای
متغیرها
گروه

تحلیل کوواریانس بررسی همگنی رگرسیون است که سنجش
نمودارها ،حاکی از وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی
و متغیر وابسته میباشد.

جدول  .2نتایج آزمونهای تعقیبی
ارزش
F
2/94
0/924
3/55
0/231
4/18
2/66
8/17
2/38

آزمون
پیالیی -بارتلت
المبدای ویلکز
هتلینگ -اللی
بزرگترین ریشه روی

نتایج جدول  2نشان داد که آزمونهای معناداری در رابطهه
با متغیر گروه در سطح کمتر از  0/05معنادار بودند .بها توجهه بهه
معنادار بودن اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش ،وجود تفهاوت

متغیرها
ادراک بیماری
راهبرد انطباقی

بین متغیرهای پژوهش در گروههای آزمهایش و کنتهرل ،م بهت
است و بنابراین سه گروه حداقل در یکی از متغیرها تفاوت وجود
داشتند.

0/108

0/21

جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره را نشان میدههد
و حاکی از آن است که مداخالت بر متغیر راهبرد انطبهاقی مهؤثر
بوده است.

کل

2

0/40

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیر راهبردهای غیرانطباقی
سطح معناداری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموعه مجذورات
F
0/01
6/840
2/50
1
2/50
0/6
0/41
0/151
2
0/30
0/36
35
12/80
447/34

0/6

اندازه اثر
0/005
0/38
0/02

برای سنجش اینکه کدام مداخله مؤثر بوده است از تحلیهل
کوواریانس تکمتغیری استفاده شد (نتایج جدول .)4

اندازه اثر اِتا
0/16
0/02

توان آماری
0/72
0/11

39

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره برای متغیر راهبردهای انطباقی
سطح معناداری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموعه مجذورات
F
0/001
33/08
4/14
1
4/14
0/001
12/02
1/50
2
3/01
0/12
35
4/38
39
514/55
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اندازه اثر اِتا
0/48
0/40

توان آماری
1
0/99
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گرفت و با توجه به نتایج جدول  4میهزان F=0/41بهدسهتآمده
نشان داد که مداخالت مذکور تأثیر قابلمالحظه و معنهاداری بهر
کاهش راهبردهای غیرانطباقی نداشته است.

پههس از تعههدیل نمههرات پههیشآزمههون ،اثربخشههی مههداخالت
فراتشهخیص و درمهان مبتنهی بههر پهذیرش و تعههد بهر کههاهش
راهبردهای غیرانطباقی در مرحله پسآزمهون موردسهنجش قهرار
شاخصها
پیشآزمون
گروه
خطا
کل

سطح معناداری
0/003
0/001
0/001
0/001

جدول  .3تحلیل کوواریانس چندمتغیره متغیرهای پژوهش در گروههای موردمطالعه
سطح معناداری
F
درجه آزادی
میانگین مجذورات
تفاوت مجموع مجذورات
0/9
0/06
2
0/024
0/048
0/001
8/87
2
1/19
2/390

راهبرد غیرانطباقی

شاخصها
پیشآزمون
گروه
خطا

اندازه اثر
0/46
0/52
0/57
0/70
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راهبردهههای انطبههاقی داشههته اسههت .بهها توجههه بههه انههدازهاثههر
محاسبهشده ِ اتا و معنادار بودن آن نیهز مهیتهوان گفهت کهه 40
درصد واریانس متغیر مهذکور توسهط مهداخالت مهوردنظر قابهل
تبیین بود.

پههس از تعههدیل نمههرات پههیشآزمههون ،اثربخشههی مههداخالت
فراتشخیص و درمهان مبتنهی بهر پهذیرش و تعههد بهر افهزایش
راهبردهای انطباقی در مرحله پسآزمون موردسنجش قرار گرفت
و با توجه به نتایج جدول  5میزان  F=12/02بهدستآمده نشان
داد که مداخالت مذکور تأثیر قابلمالحظه و معناداری بر افزایش

جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه گروهها در متغیر راهبردهای انطباقی
انحراف معیار
تفاوت میانگین
گروههای مورد مقایسه
0/22067
0/83516
گروه فراتشخیص ( )1و گروه کنترل ()3
0/23117
0/62338
گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )2و گروه کنترل ()3
گروه فراتشخیص ( )1و گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ()2

0/21179

برای بررسی تفاوت گروهها از آزمون شهفه اسهتفاده شهد کهه
نتایج جدول  6نشان میدهد بین میانگین گهروه فراتشهخیص و
گروه کنتهرل تفهاوت معنهاداری در سهطح  0/05وجهود داشهت.
بهنحویکه گروه دریافتکننده مداخلهه فراتشهخیص از میهانگین
باالتری برخوردار بودند ،یعنی مداخله فراتشخیص اثرگهذار بهوده
است .بین میانگین گروه دریافتکننده مداخله پذیرش و تعههد و
شاخصها
پیشآزمون
گروه
خطا
کل

سطح معناداری
*0/002
*0/03

0/23858

گروه کنترل تفاوت معنهاداری مشهاهده شهد .بهنحویکهه گهروه
دریافتکننههده مداخلههه پههذیرش و تعهههد از میههانگین بههاالتری
برخوردار بودند ،یعنی مداخله پذیرش و تعهد اثرگذار بوده است.
بین میانگین گروه دریافتکننده مداخله فراتشخیص و گروه
دریافتکننده درمان مبتنی بهر پهذیرش و تعههد تفهاوت معنهادار
وجود نداشت.

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل پیشآزمون برای ادراک بیماری
اندازه اثر اِتا
سطح معناداری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموعه مجذورات
F
0/5
0/001
41/61
16/701
1
16/701
0/03
0/5
0/536
0/215
2
0/43
0/401
35
14/04
2049/96

0/67

توان آماری
1
0/1
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پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثربخشی مداخالت درمانی
فراتشخیص و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افهزایش ادراک
بیماری در مرحله پسآزمون موردسنجش قرار گرفت و با توجهه
به نتایج جدول  7میزان  F=0/536بهدسهتآمده نشهان داد کهه
مداخالت مذکور تأثیر قابلمالحظه و معناداری بر افزایش ادراک
بیماری نداشته است.
بحث و نتیجهگیری
در بررسی فرضهیه نخسهت کهه بهه سهنجش اثربخشهی درمهان
فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل بر
تنظیم هیجان در بیماران مبتال بهه سهندروم روده تحریهکپهذیر
میپرداخت ،نتایج نشان داد که مداخالت درمانی فراتشخیصی و
درمههان مبتنههی بههر پههذیرش و تعهههد بههر کههاهش راهبردهههای
484
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غیرانطباقی تنظیم هیجان تأثیر معناداری نداشته است .همچنین
نتههایج ایههن مطالعههه حههاکی از آن بههود کههه مههداخالت درمههانی
فراتشخیص و پذیرش و تعهد در افهزایش راهبردههای انطبهاقی
تنظیم هیجان تأثیر معناداری داشتند .چونکه تاکنون تحقیقهاتی
با این موضوع صورت نگرفته است ،بنابراین در تبیین این فرضیه
سعی شده تا به نزدیکترین پژوهشها به موضوع حاضهر اشهاره
شود.
پژوهشهای یراقچی و همکاران ( ،)35اسپیدل و همکاران
[ ]36نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باع کاهش
اسههتفاده از راهبردهههای ناسههازگارانه تنظههیم شههناختی هیجههان و
افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجهان
شههد .مطالعههات گههونزالز-روبلههز و همکههاران ( ،)17فیههروزی و
بیرانونههدی ( ،)18عبههدی و همکههاران ( ،)19طههالبی و همکههاران
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( ،)20عظیمی و همکاران ( )21نشان داد که درمان فراتشخیصی
یکپارچه در تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای آن و سهازگاری
اجتماعی تأثیرگذار بود .مطالعه عبدی و همکاران نیز ( )19نشان
داد که روش درمان فراتشخیصی یکپارچهه در کهاهش همزمهان
شدت عوامل فراتشخیصی سببساز و عالئم مربوط به اختالالت
هیجانی از کارایی الزم برخهوردار اسهت .تحقیقهات مظهاهری و
همکاران ( )22نیهز نشهان داد کهه درمهان فراتشخیصهی باعه
کاهش دشهواری در تنظهیم هیجهان و راهبردههای ناسهازگارانه
تنظیم شناختی هیجان نظیر فاجعههسهازی شهد .در تبیهین ایهن
موضوع باید گفت که در رویکردهای درمانی مبتنی بر پذیرش و
تعهد و فراتشخیصی ،بر نقش عامل تنظیم هیجان تأکید میشود
و از روشهایی برای تعهدیل هیجانهات اسهتفاده مهیشهود (.)42
درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با آمهوزش
روشهای مناسب برخورد بها موضهوعات هیجهانی ،راهبردههای
سازگارانه افراد برای تنظهیم هیجانهات را افهزایش داده و باعه
ارتقاء سطح سالمت اشخاص در ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی و
اخالقههی مههیشههود و ایههن موجههب تجربههه کمتههر اخههتاللهههای
فیزیولوژیکی و هیجهانی مهیشهود و بههتبع آن بهزیسهتی آنهان
افزایش مییابد.
درخصهوص تأثیرگههذاری درمههان فراتشخیصهی ایههن نکتههه
قابلذکر است که در درمان فراتشخیصی به آمهوزش چنهد نهوع
مهارت پرداخته میشود ،ابتدا بهر ماهیهت کهارکردی هیجهانهها
تأکید زیادی شده و واکنشهای هیجانی نامتناسب به نشانههای
درونی و بیرونی را خاموش میکند .دوم به چالش با ارزیابیهای
منفههی (م ههل تخمههین زیههاد احتمههاالت و فاجعهههآمیههز سههازی) و
تهدیههدهای بیرونههی و درونههی همچههون احساسههات و هیجان هات
جسمی و افزایش انعطافپذیری شناختی پرداخته میشهود و بهه
بیماران کمک میشود تها روشههای ارزیهابی مجهدد را قبهل از
موقعیتهای هیجهانی ،ضهمن و بعهد از رویهداد اسهتفاده کننهد.
همچنین این درمان بر تعامل پویا بهین شهناختهها و رفتارهها و
احساسهای جسمی تأکید دارد که مؤلفهههای مهمهی در ایجهاد
تجربههای هیجهانی هسهتند و سهوم تأکیهد بهر اصهالح اعمهال
ناسازگارانه یا رفتارهای مبتنی بر هیجانات که موضوع اصهلی در
تمرینهای مواجههای است.
به عبارتی فراتشخیص بیشتر مهدیریت هیجانهات اسهت در
ایههن درمههان الگوهههای رفتههاری ناشههی از هیجههان در مههراجعین
کاهشیافته و رفتارهای خوشایند جایگزین آن میشود ،بنهابراین
به این طریق موجب افزایش عاطفه م بت و کاهش عاطفه منفی
485
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در آنان میشود .از سویی آموزش مواجهسازی تجسمی و ذهنهی
به اشخاص کمک میکند تا آنان افکار خود را سرکوب نکننهد و
تصورات خود را به افکار ناخوشایند تبدیل نکنند.
در خصوص تأثیرگذاری درمان مبتنی بهر پهذیرش و تعههد
میتوان گفت در این درمان از تصریح ارزشها و عمل متعهدانهه
استفاده میشود که تعهد به انجام عمهل در جههت دسهتیابی بهه
اهداف و حرکت در مسهیر ارزشهها موجهب میشهود تها فهرد از
درگیری در افکار و هیجانات منفهی رههایی پیهدا کنهد .از دیگهر
تکنیکهای این درمان پذیرش است که افکار فرد بدون تهالش
برای کنترل آنها پذیرفته میشود و با پذیرش ،تجربیات درونهی
دردناک نمیشوند و در مورد کاربرد گسلش شناختی در این نهوع
درمان هدف این است که فرد رویدادهای ذهنی را جداسازی کند
و بهجای اینکه آنها را قسمتی از وجهود خهود بدانهد ،از افکهار و
هیجانات خود فاصهله بگیهرد و خودمشهاهده گهری را جهایگزین
خودمفهوم سازی سازد و بههجای پاسهخ بهه افکهار ،فعالیتههای
مفیدی که مطابق ارزشها است را انتخاب کنند.
در بررسی فرضیه دوم کهه بهه سهنجش اثربخشهی درمهان
فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل بر
ادراک بیماری در بیماران مبتال بهه سهندروم روده تحریهکپهذیر
میپرداخت ،نتایج نشان داد که مداخالت درمانی فراتشخیصی و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافهزایش ادراک بیمهاری تهأثیر
معناداری نداشته است.
از مطالعات صورت گرفته در خصوص ادارک بیماری مهی-
توان به این موارد اشاره داشت .پژوهش بورسما و همکاران ()31
نشان داد که درمهان فراتشخیصهی باعه کهاهش درد و ادراک
منفی از بیماری شده اسهت .پهژوهش عزیهزی و محمهدی ()32
نشان داد درمان ذهنآگهاهی بهر ادراک بیمهاری اثهربخش بهوده
است .مطالعه فاطمی و منشیی ( )29حاکی از آن بود که درمهان
مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش ادراک منفهی از بیمهاری
شد و نتایج مطالعهات کریمهی و همکهاران ( ،)33خسروشهاهی و
همکاران ( )34حاکی از اثربخشی درمهان مبتنهی بهر پهذیرش و
تعهد بر ادراک بیماری بود.
در تبیین این ناهمخوانی میتوان به نکاتی اشاره داشت:
ممکن است نوع پرسشهنامه استفادهشهده در ایهن پهژوهش
موارد دقیقی از ادراک بیماری و نشانهها را در این قشر از بیماران
نسنجد ،بنابراین تشخیص نشانههای دقیق بیماران سندروم روده
تحریکپذیر نیازمند طراحی پرسشنامههای خهاص و ویهژه ایهن
نوع از بیماران باشد.
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مهم در بین این مبتالیان به انتخاب متغیرهای ادراک بیمهاری و
تنظیم هیجان و سهنجش اثربخشهی دو درمهان فراتشخیصهی و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهر روی ایهن متغیرهها پرداختهه
اسههت کههه نتههایج ایههن مطالعههه نشههان داد ،مههداخالت درمههانی
فراتشخیصی و درمان مبتنی پذیرش و تعههد بهر افهزایش ادراک
بیماری و کاهش راهبردهای غیرانطباقی تأثیر معناداری نداشهته
است .درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعههد در
افزایش راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان تأثیر داشتند؛ بنابراین
با توجه به نتهایج حاصهله درمهانگران مهیتواننهد بها اسهتفاده از
مداخالت مذکور روشهای مؤثری جهت بهبود وضعیت بیمهاران
مبتال به سندروم روده تحریکپهذیر اتخهاذ کننهد کهه اثربخشهی
درمانهای خود را ارتقاء بخشند .عالوه بر این میتوان بها ایجهاد
آگاهسازیهای مناسب ،اقهدامات متناسهبی را در جههت آمهوزش
بیماران برای شناسایی عالئم و نشانههای خود و طریقه مواجه با
آن را تدارک دید .این پژوهش همچنین اطالعات مفیدی را نیهز
در اختیار درمانگران قرار دهد که با شناخت عوامل مطرح در بین
بیمههاران مبههتال بههه سههندروم روده تحریههکپههذیر ،اقههدامات و
برخوردهای درمانی مناسبی را در این زمینه انجام دهند .از سویی
تدارک برنامههای مداخلهای مبتنی بر ایهن درمهانهها میتوانهد
موجب افزایش مواردی جهت بهزیستی و سازگاری بهتر بیماران
شود.

شخصی که درک درستی از بیماری خود داشته باشد ،مهی-
تواند بهطور صحیح ،عالئم و نشانهها و جنبههای بیماری خود را
بفهمد و تجسم کند و درنتیجه بیماری وی قابلدرمان و کنتهرل
است ،به همین سبب به نظر مهیرسهد علهت عهدم تأثیرگهذاری
مههداخالت درمههانی مههیتوانههد مربههوط بههه روشههها و اصههول
مورداستفاده در این نوع مداخالت باشد که خیلی کارایی مناسبی
جهت افزایش ادراک بیماری در بین بیماران نداشته باشد و بایهد
از تکنیکهای دیگری استفاده شود.
ممکن است تجربه شدید دردهای جسهمی توسهط بیمهاران
امکان تأثیرگذاری روشها و مداخالت درمانی را خن هی سهازد و
تأثیرگذاری مداخالت نیازمند طراحی روشها و اصولی باشد کهه
دردهای جسمی و درونی را مستقیماً مورد هدف قرار دهد.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود :ایهن پهژوهش از
بعد تعمیمپذیری ارزیابیهای بیشتری را میطلبهد ،بها توجهه بهه
محههدود شههدن نمونههه بههه بیمههاران مبههتال بههه سههندروم روده
تحریکپذیر شهر اصفهان در تعمیم نتایج باید جانهب احتیهاط را
رعایت کرد .با توجه به اینکه ابهزار کهاربردی در ایهن پهژوهش
استفاده از پرسشنامه بود و بیشتر آنان ماهیت خودگزارشی دارنهد
و از سویی پرسشنامههای مذکور نیز دارای سؤاالت زیادی بودند،
بنابراین مهواردی م هل نگرشهها ،انگیهزش و شهرایط محیطهی
میتوانست بر دقت آنان در تکمیل پرسشنامهها تأثیرگذار باشهد.
نداشتن مرحله پیگیری بهه دلیهل عهدم دسترسهی بهه برخهی از
شرکتکنندگان به خاطر شرایط کرونایی در کشور نیز یکی دیگر
از محههدودیتهای پههژوهش حاضههر بههود .از دیگههر محههدودیتها
میتوان به حجم کم نمونه اشاره کرد و اینکهه در تعمهیم نتهایج
کل جامعه باید دقت الزم را داشت.
با توجه بهه مشهکالتی کهه افهراد مبهتال بهه سهندروم روده
تحریکپذیر با آن مواجه هستند ،پژوهشهگر از بهین فاکتورههای

تقدیر و تشکر
از کسانی که در این پژوهش شرکت کردهاند ،قدردانی میشود.
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجفآباد میباشد.
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