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Background and Objective: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic and
progressive disease of the central nervous system that severely affects the
individuals' physical health and psychological well-being. This study aimed to
investigate the effect of acceptance-commitment therapy on the resilience and
psychological well-being of women with MS in Hamadan Province, Iran.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted
based on a pretest-posttest design with a control group. The statistical
population consisted of women with MS in Hamadan, Iran. In total, 40
women were randomly selected and randomly divided into two groups of
intervention and control (20 cases per group). The intervention group
participated in eight 90-min sessions of virtual acceptance-commitment
group therapy (one session per week). On the other hand, the control group
received no intervention. The resilience and psychological well-being of the
both groups were measured before and after the intervention using ConnorDavidson Resilience Scale and Ryff Scale of Psychological Well-Being,
followed by analysis of covariance. Regression analysis and Pearson
correlation coefficient were used after ensuring that the statistical
assumptions were met.
Results: The mean values of resilience in the intervention and control
groups at pretest were obtained at 43.33±3.16 and 43.80±3.53 (P>0.05), and
the corresponding values were determined at 53.13±2.85 and 43.47±4.05
(P<0.05) at the posttest, respectively. Furthermore, the mean values of the
psychological well-being in the intervention and control groups at pretest
were calculated at 119.38±7.59 and 94.07±7.36 (P>0.05), and the
corresponding values were 163.67±10.96 and 94.97±9.63 (P<0.05) at the
posttest, respectively. This indicated a significant difference between the
intervention and control groups.
Conclusion: The results showed that the acceptance-commitment therapy
increased the resilience and psychological well-being of the patients with MS.
Keywords: Multiple Sclerosis, Psychological Well-being, Resilience,
Therapy
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مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سطح تابآوری و بهزیستی
روانشناختی بیماران زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان همدان
شهین توکلی
1
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استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :محمداسماعیل ابراهیمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
ایمیلMse58_2007@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1400/02/28 :

سابقه و هدف :مولتیپل اسکلروزیس (اماس) نوعی بیماری مزمن و پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است

تاریخ پذیرش مقاله1400/05/11 :

و بهشدت سالمت جسمانی و بهزیستی روانی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .به همین منظور مطالعه حاضر
با هدف ارزیابی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سطح تاب آوری و بهزیستی روانی بیماران زن مبتال
به اماس در استان همدان انجام شد.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

مواد و روش ها :مطالعه حاضر یک پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری شامل زنان مبتال به اماس در شهرستان همدان بودند که به روش تصادفی ساده  40نفر بهعنوان
نمونه انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه  20نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند .گروه مداخله به مدت 8
جلسه  90دقیقهای ( هفته ای یک جلسه) تحت درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بهصورت مجازی قرار
گرفتند و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .وضعیت تابآوری و بهزیستی روانشناختی هر دو گروه با
پرسشنامههای تابآوری کونر-دیویدسون و بهزیستی روانشناختی ریف قبل و بعد از مداخله اندازهگیری و
تحلیل کوواریانس شد .بعد از اطمینان از رعایت پیشفرضهای آماری ،از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد.
یافتهها :در گروه مداخله و کنترل بهترتیب میانگین تابآوری در پیشآزمون  43/33 ± 3/16و 43/80 ± 3/53
( ،)P>0/05در پسآزمون  53/13 ± 2/85و  )P<0/05( 43/47 ± 4/05بود .در گروه مداخله و کنترل میانگین
بهزیستی روانی بهترتیب در پیشآزمون  119/38 ± 7/59و  )P>0/05( 94/07 ± 7/36و در پسآزمون 10/96
 163/67 ±و  )P<0/05( 94/97 ± 9/63بود که حاکی از تفاوت معنیدار بین گروه مداخله و کنترل است.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث ارتقای تابآوری و بهزیستی
روانشناختی بیماران مبتال به اماس میشود.
واژگان کلیدی :بهزیستی روانشناختی ،تابآوری ،مولتیپل اسکلروزیس ،درمان

مقدمه
مولتیپلاسکلروزیس (  )Multiple Sclerosis: MSنوعی
بیماری مزمن و پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است که
سومین عامل ناتوانیهای عصبی محسوب میشود .این بیماری
مزمن عصبشناختی بزرگساالن  20تا  50سال را مبتال میکند
و متوسط سن شروع آن اوایل دهه چهارم زندگی است ] .[1در
این بیماری ،دستگاه ایمنی بدن فرد مبتال علیه بافت عصبی خود
واکنش التهابی نشان میدهد و موجب میلینزدایی بافت میشود
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] .[2هرچند پاتوژنز بیماری بهدرستی مشخص نشده است،
محققان متعقدند تظاهرات بالینی بیماری ناشی از نوعی واکنش
ایمنی است که از سدهای جریان خونی-مغزی عبور میکند و به
داخل دستگاه عصبی مرکزی وارد میشود ].[3
در روند پیشرفت این بیماری ،مجموعه مشکالت جسمی و
روانی به وجود میآیند که مجموع این مشکالت روی بیشتر
فعالیتهای روزانه فرد تأثیر دارد .در پژوهشی مشخص شد
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میـزان حمایـت اجتماعی ادراكشده ،راهبردهای مقابلهای و
تابآوری مبتالیان به اماس سالمت روانـی و جسمی آنها را
تحـت تـأثیر قـرار میدهد ].[4
ازآنجاکه بیماران مبتال به ام اس در معرض عوارض شدید
جسمانی و روانی قرار می گیرند و با پیشروی بیماری با چالش
ها و رنج بیشتری روبهرو می شوند ،درمان پذیرش و تعهد که
بخشی از آن مبتنی بر پذیرش و مواجهه با تجربههای ناگوار و
ناگزیر زندگی است ،احتماال در افزایش تاب آوری بیماران مؤثر
است .همچنین جنبه دیگری از این رویکرد به انسان کمک
می کند در عین پذیرش نامالیمات ،زندگی غنی و ارزشمداری
را برای خود خلق کند و با بهزیستی روان شناختی بیماران
ارتباط مستقیم دارد.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از درمانهای موج سوم
رفتاردرمانی است که  Heyesو همکاران از ابتدای دهه هشتاد آن
را معرفی کردند و با نام اختصاری  ACTشناخته میشود .هدف
این رویکرد کمک به مراجع برای ایجاد زندگی غنی ،کامل و
معنادار است ،بهطوریکه انسان ارزشها و اهداف خود را بشناسد
و بداند که در زندگی چگونه انسانی میخواهد باشد ،در عین
پذیرش رنجی که زندگی بهناچار با خود دارد ].[5
این روش موج سوم رویکرد شناختی رفتاری است و هدف
اولیه آن افزایش کیفیت زندگی با کاهش تأثیر راهبردهای کنترل
مؤثر و حمایت از تغییر رفتار مبتنی بر ارزشهاست .این هدف با
استفاده از تمرینهای انعطافپذیری روانشناختی بهدست
میآید .مسائل روانی-اجتماعی فراوانی که در اغلب بیماریهای
صعبالعالج تجربه میشود ،بهزیستی روانشناختی این دسته از
بیماران را شدیدا تحت تأثیر قرار میدهد و درنهایت روند بیماری
را متأثر میسازد ].[6
نظریههای جدید روانشناسی مثبتنگر به رویکرد جدیدی
به نام تابآوری رسیدهاند .در نظریه تابآوری به انسانها نه
بهعنوان موجود منفعل پاسخدهنده در برابر محركها ،بلکه
بهعنوان تصمیمگیرندههای دارای حق انتخاب و امکان تسلط و
ثمربخش نگریسته میشود .تابآوری ظرفیتی برای مقاومت در
برابر استرس و فاجعه است ].[7
مؤلفه مهم دیگر در این رویکرد (روانشناسی مثبتنگر)
بهزیستی روانشناختی است .ماهیت و ساختار بهزیستی
روانشناختی موضوعی است که از گذشتههای دور مورد توجه
فیلسوفان و دانشمندان رشتههای مختلف علمی قرار داشته است
و بهتازگی در کانون توجه روانشناسی مثبتگرا قرار گرفته است
] .[8در این راستا ،مدلهایی ارائه شدند که از منظر مثبت به
افـراد نگریسـتند .مـدل ریـف ( )Ryffاز مهمتـرین مدلهای
حوزه بهزیستی روانشناختی به شمار میرود که بهزیستی
روانشناختی را تالش برای رشد و پیشرفت در راستای تحقق
بخشیدن به تواناییهای بالقوه فرد میداند و آن را بهعنوان
عملکرد مطلوب انسان تعریف کرده است .رشد شخصـی ،داشتن
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ارتباط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،پذیرش خـود ،هدفمندی
در زندگی و تسلط بر محیط از مؤلفـههای تشکیلدهنده
بهزیستی روانشناختی در مدل ریف هستند ].[9خودمختـاری
زمانی بـه وجـود میآید که فرد خود را دلیل پیامدهای فعالیت
خـود تشـخیص دهـد ] .[10میتوان گفت که افـراد بـا احسـاس
بهزیستی روانشناختی باال ،هیجانات مثبت را تجربه میکنند و
از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتـی دارنـد ،درحالی
که افراد با احساس بهزیستی روانشناختی پایین ،حوادث و وقایع
زنـدگی را نـامطلوب ارزیـابی میکنند و بیشتر هیجانات منفی
نظیر اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربـه میکننـد ].[9
با توجه به اهمیت موارد ذکرشده ،این مطالعه با هدف تعیین
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای سطح دو
مؤلفه تابآوری و بهزیستی روانشناختی بیماران زن مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل تمام زنان مبتال
به اماس در سطح شهرستان همدان بودند .برای انتخاب
شرکتکنندگان ،از میان  1000نفر بیماری که در انجمن اماس
و بیمارستان سینا همدان پرونده پزشکی داشتند به روش
نمونهگیری تصادفی ساده  40نفر انتخاب و بهطور تصادفی به دو
گروه  20نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند .معیارهای ورود به
مطالعه عبارت بودند از :ابتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام
اس) ،داشتن سن بین  20تا  50سال ،نداشتن بیماری مزمن غیر
از بیماری اماس و مصرفنکردن داروهای روانپزشکی .معیار
خروج نیز غیبت بیش از  2جلسه یا عدم پیگیری مطالب
ارسالشده بیش از دو جلسه بود.
بهعلت وضعیت پاندمی کرونا ،مطالعه بهصورت مجازی و از
طریق پیامرسان واتساپ انجام شد .هر دو گروه از نظر تابآوری
و بهزیستی روانشناختی بهترتیب با پرسشنامههای تابآوری
کونر-دیویدسون و بهزیستی روانشناختی ریف بهصورت مجازی
ارزیابی شدند .پروتکل درمان طبق جدول  1در هشت جلسه
آموزشی 90دقیقهای و هفتهای یک جلسه با پاورپوینت ،صوت و
فیلمهای کوتاه پیاده شد .هر شش مؤلفه درمان ازجمله پذیرش،
گسلش ،خود بهعنوان بافتار ،ذهنآگاهی ،روشنسازی ارزشها و
تعهد در قالب استعارهها و تمرینات بهصورت تکلیف خانگی اجرا
شدند .در پایان جلسات تکالیفی مرتبط با آن جلسه به شرکت
کنندهها داده شد و در جلسه بعد با توجه به بازخوردهای بیماران
و بارش فکری در مورد مطالب مطرحشده ،تمرینات مربوطه
بررسی شد ] .[11در طول هفته هم بحث و گفتوگو درباره
مطالب مطرحشده انجام میشد .گروه کنترل هیچگونه آموزشی
دریافت نکرد .پس از  8هفته هر دو گروه مجددا با پرسشنامههای
ذکرشده ارزیابی شدند.
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توکلی صالح و همکار

جدول  :1پروتکل جلسات ( )ACTبرای آموزش گروه مداخله
جلسه
اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم

جلسه
چهارم

جلسه
پنچم

جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

خوشا مدگویی به بیماران ،معرفی درمانگر ،معرفی اعضای گروه با هدف آشنایی آنها با هم و ایجاد رابطه حسنه در گروه ،آشناکردن
اعضای گروه با موضوع پژوهش ،توضیح مختصر در خصوص بیماری اماس ،پاسخدادن بیماران به پرسشنامههای پژوهش ،تمرین توجه
آگاهی ،ارائه تمرین خانه
مرور مطالب جلسه اول ،دریافت بازخورد از بیماران ،آشنایی با مفهوم تابآوری و بهزیستی روانی با روش بارش فکری ،جمعبندی بحث،
تمرین تنفس آگاهانه ،ارائه تمرین خانه
مرور مطالب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،بیان استعارههای اتوبوس ،تولد  70سالگی ،سنگ قبر و کارت ارزشها (کارت
ارزشها بهمنزله قطبنمای زندگی است که بر اساس کارت تله شادمانی راس هریس که علی صاحبی و مهدی اسکندری تنظیم کردهاند،
این مجموعه از  59کارت ارزش و  13کارت دستور عمل تشکیل شده است که به کمک آن میتوان جهتدهی شیوه مداخله را اجرا
کرد) ،ارائه تمرین خانه
بررسی تکلیف و مرور مطالب جلسه قبل ،تفهیم مفهوم پذیرش در  ،ACTبا استفاده از استعارههای گلزار و اتوبوس پذیرش را روشن میکنیم
که پذیرش یعنی فضادادن و جایی ایجادکردن برای احساسات ،میلها و هیجانات دردناك بدون مبارزه و کنارگذاشتن آنها و روشنکردن
اینکه این به معنای دوستداشتن و خواستن آنها نیست و خیلی ساده ایجاد فضا برای آنهاست ،توجه آگاهی ،ارائه تمرین خانه
مرور مطالب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،تمرین توجه آگاهی ،بررسی عمل متعهدانه از دیدگاه  ACTکه یک عمل ارزش
مدار است و طیف وسیعی از افکار و احساسات مطلوب و نامطلوب را برمیانگیزد؛ بنابراین عمل متعهدانه به معنای انجام اعمالی است
که برای داشتن زندگی ارزشمند ضروری است ،حتی اگر درد و رنج به دنبال داشته باشند ،بحث درباره تابآوری و بهزیستی روانی و
مؤلفههای آنها و همچنین رابطه میزان سطح تأثیر آنها بر عمل متعهدانه ،تمرین تنفس آگاهانه ،ارائه تمرین خانه
مرور مطالب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،تفهیم مفهوم آمیختگی (همجوشی ،محکم نگهداشتن افکار) و آموزش چگونگی
گسلش با استفاده از استعارههای برگهای رودخانه ،رادیو و  ،...تعریف هدف در  ACTو تفاوت آن با ارزش ،جمعبندی بحثهای مطرح
شده درجلسه ،تمرین تنفس آگاهانه ،ارائه تمرین خانه
مرور جلسه قبل و گرفتن بازخورد از بیماران ،تمرین ذهنآگاهی و تأکید به بودن در زمان حال ،بررسی ارزشهای اعضای گروه ،بحث درباره
موانع درونی و بیرونی رسیدن به ارزشها ،بحث درباره تعین هدف کوتاهمدت و بلندمدت طبق ارزشهای زندگی ،تمرین تنفس آگاهانه
مرور فشرده جلسات قبل ،تفهیم ماهیت آموزش  ACTکه همان پذیرش و تعهد به عمل است ،ارزشمحور بودن زندگی و معتهدبودن
به ارزشهای خود ،پاسخ دوباره بیماران به پرسشنامههای تابآوری و بهزیستی روانی بهعنوان پسآزمون ،تشکر از بیماران به خاطر
شرکت در مطالعه.

(جدول.)2
در گروه مداخله و کنترل بهترتیب میانگین بهزیستی روانی
در پیشآزمون  119/38 ± 7/59و ) P>0/05( 94/07 ± 7/36
و در پسآزمون 163/67 ± 10/96و )P<0/05( 94/97 ± 9/63
بود (جدول .)3
نتیجه نهایی تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش سبک زندگی
سالم در جدول  4نشان میدهد درمان پذیرش و تعهد بر
تابآوری بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تأثیرگذار است.
همچنین نتیجه نهایی تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش سبک
زندگی سالم در جدول  5نشانگر آن است که درمان پذیرش و
تعهد بر بهزیستی روانی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
تأثیرگذار است.

در خاتمه دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  25در سطح
اطمینان  95درصد تجزیهوتحلیل شدند .در آمار استنباطی از
آزمون لوین و باکس بهعنوان آزمونهای پیشفرض استفاده شد.
همچنین برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون تحلیل
کوواریانس و برای همگونی واریانسها که این پیشفرض را
آزمایش میکنند ،بعد از اطمینان از رعایت پیشفرضهای آماری،
از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها
در گروه مداخله و کنترل بهترتیب میانگین تاب آوری در
پیشآزمون  43/33 ± 3/16و  )P>0/05( 43/80 ± 3/53و در
پسآزمون  53/13 ± 2/85و  )P<0/05( 43/47 ± 4/05بود

جدول  :2توزیع فراوانی میزان تابآوری آزمودنیها در مراحل تحقیق به تفکیک گروه مطالعاتی
زمان
پیشآزمون
تابآوری
پسآزمون

گروه

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کنترل
مداخله
کنترل
مداخله

20
20
20
20

38
38
36
47

49
48
50
57

43/80
43/33
43/47
53/13

3/53
3/16
4/05
2/85
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جدول  :3توزیع فراوانی میزان بهزیستی روانی آزمودنیها در مراحل تحقیق به تفکیک گروه مطالعاتی
زمان
پیشآزمون
بهزیستی روانی
پسآزمون

گروه

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کنترل
مداخله
کنترل
مداخله

20
20
20
20

84
86
91
129

169
160
170
187

94/07
119/38
94/97
163/67

7/36
7/59
9/63
10/96

جدول  :4تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش سبک زندگی سالم بر تابآوری آزمودنیها
SS

df

MS

F

Sig

مدل اصالحی (ستون)

884/021

2

442/01

74/459

0/001

برش

37/033

1

37/033

6/238

0/019

پیشآزمون متغیر

183/188

1

183/188

30/859

0/001

گروههای مطالعاتی

749/591

1

749/591

126/273

0/001

پسماند (خطا)

160/279

37

5/936

کل

71031

40

مجموع اصالح

1044/3

39

جدول  :5تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش سبک زندگی سالم بر بهزیستی روانی آزمودنیها
()SS

()df

()MS

F

Sig

مدل اصالحی(ستون)

813/547

2

406/774

62/669

0/001

برش

109/376

1

109/376

16/851

0/001

پیشآزمون متغیر

103/014

1

103/014

15/871

0/001

گروههای مطالعاتی

689/225

1

689/225

106/184

0/001

پسماند (خطا)

175/253

37

6/491

کل

142992

40

988/8

39

مجموع اصالح

بحث
در مطالعه حاضر ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه
گروهدرمانی بر سطح تابآوری بیماران زن مبتالبه اماس تأثیر
معنیدار داشت .در این رابطه نتایج پژوهشهای کاویانی و
همکاران ] Ploughman ،[13] Ploughman ،[12و همکاران
] Nery-Hurwit ،[14و همکاران ] [15و پاك و همکاران ][16
با نتیجه مطالعه حاضر همسو هستند .در تبیین این یافتهها
مشخص شد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سطح تابآوری را
در بیماران مبتال به اماس افزایش میدهد .میتوان گفت که
تابآوری منبع مهمی برای انعطافپذیری افراد در شرایط مختلف
بهخصوص شرایط سخت زندگی است ].[17
با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج پژوهشهای همسو در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،درمانگر مراجعان را در چالش
قرار داد تا در حوزههای مختلف زندگی با کمک راهبردهای درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد مانند پذیرش و گسلش ،تماس با لحظه
حال ،آگاهی از ارزشها ،اقدامهای متعهدانه در برابر ارزشها و
هدفهای زندگی و ذهنآگاهی ،تابآوری را افزایش دهند و
زندگیشان را غنیتر و ارزشمندتر سازند ] .[18همچنین باعث
130

استقامت و صبر بیماران مبتال به اماس در برابر پیامدهای بیماری
شد تا بیماران بتوانند تواناییهای بالقوه خود را ارزیابی کنند و از
آنها بهنحو احسن استفاده کنند .همچنین در برابر مشکالت و
پیامدهای بیماری مقاومتر باشند و دست از تالش متعهدانه
برندارند و به مسائل مهم مثل شغل ،تحصیالت ،روابط اجتماعی،
ازدواج ،معنویت و  ...توجه کنند ].[19
درمانگر تا حد امکان راهحلهای مستقیم را به کار نمیبندد
و در راه انتخاب مسیر زندگی بر مراجع اعمال نفوذ نمیکند ،ولی
از راه آموزش پذیرش پایدار با لحظه لحظههای زندگی ،تمرینات
ذهنآگاهی میتوانند با افزایش تابآوری مراجع را در غلبه بر
پیامدهای ناخوشایند بیماری یاری رسانند ] .[11همانطور که
قبال ذکر شد ،پذیرش یعنی روبهروشدن با مشکالت در مسیر
رسیدن به ارزشها ،بهجای اجتناب تجربی از آنها که نقش
زیادی در افزایش تابآوری دارد؛ چون شخص باید متعهدانه
مشکالت زندگی خود را پیگیری کند ].[20
در مطالعهی حاضر ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهشیوه
گروهدرمانی بر سطح بهزیستی روانشناختی بیماران زن مبتالبه
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توکلی صالح و همکار

اماس تأثیر معنیداری داشت .در این رابطه نتایج پژوهشهای
قدمپور و همکاران ] ،[21داوودی و همکاران ] Hanna ،[22و
همکاران ] Bassi ،[23و همکاران ] ،[24موسوی ] ،[25پاك و
همکاران ] Levin ،[16و همکاران ] Feliu-Soler ،[26و همکاران
] [27و  McClureو همکاران ] [28با نتیجه بهدستآمده همسو
هستند؛ زیرا این محققان در پژوهش خود نشان دادهاند که درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد سطح بهزیستی روانشناختی را در افراد
و بیماران مبتال به اماس افزایش میدهد .از طرفی دیگر،
پژوهشهایی مانند مطالعه  Ostو همکاران ] [29نشان دادند
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکالت روانی اجتماعی
مرتبط با مولتیپل اسکلروزیس همسو نیست.
بهزیستی روانشناختی را میتوان نوعی سعی و کوشش در
راستای تحقق بخشیدن به تواناییهای بالقوه واقعی فرد تعریف
کرد .همچنین بهزیستی روانشناختی یکی از عوامل مهم در رشد
و پیشرفت فردی و اجتماعی افراد است ] .[6زمانی که افراد از
سالمت و بهزیستی روانشناختی برخوردار باشند ،قادر خواهند
بود در برابر مشکالت و نامالیمتهایی که برای آنها به وجود
میآید ،چارهاندیشی کنند و راهحلهایی مسئلهمحور برای حل
مشکل انتخاب کنند .ازاینرو ،بهبود بهزیستی روانشناختی برای
همه افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد ] .[8به همین دالیل نتیجه
پژوهش حاضر و نتایج پژوهشهای همسو نشان میدهد درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری و بهزیستی
روانشناختی اثرگذار بوده است.
برای تبیین یافتههای مطالعه حاضر میتوان گفت که این
روش درمانی به مراجعان کمک میکند برای دستیابی به زندگی
ارزشمندتر و رضایتبخشتر از طریق افزایش انعطافپذیری
روانشناختی و نه تمرکز صرف بر بازسازیهای شناختی متمرکز
شوند .در این رویکرد انعطافپذیری شناختی عبارت است از:
افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربههایشان در
زمان حال و بر اساس آنچه در آن لحظه (اینجا و اکنون) برای
آنها امکانپذیر است ] .[20آنها باید به روشی عمل کنند که
منطبق بر ارزشهای انتخابشدهشان باشد.
از طرفی هم افزایش انعطافپذیری روانشناختی (بهزیستی
روانشناختی) با درمان پذیرش و تعهد ممکن است تابآوری و
توانایی مقابله بیمار را در کنارآمدن با پیامدهای بیماری اماس
افزایش دهد ] .[17با توجه به نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر
و پژوهشهای همسو ،اینگونه تبیین میشود که درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد افراد را نسبت به ارزشها و هدفهای زندگی
خویش متعهد میسازد .به عبارتی دیگر ،فرد خود را متعهد
میداند که همواره سطح خواستههای زندگی خویش را افزایش
دهد و این موضوع زمینهساز بهبود بهزیستی روانشناختی است.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با باال بردن بهزیستی
روانشناختی از طریق تاکتیکهای خاص این روش ،در افراد و
بیماران میزان تنشها و استرسهای ناشی از بیماری و زندگی را
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کاهش میدهد؛ چون هرچه سطح تابآوری و بهزیستی
روانشناختی بیماران افزایش یابد ،تنشها و استرسهای موجود
در زندگی کمتر میشود .این موضوع باعث پذیرش مشکالت و
مسائل زندگی میشود و توجه به راهحل منطقی و مسئلهمحور و
ارزشمدار مسائل بیشتر میشود.
از سوی دیگر ،درمان پذیرش و تعهد به درمانجو میآموزد
بین پذیرش و تحمل تفاوت قائل شود و اینکه پذیرش در درمان
پذیرش و تعهد به معنی تحمل افکار ،هیجانات و تجارب
ناخوشایند نیست؛ چون نگرش توأم با تحمل ،رنج و انفعال را به
همراه دارد ].[20پذیرش در آغوش گرفتن و پذیرابودن تمام
تجارب انسانی شامل تجارب خوشایند و ناخوشایند است .پذیرش
به افراد کمک میکند بهجای تالش برای مبارزه یا کنترل تجارب
درونی که معموال با اتالف زمان و انرژی همراه است و بهندرت
موفقیتآمیز است ،به تجربه آنها تمایل داشته باشند و به سوی
زندگی ارزشمند و باهدف حرکت کنند ].[20
در این پژوهش درمانگر سعی دارد با آموزش فرایندهای
ششضلعی انعطافپذیری  ACTاز طریق درمان پذیرش مبتنی
بر تعهد به بیماران اماس آموزش دهد با پذیرش پیامدهای بیماری
و استفاده از تمرینات ذهنآگاهی و بازگشت به زمان حال ،بهجای
غرقشدن درگذشته و آینده ،بر ارزشها و اهداف زندگی متمرکز
شوند .این عوامل نقش زیادی در افزایش تابآوری و بهزیستی
روانشناختی دارد.
این مطالعه مربوط به زنان مبتال به اماس در شهرستان
همدان است و نمونهگیری فقط از این زنان شده است .ازاینرو
نمیتوان نتایج آن را به کل بیماران زن در ایران تعمیم داد و باید
در تعمیم یافتهها محتاط بود .از محدودیتهای دیگر مطالعه این
بود که این پژوهش چون به شکل مجازی انجام شد و ارتباط
مستقیم با اعضای گروه در جلسات درمان غیرممکن بود ،تفهیم
بعضی از مطالب درمان پذیرش مبتنی بر تعهد به مراجع بسیار
مشکل بود؛ زیرا در حالت حضوری خیلی از مسائل مراجع را
درمانگر از زبان بدن ( )Body Languageمتوجه میشود که در
این مطالعه این امکان وجود نداشت.
نتیجهگیری
دو ویژگی تابآوری و بهزیستی روانشناختی جزء
سرمایههای روانشناختی و الزم و ملزوم هم هستند ،بهطوریکه
با افزایش یکی ،دیگری را هم افزایش میدهد و برعکس .درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد طی  8جلسه به روش مجازی
باعث ارتقای تابآوری و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس میشود.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
مشاوره خانواده مصوب دانشگاه آزاداسالمی ،واحد همدان است.
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سهم نویسندگان
 مشارکت در، تدوین پروپوزال:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
 گردآوری دادهها و مشارکت در،تدوین بخشهای مختلف طرح
 مسئول:) درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی50 نگارش مقاله
 نظارت، تدوین بخشهای مختلف طرح، طراحی پروژه،مکاتبات
. درصد50  نگارش و ویرایش علمی مقاله،بر اجرا

بدینوسیله از خانم غضنفری پرستار و مشاور محترم بیماران ام
اس و بیماران محترمی که صمیمانه ما را در اجرای جلسات درمان
. کمال تشکر را داریم،گروهی یاری کردند

حمایت مالی
این پژوهش از هیچ ارگانی حمایت مالی دریافت نکرده است
.و تمام بار مالی به عهده پژوهشگر اول بوده است

مالحظات اخالقی
کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان طی نامه
 روند طرح پژوهشی این1400/02/26  مورخ1400/د/843 شماره
.مطالعه را تأیید کرده است

تضاد منافع
.نتایج این پژوهش با منافع نویسندگان در تعارض نیست
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