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Background and Aim Given the increasing number of patients with multiple sclerosis and the psychologi-
cal complications that affect this group, the present study was conducted to compare the effectiveness 
of acceptance and commitment therapy and compassion-focused therapy for these patients
Methods & Materials This research was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with 
a control group. A total of 45 patients with multiple sclerosis were selected from MS patients in Tehran 
Clinic, Tehran City, Iran, in 2020. They were randomly divided into three groups: the first group was un-
der treatment based on acceptance and commitment therapy, the second group was assigned to the 
compassion-focused therapy, and the third group was the control. The participants completed the Con-
nor and Davidson resilience questionnaire and the Pennsylvania concern questionnaire in the pretest and 
post-test stages. The first and second groups participated in eight sessions of acceptance and commit-
ment therapy and ten sessions of compassion-focused therapy, respectively. The control group did not 
receive any intervention. The post-test was done at the end of the therapy sessions. Data were reported 
by analysis of covariance.
Ethical Considerations This research was approved by the Torbat Jam Branch, Islamic Azad University (Cod: 
IR.IAU.TJ.REC.1399.012).
Results The results of univariate analysis of covariance were obtained at the statistical level of P<0.05. 
In this regard, F=5.88 for resilience and F=42.60 for anxiety intensity were obtained, which indicated the 
greater effectiveness of acceptance and commitment treatment.
Conclusion Considering the effectiveness of both treatments, it is suggested that these treatments be 
given more attention to controlling patients’ psychological symptoms.
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M
Extended Abstract

Introduction

ultiple sclerosis (MS) is a chronic dis-
ease of the central nervous system that 
affects the brain and spinal cord [1]. 
The disease most often occurs between 
the ages of 20 and 40. According to the 

World Health Organization (WHO), the disease preva-
lence in Iran is 20-60 per 100000 people, and the inci-
dence in women is 3 to 4 times higher than in men [2]. 
The quality of life of patients with MS is more affected by 
psychological factors, such as coping, mood, self-effica-
cy, and perceived support, than biological factors. So, in-
terventional studies should focus on psychological factors 
concerning the health of these patients and extend beyond 
social harm and their physical disability [5]. Given the 
increased number of patients with MS and the psycho-
logical factors affecting them, this study was conducted to 
compare the effectiveness of acceptance and commitment 
therapy (ACT) and compassion-focused therapy (CFT) 
for these patients.

Materials and Methods

This research was a quasi-experimental study with a 
pretest-posttest design and a control group. The statistical 
population included all patients with MS under treatment 
by MS clinics in Tehran City, Iran, in the second half of 
2019. The patients included 2500 people. Of whom, 45 
patients were randomly assigned to ACT, CFT, and con-
trol groups. Participants completed the Connor-Davidson 
resilience scale (CD-RISC) and the Pennsylvania state 
worry questionnaire (PSWQ) in both the pretest and post-
test phases. The groups received eight sessions of ACT 
and ten sessions of CFT, respectively. The control group 
received no intervention. The posttest was performed at 

the end of the treatment sessions. At the inferential statis-
tics level, multivariate analysis of variance (MANOVA) 
and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 
was used to eliminate the effect of pretest to test the study 
hypotheses. Questionnaires were reviewed to determine 
and extract outliers before performing descriptive and in-
ferential analyses. Data were analyzed by descriptive and 
inferential statistics in SPSS v. 24 software.

Results

The study sample consisted of 45 patients with MS, of 
whom 15 were randomly assigned to the first experimen-
tal group (ACT), 15 to the second experimental group 
(CFT), and 15 to the control group. The sample’s age 
range was 20 to 40 years, with an average of 28.84 years. 
The number of females was 0.33 times higher than males. 
There was no significant difference between the subjects 
by age and level of education when analyzing qualitative 
data through descriptive statistics using measures of cen-
tral tendency, dispersion, and frequency distribution.

Three groups had equal resilience and worry scores 
before intervening and in the pretest. The resilience and 
worry scores of the experimental group decreased com-
pared to the control group after the intervention. Thus, 
there was a significant difference between the experi-
mental and control groups in terms of ACT (P<0.05) and 
CFT (P<0.05). The effectiveness of these two treatments 
is compared in Tables 1 and 2. According to the results of 
MANCOVA at the statistical level of P<0.05, F=5.88 for 
resilience and F=42.60 for worry, ACT was more effec-
tive than CFT.

Table 1. Descriptive analysis of resilience in the experimental and control groups

Group Phase Variable No. Mean±SD

CFT
Pre-test

Total resilience score 15

69.01±2.57

Post-test 82.29±6.17

ACT
Pre-test 68.87±2.56

Post-test 84.82±2.26

Control
Pre-test 66.63±7.15

Post-test 74.69±7.15

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://www.who.int/
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Discussion

Since self-compassion increases the secretion of oxyto-
cin in the body, the immune system becomes more active 
and relieved. As a result, people become more aware of 
their difficult emotions, better manage them, and achieve 
higher resilience [41]. Because patients experience 
changes in their physical abilities, and these changes may 
lead them to self-blame and, consequently, worry and ru-
mination about their physical condition, CFT can reduce 
patients’ rumination and worry by affecting self-criticism. 
Self-compassion includes taking care of oneself in the 
face of difficulties. High self-compassion is associated 
with psychological well-being and protects the individ-
ual against stress [46]. The ACT approach suggests that 
human suffering results from psychological inflexibility 
reinforced by cognitive fusion and experiential avoid-
ance [47]. The first goal of this treatment is to neutralize 
avoidant behaviors, and the second is to promote psycho-
logical resilience. However,  a high-quality and healthy 
life depends on accepting negative and positive emotions 
in the first step and the commitment to reduce negative 
emotions in a balanced and calm way in the second step 
(reduced worry originates from this process). Thus, ACT 
can be expected to effectively reduce the severity of pa-
tients’ worries [48]. In this treatment, people learn that 
stressors and anxieties are not problematic alone but that 
trying to cope with them is the main problem. The goal of 
this treatment is to increase a person’s behavior repertoire 
in the presence of stressful behaviors, i.e., psychological 
resilience. Centralized processes of ACT teach partici-
pants how to abandon problem-solving avoidance strate-
gies, break free from annoying thoughts, strengthen the 
observing self instead of the conceptualized self, accept 
internal events instead of control, and address their stated 
values [49].

Table 2. Descriptive analysis of worry in the experimental and control groups

Group Phase Variable Number SD±Mean

CFT
Pre-test

Total worry score 15

66.59±5.16

Post-test 37.42±8.20

ACT
Pre-test 67.59±7.46

Post-test 50.23±2.28

Control
Pre-test 51.28±2.13

Post-test 56.42±5.81

MirMoeini P, et al. Comparing  Acceptance and Commitment Therapy with Compassion Focused Therapy on Resiliency and Worry. JAMS. 2022; 25(1):88-103.
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زمینه و هدف با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس و عوارض روان شناختی ای که این گروه را تحت تأثیر قرار 
می دهد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت برای این بیماران انجام شد.

مواد و روش ها این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود که در آن 45 بیمار مبتال به مولتیپل 
اسکلروزیس از بین بیماران ام اس در کلینیک تهران در سال 1399 انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد و گروه درمان متمرکز بر شفقت و گروه کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه 
نگرانی پنسیلوانیا را در هر 2 مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. گروه ها به ترتیب در 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد و 10 جلسه 
درمان متمرکز بر شفقت شرکت کردند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس آزمون در پایان جلسات درمانی انجام شد. داده ها 

با استفاده از تحلیل کوواریانس گزارش شد.

مالحظات اخالقی این پژوهش با کد اخالق  IR.IAU.TJ.REC.1399.012 به تصویب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام رسیده است.

یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در سطح آماری F=5/88 ،P<0/05 برای تاب آوری و F=42/60 برای شدت اضطراب 
به دست آمد که نشان دهنده اثربخشی بیشتر درمان پذیرش و تعهد است.

نتیجه گیری با توجه به اثربخشی هر دو روش درمانی، پیشنهاد می شود این درمان ها در کنترل عالئم روان شناختی بیماران بیشتر مورد 
توجه قرار گیرند.

کلیدواژه ها: 
درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد، درمان متمرکز 

بر شفقت، تاب آوری، 
شدت نگرانی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 11 مهر 1400

تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1401

1. گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت جام، خراسان رضوی، ایران.
2. گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن، مازندران، ایران.

مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر درمان پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر شدت نگرانی و تاب آوری بیماران 
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

، جواد خلعتبری2   ، *محمدحسین بیاضی1  پردیس میر معینی1 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
https://orcid.org/0000-0002-9519-9686
https://orcid.org/0000-0003-2037-6817
https://orcid.org/0000-0001-6364-9622


92

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

مقدمه

مزمن  بیماری های  از  یکی  )ام اس(  اسکلروزیس1  مولتیپل 
سیستم عصبی مرکزی است که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار 
می  دهد ]1[. سن بروز بیماری بیشتر بین 20 تا 40 سالگی است. 
شیوع بیماری در ایران طبق آمار سازمان بهداشت جهانی2، 20 تا 
60 در هر 100 هزار نفر و میزان ابتال در زنان 3 تا 4 برابر مردان 
است ]2[. این بیماری تمام افراد را به یک  شکل تحت تأثیر قرار 
نمی دهد، وسیع الطیف است و انواع مختلفی دارد ]3[. استعداد و 
ساختار جسمی فرد، اختالل در تنظیم و تعادل سیستم ایمنی، 
عوامل محیطی و نژادی، مواجهه فرد با ویروس ها در طول زندگی، 
ایجاد  در  که  هستند  عواملی  ازجمله  استرس  و  واکسیناسیون 
بیماری  ام اس تأثیرگذار هستند ]4[. همچنین عوامل روان شناختی 
زیادی شـامل مقابله، خلق، خودکارآمدی و حمایت ادراک شــده 
بیش از متغیرهای بیولوژیک در کیفیـت زنـدگی بیماران مولتیپل 
بایسـتی  مداخلهای  مطالعات  بنابراین  نقش  دارند.  اسکلروزیس 
عوامـل روان شناختی مـرتبط بـا سالمت این بیماران را مورد توجه 
قـرار دهند و تنهـا بـه آسیب های جسمی و ناتوانی جسمی آن ها 

بسنده نکننـد ]5[.

با توجه  به سطح ناتوانی فرد در پایان 5 یا 10 سال اول، می توان 
تا حد قابل قبولی سیر آتی بیماری را مشخص کرد ]6[. این بیماری 
نوعی بیماری عالج ناپذیر مغز است که شدیداً موجب نگرانی و 
کاهش تاب آوری مبتالیان می شود و آن ها را مجبور به سازگاری 
از  بسیاری  تجربه  در  می سازد.  بیماری  از  ناشی  ناتوانی های  با 
افراد مبتال، ارتباطی قوی بین نگرانی و بازگشت بیماری وجود 
دارد. در طول زماِن نگرانی، به انرژی بیشتری برای فکر کردن و 
حل مشکالت زندگی روزانه نیاز است و این تحلیل انرژی سبب 
خستگی و اختالل در عملکرد روزانه بیماران می شود ]7[. فشارهای 
روانی به عنوان یک عامل احتمالی برای بازگشت و پیشرفت ام اس 
ذکر شده است ]8[. بیماری مزمن، فرد را بـا مسـائل تنش  زا و 
مشـکالت مهـم در زندگـی روبه رو می کند و به عقیده متخصصین 
بهداشت روانی، تـاب آوری باعـث می شود افراد رفتارهای مثبت 
انطباقی تـر از خـود نشـان دهند. پژوهشـگران بر ایـن باوراند کــه 
تاب آوری موجــب می شود افراد نتایج منفی را بــه نتایــج مثبت 
تبدیل کنند. نتایج مثبــت یــا انطباق مثبت یعنی رفتارهای 
شایسته و موفقیت  آمیــز اجتماعــی، زمانــی که افراد در مراحل 
خاصی از زندگی خود بـا مشـکل یـا مسئله ای روبه رو می شـوند 
تا انعطاف  پذیری مؤثر در برابر حوادث زندگی و توانایی ســازگاری 
مناســب هنـگام قرار گرفتـن در معرض حوادث اسـترس  زا و 

خطرنـاک یـا تهدیدهـای مهـم داشته باشند ]9[. 

1. Multiple Sclerosis (MS)
2. World Health Organization (WHO)

امروزه رویارویی و چالش با مشکالت روزمره بخشی از زندگی 
انسان شده است. هر فردی در طول روز با رویدادهای تنش زای 
بسیاری مواجه می شود. پژوهشگران علوم روان شناختی بر این باور 
هستند که رویدادهای تنش زا در بروز اختالالت روان شناختی نقش 
مؤثری دارند . درعین حال مطالعات نشان می دهد بین رویدادهای 
تنش زا و اختالالت روان شناختی، عوامل تعدیل کننده ای وجود 
دارد که موجب می شود این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته 
تعدیل می کنند  را  رویدادهای خطر زا  تأثیر  عوامل،  این  باشند. 
و فرد را در مقابل مبتال شدن به مشکل روان شناختی حمایت 
می کنند و به آن ها کمک می کنند سریع تر بهبود پیدا کنند. یکی 
از سازه هایی که باعث تطابق و سازگاری هرچه بیشتر انسان ها با 
نیازها، چالش ها و تهدیدات زندگی می شود، تاب آوری است. در 
روان شناسی، ظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با عوامل تنش زا و 
فجایع را تاب آوری نامیده اند ]10[. همچنین بیماری  ام اس شدیداً 
موجب نگرانی مبتالیان می شود و آن ها را مجبور به سازگاری با 
ناتوانی های ناشی از بیماری می کند. در تجربه بسیاری از افراد 
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ارتباطی قوی بین نگرانی و بازگشت 
بیماری وجود دارد. بیشتر آن ها این موضوع را که عالئم بیماری 

طی زمان استرس و نگرانی تشدید می شود، بیان می کنند ]7[ 

در  و  جهان  در  بیماری  این  صعودی  سیر  از  نشان  آمارها 
اقدامی همه جانبه در جهت  کشورمان دارد. پس ضروری است 
کنترل و درمان این بیماری انجام شود. مشکالت روانی مولتیپل 
بیماری های  ســایر  و  سالم  جمعیت  بــه  نسبت  اسکلروزیس 
مزمــن به مراتب رایج  تر هستند. ادبیــات تحقیـق تجربی حکایـت 
از نرخ باالی افزایش اضطراب و مشکالت مربوط به روابط و نقش 
راهکارهای  که  است  ضروری  جهت  همین  به  دارد،  اجتماعی 

مناسب و مؤثری برای بهتر زیستن این بیماران پیدا شود ]11[.

شفقت به معنای داشتن موضع مثبت نسبت به خود است، 
به عنوان  خود  به  می رود، شفقت  پیش  بد  همه چیز  که  زمانی 
یک صفت و یک عامل محافظ مؤثر در پرورش انعطاف پذیری 
عاطفی محسوب می شود. شفقت به خود شامل مهربانی با خود 
در مقابل قضاوت و انتقاد از خود، ارتباطات انسانی در مقابل انزوا 
و ذهن آگاهی در مقابل همانندسازی بیش ازحد با دیگران است. 
شفقت به خود موجب احساس مراقبت فرد نسبت به خود، آگاهی 
یافتن، نگرش بدون داوری نسبت به نابسندگی و شکست  های 
خود و پذیرش این نکته است که تجارب وی نیز بخشی از تجارب 
معمول بشری است. درواقع شفقت خود، پذیرش این نکته است 
که رنج، شکست و نابسندگی بخشی از شرایط زندگی است و 
همه انسان ها و ازجمله خود فرد مستحق مهربانی و شفقت است 
]12[. مهربانی با خود، درک خود به جای قضاوت خود و نوعی 
حمایت نسبت به کاستی  ها و بی کفایتی های خود است. اعتراف به 
اینکه همه انسان ها دارای نقص هستند، اشتباه می کنند و درگیر 
رفتارهای ناسالم می شوند، مشخصه احساسات مشترک انسانی 
است ]13[. در درمان متمرکز بر شفقت به خود، ایجاد و یا افزایش 
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یک رابطه شفقت ورز، به جای سرزنش کردن، محکوم  کردن و یا 
خودانتقادی، الزمه کمک به مراجعان می شود. از نتایج درمان 
متمرکز بر شفقت به خود، مهم شمردن بهزیستی، درک و همدلی، 
دیگران،  شمردن  مقصر  عدم  و  قضاوت  عدم  کردن،  همدردی 
تحمل و یا تاب آوری آشفتگی و درد و رنج، ازطریق توجه، تفکر، 
رفتار، تصویرسازی، احساس و حس کردن شفقت آمیز است ]14[. 
ایجاد یک زندگی غنی و پرمعنا، درحالی که فرد رنج ناگزیر موجود 
در آن را می پذیرد، اقدام مؤثری است که به وسیله عمیق ترین 
ارزش های هدایت شده صورت می گیرد. آن هم درحالی که کاماًل 
آماده و متعهد است تنها ازطریق یک اقدام هشیارانه یک زندگی 

پرمعنا بسازد ]15[. 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان جایگزینی برای اشکال 
کالسیک(  شناختی رفتاری  درمان  )مانند  روان  درمانی  سنتی  تر 
تدوین شده است. تأکید اصلی این درمان بر کاهش شدت فراوانی 
هیجانات و افکار آزاردهنده است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
به جای تالش مستقیم برای کاهش موارد اخیر بر افزایش کارآمدی 
رفتاری در عین وجود افکار و احساسات ناخوشایند، تأکید می کند. 
به  عبارت  دیگر، درمانگر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تالش 
نمی  کند تا افکار آشفته  ساز درمان جو را تغییر دهد یا هیجانات 
ناخوشایندش را کاهش دهد ]16[. مطالعات نشان می دهد برای 
بیماری ها، روش های  از  ناشی  روانی  پیامدهای  و کاهش  تغییر 
درمان های  اثربخشی  پژوهش ها  دارد.  وجود  مختلفی  درمانی 
روان شناختی را بر مشکالت روان ناشی از بیماری های متعدد به 
اثبات رساندند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان ازجمله 
درمان های جدی و مؤثر در حل مشکالت و اختالالت روان شناسی 
است که اصول زیربنایی آن شامل: پذیرش و یا تمایل به تجربه 
درد یا دیگر رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار آن هاست. 
عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به عنوان اهداف معنا دار 
شخصی پیش از حذف تجارب ناخواسته است. ازاین رو، درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر شرایط موجود و مسیرهای 
حرکت  بحران ها  در  شخصی  رشد  و  پذیرش  به سمت  پیش رو 
می کند. با توجه  به شرایط پیش آمده در وضعیت فرد، پذیرش 
به تدریج به وجود می آید تا فرد به احساسی برای خودش به عنوان 
یک فرد مناسب ازنظر اجتماعی، جنسی و شغلی دست یابد ]17[.

در پژوهش های متنوعی، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی ]18[ کاهش شدت درد بیماران 
 ،]20[ ناکارآمد  نگرش های  و  پریشانی  کاهش   ،]19[ ام اس 
اضطراب و افسردگی زنان مبتال به بیماری  ام اس]21[، تاب آوری 
]22[، حافظه منطقی و مهارت حل مسئله ]23[، تضاد شناختی و 

افکار خود آیند منفی]24[، مورد پژوهش قرار گرفته است.

درمان متمرکز بر شفقت به افراد می آموزد احساسات دردناک 
خود را کنار نزنند و از آن اجتناب نکنند و آن ها را بپذیرند.بنابراین، 
می توانند در گام اول، تجربه خود را بشناسند و نسبت به آن 

احساس شفقت داشته باشند ]25[. از سوی دیگر شفقت، اذعان 
به این نکته است که همه دردها را نمی توان حل یا درمان کرد، اما 
تمام رنج را می توان با آغوشی از شفقت تسکین بخشید. درواقع 
با ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، ما امکان رویارویی با مشکالت 
و رنج های زندگی را پیدا می کنیم و با شفقت، توانایی برخوردی 
مؤثر در مقابل آن ها را به دست می آوریم. ازآنجایی که پژوهش 
درمورد اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر 
بیماران مولتیپل  نگرانی  بر تاب آوری و شدت  پذیرش و تعهد 
پژوهش حاضر،  نیست، در  پژوهشی  دارای سابقه  اسکلروزیس 
پژوهشگر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که آیا درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت  بر تاب آوری 
و شدت نگرانی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مؤثر است؟ 
و نیز آیا در بین این دو شیوه مداخله در اثربخشی بر متغیرهای 

یاد شده تفاوتی معنادار مشاهده می شود؟

مواد و روش ها

و  پیش آزمون  با  نیمه آزمایشی  طرح  یک  حاضر  پژوهش 
پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر به صورت 
نمونه گیری هدفمند از میان جامعه آماری شامل کلیه مبتالیان به 
مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان توسط پزشکان کلینیک ام اس 
در شهر تهران است که در 6 ماه دوم سال 1398 با تعداد 2500 

نفر انجام شد.

نمونه گیری در پژوهش حاضر به روش هدفمند بود. به این 
صورت که پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و همچنین 
نگرانی پنسیلوانیا به 166 نفر از بیماران جامعه آماری پژوهش 
ارائه شد. از بین آن ها 92 نفر که باالترین نمرات در شدت نگرانی 
و تمرات پایین در تاب آوری کسب کرده بودند، شناسایی شدند.

سپس 45 نفر به کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند و با 
قرعه کشی در 3 گروه 15 نفره )گروه آزمایش اول، درمان متمرکز 
بر شفقت به خود 15 نفر؛ گروه آزمایش دوم، درمان مبتنی بر 

پذیرش و تعهد 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر( جایگزین شدند.

طبق نظر دالور ]26[ برای پژوهش  هایی از نوع آزمایشی و عّلی 
مقایسه  ای حجم نمونه 30 نفر در هر گروه توصیه می  شود. اگرچه 
برخی اوقات تحقیق آزمایشی با تعداد 15 نفر در هر گروه و در 
شرایط کنترل شده، صورت می  گیرد. قبل و بعد از انجام مداخله با 
متغیرهای مستقل )گروه درمانی مبتنی بر شفقت و گروه درمانی 
مبتنی بر پذیرش و تعهد( با انجام آزمون، گروه ها مورد مشاهده و 

اندازه گیری و ارزیابی مجدد قرار گرفتند. 

در این پژوهش به مفاد اخالقی در دو بخش اجرایی و نگارشی 
عمل شده است. در بخش اجرایی حریم خصوصی و محرمانه بودن 
داده  های جمع آوری شده رعایت شد. به این صورت که اطالعات 
این پژوهش مورداستفاده قرار  گردآوری شده در راستای هدف 
گرفته است. همچنین در این پژوهش احترام به کرامت و حقوق 
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توضیح  توجه شد.  آزمودنی  ها  آزادی  و  اسرار  حریم خصوصی، 
آن ها،  از  آگاهانه  رضایت  کسب  آن ها،  برای  پژوهش  اهداف 
اختیاری بودن پژوهش، حق خروج از مطالعه، بدون ضرر بودن 
درمان متمرکز بر شفقت بر خود و درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد، پاسخ به سؤاالت و در اختیار قرار دادن نتایج در صورت 
تمایل به آزمودنی  ها از دیگر اصول اخالقی رعایت شده در این 
پژوهش بود. درمان اثربخش تر یعنی درمان پذیرش و تعهد بعد از 

اتمام کار پژوهش برای گروه کنترل اجرا شد.

مالک  های ورود: ابتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس، رضایت 
آگاهانه برای شرکت در پژوهش، دامنه سنی بین 20 تا 40 سال؛ 
سطح سواد باالتر از سیکل؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم مصرف 
هرگونه داروی آرام بخش که بتواند بر متغیرهای موردمطالعه اثر 

بگذارد )آنتی دپرسانت، ضد اضطراب و آرام بخش ها(.

مالک  های خروج: روان پریشی و مصرف داروهای روان پزشکی و 
روان گردان؛ غیبت بیش از 2 جلسه در جلسات درمانی؛ مشکالت 

شدید خانوادگی و انصراف آزمودنی.

جلسات درمان متمرکز بر شفقت به خود3

جلسات درمانی متمرکز بر شفقت به خود براساس مفاهیم 
پائول گیلبرت و طبق جدول شماره 1 طراحی شده است که در 
ایران روایی محتوایی این بسته با نظرخواهی از 3 نفر متخصص 
روان شناسی بالینی و آشنا به درمان  های موج سوم در دانشگاه 

الزهرا و دانشگاه خوارزمی تهران تأیید شده است ]27[.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد4

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط پژوهشگر دارای مدرک 
دوره آموزش پذیرش و تعهد، با استفاده از پروتکل درمانی که 
روایی محتوایی و کاربردی آن توسط متخصصان روان شناسی 
مورد تأیید قرار گرفته است ]28[، اجرا شد. شرح جلسات در 

جدول شماره 1 آمده است.

مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون

این پرسش نامه 25 گویه در یک مقیاس 5 درجه ای دارد. در 
این پرسش نامه، حداکثر نمره 100 و حداقل نمره صفر است 
و  نمرات سؤاالت است. کانر  برابر مجموع  آزمودنی  نمره هر  و 
دیویدسون پایایی آزمون باز آزمون این پرسش نامه را بر روی 24 
بیمار اختالل اضطراب فراگیر5 و اختالل آسیب پس از سانحه6 را 
0/87 گزارش کردند. روایی همگرای این پرسش نامه با استفاده 

3. Compassion-Focused Therapy (CFT)
4. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
5. Generalized Anxiety Disorder (GAD)
6. Posttraumatic Stress Disorder (PSD)

از پرسش نامه سرسختی کوباسا بر روی 30 نفر از بیماران روان
 پزشکی انجام شده است و نتایج نشان داد پرسش نامه تاب آوری 
با پرسش نامه سرسختی کوباسا 0/83 ارتباط دارد، اما با استرس 
باالی  سطح  می  دهد  نشان  و  دارد  رابطه   0/76 ادراک شده 
به طورکلی  دارد.  ارتباط  پایین  تجربه شده  استرس  با  تاب آوری 
نتایج نشان از پایایی و روایی مطلوب پرسش نامه تاب آوری دارد. 
پرسش نامه تاب آوری در ایران را محمدی در 1385 هنجاریابی 
کرده است و نتایج نشان داد این پرسش نامه از آلفای کرونباخ 
0/89 برخوردار است. درمورد روایی آن با استفاده از روش تحلیل 
عاملی، محاسبه هر نمره با نمره کل نشان داده است که به جز 3 
سؤال، ضرایب سؤاالت دیگر بین 0/14 تا 0/64 بود. در مطالعه 

حاضر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/89 به دست آمد.

 پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا

پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا یک پرسش نامه خود گزارش دهی 
16 سؤالی است که نگرانی شدید، مفرط و غیرقابل کنترل را اندازه 
می گیرد. مقیاس پاسخ گویی به سؤاالت براساس طیف لیکرت 
است. نتایج تحلیل عاملی این پرسش نامه نشان داد مدل 2 عاملی 
این پرسش نامه )عامل نگرانی عمومی و فقدان نگرانی( نسبت 
به مدل تک عاملی دارای برازش بهتری است. ضرایب همسانی 
)با فاصله زمانی 1 ماه( پرسش نامه در حد  بازآزمایی  درونی و 
باالیی بود. همچنین پایائی پرسش نامه یا قابلیت اعتماد آن با 
استفاده از روش اندازه  گیری آلفای کرونباخ 0/88 محاسبه شده 
است. معمواًل دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر به معنای 
عدم پایداری، تا مثبت 1 به معنای پایایی کامل است و هرچه 
مقدار به دست آمده به عدد مثبت 1 نزدیک تر باشد، قابلیت اعتماد 

پرسش نامه بیشتر می  شود ]29[.

یافته ها

نمونه موردمطالعه در پژوهـش حاضـر 45 نفر بیمار مبتال به 
ام اس بود. از این تعداد، به تصادف، 15 نفـر در گروه آزمایش اول 
)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(، 15 نفر در گروه آزمایش دوم 
)درمان متمرکز بر شفقت( و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین 
با  تـا 40 سـال  بیـن 20  دامنه سنی شرکت کنندگان  شدند. 
میانگین 28/84 بود. در جنسیت تعـداد زنان 0/33 برابر مـردان 
بود. تحلیل توصیفی نمونه مورد مطالعه در جداول شماره 2، 3 و 

4 قابل مشاهده است.

به کمک  توصیفی  آمار  ازطریق  داده های کیفی  تحلیل   در 
در  فراوانی  توزیع  و  پراکندگی  مرکزی،  گرایش  شاخص های 
متغیرهای سن و تحصیالت، تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.
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جدول 1. شرح جلسات

ت
سا

جل

محتوای جلسات درمانی گروه 
درمان متمرکز بر پذیرش و تعهد

محتوای جلسات درمانی گروه درمان
 متمرکز بر شفقت به خود

اول
جلسه اول برقراری رابطه درمانی، آشنا 
کردن افراد با موضوع پژوهش و بستن 

قرارداد درمانی.
برقراری رابطه درمانی، آشنا کردن افراد با موضوع پژوهش، پاسخ به پرسش نامه و بستن قرارداد درمانی.

دوم

کشف و بررسی روش های درمانی و 
ارزیابی میزان تأثیر آن ها، بحث درمورد 

موقتی و کم اثر بودن درمان ها با استفاده از 
تمثیل، دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.

در این جلسه هدف برقراری ارتباط اولیه، گروه بندی، مروری بر ساختار جلسات، آشنایی با اصول کلی و درمان 
متمرکز بر شفقت به خود، ارزیابی و بررسی میزان احساس تنهایی و خودانتقادی شرکت کننده ها، عوامل مرتبط 
با نشانه های آن و مفهوم سازی مبتنی بر شفقت به خود بود. در انتهای جلسه تکلیف خانگی به آن ها داده شد. 

از آن ها خواسته شد در خانه به ثبت خودانتقادی ها و چالش های روزانه خودشان بپردازند. رفتار موردنظر از 
شرکت کننده در این جلسه شناسایی شود و آگاهی از احساس تنهایی و خود انتقادی بود.

سوم

کمک به مراجع برای تشخیص راهبردهای 
ناکارآمد کنترل و پی  بردن به بیهودگی 
آن ها، پذیرش وقایع شخصی دردناک 
بدون کشمکش با آن ها با استفاده از 
تمثیل، دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.

هدف شناسایی و معرفی مؤلفه  های شفقت به خود، بررسی هر مؤلفه شفقت در اعضای گروه و شناسایی 
ویژگی های آن، آشنایی با خصوصیات افراد دارای شفقت به خود و مروری بر خودشفقتی اعضا بود. در انتهای 
جلسه درمانی از اعضا خواسته شد تا مؤلفه  های شفقت به خود را در فعالیت های روزانه خود به عنوان تکلیف 
خانگی ثبت کنند. رفتار موردنظر از آن ها در این جلسه شناسایی و آگاهی از مؤلفه های شفقت به خود بود.

چهارم

توضیح درمورد اجتناب از تجارب دردناک 
و آگاهی از پیامدهای آن، آموزش گام های 
پذیرش، تغییر مفاهیم زبان با استفاده از 

تمثیل، آموزش تن آرامی، دریافت بازخورد 
و ارائه تکلیف.

هدف مرور تکالیف جلسه قبل، پرورش احساس گرمی و مهربانی نسبت به خود، پرورش و در اینکه دیگران 
نیز نقایص و مشکالتی دارند )پرورش حس اشتراکات انسانی(، در مقابل احساسات خودتخریبگرانه و شرم، 

آموزش همدردی با خود، شکل  گیری و ایجاد احساسات بیشتر و متنوع تر در ارتباط با مسائل افراد برای افزایش 
مراقبت و توجه به  سالمتی خود بود. در انتهای جلسه درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده شد. از آن ها خواسته 
شد تا مؤلفه های شفقت به خود در فعالیت های روزانه خود را ثبت کنند. رفتار موردنظر از شرکت کننده ها در 

این جلسه شناسایی و آگاهی از مؤلفه های شفقت به خود بود.

پنجم

معرفی مدل رفتاری سه بعدی به منظور 
بیان ارتباط مشترک رفتار/احساسات، 

کارکردهای روان شناختی و رفتار 
قابل مشاهده و بحث درمورد تالش برای 

تغییر رفتار بر اساس آن، دریافت بازخورد و 
ارائه تکلیف.

هدف تمرین جلسه قبل، ترغیب اعضا به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان فرد دارای شفقت به 
خود با غیرشفقت به خود، شناسایی و کاربرد تمرین های پرورش ذهن شفقت  آمیز )ارزش خود شفقتی، همدلی 
و همدردی نسبت به خود و دیگران، آموزش استعاره فیزیوتراپ(، پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به خاطر 
اشتباهات برای سرعت بخشیدن به ایجاد تغییرات بود. در انتهای جلسه درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده 

شد؛ از آن  ها خواسته شد تا اشتباهات روزانه خود را ثبت و عوامل مرتبط با آن را شناسایی کنند. رفتار موردنظر 
از شرکت کننده ها در این جلسه پرورش شفقت به خود بود.

ششم

توضیح مفاهیم نقش و زمینه، مشاهده 
خویشتن به عنوان یک بستر و برقراری 

تماس با خود با استفاده از تمثیل، آگاهی 
از دریافت های حسی مختلف و جدایی از 
حس هایی که جزو محتوای ذهنی هستند. 

دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.

در این جلسه هدف مرور و تمرین جلسه قبل، آشنایی و کاربرد تمرین های پرورش ذهن مشفقانه )بخشیدن، 
پذیرش بدون قضاوت، آموزش استعاره آنفلوانزا و آموزش بردباری(، آموزش پذیرش مسائل؛ پذیرش تغییرات 

پیش رو و تحمل شرایط سخت و چالش  برانگیز با توجه  به متغیر بودن روند زندگی و مواجه شدن با چالش های 
مختلف بود. در انتهای جلسه درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده شد. از آن ها خواسته شد تا بخشش و پذیرش 
بدون قضاوت در فعالیت های چالش  برانگیز روزانه خود را ثبت کنند. رفتار موردنظر اعضا در این جلسه بهبود و 

توسعه شفقت به خود بود.

هفتم

توضیح مفهوم ارزش ها، ایجاد انگیزه برای 
تغییر و توانمند کردن مراجع برای زندگی 
بهتر، تمرین تمرکز، دریافت بازخورد و 

ارائه تکلیف.

در این جلسه هدف مرور جلسه قبل، تمرین عملی ایجاد تصاویر مشفقانه، آموزش سبک ها و روش های 
ابراز شفقت )شفقت کالمی، عملی، مقنعی و پیوسته و به کارگیری این روش ها در زندگی روزمره، خانواده و 

دوستان، آموزش رشد احساسات ارزشمند و متعالی( بود. در انتهای جلسه درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده 
شد. از آن ها خواسته شد تا شفقت را در فعالیت های روزانه خود به کار گیرند. رفتار موردنظر از شرکت کننده ها 

در این جلسه احساس و ارزشمندی شفقت به خود بود.

هشتم

آموزش تعهد به عمل، شناسایی طرح های 
رفتاری مطابق باارزش ها و ایجاد تعهد 
برای عمل به آن ها، جمع بندی جلسات، 

اجرای پس آزمون.

در این جلسه هدف مرور جلسه قبل، آموزش نوشتن نامه  های شفقت آمیز برای خود و دیگران، آموزش روش 
ثبت و یادداشت روزانه موقعیت های واقعی مبتنی بر شفقت و عملکرد فرد در آن موقعیت بود. در انتهای جلسه 
درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده شد. از آن ها خواسته شد تا نامه  های شفقت آمیز برای خود و اطرافیانشان 

بنویسند. رفتار موردنظر از شرکت کننده ها در این جلسه بهبود احساس و ارزشمند شفقت به خود بود.

نهم

در این جلسه هدف آموزش و تمرین مهارت ها، مرور و تمرین مهارت های ارائه شده در جلسات گذشته برای 
کمک به اعضا بود تا بتوانند به روش های مختلف با شرایط متفاوت زندگی خود مقابله کنند و درنهایت 

جمع بندی و ارائه راهکارهایی برای حفظ و به کارگیری این روش درمانی در زندگی روزمره. در انتهای جلسه 
درمانی تکلیف خانگی به اعضا داده شد. از آن ها خواسته شد تا خود شفقثی در چالش های روزانه را ثبت و 

یادداشت کنند. رفتار موردنظر از شرکت کننده ها در این جلسه پرورش و رشد شفقت به خود بود.

در این جلسه، مروری بر 9 جلسه قبلی صورت گرفت و از افراد گروه قدردانی به عمل آمد. سپس از آن ها در دهم
شرایط یکسان پس  آزمون گرفته شد.
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قبل از مداخله در پیش آزمون، نمرات تاب آوری و شدت نگرانی 
در 3 گروه مساوی بودند، اما بعد از مداخله در 2 گروه آزمایش 
نسبت بــه گروه کنترل، میانگین نمرات تاب آوری و شدت نگرانی 
کاهـش یافـت. درصورتی که در گروه کنترل تغییری محسـوس 
مشاهده نشـد. بدین ترتیب در گروه های آزمایشی، درمان مبتنی 
بر پذیرش و تعهد با گروه کنترل P<0/05 و درمان متمرکز بر 
شفقت بــا گروه کنترل P< 0/05، اختالف معنا داری مشاهده شد. 
اثـر این دو درمان، طبق جداول شماره 5 و 6،  اندازه  مقایسه 
درمـان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسـه بـا درمان متمرکز بر 

شفقت ، اثربخشی باالتری دارد.

بحث

بر  مبتنی  درمان  اثربخشی  مقایسه  هدف  با  پژوهش  ایــن 
پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بـر تاب آوری و شدت 
نگرانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس و اینکه کدام روش مؤثرتر 
است، انجام شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
و درمان مبتنی بر شفقت، هریک به تنهایی نسـبت بـه گـروه 
کنتـرل تفـاوت معنا داری را نشـان دادنـد و در بهبـود تاب آوری 
و شدت نگرانی مؤثر بودند مطالعه ای که یافته های آن به طور 
مستقیم با نتایج این پژوهش همسو باشد، مشاهده نشد، اما ایـن 

جدول 3. تحلیل توصیفی تاب آوری در گروه های آزمایش و کنترل

میانگین±انحراف معیارتعدادمتغیرسطحگروه

شفقت
پیش آزمون

15نمره کل تاب آوری

69/01±2/57

6/17±82/29پس آزمون

پذیرش و تعهد
2/56±68/87پیش آزمون

2/26±84/82پس آزمون

کنترل
7/15±66/63پیش آزمون

7/15±74/69پس آزمون
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جدول 2. توصیف تحصیالت شرکت کننده های پژوهش

تعداد )درصد(سطح تحصیالتگروه

شفقت با خود

)6/66(1دیپلم

)13/33(2فوق دیپلم

)53/33(8لیسانس

)26/66(4فوق لیسانس و دکتری

پذیرش و تعهد

)20(3دیپلم

)33/33(5فوق دیپلم

)40(6لیسانس

)6/66(1فوق لیسانس و دکتری

کنترل

)20(3دیپلم

)33/33(5فوق دیپلم

)40(4لیسانس

)20(3فوق لیسانس و دکتری
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یافته با نتایج تحقیقاتی که اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را تأیید کرد، در این زمینه همسو 
است ]3930[ در پژوهش حاضر این دو درمان )درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت( در مقایسـه باهم تفاوت 
معنا داری را نشان دادند و می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش 

و تعهد اثربخش تراست. 

افزایش  در  شفقت  بر  متمرکز  درمان  اثربخشی  تبیین  در 
تاب آوری و مؤلفه های آن در بیماران، می توان گفت از آنجایی 
افزایش  بدن  در  را  توسین  اکسی  ترشح  خودشفقت ورزی  که 
می دهد، این عامل سبب فعالیت بیشتر سیستم امنیت و تسکین 
می شود و افزایش شفقت ورزی به خود نقش اساسی در سیستم 
با فعال کردن سیستم  تنظیم هیجان دارد. به این صورت که 

امنیت و تسکین موجب می شود افراد با پذیرش و درک بیشتری 
با هیجان های دشوارشان روبه رو شوند و بهتر آن را مدیریت کنند 
و به تاب آوری باالتری دست پیدا کنند ]40[. شفقت به خود 
به هیجان های  آگاهی نسبت  توجِه  با  نیازمند هشیاری همراه 
خود است. بنابراین از احساسات پریشان کننده و دردناک اجتناب 
نمی شود، بلکه با آن ها با مهربانی، پذیرش و احساس انسانیت 

مشترک برخورد می شود ]41[.

افراد مبتال به مولتیپل  یافته  ها می توان گفت  این  در تبیین 
اسکلروزیس با بسیاری از اختالالت روان شناختی ازجمله افسردگی 
و اضطراب درگیر هستند، همین موارد می توانند به راحتی فرد 
مبتال را ازنظر امید به زندگی در شرایط بد و ناگواری قرار دهند. 
از طرف دیگر، انسان ها به  طورکلی موضوع شفقت  ورزی و مهربانی 

جدول 4. تحلیل توصیفی نگرانی در گروه های آزمایش و کنترل

میانگین±انحراف معیارتعدادمتغیرسطحگروه

شفقت
پیش آزمون

15نمره کل نگرانی

66/59±5/16

8/20±37/42پس آزمون

پذیرش و تعهد
7/46±67/59پیش آزمون

2/28±50/23پس آزمون

کنترل
2/13±51/28پیش آزمون

5/81±56/42پس آزمون

جدول 5. تحلیل کوواریانس مقایسه درمان متمرکز بر شفقت به خود با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس

ضریب اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

464/131464/135/880/000/41گروه

---2209/732878/91خطا

___-3928430کل

جدول 6. تحلیل کوواریانس مقایسه درمان متمرکز بر شفقت به خود با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس

ضریب اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

520/831520/8342/600/0010/68گروه

---241/53288/62خطا

___-9077/0030کل
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نسبت به خود را نیاموختند که این موضوع نیز می تواند برای آن ها 
مزید بر علت شود. بنابراین افراد در این درمان ابتدا با استفاده از 
ذهن آگاهی )بهوشیاری(، تجربه هیجانی خودشان را می  شناسند 
خود  منفی  احساسات  به  نسبت  مشفقانه  بازخوردی  سپس  و 
پیدا می کنند ]42[. در همین رابطه نشان داده شده است ذهن 
شفقت ورز نسبت به خود و دیگران در زمان مواجهه با تنیدگی 
می تواند باعث افزایش تاب آوری شود ]43[. در درمان متمرکز بر 
شفقت، افراد می آموزند از احساسات دردناک خود اجتناب نکنند 
اول، تجربه  بنابراین می توانند در گام  نادیده نگیرند.  و آن ها را 
خود را بشناسند و نسبت به آن احساس شفقت داشته باشند. در 
تمرین های خودشفقتی بر تن آرامی، ذهن  آرامی، شفقت به خود و 
ذهن آگاهی تأکید می شود که نقش بسزایی در آرامش ذهن فرد، 

کاهش تنیدگی و افکار خود آیند منفی خواهد داشت ]25[. 

می توان اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شدت نگرانی را 
به این شکل تبیین کرد که درمان متمرکز بر شفقت به دنبال 
با توجه،  توأم  شفاف سازی اجزای اصلی شفقت مثل حساسیت 
انگیزه مراقبت، همدردی، همدلی، تحمل پریشانی و داشتن دیدگاه 
غیرقضاوتی است. درواقع پرورش شفقت به خود، شفقت به دیگران 
و پذیرش شفقت از سوی دیگران، می تواند پناهگاه روان شناختی 
امن و معنوی را به وجود آورد که درنتیجه آن افراد به طور مؤثری 
با پیشامدهای آسیب زای زندگی روبه رو شوند. درمان مبتنی بر 
شفقت همانند یک روش تنظیم هیجانی مثبت عمل می کند و 
هیجانات منفی را کاهش می دهد و هیجانات مثبت را جایگزین 
آن ها می کند. به نظر می رسد به واسطه این خودتنظیمی هیجانی، 
مشکالت روان شناختی کاهش می یابد و درنتیجه ادراک فرد از 
توانایی های خود به ویژه درزمینه هیجانی و عاطفی در مقابله با 

موقعیت ها و شرایط تنش زا بهبود می یابد ]44[.

تحقیقات گذشته به نقش اثربخش درمان مبتنی بر شفقت بر 
خود انتقادگری اشاره کردند ]45[. با توجه  به اینکه بیماران مولتیپل 
تغییراتی  بدنی دچار  توانایی های  و  ازنظر وضعیت  اسکلروزیس 
می شوند و این تغییرات ممکن است افراد را دچار خودسرزنشگری 
و درنتیجه نگرانی و نشخوار فکری در مورد وضعیت جسمانی خود 
کنند، درنتیجه درمان مبتنی بر شفقت از طریق اثرگذاری بر حوزه 
خود انتقادگری می تواند به کاهش نشخوارگری و نگرانی بیماران 

دچار مولتیپل  اسکلروزیس منجر شود.

شفقت به خود ازجمله عواملی است که در کاهش اضطراب 
و نگرانی کمک می کند. شفقت به خود شامل مراقبت از خود 
در مواجهه با سختی  های ادراک شده است و خودشفقتی باال با 
بهزیستی روان شناختی همراه است و از فرد در مقابل استرس 
برای  قدرتمند  پیشگوی  به خود یک  حمایت می کند. شفقت 
سالمت روانی است که در کاهش استرس، اضطراب و نگرانی مؤثر 
است ]46[. در تمرین های شفقت ورزی بر تن آرامی، ذهن آرام و 
شفقت ورز و ذهن آگاهی تأکید می شود که در آرامش ذهن فرد، 

کاهش استرس و اضطراب نقش بسیاری دارد. به طورکلی می توان 
گفت اشـخاص دارای خودشفقتی در مقایسه با کسانی که فاقد 
خودشفقتی هستند، بسیار خوش بین تر هستند و درنتیجه بهتر 

می توانند با هیجانات منفی خود کنار آیند ]42[.

در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 
بر  مبتنی  رویکرد  در  بیماران، می توان گفت  در  نگرانی  شدت 
پذیرش و تعهد اعتقاد بر این است که رنج انسان از انعطاف ناپذیری 
روان شناختی او حاصل می شود که با آمیختگی شناختی و اجتناب 
اولین  این رویکرد،  بنابراین در  تجربه ای تقویت می شود ]47[. 
هدف درمان، خنثی کردن رفتارهای اجتنابی و دومین هدف، 
ارتقای انعطاف پذیری روان شناختی که ازطریق 6 فرایند رفتاری 
یعنی ارتباط با زمان حال، پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، 
شناسایی ارزش ها و عمل متعهدانه به ارزش ها به دست می آید. 
کاهش نگرانی به عنوان یک ساختار اساسی متشکل از تحمل، 
توجه، جذب، ارزیابی و تنظیم تجارب احساسی منفی و به ویژه 
پیشگیری از اقدام به اجتناب یا واکنش هیجانی درنظر گرفته 
شده است و از طرفی با درنظر گرفتن این حقیقت که داشتن 
زندگی با کیفیت، راحت، آرام و سرشار از سالمتی در گرو پذیرش 
احساسات منفی و مثبت در قدم اول و تعهد به کاهش احساسات 
منفی به شیوه متعادل و آرام در قدم دوم است )کاهش نگرانی 
از همین فرایند شکل می گیرد(. می توان انتظار داشت تا درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نگرانی درمانجویان مؤثر 
باشد ]48[. درحقیقت کاهش نگرانی نشانه سازش یافتگی مطلوب 
در شخص است و فرد سالم یاد می گیرد که نگرانی را به عنوان یک 
احساس در زندگی بپذیرد و این همان موضوعی است که هدف 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است و آن را به عنوان مداخله ای 
مؤثر بر کاهش شدت نگرانی معرفی می کند. درنتیجه طبیعی 
است درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به واسطه امتیازاتی همچون 
جداسازی فرد از افکارش و پذیرش رنج برخی مشکالت ذهنی و با 
افزایش تعهد به عمل مثبت در جهت بهبود خود بر کاهش شدت 

نگرانی مؤثر باشد. 

ازطریق  را  نگرانی  احتمااًل  تعهد  بر پذیرش و  درمان مبتنی 
کاهش توقعات بیمارگونه، کاهش سریع هیجانات منفی و افکار 
آزارنده و پذیرش آن ها در سطح ذهن و بدن به عنوان ملزومات 
انسان بودن، افزایش می دهد، به عالوه سبب می شود فرد وقایع را 
ازنظر شناختی جذب، ارزیابی و تنظیم کند و به این ترتیب شدت 
نگرانی کاهش یابد. افراد مبتال به مولتیپل  اسکلروزیس افکار و 
هیجانات منفی زیادی ناشی از شرایط بیماری تجربه می کنند. 
به منظور مقابله با چنین هیجانات و افکاری، آن ها نیازمند تسکین 
دادن و رفع کردن و از همه مهم  تر نیازمند غلبه بر برچسب  های 
باید  افراد  این  هستند.  آسیب  هرگونه  بدون  بیماری  از  ناشی 
پذیرش خود را بدون و یا با کمترین میزان آسیب از هیجان های 

منفی افزایش دهند و در این راستا متعهدانه گام بردارند.
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با  اسکلروزیس  به طور خاص مولتیپل   بیماری مزمن،  تجربه 
برچسب ها و نگرش  های خاص اجتماع از عوارض و ناتوانایی  های 
ناشی از آن، تجربه  ای است بسیار سخت که با اضطراب و نگرانی 
درباره آینده بیماری همراه است و تمام نظام فکری فرد بیمار را 
تحت تأثیر قرار می  دهد و اختاللی در نظام فکری و روانی بیمار به 
وجود می  آورد که با حالت عدم تعادل هیجانی همچون اضطراب، 
افسردگی، تنفر، عصبانیت و غیره همراه است. ازآنجایی که در 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارزش  ها، عمل مؤثر، پذیرش، 
زیستن در زمان حال و دست یابی به حسی متعالی از خویشتن 
در کاهش عالئم  درمان  این  است که  پرواضح  تأکید می شود، 

نگرانی مؤثر واقع شود. 

بر  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان  اثربخشی  درخصوص 
تاب آوری مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس، می توان گفت درمان 
پذیرش و تعهد به دنبال آن است که به بیمار بیاموزد چگونه 
راهبردهای کنترل فکر را رها کند و با افکار مزاحم آمیخته نشود 
را راحت  تر تحمل کند. درحقیقت  نامطبوع  و چگونه هیجانات 
تکنیک  های پذیرش و گسلش، میزان آزاردهندگی این موقعیت 
موقعیت  های  اضطراب  کاهش  می دهد.  کاهش  فرد  برای  را   ها 
پراسترس درنتیجه استفاده از تکنیک  های پذیرش و گسلش به 
افزایش تاب آوری منجر می شود. با توجه  به اینکه یکی از موارد 
مورد تأکید این درمان شناخت و پایبندی به ارزش  هاست، شاید 
بتوان گفت این مسئله به افراد کمک می کند تا به جای پرداختن به 
مشکالت زندگی بر ارزش  ها متمرکز شوند و ضمن انتخاب اهداف 
و ارزش  ها از پرداختن و تمرکز بی  فایده بر مشکالت پرهیز کنند. 

در این درمان، افراد می  آموزند وجود عوامل فشارزا ، اضطراب ها و 
فکرها به خودی خود مسئله  ساز نیست، بلکه تالش برای تاب آوری 
در برابر آن ها مشکل اصلی است. درواقع هدف این درمان افزایش 
خزانه رفتاری فرد در حضور رفتارهای پراسترس است. چیزی 
که انعطاف  پذیری روان شناختی است. درواقع فرایندهای مرکزی 
درمان پذیرش و تعهد به شرکت کنندگان آموزش می دهد چگونه 
مزاحم  افکار  از  کنند،  رها  را  مسئله  حل  اجتنابی  راهکارهای 
گسلیده شوند، به جای خوِد مفهوم  پردازی شده خوِد مشاهده  گر 
را تقویت کنند، رویدادهای درونی را به جای کنترل بپذیرند و به 
ارزش های تصریح شده خود بپردازند ]22[. به کارگیری پذیرش 
و تعهد به علت سازوکارهای نهفته در آن مانند پذیرش، افزایش 
بدون  لحظه، مشاهده  گری  در  آگاهی، حساسیت زدایی، حضور 
قضاوت، رویارویی و رهاسازی می  تواند ضمن کاهش عالئم روانی 

اثربخشی را افزایش دهد و موجب تاب آوری شود.

 با آموزش مهارت های مقابله ای، افراد در رویارویی با رویدادهای 
استرس  زا با خوش  بینی و اعتمادبه نفس برخورد می کنند، رویدادها 
را قابل کنترل می بینند و به طورکلی سیستم پردازش اطالعات 
به کار می  اندازند. درواقع درمانگران  به شیوه مؤثرتری  را  خود 
و  پذیرش  در  ُمراجع  به  محتوا،  تغییر شکل  بر  تمرکز  به جای 

داشتن تمایل به تجربه کردن افکار و احساسات کمک می کنند و 
با استفاده از فنون ذهن آگاهی بر اصالح توجه و آگاهی مراجعین 
تأکید می  ورزند. این رویکرد از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش 
روان شناختی  انعطاف  پذیری  افزایش  برای  گسلش شناختی  و 
استفاده می کند ]49[. درمان پذیرش و تعهد از افزایش توانایی 
مراجعان برای ایجاد ارتباط باتجربه  شان در زمان حال و بر اساس 
آنچه در آن لحظه برای آن ها امکان پذیر است، ناشی می شود که 

می تواند در افزایش تاب آوری افراد مؤثر باشد.

تله های  از  افراد  آزادسازی  بر  تعهد  و  پذیرش  درمانی  روش 
و  پذیرش  رویکرد  در  تأکید می کند.  و هم جوشی زدایی  ذهنی 
رهایی  به منظور  افراد  به  تعهد ضرورتی مطرح می شود: کمک 
از خودارزیابی ها و برچسب  زدن  های آزاردهنده که با هیجانات 
دردناک همراه هستند و تحت عنوان انعطاف پذیری روان شناختی 
به کار می رود. این  حاصل مجموعه ای از فرایندها مثل گسلش، 
عمل  پذیرش،  زمینه،  به عنوان  خود  ارزش ها،  به  بودن  متعهد 

متعهدانه و ذهن آگاهی است.

نتیجه  گیری

اثربخشی درمان  با موضوع مقایسه  یافته های مطالعه حاضر 
بیانگر  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان  و  شفقت  بر  متمرکز 
اثربخشی هر دو درمان در کاهش شدت نگرانی و افزایش تاب آوری 
مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس است. در مورد مقایسه میزان 
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد نیز تفاوت معنا داری وجود دارد و می توان گفت درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد به مراتب اثربخشی بیشتری بر شدت 
نگرانی و شدت نگرانی بیماران در مقایسه با درمان متمرکز بر 
شفقت دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه  به پشتوانه های 
پژوهشی متعددی که در حوزه های متفاوت در تأیید اثربخشی 
روان شناختی  عالئم  کنترل  است،  شده  مطرح  درمان  دو  این 
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروز مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

از محدودیت های این پژوهـش می توان بــه ناتوانی در کنترل 
تمامی متغیرهای مزاحم، مشکالت روزمره بیماران در حین درمان 
با توجه  به شرایط پاندمی کرونا و قرنطینه شدن این بیماران و 
متعاقب آن نداشـتن دوره پیگیری، عدم تحقیقات و مطالعات 

مشابه در موضوع موردنظر اشاره کرد. 

جامعه  شدن  محدود  پژوهش،  محدودیت های  مهم ترین 
پژوهش به بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه  کننده 
به کلینیک ام اس و استفاده از ابزارهای خودگزارشی بود که این 
محدودیت ها در استفاده از نتایج و تعمیم آن ها باید موردتوجه قرار 
گیرد. بنابراین توصیه می شود پژوهش هایی ازاین دست با استفاده 

از مصاحبه به جای پرسش نامه صورت گیرد.
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با توجه  به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می  شود در 
میزان  تا  شود  استفاده  بلندمدت  پیگیری  از  آتی  پژوهش  های 
اثرگذاری درمان متمرکز بر شفقت به خود با درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد به طور دقیق  تری بررسی شوند. با درنظر گرفتن این 
مسئله که محیط زندگی، کار، شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد 
مواردی تأثیرگذار بر نتایج پژوهش است، در تعمیم نتایج به کل 
جامعه مبتالیان به مولتیل اسکلروزیس باید احتیاط شود. پیشنهاد 
می  شود در پژوهش  های آتی گروه آزمایش سوم هم درنظر گرفته 
شود که درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شفقت را بر نمونه پژوهش 
موردمطالعه قرار دهند. به عالوه از آنجایی که مدت ابتال و نمرات 
مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده7 بیماران ممکن است بر برخی 
متغیرهای روان شناختی بیماران تأثیر گذار باشد، توصیه می شود 

در پژوهش های آتی این 2 فاکتور درنظر گرفته شوند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

به   IR.IAU.TJ.REC.1399.012 اخالق  کد  با  مطالعه  این   
تصویب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام رسیده است.

حامی مالی

پردیس  دکتری  مقطع  دانشجویی  رساله  حاصل  مقاله  این   
میرمعینی رشته روان شناسی سالمت است و هیچ گونه کمک مالی 
از سازمانی های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

ام اس  فلوشیپ  صائین،  عظیمی  امیررضا  مستمر  حضور  از 
کلینیک ام اس که در تمام مراحل اجرایی و پژوهش علمی ما را 

مورد لطف و محبت خود قرار دادند، تشکر می شود.

7. Expanded Disability Status Scale (EDSS)

پردیس میر معینی و همکاران. مقایسه تأثیر درمان پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر شدت نگرانی و تاب آوری بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
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