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Abstract
In addition to the destructive effects of MS, there are emotional and
psychological problems. The aim of this study was to compare the
effectiveness of acceptance, commitment and reality therapy based on
reducing anxiety sensitivity in women with MS in Urmia. The research design
was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical
population of this study included women with MS referred to the MS
Association of Urmia in 1398, Among them, a sample of 45 people were
selected as volunteers and randomly assigned to the groups. Then a pre-test
was held, but due to the drop, 1 person in the two experimental groups, the
study was performed based on 43 people. For the first experimental group, the
intervention based on acceptance and commitment was performed, and for the
second experimental group, reality therapy was performed, while the control
group did not receive any training. The research instruments included Reese
 Corresponding Author: alishaker2000@gmail.com
How to Cite: Sepas, L., Shaker Dioulag, A., Khademi, A. (2022). Comparison of the
Effectiveness of Acceptance-Based Therapy and Reality Therapy on Reducing
Anxiety Sensitivity in Women with MS in Urmia, Journal of Culture of Counseling
and Psychotherapy, 13(51), 85-113.

Original Research
Accepted: 2022/04/04

Ph.D. Student of Psychology, Department of
Psychology, Psychological Researchers Center,
Urmia Branch, Islamic Azad University,Urmia,
Iran

Received: 2021/10/07

Comparison of the Effectiveness of Acceptance-Based
Therapy and Reality Therapy on Reducing Anxiety
Sensitivity in Women with MS in Urmia

ISSN: 2345-6051

DOI: 10.22054/QCCPC.2022.64043.2808

eISSN: 2476-6178

Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy
Vol. 13, No.51, Autumn 2022
qccpc.atu.ac.ir

1401  | پاییز51  | فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة86

and Peterson Anxiety Sensitivity Scale (1985). Both treatments showed an
effect on reducing anxiety sensitivity in patients with multiple sclerosis (MS),
and the most effective intervention acceptance and commitment (p <0.05) had
an effect on reducing anxiety sensitivity. The findings of this study provide
useful information about reality therapy and treatment based on acceptance
and commitment to reducing anxiety sensitivity. Clinical counselors and
psychologists can use both therapeutic interventions to reduce anxiety
sensitivity in patients with MS.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی
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بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتال به  MSدر شهر ارومیه

چکیده
بيماري  MSعالوه بر اثرات مخرب جسمانی ،مشكالت هيجانی و روان شناختی نيز به دنبال دارد .هدف از
اين پژوهش برر سی مقاي سه اثربخ شی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد و واقعيت درمانی بر کاهش ح سا سيت
پسمزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ مماري اين پژوهش شامل زنان مبتال به  M.Sمراجعهکننده به انجمن
 M.Sشهر اروميه در سال  1398بود که از بين منها يک نمونه  45نفري به صورت داوطلب انتخاب شدند
و به صورت تصادفی در گروهها قرار گرفتند .سپس پيشمزمون برگزار شد که البته به علت ريزش 1 ،نفر
گرفتند .براي گروه مزمايشططی اول ،مداخله مبتنی بر پذيرش و تعهد اجرا شططد و براي گروه مزمايشططی دوم
واقعيت درمانی اجرا شططد ،درحالیکه گروه کنترل هيچ مموزشططی دريافت نكردند .ابزار پژوهش شططامل
مقيا

حسطططاسطططيت اضطططارابی ريس و پترسطططون ،)1985( ،بود .روش تحليل دادهها مزمون مماري تحليل

واريانس با اندازهگيري مكرر بود نتايج تحليل نشان داد هر دو درمان بر کاهش حساسيت اضارابی ،بيماران
مبتال به مالتيپل اسكلروز ( )MSاثر داشتهاند و بيشترين تأثير را مداخله پذيرش و تعهد ) p(<0/05بر کاهش
 نويسنده مسئولalishaker2000@gmail.com :
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در دوگروه مزمايش ،پژوهش بر اسططا

 43نفرانجام شططد .در دو گروه مزمايشططی و يک گروه کنترل قرار

ISSN: 2345-6051

اضططارابی در زنان مبتال به  m.sدر شططهر اروميه بود .طرح پژوهشططی نيمه مزمايشططی از نوع پيشمزمون –
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حسططاسططيت اضططارابی داشططته اسططت .يافتههاي اين پژوهش اطالعات مفيدي را در ارتباط با واقعيت درمانی و
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر کاهش ح سا سيت ا ضارابی فراهم میکند ،م شاوران و روان شنا سان بالينی
میتوانند براي کاهش حساسيت اضارابی در بيماران مبتال به  M.Sاز هر دو مداخله درمانی استفاده نمايند.

کلیدواژهها :مولتیپل اسکلروز ،واقعیت درمانی ،درمان مبتنی بر پذیرش ،تعهد ،حساسیت
اضطرابی .زنان مبتال به ام اس.
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مقدمه
مولتيپل اسكلروزيس ( )M.Sيک بيماري شايع و مزمن است که شامل ترکيبی از عالئم
عصبی ،شناختی و روانی است که میتواند به روشی غيرقابلپيشبينی عود کند ،بهبود يابد
يا پيشرفت کند (دورستين ،روبرترز ،مورفی و هاب .)2019 ،1اين بيماري معموالً در اوايل
بزرگسالی با عالئمی همچون اختالل بينايی و حسی ،ضعف اندام ،مشكالت راه رفتن،
تغييرات خلقی و شناختی ،مشكالت مثانه و روده تظاهر پيدا میکند و منجر به يک ناتوانی
طوالنیمدت در افراد مبتال میشود (وان در فين؛ هين؛ هيرسماو هيونتيک .)2020 ،2علت
اصلی بيماري  M.Sهنوز مشخص نيست اما برخی از ژنها به همراه عوامل محيای مانند قرار
گرفتن در معرض اشعه ماوراءبنفش ،عفونت ويرو

اپستين بار ،3چاقی و استعمال دخانيات

احتمال ابتال به  M.Sرا افزايش میدهد (دوبسون و جيوانونی .)2019 ،4تخمين زده میشود
حدود  2/5ميليون نفر ،در سراسر جهان به بيماريام ا

مبتال باشند (پارامونوا؛ ترپينا؛ کالينا؛

سجاکستر؛ ) 2020 5و زنان حداقل سه برابر بيشتر از مردان ممكن است به اين بيماري مبتال
بشوند (پک پور؛ ديسانتو؛ ملتمن؛ تورمر واسچيميرر .)2015 ،6در ايران نيز شيوع اين بيماري
در حدود  15تا  30نفر در هر صدهزار نفر میباشد (پيامنی و ميري.)1390 ،
عالوه بر عالئم جسمانی و فيزيكی بیشماري که درنتيجهي ابتال به بيماري  M.Sظاهر
میشود ،مشكالت هيجانی و روانشناختی که بيماران مبتال به  M.Sتجربه میکنند منجر به
کاهش توانايی سازگاري اين افراد شده و مشكالت زندگی را براي منها چند برابر میکند
(دورينگ؛ پفولر؛ پل و دور .)2012 ،7يكی از مشكالت روانشناختی مرتبط با هيجان و
1. Dorstyn, D. S. Roberts, R. M. Murphy, G. & Haub, R.
& 2. van der Feen, F. E. de Haan, G. A. van der Lijn, I. Heersema, D. J. Meilof, J. F.
Heutink, J.
3. Epstein–Barr virus (EBV) infection
4. Dobson, R. & Giovannoni, G.
5. Paramonova, N. Trapina, I. Dokane, K. Kalnina, J. Sjakste, T. & Sjakste, N.
& 6. Pakpoor, J. Disanto, G. Altmann, D. R. Pavitt, S. Turner, B. P. Marta, M. ...
Schmierer, K.
7. Döring, A. Pfueller, C. F. Paul, F. & Dörr, J.

 | 90فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 51پاییز 1401

عاطفه در افراد مبتال به  M.Sحساسيت اضارابی 1است (سليمانی ،حبيبی و تاجالدينی.)1395 ،
حساسيت اضارابی يک عامل خار روانشناختی است که در ماالعات بالينی و
همهگيرشناسی اختالالت اضارابی بسيار موردتوجه قرارگرفته است (هوون کمپ؛
هرملينک 2وشر؛ باتالن؛ پنيفكس؛ جرنيمو ؛ اسچوورز؛ ريس .)2019 ،حساسيت اضارابی
را میتوان بهعنوان تر

شديد از احساسات بدنی مربوط به برانگيختگی (مانند تپش قلب،

تعريق يا لرزش) دانست که ناشی از باورهاي ناکارممد در مورد معنی و پيامدهاي احساسات
است (تيلور؛ .)20203افراد با حساسيت اضارابی باال داراي ارزيابی منفی و تر
رايج اضاراب هستند که اين تر

از عالئم

يا ارزيابی منفی منجر به واکنش شديدتري میشود و

بهنوبه خود منجر به افزايش شدت عالئم اضارابی در اين افراد میگردد .به اين طريق فرد
گرفتار يک چرخه معيوب در تجربه عالئم اضارابی میشود (ويتون؛ ديكون؛ امسيگرا ؛
بيرمان؛ مبرومويچ؛ .)2012 4به عنوان مثال افراد با حساسيت اضارابی باال ممكن است شروع
احساسات بدنی مانند تپش قلب را به عنوان شاخصی از حمله قلبی و يا داشتن سردرد را نشانه
ي تومور مغزي تلقی کنند (اوتو؛ اسميتس؛ فيتزجرالد؛ پاورز؛ باريد؛ مبرومويچ؛ بلكی؛
 .)52019افرادي که حساسيت اضارابی بااليی دارند ،تمايل دارند از تجربيات ناخوشايندي
که ممكن است عالئم اضارابی منها را تحريک کند ،اجتناب کنند ،استراتژي که بر مبناي
اجتناب است اضاراب را تشديد میکند (مبروموويچ؛ بلكی6؛.)2020
بررسیها نشان دادهاند که حساسيت اضارابی يک عامل مسيبپذيري مهم در ايجاد
و تداوم اختاللهاي روانی است و ازجمله متغيرهاي واساهاي مهم بين تنيدگی و بيماري
است (تيلور؛ جانگ؛ استيوارت؛ مستين؛ .)20087در همين راستا نتايج پژوهش هارتونيان

8

1. Anxiety sensitivity
2. Hovenkamp-Hermelink, J. H. Voshaar, R. C. O. Batelaan, N. M. Penninx, B. W.
Jeronimus, B. F. Schoevers, R. A. & Riese, H.
3. Taylor, S.
4. Wheaton, M. G. Deacon, B. J. McGrath, P. B. Berman, N. C. & Abramowitz, J. S.
5. Otto, M. W. Smits, J. A. Fitzgerald, H. E. Powers, M. B. & Baird, S. O.
)6. Abramowitz, J. S. & Blakey, S. M. (Eds.
7. Taylor, S. Jang, K. L. Stewart, S. H. & Stein, M. B.
8. Hartoonian
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( )2015و همكاران نشان داد که يكی از پيشبينی کنندههاي ميزان باالي اضاراب در افراد
مبتال به  M.Sساوح باالي حساسيت اضارابی میباشد .سليمانی و بابايی ( ،)1395نيز دريافتند
که بيماران مبتال به  M.Sدر مقايسه با افراد عادي حساسيت اضارابی بااليی را از خود نشان
میدهند.
ماالب مارحشططده نشططان میدهد که بيماران مبتال به ام ا
متعددي دارند .اين مشطكالت سطالمت روان افراد مبتال به ام ا

مشططكالت روانشططناختی
را تحت تأثير قرار میدهد.

از همين رو اهميت مداخالت روان شناختی براي کاهش و حتی رفع اين مشكالت در اين
بيماري اهميت دوچندان پيدا میکند .در اين ميان اسطططتفاده از درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد 1بهعنوان يكی از رايجترين و پرکاربردترين مداخالت میتواند بسيار اثربخش باشد.
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد به جاي تغيير بر پذيرش مگاهانه تجارب درونی تأک يد
میکند (سامن؛ ديفن باچر؛ اسچد؛ پنتو؛ پكنهام؛ فيدريچ؛)22021
سازه و مفهوم اساسی درمموزش گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد من است که رنجها
و تأمالت روانشططناختی بهوس طيله اجتناب کردن از تجارب ،شططناختهاي درهمتنيده ش طده،
شطكسطت در برمورده کردن نيازهاي رفتاري و تابيق نيافتن با ارزشهاي اسطاسطی ايجاد می
شود (عراقی؛ بزازيان؛ اميري؛ قمري؛.)1399
هدف کلی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،افزايش انعااف پذيري روانشطططناختی
اسطططت ،يعنی به افراد کمک میشطططود تا تجارب ذهنی خود (افكار ،هيجانات و  )...را بدون
قضطططاوت بپذيرند و از تمام حاالت روانی ،افكار و رفتار خود در لحظه حال مگاهی يابند و
ماابق با ارزشهاي خود رفتار کنند ،حتی زمانی که افكار و احسططاسططات فرد مخالف اقدام
ارز شمند او با شند (گري؛ کالجيهان؛ هيز؛ گلن -الو ستون؛ .)20073درمان پذيرش مبتنی بر
تعهد به افراد مموزش میدهد که بتوانند بهصطططورت کارممد با دنياي تجربی خود در تما
باشند (مژدهی؛ اعتمادي.)1390.
در ارتباط با اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،نتايج پژوهش ابن نصير و خالقی
1. Acceptance and commitment based therapy
2. Samaan,M.Diefenbacher,A.Schade,C.Pontow,I.M.Pakenham,K.&Fydrich,T
3. Gregg, J.A. Callaghan, G.M. Hayes, S.C. Glenn-Lawson, J.L
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پور نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،حساسيت اضارابی بيماران را کاهش داده
است (ابن نصير؛ خالقی پور؛  .)1397در مقابل رويكرد واقعيت درمانی يک روش مشاوره
و رواندرمانی است که ويليام گالسر روانپزشک من را بنيانگذاري کرده است .واقعيت
درمانی به مردم کمک میکند تا خواسطططته ها ،نيازها ،ارزش هاي رفتاري و راه هايی را
بررسی کنند که به رسيدن نيازهايشان کمک میکنند .واقعيت درمانی شيوهاي است مبتنی
بر عقل سليم و درگيريهاي عاطفی ،که در من بر واقعيت ،قبول مسئوليت و شناخت امور
در ست و نادر ست و ارتباط منها با زندگی روزمره فرد تأکيد می شود .رويكرد گال سر،
مميزة منحصططربهفردي از فلسططفه وجودي و شططيوههاي رفتاري اسططت که به روشهاي
خودگردانی رفتار درمانگران شباهت دارد .هدف اصلی واقعيت درمانی همانا تغيير هويت
ناموفق و ايجاد رفتار م سئوالنه در فرداست ،زيرا رفتار غيرم سئوالنه ان سان موجب ناراحتی
و اضاراب او می شود (کلش .)12002 ،واقعيت درمانی يک رويكرد درمانی مراجع-محور
مبتنی بر نظريه انتخاب اسططت و از من بهعنوان تئوري کنترل نيز ياد میشططود (فرمانی؛ تقوي؛
فاطمی؛ صفوي؛ .)2015نظريه انتخاب مبتنی بر اين ايده است که ما توسط پنج نياز اساسی،
نياز به ع شق ،مزادي ،قدرت ،تفريح و بقا اداره می شويم که برمورده ساختن منها زندگی
باارزشطططی را براي ما تضطططمين میکنند؛ بنابراين هدف از انتخابهاي ما تأمين اين نيازهاي
اسططاسططی اسططت (مكنون .)22019 ،اصططول اوليه واقعيت درمانی و نظريه انتخاب بدين معنی
است که افراد م سئوليت تمام رفتارهاي شان را برعهده میگيرند .اين باور که فرد در مقابل
رفتارش مسططئول اسططت ،يكی از دسططتاوردهاي مهم نظريه انتخاب اسططت و هنگامیکه فرد
تع هدي را در يک موقع يت می پذيرد اين مسطططئول يت پذيري افزايش می يا بد (دلی لر؛
هواسططی؛ .)1398واقعيت درمانی بيان میدارد که انسططانها هميشططه طوري رفتار میکنند تا
دنيا و خودشان را براي ارضاي نيازهاي شان کنترل کنند و اين سبک از کنترل میتواند در
بروز مشكالت روان شناختی افراد نقش داشته باشد (بنیهاشمی؛ حاتمی؛ حسنی؛ صاحبی؛
 .)1399در ارتباط با اثربخشی واقعيت درمانی نتايج پژوهش فرمانی ،تقوي ،فاطمی ،صفوي،
1. Kelsch, D. M.
2. Mocan, D.
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( )2015نشطططان داد که به کارگيري واقعيت درمانی ،بهطور قابلتوجهی منجر به کاهش
ن شانههاي ا ضاراب در بيماران مبتال به  M.Sشده ا ست .در همين را ستا سليمانی و بابايی،
( )1390در م اال عه ا ي مارح کرد ند که مموزش واقع يت در مانی مبتنی بر نظر يه انت خاب،
ميزان اضاراب را کاهش و اميدواري را افزايش میدهد .واقعيت درمانی و درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد اشططاره به دو مداخلهاي دارند که در ماالعات متعدد ،اثربخشططی منها در
بهبود عالئم روانشطططناختی در افراد و گروه هاي مختلف و تأثير من در کاهش عالئم
اضارابی ،افسردگی و همچنين اصالح افكار و نگرشهاي تحريفشده و غيرمناقی نشان
داده شطططده اسطططت و هر دودرمان بهعنوان دو رويكرد مؤثر در کاهش و اصطططالح عالئم
اضطططارابی میباشطططند و همچنين به دليل ضطططرورت توجه به بيماريهاي مزمن مانند  M.Sو
وجود ح سا سيت ا ضارابی در بيماران مبتال به  M.Sو با توجه به اينكه پژوهشهاي صورت
گرفته در اين زمينه بسيار اندک هستند ،انجام چنين تحقيقاتی ازلحاظ علمی میتواند به فهم
مكانيسم و روشهاي بهينه در انجام فعاليتهاي مشاورهاي و درمانی کمک نمايد و زمينه را
براي درمان و پيشططگيري فراهم نمايد .لذا هدف از انجام پژوهش حاضططر مقايسططه اثربخش طی
واقعيت درمانی و درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر کاهش حسططاسططيت اضططارابی در زنان
مبتال به  M.Sبود.

روش
طرح پژوهش نيمه مزمايشی از نوع پيشمزمون – پسمزمون با گروه کنترل بود .جامعهي
موردماالعه ،عبارت بود از بيماران  30تا  45ساله مبتال به  M.Sکه در سال  1398به انجمن
 M.Sشهر اروميه مراجعه کرده بودند؛ در بررسیهاي مداخلهاي حجم نمونه  15نفر میباشد
(دالور.)1389 ،
بهمنظور انتخاب مزمودنیها ،از روش نمونهگيري در دستر

و بهصورت داوطلبانه

استفاده شد و در يک فرميند دومرحلهاي مزمودنیها وارد ماالعه شدند .در گام اول
پرسشنامه چک ليست سالمت روان  SCL-90-Rتوسط افراد مبتال تكميل گرديد

 | 94فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 51پاییز 1401

(دراگوتيس؛ ليمپن؛ ريكلس؛ کوي؛ ،)19741هدف از اين کار رد هرگونه تشخيص براي
اختالالت حاد روانشناختی از قبيل وسوا  ،اضاراب و افسردگی بود .در گام دوم از بين
مزمودنیهايی که براي شرکت در پژوهش داوطلب شده بودند و در گام اول مورد تأييد
قرار گرفتند  45نفر براي ورود به پژوهش انتخاب و بهصورت تصادفی در گروهها قرار
گرفتند .سپس پيشمزمون برگزار شد که البته به علت ريزش 1 ،نفر در دوگروه مزمايش،
پژوهش بر اسا
مقيا

 43نفرانجام شد .هر دو گروه قبل از هرگونه مداخله در شرايط يكسان به

حساسيت اضارابی ،بهعنوان پيشمزمون پاسخ دادند .سپس براي يكی از گروههاي

مزمايش ،واقعيت درمانی مبتنی بر مدل ويليام گالسر در  8جلسۀ  90دقيقهاي ارائه شد و براي
گروه مزمايشی دوم درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد هيز و استروسال در  8جلسه  90دقيقهاي
اجرا گرديد درحالیکه گروه کنترل مموزشی دريافت نكردند .پس از پايان جلسات
مموزشی ،مقيا

حساسيت اضارابی بهعنوان پسمزمون بالفاصله و پيگيري به فاصله  2ماه

تكميل شد .مالکهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از :تشخيص ابتال به ام ا

توسط

روانپزشک ،گذشت حداقل  5سال از بيماري محدودهي سنی  30تا  45سال ،موافقت بيمار
براي شرکت در پژوهش و ساح تحصيالت حداقل سيكل و باالتر جهت درک مفاهيم
مموزشی واقعيت درمانی ضرورت دارد؛ و مالک خروج عبارت بودند از :وجود عالئم شديد
 ،M.Sابتال به يكی از اختالالت روانی ،شرکت نكردن در جلسات مموزشی بيش از  2بار،
فوت و جابهجايی بيمار از شهر اروميه بود.

ابزار گردآوري دادهها
مقيا

حساسيت اضارابی ريس و پترسون :)ASI( )1985( 2اين مقيا

توسط ريس و

پترسون در سال  1985طراحی شده است ،يک ابزار خودگزارشی  16سؤالی است که با
استفاده از مقيا

پنجدرجهاي ليكرت (خيلی کم=  0تا خيلی زياد=  )4نمرهگذاري میشود.

نمرات باالتر نشان از تجربه تر

از نشانههاي اضارابی با مشخص میباشد و لذا دامنه نمرات

1. Derogatis, L. R. Lipman, R. S. Rickels, K. Uhlenhuth, E. H. & Covi, L.
2. Reiss & Peterson Anxiety Sensitivity Index
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بين  64-0میباشد .اين پرسشنامه از سه زيرمقيا  :عامل تر
تر

از عدم کنترل شناختی ( 4سؤال) و تر

از نگرانیهاي بدنی ( 8سؤال)،

از مشاهده شدن توسط ديگران ( 4سؤال)

تشكيل شده است .بررسی ويژگیهاي روانسنجی اين مقيا  ،داراي ثبات درونی باالي من
را نشان داده است )ملفاي بين  90-80درصد) .پايايی بازمزمايی بعد از دو هفته اين مقيا
 75درصد به مدت سه سال  71درصد بوده است که نشان میدهد حساسيت اضارابی يک
سازه شخصيتی پايدار است  .)3اعتبار من در نمونهي ايرانی توسط بيرامی و همكاران ()2011
بر اسا

سه روش همسانی درونی ،بازمزمايی و تنصيفی محاسبه شد که براي کل مقيا

ترتيب ضرايب اعتبار  0/95 ،0/93و  0/97به دست ممد .روايی بر اسا
همزمان ،همبستگی خرده مقيا ها با مقيا

به

سه روش روايی

کل و با يكديگر و تحليل عوامل محاسبه شد.

بدين منظور روايی همزمان از طريق اجراي همزمان با پرسشنامه  SCL-90انجام شد که
ضريب همبستگی  0/56حاصل من بود .ضرايب همبستگی خرده مقيا هاي شاخص با نمره
کل بين  0/74تا  0/88متغير بود .همبستگی بين خرده مقيا ها نيز بين  0/40تا  0/68متغير
بود .ضرايب اعتبار خردهمقيا

ها در ساح  0/05معنادار بودند.

در اين پژوهش جلسات درمانی توسط دو درمانگر مجزا اجرا شد .جلسات درمان
پذيرش مبتنی بر تعهد بر اسا

کتاب راهنماي عملی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد هيزو

استروسهال (هيز و استروسهال )2005 ،در  8جلسۀ  90دقيقهاي هر هفته يک جلسه بهصورت
گروهی برگزار شد ،اين درمان توسط دانشجوي دکتري با سابقه  12سال کار مشاوره اجرا
شد؛ و براي گروه مداخله واقعيت درمانی ،پروتكل درمانی بر اسا

کتاب درممدي بر

روانشناسی اميد تئوري انتخاب نوشته دکتر گالسر ( .)1999ترجمه (علی صاحبی.)1397 ،
در  8جلسه  90دقيقهاي هر هفته يک جلسه بهصورت گروهی اجرا شد ،اين پروتكل درمانی
هم توسط دکتري روانشناسی با سابقه  10سال رواندرمانی اجرا شد .خالصه محتواي
جلسات درمانی دو گروه مزمايش در جدول  2و  1به تفكيک ارائه میشوند:
جدول  .1خالصه محتواي جلسات آموزشی بر اساس درمان پذیرش مبتنی بر تعهد
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جلسه
جلسه
اول
جلسه
دوم

اهداف

محتوا

تکلیف

پيشمزمون و ارائه

معرفی پژوهشگر

رهنمودهايی براي مشارکت

توضيح کلی

معرفی اعضاء

اعضاء و تشريح چگونگی

جلسات براي اعضاء

اجراي پيشمزمون

انجام کار

تعيين قوانين حاکم بر جلسات درمان؛ ارائه اطالعات

نوشتن فهرست مشكالت و

درباره نشانههاي بيماري و انواع من

انتظارات از درمان

مموزش درمان
مبتنی بر پذيرش و
تعهد و ايجاد انگيزه

مروري بر تجارب جلسه قبل و دريافت بازخورد از
بيماران تمايل فرد براي تغيير؛ بررسی انتظارات بيماران از
درمان هدف اصلی اين جلسه ايجاد درماندگی خالق می
جلسه

ايجاد درماندگی

سوم

خالق

باشد يعنی مراجع درنهايت به اين بينش برسد که تاکنون
هر نوع تالشی که براي حل مشكلش انجام داده بیفايده
بوده و ازاينپس بهجاي سرزنش خودش شيوههاي
جديدي را بكار بگيرد تا موقعيت را تغيير دهد ،با
اسطتفاده از تمثيل انسطان در چاه ،مسطابقه طنابکشی با

نوشتن راهكارهايی که
تابهحال براي حل مشكالت
استفاده میکردند و چقدر
اين را ه حل به حل مشكل
کمک کرده و چه فايدهاي
برايشان داشته است

هيوال ،ببر گرسطنه
تشخيص راهبردهاي
جلسه

ناکارممد کنترل

چهارم گري و پی بردن به
بيهودگی منها
توضيح مفهوم

جلسه

پنجم مميختگی و گسلش
جلسه

تما

توضيح دادن مفهوم پذيرش و تفاوت من با مفاهيم
شكست ،يأ  ،انكار ،مقاومت و سپس ،مشكات و
چالشهاي پذيرش بيماري موردبحث قرار گرفت
تكنيکهاي گسلش شناختی؛ مداخله در عملكرد
زنجيرههاي مشكلساز زبان و استعارهها؛

با زمان حال و مموزش ذهن مگاهی و مموزش تنفس هوشيارانه معرفی

ارائه کاربرگ رويدادهاي
درونی و احساسات بدنی

انجام تمرينهاي گسلش
انجام تمرينهاي ذهن

توضيح در مورد

سبکهاي توجه – براي تمرين رفتار مشفقانه استعاره

رفتار مشفقانه

دست شفادهنده استفاده شد

معرفی ارزشها و

استفاده از سيبل تيراندازي براي کشف و شناسايی

ارائه کار برگهاي

جلسه

بيان مناق کار

ارزشها توضيح در مورد تفاوت ارزش و هدف –

مخصوص براي شناسايی

هفتم

و توضيح در مورد

چگونگی شناسايی موانع در رسيدن به ارزشها و

ارزشها و تعيين اهداف در

اعمال متعهدانه

چگونگی انجام عمل متعهدانه

راستاي ارزشها

ششم

جلسه پسمزمون و جمع-
هشتم

بندي

اجراي پسمزمون و جمعبندي دستاوردهاي جلسات
مرور جلسات قبل و بيان نظرات و بازخورد در راباه با
جلسات ارائهشده و بحث درباره جلوگيري از عود

مگاهی و تمرينات تنفس
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جدول  .2جلسات درمانی واقعیت درمانی
جلسه
جلسه
اول

جلسه
دوم

اهداف

محتوا

تکلیف

پيشمزمون و ارائه

معرفی پژوهشگر

رهنمودهايی براي مشارکت

توضيح کلی

معرفی اعضاء

اعضاء و تشريح چگونگی

جلسات براي اعضاء

اجراي پيشمزمون

انجام کار

توضيح در مورد

تعيين قوانين حاکم بر جلسات درمان؛ ارائه اطالعات

واقعيت درمانی

درباره نشانههاي بيماري و انواع من و توضيح در مورد

و تئوري انتخاب

اهداف رفتار

دادن کار برگ براي فهرست
کردن نيازها جهت روشن
شدن تفاوت نياز و خواسته

توضيح و تعريف نيازهاي بنيادين و معرفی  5نياز
جلسه
سوم

معرفی  5نياز اساسی

اساسی
نياز به بقا -نياز به احسا

ارائه کاربرگ براي شناسايی

عشق و تعلق -نياز به

نيازها

مزادي -نياز به قدرت و پيشرفت -نياز به تفريح
مروري بر تجارب جلسه قبل و دريافت بازخورد از
بيماران
جلسه

معرفی دنياي

توضيح در مورد تصاوير مرمانی و فوقالعاده مرمانی

چهارم

مالوب

در دنياي مالوب و داشتن تصاوير واقعگرايانه در
دنياي مالوب که اين مسئله روابط را رضايتبخش

تمرين سازگاري و اناباق
دنياي مالوب با واقعيت
موجود

میکند
توضيح در مورد رفتار کلی و مؤلفههاي من و اشاره به ارائه تمرين در مورد ماشين
ماشين رفتار ،چرخهاي جلوي ماشين فكر و عمل
هستند و دوچرخ عقب فيزيولوژي و احسا
جلسه
پنجم

معرفی ماشين رفتار

هستند تا جلسه بعدي احسا

ماشبن رفتار اعتقاد دارد ما هر کاري انجام میدهيم
يک رفتار انجام میدهيم و هر رفتار معاوف به يک

رفتار خود را مشخص کنند

هدف است و هدف هر رفتار ارضاي نيازهاي ما می

که چگونه میتوانستند

پذيرش منفعالنه يک احسا

ماشين رفتار رفتارهاي سازندهتري انتخاب

چرا اتفاق میافتد.

کنند

چگونگی حل تعارضات و واقعيت درمانی ،توضيح در

جلسه تعارضات و توضيح مورد تعارضها و اينكه چقدر دردناک هستند ،عاملی
ششم

و فكر

و فيزيولوژي مربوط به يک

باشد توضيح در مورد افسردگی بر اسا
مموزش حل

رفتار درمانجويان بايد بتوانند

در مورد سيستم

که تعارض را تا حد زيادي تشديد میکند عدم وجود

خالق

راهحل فوري است اگر بر سر دوراهی قرارگرفتهايد تا

شناسايی تعارضهاي در
زندگی واقعی
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جلسه

اهداف

محتوا

تکلیف

حتیاالمكان هيچ اقدامی نكنيد به ابن ترتيب اوضاع را
وخيمتر نمیکنيد زمان درنهايت تعارض را در جهت
يكی پبش خواهد برد در بسياري از موارد که نمی
توانيد صبر کنيد نهايت يكی از تصاوير موردنظر خود
را در دنياي مالوب از دست خواهيد داد .چگونگی به
دست گرفتن کنترل مؤثر زندگی و مسئوالنه رفتار
کردن
جلسه
هفتم

توضيح مفهوم
کنترل درونی و
بيرونی

روانشناسی کنترل درونی در برابر روانشناسی کنترل
بيرونی ،نمود کنترل بيرونی اين است که منچه من
انتخاب میکنم و انجام میدهم درست است و منچه
طرف مقابل و ديگران انجام میدهند نادرست است

ارائه تمرين در مورد شناسايی
پيامدهاي روانشناسی کنترل
بيرونی

جلسه پسمزمون و جمع -اجراي پسمزمون و جمعبندي دستاوردهاي جلسات
هشتم

بندي

مرور جلسات قبل و بيان نظرات و بازخورد

تجز يه وتحل يل داده ها توسطططط نرم افزار  spssنسططط خه  23و از مزمون تحل يل وار يانس با
اندازهگيري مكرر (نرمال بودن با ا ستفاده از شاپيرو-ويلک ،هم سانی واريانسها با ا ستفاده
از مزمون لوين ،مزمون موچلی جهت کرويت) در ساح معناداري برابر  0/05تحليل شد .بر
اسطططا

اصطططول اخالقی در مورد موضطططوع و اهداف پژوهش اطالعات مختصطططري به افراد

شططرکتکننده داده شططد و همچنين به منها اطمينان داده شططد که نتايج پژوهش بهصططورت
نتيجهگيري کلی منتشططر میشططود و منها اختيار دارند در هر مرحلهاي از مموزش انصططراف
دهند و رضايتنامه کتبی از همه مزمودنیها گرفته شد.

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار سطططنی در گروه دريافتکننده درمان  ،3/07± 35/71 ،ACTگروه
در يا فتکن نده واقع يت در مانی  3/52±35/64و گروه کنترل  3/55± 35/80بود .در گروه
 7 ACTنفر ( 50در صد) داراي مدرک ديپلم و  7نفر ( 50در صد) لي سانس و بي شتر بودند و
در گروه واقعيت درمانی  9نفر ( 64/3درصططد) داراي مدرک ديپلم و  5نفر ( 35/7درصططد)

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی  ...؛ سپاس و همکاران | 99

ليسطططانس و بيشطططتر بودند؛ اما در گروه کنترل  10نفر ( 66/7درصطططد) مدرک ديپلم و  5نفر
( 33/3درصد) ليسانس و بيشتر داشتند .دادههاي مربوط به مؤلفههاي حساسيت اضارابی در
پيشمزمون ،پسمزمون و پيگيري با شاخصهاي تو صيفی ميانگين و انحراف ا ستاندارد به
تفكيک گروهها در جدول شماره  3گزارش شده است.
جدول  .3شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون
متغیر

تر

از

نگرانی بدنی
از عدم

تر

کنترل شناختی

تر

از

مشاهده شدن
اضاراب
حساسيت
اضارابی

گروه

میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

ACT

22/43

1/34

16/64

1/49

16/36

1/86

واقعيت درمانی

22/07

1/38

18/07

1/81

18/57

2/02

کنترل

21/93

1/43

21/80

1/14

22/07

1/43

ACT

11/00

1/41

8/07

1/32

8/64

1/55

واقعيت درمانی

11/00

1/30

9/14

1/65

9/71

1/72

کنترل

11/27

0/88

11/67

1/04

11/47

0/91

ACT

11/93

1/32

8/00

1/35

8/79

1/42

واقعيت درمانی

12/36

1/21

9/50

1/69

10/21

2/04

کنترل

11/93

1/22

11/53

1/06

11/60

1/05

ACT

45/36

2/76

32/86

2/14

33/71

2/36

واقعيت درمانی

45/43

2/50

36/64

2/81

37/43

2/56

کنترل

45/27

1/90

45/20

2/00

44/60

2/02

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود نمرات پسمزمون و پيگيري گروههاي مزمايشی
در مؤلفههاي حساسيت اضارابی کاهش داشته است؛ اما در گروه کنترل نمرات در هر سه
دوره تفاوت چندانی با هم ندارند .بهمنظور تحليل دادهها از مزمون تحليل واريانس با اندازه-
گيري مكرر استفاده شد ،لذا ابتدا مفروضههاي زيربنايی اين مزمون موردبررسی قرار گرفت.

از مزمون شاپيروويلک براي بررسی نرمال بودن توزيع نمرات ،مزمون لوين و مزمون موچلی
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جهت کرويت براي رعايت پيشفرضهاي مزمون تحليل واريانس استفاده شد .با توجه به
اينكه ساح معناداري در مزمون شاپيروويلک و لوين براي تمامی متغيرها بيش از  0/05بود،
پيشفرض نرمال بودن توزيع دادهها و برابري واريانسها برقرار است .همچنين نتايج مزمون
کرويت موچلی نشان داد ساح معنیداري کوچکتر از  0/05شده ،لذا فرض کرويت رد
شد و از نتايج مربوط به تصحيح مزمون گرين ها  -گايزر در مدل اندازهگيري مكرر
استفاده شد .بهاينترتيب شرايط الزم براي اجراي مزمون واريانس با اندازهگيري مكرر
برقرار است.
جدول  .4تحلیل واریانس با اندازهگیريهاي مکرر براي مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون
پیگیري مؤلفههاي حساسیت اضطرابی در گروههاي آزمایش و کنترل
متغیر

منبع

تر

درونگروهی اثر تعاملی

نگرانی
بدنی

تر

از

خاا
بين گروهی

شناختی
تر

از

مشاهده

بين گروهی

اضاراب

بين گروهی

62/957 106/514

1/692

گروه

273/244

2

خاا

188/895

40

4/722

عامل

28/931

0/001

0/59

50/872

1/513

33/618

31/800

0/001

0/44

45/994

3/026

15/197

14/375

0/001

0/42

خاا

63/990

60/530

1/057

گروه

113/338

2

56/669

خاا

150/724

40

3/768

عامل

15/039

0/001

0/43

136/281

1/526

89/295

62/146

0/001

0/61

53/073

3/052

17/387

12/101

0/001

0/38

خاا

87/717

61/048

1/437

گروه

97/419

2

48/710

خاا

148/906

40

3/723

درونگروهی اثر تعاملی

شدن

176/928

3/148

56/205

33/221

0/001

0/62

مجذورات

136/622

درونگروهی اثر تعاملی

عدم کنترل

298/608

1/574

189/720

112/138

0/001

0/74

تغییرات مجذورات
عامل

از

مجموع

df

میانگین

F

P

مجذور اتا

13/085

0/001

0/40

نتايج جدول ( )4نشان داد که با معنادار بودن  Fبهدستممده عامطل درونگروهطی در تر
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از نگرانی بدنی ( ،)F=112/138 , P=0/001تر
= )F=31/800Pو تر

از عدم کنترل شناختی (, 0/001

از مشاهده شدن اضاراب ( )F=62/146, P=0/001وجود تفاوت

معنادار بين سه بار اندازهگيري پيشمزمطون ،پطسمزمطون و پيگيطري در هطر سطه مؤلفه
حساسيت اضارابی در ساح  0/01تأييد میشود .عالوه بر اين با معنادار بودن  Fبهدستممده
در منبع بين گروهی در تر

از نگرانی بدنی ( ،)F=28/931, P=0/001تر

شناختی ( )F=15/039, P=0/001و تر

از مشاهده شدن اضاراب ()F=13/085, P=0/001

میتوان گفت بين سه مرحله اندازهگيري براي تر
شناختی و تر

از عدم کنترل

از نگرانی بدنی ،تر

از عدم کنترل

از مشاهده شدن اضاراب در دو گروه مزمايش و گروه کنترل تفاوت

معناداري وجطود دارد ( .)P<0/05همچنين با در نظر گرفتن مجذور اتا میتوان گفت 0/62
درصد تغييرات تر

از نگرانی بدنی 0/42 ،درصد تغييرات تر

 0/38درصد تغييرات تر

از عدم کنترل شناختی،

از مشاهده شدن اضاراب ناشی از تأثير اجراي مداخالت درمانی

است.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي مقایسه سه گروه در متغیرهاي پژوهش
متغیر
تر

از نگرانی
بدنی

تر

از عدم

کنترل شناختی
تر

از مشاهده

شدن اضاراب

گروه

تفاوت میانگین

سطح معناداری

ACT

واقعيت درمانی

-1/10

0/078

ACT

کنترل

-3/46

0/001

واقعيت درمانی

کنترل

-2/36

0/001

ACT

واقعيت درمانی

-0/71

0/299

ACT

کنترل

-2/23

0/001

واقعيت درمانی

کنترل

-1/51

0/001

ACT

واقعيت درمانی

-1/00

0/062

ACT

کنترل

-2/12

0/001

واقعيت درمانی

کنترل

-1/12

0/034

بررسی نتايج مزمون بونفرونی نيز نشان میدهد که بين گروه  ACTو واقعيت درمانی در
مؤلفههاي حساسيت اضارابی تفاوت معناداري وجود ندارد ()P>0/05؛ اما بين گروه ACT
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و گروه کنترل همچنين گروه واقعيت درمانی و گروه کنترل تفاوت معنادار مماري وجود
دارد ( )P≤0/05و با توجه به تفاوت ميانگين اين برتري به نفع گروههاي مزمايشی ( ACTو
واقعيت درمانی ) است .به عبارتی هر دو درمان بر کاهش حساسيت اضارابی زنان مبتال به
 MSاثر داشتهاند ،اما دو درمان تفاوتی ازنظر اثربخشی با هم نداشتهاند.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر به بررسی دو رويكرد مداخلهاي واقعيت درمانی و درمان پذيرش مبتنی بر
تعهد بر کاهش حساسيت اضارابی زنان مبتال به  MSدر شهر اروميه پرداخته است که در
ادامه به بررسی من میپردازيم در پژوهش حاضر مشخص شد که هر دو رويكرد مداخله
واقعيت درمانی و درمان پذيرش مبتنی بر تعهد بر کاهش حساسيت اضارابی تأثيرگذار
بودند ،اما درمان پذيرش مبتنی بر تعهد تأثير مؤثرتري نسبت به واقعيت درمانی داشت .اين
نتيجه تا حدي با يافتههاي حاجی کرم ،قمري و اميري مجد ( ،)1399نيكوکار؛ جعفري؛ فتحی
و پويا منش؛ ( ) 1399در راستاي تفاوت اين دو روش درمانی در بهبود مشكالت و مسائل
روانشناختی همسو میباشد.
در تبيين نتايج حاضر میتوان گفت در درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد افراد ياد می-
گيرند که بهجاي اجتناب فكري و عملی از افكار و شرايط ناخوشايند ،با افزايش پذيرش
روانی و ذهنی نسبت به تجارب درونی مانند افكار و هيجانات ناراحتکننده و همچنين با
ايجاد اهداف قابلدستر

و تعهد به منها با مسائل و مشكالت روانشناختی خود مقابله

کنند .درواقع رويارويی مؤثر و فعال با افكار و عواطف ،دوري از اجتناب ،تغيير نگرش نسبت
به خود و داستانی که در من فرد به خود نقش قربانی تحميل کرده است ،بازنگري در ارزشها
و اهداف زندگی و درنهايت تعهد به هدفی اجتماعی را میتوان جزء عوامل اصلی مؤثر در
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد دانست (حاجی کرمی؛ قمري؛ اميري مجد؛  .)1399پذيرش
عواطف بهعنوان عواطف ،افكار بهعنوان افكار و هيجان بهعنوان هيجانات –همانگونه که
هستند ،نه بيشتر و نه کمتر -منجر به ضعيف شدن مميختگیهاي شناختی میشود و در کنار
من پذيرفتن رويدادهاي درونی هنگامیکه فرد در تقابل با پريشانی و مشفتگیهاي خويش
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نيست ،به او اجازه میدهد تا خزانهي رفتارياش را توسعه و میتواند با توجه به زمانی که
بهاينترتيب به دست میمورد ،براي انجام فعاليتهاي ارزشمند خود استفاده کند (پو،1
 .)2011و خود را به يک زندگی ارزشمند و هدفمند متعهد سازد (ايراندوست؛ نشاط دوست؛
نادي؛ صفري؛ .)1395
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ا سا ساً فرايند محور ا ست و م شكارا بر ارتقاي پذيرش
تجربيات روانشطططناختی و تعهد با افزايش فعاليتهاي معنابخش انعاافپذير ،سطططازگارانه،
بدون درنظر گرفتن محتواي تجربيات روانشطططناختی تأکيد میکند .خصطططيصطططهاي که در
واقعيت درمانی حضططور ندارد( .عالی پور؛ حاجی عليزاده؛  )1397از طرف ديگر هدفهاي
درمانی بهکاررفته در درمان پذيرش و تعهد افزايش تفكر واقعنگر ،مؤثر و مناقی يا تشطويق
احسطططاسطططات نيسطططت بلكه اهداف اين روش درمانی بر کاهش اجتناب از اين تجربيات
روانشطططناختی و افزايش مگاهی از من ها بهخصطططوص تمرکز بر لحظهي حال بدون پيش
گرفتن رو شی بی ک شمكش و غير ارزيابانه ،ا ستوار ا ست .در اين فرايند بيمار میمموزد تا
خودش را از درد و حالت هاي مشطططفتگی بهمنظور کاهش اين تجربيات بر رفتار دور نگه
دارد .اهداف درمان ،بهبود کارکرد از طريق افزايش سطططاح انعااف پذيري روانشطططناختی
اسططت (مولوي؛ ميكائيلی؛ رحيمی؛ مهري؛ .)1395درمان پذيرش و تعهد به افراد ياد میدهد
که مهمترين زمان ،زمان حال اسطططت ،تما

بازمان حال (يادگيري مشطططغوليت کامل با

زندگی) است که نقاه مقابل من گم شدن در افكار است تمرينات مربوط به افزايش تما
با زمان حال تنفس هوشطططيارانه -تقويت توجه مگاهی تما

فرد را با زمان حال افزايش می

دهد ،بودن در زمان حال نقش مهمی در زندگی ارز شمند دارد و قدرت انتخاب بي شتري به
افراد میدهد که اين تمرينات براي مزمودنیها در اين پژوهش جذابيت بيشطططتري داشطططت.
درمان پذيرش و تعهد با کاهش مميختگی با ا ستفاده از يک د سته تكنيکهاي گ سلش که
به منها تكنيکهاي خنثیسازي هم گفته میشود به افراد شرکتکننده مموزش داده شد تا
را ه هاي کارممدتر و سطازندهتري براي مقابله با افكار دسطت پيدا کنند .بدينصطورت که به
1. Mpo
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مزمودنیها مموزش داده شد که چگونه میتوانند يک فكر را در بافتار کامالً متفاوتی قرار
دهند ،مانند (مواز خواندن با افكار) که بهسطططرعت قدرت من فكر را خنثی میکند .اين
تمرينات باعث تسهيل پذيرش احساسات و هيجانات منفی در افراد می شود و فرصتی ايجاد
میکند تا افراد رفتارهاي خود را در راستاي ارزشهايشان تنظيم کنند.
تمرينات مربوط به گسطططلش در درمان پذيرش و تعهد باعث کاهش توجه به افكار
هشداردهنده و احساسات درگير مربوط به فاجعه سازي درد می شود اين تمرينات بسيار در
کاهش رنج روانشناختی مؤثر هست (قاره سامانی؛ نجفی؛ رحيميان .)1398
همچنين میتوان علت اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد نسبت به واقعيت درمانی
را در ايجاد توافق و مموزش روشهاي سازگارشدن با ابعاد غيرقابل تحمل زندگی بهجاي
سعی در مديريت کردن من ابعاد و مسائل تعارض برانگيز دانست .از طرف ديگر ،اين رويكرد
از طريق ايجاد ارزشهاي شخصی بر شناسايی اهداف و ارزشها و نحوهي ايجاد يک زندگی
پرمعنا براي خود و اعضاي خانواده تأکيد میکند و اينگونه ،افراد تمام تجربههاي زندگی
خود را موردتوجه قرار میدهند تا راههايی را براي زندگیکردن به شيوهاي کارممدتر پيدا
کنند (هيز.)2016 ،
در درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد( ،پذيرش) باعث کم شدن اثر تجارب تلخ نظير درد
میشود .فرايند درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد به فرد کمک میکند تا مسئوليت تغييرات
رفتاري خود را پذيرفته و به دنبال تعادل بخشيدن به شيوههاي متناسب با موقعيت باشد .در
مواردي نظير رفتار مشكار که قابلتغيير میباشد ،بر تغيير متمرکز است و در مواردي نظير
درد که تغيير امكانپذير نيست ،بر پذيرش و تمرينهاي ذهن مگاهی متمرکز است (درتاج؛
دهكردي؛ مقدسی؛ علی پور.)1400 ،
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد اشخاص را تشويق میکند که فرايندهاي فكري را
بهعنوان يک عملكرد واقعی و الزم براي سازگاري روانشناختی ،بپذيرند که اين امر منجر
میشود طرحوارههاي شناختی منفی در افراد کاهش يابد و درنتيجه افراد به شيوهي مؤثرتري
شرايط سخت و بحرانی را مديريت کنند که اين مسئله باعث کاهش اضاراب در اين بيماران
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میشود (هيز.)2016 ،
درمان پذيرش و تعهد با استفاده از استعارهها بستري براي پذيرش هيجانات منفی و
افزايش عمل متعهدانه فراهم میکند ،استعارهها جهت عينی کردن مفاهيم انتزاعی بسيار
کاربردي است در اين پژوهش بهعنوانمثال ازجمله استعارههاي جذاب براي مزمودنیها در
مورد اجتناب تجربهاي استعاره دوکفه ترازو بود؛ و استعاره دانشمند ديوانه و دستگاه
دروغسنج براي رهايی از راهبردهاي ناکارممد و رها کردن منها بسيار مفيد بود ،اين استعاره
به مزمودنیها کمک کرد تا ياد بگيرند حتی اگر جانمان وابسته به کنترل افكار و احساسمان
باشد باز بهسختی میتوانيم چنين کاري انجام دهيم .استعارههاي مربوط به پذيرش استعاره
کليد کشمكش -استعاره دست شفادهنده ،فضاي بيشتري براي افراد ايجاد میکند تا به
مرامش برسند و احسا

خود را مرام کنند .استعاره صفحه شارنج براي تمايز گذاري بين

خود زمينه و خود مشاهدهگر ،تمرين مفيدي بود بهطوريکه بعد از بيان اين تمثيل
درمانجويان متوجه شدند که با اخذ يک موضع غير قضاوتی ،تجارب درونی خود را مشاهده
کنند وقتی با اين دريچه به افكار و احساسات و حسهاي بدنی ناخوشايند نگاه میکنيد خيلی
تهديدمميز به نظر نمیرسند .درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد با استفاده از استعارهها در تغيير
کارکرد رفتارهاي مشكلساز و نشان دادن رفتارهاي متناسب با محيط بسيار کارساز میباشد.
يكی ديگر از راهكارهاي درمانی در اين پژوهش واقعيت درمانی است که جز يكی
از روشهاي مؤثر در بهبود وضعيت روانشناختی افراد است اين رويكرد نسبتاً صريح است
که توان مراجع را براي پرداختن به نيازهايش از طريق يک روند واقع بينانه افزايش میدهد
رويكردگالسر مواجهشدن با واقعيت ،مسئوليتپذيري و ارزشيابی مجدد رفتارهاي درست و
نادرست را مورد تأکيد قرار میدهد بر اسا

اين رويكرد فرد نهتنها در مقابل اعمال خود

بلكه در برابر تفكرات و احساسات خود نيز مسئول است فرد قربانی گذشته و حال خود نيست
مگر اينکه خود بخواهد (پرزمن؛ مورفی؛.)20161
واقعيت درمانی ابرازگري هيجان اعضا را باال میبرد و مگاهی منان را در بيان مسائل
1. Prezman, S. & Murphy, R. M.
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و مشكالتشان نيز افزايش داده و باعث میشود افراد به شيوه کارممدتري هيجانهاي خودشان
را مديريت کنند )عليرضايی؛ فتحی اقدم؛ قمري؛ بزازيان.)1399 ،
اين رويكرد ،رفتار را نوعی انتخاب مسئوالنه میداند که توسط فرد صورت میگيرد
و من را عامل مهمی در سامت روان او به شمار میمورد .در اين رويكرد به فرد کمک می
شود تا رفتار خود را کنترل و انتخابهاي مناسبتري را با به چالش کشيدن باورهاي
ناکارممد توسط درمانگر و عدم قضاوت بر اسا

موارد محدود داشته باشند و بدين طريق

با تغيير ديدگاه و نگرش وي را در جهت معنابخشی به زندگی کمک میکند .واقعيت
درمانی کمک میکند که افراد مبتالبه ام ا

با هويت منسجم و موفق بهتر درک کنند که

از وجود خود چه میخواهند بسازند و با احسا

مسئوليت بيشتر به اداره امور خانواده

بپردازند و با غلبه بر موانع ،زندگی بامعنايی را براي خود و اعضاي خانواده فراهم مورند.
(ابن شريف؛ مق هيلی؛.)12019
به نظر میرسد ،درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد با ترغيب و تشويق شرکتکنندگان به
تمرينات مكرر ،توجه متمرکز روي محرکهاي خنثی و مگاهی هدفمندانه روي جسم و
ذهن ،افراد با باورهاي غيرمناقی را از اشتغال ذهنی به افكار غيرمناقی رها کند؛ يعنی اين
فنون با افزايش مگاهی فرد از تجربيات لحظهي حاضر و برگرداندن توجه به سيستم شناختی
و پردازش کارممدتر اطالعات ،موجب کاهش نگرانی و تنش فيزيولوژيک در فرد میشود.
درصورتیکه در الگوي درمانی واقعيت درمانی به افراد مموزش داده میشود که نيازهاي
خود را شناسايی کنند و براي رسيدن به نيازها و دستيابی به هدفهايشان برنامههاي مسئوالنه
تهيه و اجرا کنند .لزوم بهرهگيري مؤثر از روش واقعيت درمانی در بين افراد مبتال به ،MS
تهيه و اجراي برنامههاي مسئوالنه از طرف ايشان است که اين امر خودبهخود باعث کاستی
اين روش در مقايسه با روش درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد خواهد بود؛ زيرا تدوين برنامه
براي شناسايی نيازها و دستيابی به اهداف براي اغلب افراد مبتال به  MSامري پيچيده است و
نيازمند مسايش روانی فرد میباشد.
1. Ebnosharieh, J. & Aghili
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اين نتايج که بيانگر اهميت بهکارگيري مداخلههاي روانشناختی در بهبود شاخص
هاي روانی و جسمانی افراد مبتال به  MSاست ،میتواند توجه متخصصان بهداشت را به اين
نكته جلب کند که در ارتقاي سالمت روانی و جسمانی اين دسته از افراد ،نبايد از نقش
عوامل روانشناختی غافل شد و در نظر داشته باشند که با ترکيب مداخالت روانشناختی
با درمانهاي پزشكی رايج میتوان به نتايج مالوبتري دست يافت.
با توجه به شيوه نمونهگيري در دستر

در اين پژوهش ،تعميميافتههاي من بايد

بااحتياط صورت گيرد .انتخاب نمونه تصادفی میتواند متغيرهاي مداخلهگر تأثيرگذار در
پژوهش را به ميزان بيشتري کنترل نمايد .پيشنهاد میشود در پژوهشهاي بعدي مقايسهي
اثربخشی هر دو درمان بر روي گروه مردان مبتال به ام ا نيز موردماالعه قرار گيرد .اثربخشی
درمان پذيرش و تعهد با نسخههاي ديگر مانند درمان مبتنی بر شفقت روي گروه بيماران مبتال
به ام ا

موردماالعه قرار گيرد .از فرايند جلسات پيگيري طوالنیمدت جهت حصول

اطمينان از اثرات درازمدت اين شيوههاي مداخلهاي استفاده شود.

تعارض منافع
نويسندگان اين مقاله اعالم میدارند که هيچگونه تعارض منافع وجود ندارد.

سپاسگزاري
بدينوسيله از مديرعامل محترم انجمن  M.Sشهر اروميه ،تمامی کارکنان انجمن و افراد
شرکتکننده در طرح و همهي کسانی که به نحوي در اين پژوهش همكاري داشتند قدردانی
میگردد ،اين مقاله برگرفته از رساله دکتراي نويسنده اول در رشته روانشناسی در دانشگاه
مزاد اسالمی واحد اروميه است و با شناسه  IR.IAU.URMIA.REC.1398.006:در کميته
اخالق اين دانشگاه تأييدشده است.

 | 108فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 51پاییز 1401

منابع
ابننصير ،شكوه .خالقیپور ،شهناز ( .)1397اثربخشی درمان پذيرش و تعهد بر حساسيت
اضارابی و کيفيت زندگی بيماران مبتال به پرفشاري خون داراي صفت شخصيت
اجتنابی .تحقيقات علوم رفتاري.198-205:)2( 16 .
ايران دوست ،فروزان .نشاط دوست ،حميد طاهر .نادي ،محمدعلی .صفري ،سهيال (.)1393
تأثير درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر ميزان شدت درد زنان مبتال به کمردرد مزمن

روانشناسی بالينی.75-84 :)2(6 .
بنیهاشمی ،سارا .حاتمی ،محمد .حسنی ،جعفر .صاحبی ،علی .)1399( .مقايسه اثربخشی
رفتاردرمانیشناختی ،واقعيت درمانی و درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر راهبردهاي
مقابلهاي ،کيفيت زندگی و سالمت عمومی مراقبين بيماران مزمن .روانشناسی بالينی.
.63-76:)1(12
پيامنی ،فيروزه .ميري ،مجيد ( .)1390بررسی عالئم و عوارض بيماريام .ا

در بيماران مبتال

به مولتيپل اسكلروزيس .توسعه پرستاري در سالمت 2( 2 .و .45-50:)3
حاجی کرم ،ممنه .قمري ،محمد .اميري مجد ،مجتبی ( .)1398مقايسه اثربخشی گروهدرمانی
مبتنی بر پذيرش و تعهد ) (ACTو واقعيتدرمانی بر تعارض کار -خانواده و بهزيستی
روانی زنان متأهل شاغل با اثر ماندگاري .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان.
.33-20 :)3( 24
دالور ،علی ( .)1389تحقيقات نظري و عملی در علوم انسانی و علوم اجتماعی .تهران،
انتشارات رشد.
دلیلر ،ساناز .هواسی ،ناهيد .)1398( .اثربخشی واقعيت درمانی گروهی بر فرسودگی
تحصيلی و خودکنترلی دانشجويان .پژوهش پرستاري.63-69:)3( 14 .
درتاج ،افسانه .مهناز ،علیاکبري دهكردي .عبدالرضا ،ناصرمقدسی .احمد ،علی پور (.)1400
اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر تحمل پريشانی ،ادراک درد و اينترلوکين
 12در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس .فصلنامه روانشناسی کاربردي 15(1),

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی  ...؛ سپاس و همکاران | 109

72-49.
عليرضايی مالک ،فتحی اقدم قربان ،قمري محمد ،بزازيان سعيده .مقايسه اثربخشی واقعيت

درمانی و طرحواره درمانی بر تنظيم هيجان در زنان داراي تعارض زناشويی .نشريه
طب انتظامی165-172 :)3( 9 ;1399 .
سليمانی ،اسماعيل .بابايی ،کريم .)1395( .اثربخشی مموزش واقعيت درمانی گروهی مبتنی

بر نظريه انتخاب بر اضاراب و اميدواري افراد وابسته به مواد در حين ترک .فصلنامه
علمی اعتيادپژوهی.137-150:)37( 10 .
سليمانی ،اسماعيل .حبيبی ،مجتبی .تاج الدينی ،امراه ( .)1390بررسی راهبردهاي نظمجويی
شناختی هيجان ،حساسيت پردازش حسی و حساسيت اضارابی در بيماران مبتال به
 .MSمجله دانشگاه علوم پزشكی اراک; .57-66:)8( 19
عراقی ،يحيی ،بزازيان ،سعيده ،اميري مجد ،مجتبی ،قمري ،محمد .)1399( .مقايسه اثربخشی
مموزش گروهی به شيوه فراشناخت و رويكرد مبتنی بر پذيرش و تعهد بر کاهش
نااميدي زوجين متقاضی طالق .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی266-237.)43(11 .
عالی پور ،رسول .حاجی عليزاده ،کبري ( .)1396مقايسه اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر

پذيرش ،تعهد و دارودرمانی بر بهبود بيماران مبتال به افسردگی اساسی .روان
پرستاري.68-61 :)4( 5 .
قاره سامانی ،مهناز .نجفی ،محمود ،رحيميان بوگر اسحق .مقايسه اثربخشی مداخله مبتنی بر
پذيرش و تعهد و درمان فيزيوتراپی بر افسردگی ،اضاراب و تنيدگی در بيماران مبتال
به درد مزمن .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی.159-169 :)74( 18 ;1398 .
مولوي ،پرويز .ميكائيلی ،نيلوفر .رحيمی ،ندا .مهري ،سعيد ( .)1393تأثير درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد بر کاهش اضاراب و افسردگی دانش مموزان داراي تر

اجتماعی.

مجله دانشگاه علوم پزشكی اردبيل.423-412 :)4( 14 .
مژدهی ،رضا ،اعتمادي ،احمد .)1390( .بررسی ميانجیهاي درمانی و اثربخشی درمان

پذيرش و تعهد در کاهش عالئم اختالل اضاراب فراگير .فرهنگ مشاوره و

1401  | پاییز51  | فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة110

.30-1.)7(2 .رواندرمانی
 مقايسه اثربخشی.)1399(  جعفر، پويامنش. قربان، فتحی. عليرضا، جعفري. يعقوب،نيكوکار
( و واقعيت درمانی بر معناي زندگیACT) دو رويكرد مبتنی بر درمان پذيرش و تعهد

-  پژوهشهاي انتظامی.و افكار غيرمناقی زنان سرپرست تحت پوشش کميته امداد
.244-268:)1(8 .اجتماعی زنان و خانواده
Abramowitz, J. S. & Blakey, S. M. (Eds.). (2020). Clinical handbook of fear
and anxiety: Maintenance processes and treatment mechanisms (pp.
xiv-399). American Psychological Association.
Bayrami, M. Akbari, E. Qasempoor, A. & Azimi, Z. (2011). study of anxiety
sensitivity, meta-Worry and components of emotion regulation in
students with clinical symptoms of social anxiety and normal
students. Journal of Clinical Psycology, 2(8), 43-49.
Derogatis, L. R. Lipman, R. S. Rickels, K. Uhlenhuth, E. H. & Covi, L.
(1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self‐ report
symptom inventory. Behavioral science, 19(1), 1-15.
Dobson, R. & Giovannoni, G. (2019). Multiple sclerosis–a review. European
journal of neurology, 26(1), 27-40.
Döring, A. Pfueller, C. F. Paul, F. & Dörr, J. (2012). Exercise in multiple
sclerosis-an integral component of disease management. Epma
journal, 3(1), 2.
Dorstyn, D. S. Roberts, R. M. Murphy, G. & Haub, R. (2019). Employment
and multiple sclerosis: a meta-analytic review of psychological
correlates. Journal of health psychology, 24(1), 38-51.
Ebnosharieh, J. & Aghili, S. M. (2019). Effectiveness of group based reality
therapy based on Glasser choice theory on the general health and
obsessive beliefs of divorced women. Journal of Gorgan University of
Medical Sciences, 20(4), 53-60.
Farmani, F. Taghavi, H. Fatemi, A. & Safavi, S. (2015). The efficacy of group
reality therapy on reducing stress, anxiety and depression in patients
with Multiple Sclerosis (MS). International Journal of Applied
Behavioral Sciences, 2(4), 33-38.
Glasser, W. (1999). Choice theory: A new psychology of personal freedom.
HarperPerennial.
Gregg, J.A. Callaghan, G.M. Hayes, S.C. Glenn-Lawson, J.L. (2007).
Improving diabetes self-management through acceptance, mindfulness,
and values: A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol;
75(2):336-43.
Hartoonian, N. Terrill, A. L. Beier, M. L. Turner, A. P. Day, M. A. &

111 |  ؛ سپاس و همکاران... مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی

Alschuler, K. N. (2015). Predictors of anxiety in multiple
sclerosis. Rehabilitation psychology, 60(1), 91.
Hayes, S. C. & Strosahl, K. D. (2005). A practical guide to acceptance and
commitment therapy. Springer Science+ Business Media.
Hayes, S. C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame
Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies–
Republished Article. Behavior Therapy, 47(6), pp. 869-885.
Hovenkamp-Hermelink, J. H. Voshaar, R. C. O. Batelaan, N. M. Penninx, B.
W. Jeronimus, B. F. Schoevers, R. A. & Riese, H. (2019). Anxiety
sensitivity, its stability and longitudinal association with severity of
anxiety symptoms. Scientific reports, 9(1), 1-7.
Kelsch, D. M. (2002). Multiple Sclerosis and Choice Theory: It is a disease
and Choice Theory works! International journal of reality
therapy, 22(1).
M PO. [The effectiveness of acceptance and commitment group therapy in
social phobia of students]. J Knowledge Health. 2011;6(2):1-5.
Mocan, D. (2018). Complementary Aspects in Reality Therapy and PersonCentered Therapy. Open Journal for Psychological Research, 2(1).
Otto, M. W. Smits, J. A. Fitzgerald, H. E. Powers, M. B. & Baird, S. O.
(2019). Anxiety sensitivity and your clinical practice. In The
Clinician's Guide to Anxiety Sensitivity Treatment and Assessment (pp.
179-193). Academic Press.
Pakpoor, J. Disanto, G. Altmann, D. R. Pavitt, S. Turner, B. P. Marta, M. ...
& Schmierer, K. (2015). No evidence for higher risk of cancer in
patients with multiple sclerosis taking cladribine. NeurologyNeuroimmunology Neuroinflammation, 2(6).
Paramonova, N. Trapina, I. Dokane, K. Kalnina, J. Sjakste, T. & Sjakste, N.
(2020). An intergenic rs9275596 polymorphism on Chr. 6p21 Is
associated with multiple sclerosis in latvians. Medicina, 56(4), 154.
Prezman, S. & Murphy, R. M. (2016). Effects of teaching control theory and
reality therapy as an approach to reducing disruptive behaviors in
middle school physical education. International Journal of Reality
Therapy, 57(1), 149-150.
Reiss, S. Peterson, R. A. Gursky, D. M. & McNally, R. J. (1986). Anxiety
sensitivity,anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behaviour
research and therapy, 24(1), 1-8.
Samaan,M.Diefenbacher,A.Schade,C.Pontow,I.M.Pakenham,K.&Fydrich,T.
(2021).Aclinical effectiveness trial comparing ACT and CBT for
inpatients with depressive and mixed mental disorders. Psychotherapy
Research,31(3),372-385.
Taylor, S. Jang, K. L. Stewart, S. H. & Stein, M. B. (2008). Etiology of the

1401  | پاییز51  | فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة112

dimensions of anxiety sensitivity: A behavioral–genetic
analysis. Journal of anxiety disorders, 22(5), 899-914.
Taylor, S. (2020). Anxiety sensitivity. In J. S. Abramowitz & S. M. Blakey
(Eds.), Clinical handbook of fear and anxiety: Maintenance processes
and treatment mechanisms (p. 65–80). American Psychological
Association
van der Feen, F. E. de Haan, G. A. van der Lijn, I. Heersema, D. J. Meilof, J.
F. & Heutink, J. (2020). Independent outdoor mobility of persons with
multiple sclerosis–A systematic review. Multiple sclerosis and related
disorders, 37, 101463.
Wheaton, M. G. Deacon, B. J. McGrath, P. B. Berman, N. C. & Abramowitz,
J. S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders:
Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety disorders, 26(3), 401-408.

 مقايسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش.)1401( . علی، خادمی،. علی، شاکردولق،. ليال،  سپا:استناد به این مقاله

 فصلنامه فرهنگ مشاوره و، در شهر اروميهMS و تعهد و واقعيت درمانی بر کاهش حساسيت اضارابی زنان مبتال به
.113-85 ،)51(13 ،رواندرمانی
DOI: 10.22054/QCCPC.2022.64043.2808
Counseling Culture and Psychotherapy is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

