مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانههای افسردگی بیماران
زن مبتال به )MS( Multiple sclerosis
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چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری ( Cognitive-behavioral therapyیا  )CBTو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
( Acceptance and commitment therapyیا  )ACTبر کاهش نشانههای افسردگی بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس ( Multiple sclerosisیا  )MSبود.
مواد و روشها :طرح پژوهش شبه آزمایشی بود که به شیوه پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه شاهد انجام گرفت .از بین بیماران زن مبتال به  MSدارای نشانههای افسردگی
مراجعه کننده به انجمن  MSدر سال  ،1394نمونهای  45نفره انتخاب شد و به صورت تصادفی در سه گروه  15نفره  ACT ،CBTو گروه شاهد قرار گرفتند .جلسات درمانی طی
 8جلسه و در هر جلسه به مدت  45دقیقه برگزار گردید .دادهها به وسیله پرسشنامه افسردگی  Beck Depression Inventory( Beckیا  )BDIجمعآوری و با استفاده از تحلیل
کواریانس در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :هر دو روش  ACT ،CBTدر کاهش عالیم افسردگی بیماران مبتال به  MSمؤثر بود ( .)P > 0/001روش  CBTنسبت به  ACTاثربخشی بیشتری داشت.
نتیجهگیري :دو روش  ACT ،CBTاز راههای مؤثر در کاهش افسردگی بیماران مبتال به  MSمحسوب میشوند .این نتیجه با توجه به اثربخشی بیشتر  ،CBTپیشنهاد میکند که
 CBTبه عنوان درمان ترجیحی برای کاهش نشانههای افسردگی در بیماران مبتال به  MSدر نظر گرفته شود.
واژههاي کلیدي :درمان شناختی -رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،مالتیپل اسکلروزیس ،افسردگی
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مالتیپل اسکلروزیس ( Multiple sclerosisیا  )MSاز رایج تجرین اخجتال ت
عصبشناختی و بیماری التهابی مزمن تأثیرگذار بر سیستم عصبی مرکزی اسج..
عالیم این بیماری بسیار گسترده میباشد و کارکردهای بینایی ،حرکتجی ،حسجی،
هماهنگی ،تعادل ،روده ،مثانه و عملکرد جنسی را تح .تأثیر قجرار مجیدهجد (.)1
میانگین سن شروع  MSاواخر  20یا اوایل  30سالگی و اوج شجیوع بجین  55تجا
 64سالگی بجرآورد شجده اسج .)2( .در میجان عالیجم روانشجناختی ،اضجررا و
افسردگی رای اس .که با بجدکارکردی اجتمجاعی ،کجاها پایبنجدی بجه درمجان،
شکای .های جسمانی و وضعی .عملکرد پایین همراه اسج .)1( .بجه طجور کلجی،
افسردگی رای ترین اختالل روانپزشکی در افراد مبتال به  MSبه شجمار مجیرود
( .)3مرالعات نشان داده اس .که حدود  50تا  60درصد بیماران مبتال به  MSاز
افسردگی و  25تا  40درصد از استرس رن میبرنجد کجه بجه شجدت بجر کیفیج.
زندگی و تا آوری این بیماران تأثیر میگذارد (.)4
افسردگی و خستگی عالیم شایع بیماری  MSو عوامل اصجلی اخجتالل در

کیفی .زندگی مبتالیجان اسج .)5( .همچنجین ،ناامیجدی بجه طجور فزاینجدهای در
افزایا افسردگی و دشواریهای عصبی بیماران مبجتال بجه  MSتجأثیر دارد (.)6
استرس ،اضررا و افسردگی در بیماران مبتال به  MSبه میزانی با اسج .کجه
می تواند سالم .آنان را به مخاطره اندازد ( .)7از نظر بالینی ،ظهور افسجردگی در
طول دوره  MSقابل توجه اس .)8( .افسردگی نه تنها اغلجب بخشجی از تظجاهر
بالینی  ،MSبلکه یکی از تعیین کنندههای اصلی کاها کیفی .زنجدگی اسج .و
احتمال بروز خرا در عملکرد شناختی را افزایا مجیدهجد ،مجیتوانجد منججر بجه
خودکشی شود ،اغلب روابط را دچار آسیب میکند و انرباق با بیمجاری را کجاها
می دهد .این نکات منفی قوی با یک نکته مثب .جبران میشجود کجه افسجردگی
اغلب قابل درمان اس.)8( .
اختالل در کنترل احساسات به دلیل از بین رفتن پوشا عصب در بخشجی
از مغز اس .که کنترل احساسات را به عهده دارد .فرایند درمان و پیابینی ناپذیر
بودن حمالت بیماری ،کاها توانمندیهای پیشین و مشکالتی ماننجد از دسج.
دادن کار و در نهای ،.عوارض ناشی از مصرف داروهایی کجه در درمجان بجه کجار
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میرود ،از جمله د یل افسردگی در بیماران مبتال به  MSاس .که به نوبه خجود
بسیاری از جنبههای زندگی فرد را دگرگون میسازد ( .)9یکجی از ایجن جنبجههجا،
کاها مقابله سودمند با دشواری های زندگی اس ..این کاها مهارت مقابله ،به
سهم خود میتواند افسردگی بیمار را بیا از پیا تشجدید نمایجد و ایجن چرخجه
همچنان ادامه یابد ( .)10شدت افسردگی بیمار بر کیفی .زندگی ،توانمندیهجای
بدنی ( ،)11جنبجههجای شجناختی و بازگشج .دوبجاره بیمجاری ( )12تجأثیر ویجران
کنندهای میگذارد .الگوی بیماری و شیوه برخورد با آن در بیمجار مبجتال بجه MS
که دچار افسردگی شده ،در برابر بیماری که به افسجردگی دچجار نشجده یجا آن را
مهار کرده اس ،.بسیار متفاوت می باشد ( .)13از سوی دیگر ،ناامیدی که بیمار را
از مقابله سودمند و ادامه درمان بازمیدارد ،سبب میشود که با آغاز حملجه دیگجر
بیماری ،فرد به درمان دارویی گستردهتر و حتی بستری طو نیتری نیجاز داشجته
باشد ( .)14چنین آسیبهای گسجتردهای مجیتوانجد در افجزایا خرجر اقجدام بجه
خودکشی با هدف پایان دادن به این دشواریهجا تأثیرگجذار باشجد ( .)15از جملجه
پیامدهای ناگوار افسردگی در این بیماران ،احسجاس غمگینجی مسجتمر ،احسجاس
ناامیدی نسب .به آینده ،تصورات مکرر درباره معلولی .و از کار افتادگی و اشتغال
ذهنی مداوم با افکار منفی در فرد مبتال اس .که حتی میتواند موجب رفتارهجای
افراطی مانند اقدام به خودکشی شود (.)16
نتای یک مرالعه نشان داد که ممکن اس .تأثیرات جانبی  MSبر کیفیج.
زندگی بیماران مبتال به افسردگی تشدید شود ( .)17بیماران افسجرده نسجب .بجه
بیمارانی که افسرده نیستند ،بجه طجور معنجیداری تجداخل  MSبجا فعالیج.هجای
اجتماعی ،کاری و زندگی خانوادگی را بیشتر گزارش میدهنجد .در واقجع ،احتمجال
تشخیص افسردگی در بیمارانی که  MSدر زندگی خانوادگی آنها تداخل ایججاد
میکند ،نسب .به کسانی که این تداخل را گزارش نمیکنند 7 ،برابر بیشتر اس..
واضح اس .که ترکیب افسردگی با ناتوانی مرتبط با  MSمیتواند کیفی .زندگی
و عملکرد طبیعی مبتالیان را بجه شجدت مختجل کنجد .بجر ایجن اسجاس ،کجاها
افسردگی در بیماران مبتال به  MSامری ضروری به نظر میرسد .نتای مرالعجه
 Mohrو همکاران نشان داد کجه رواندرمجانی مبتنجی بجر مهجارتهجای مقابلجه،
میتواند نسب .به درمان مبتنی بر بینا مؤثرتر باشد ( .)18نتای فراتحلیل آنها
حاکی از آن بود که اگر افسردگی در افراد مبتال به  MSدرمجان نشجود ،احتمجال
دارد که وضعی .آنها را بدتر کند .آنها با این استد ل که اغلب بیمجاران مبجتال
به  MSفاقد تاریخچه غنی افسردگی هستند و به ندرت تشجخیص روانپزشجکی
افسردگی میگیرند ،بر این باور بودند که افسجردگی در  MSمجیتوانجد بجه طجور
خاص به درمان پاسخ دهد .آنها گزارش دادند که دو درمان شجناختی -رفتجاری
( Cognitive-behavioral therapyیججا  )CBTو  Sertralineدر درمججان
افسردگی در بیماران مبتال به  MSدر مقایسه با گجروه درمجانی حمجایتی مجؤثرتر
باشد (.)18
از زمانی که  Beckروش  CBTرا برای افسجردگی توسجعه داد ،ایجن روش
بهترین راهبرد درمانی پژوها محور برای هجر اخجتالل روانشجناختی بجه شجمار
آمده اس .)19( .مرالعات و فراتحلیلهای زیجادی کارامجدی آن را بجرای درمجان
افسردگی خفیف ،متوسط و شدید تأیید کردهاند .بنابراین ،روش  CBTمجؤثرتر از
درمانهای دارویی و یا هر شکل دیگری از مداخله روانشجناختی (ماننجد درمجان
بین فردی یا درمان حمایتی) اس .)20( .فایده دیگر  CBTاین اس .کجه نتجای
آن در مقایسه با دارو درمانی مداومتر اس .و ممکن اس .که فرد را در برابر عجود
محافظ .کند (.)21

روش  CBTبرای افسردگی یک فرایند درمان اس .کجه بجه بیمجار کمجک
میکند تا عقاید و رفتارهایی که حال.های خلقی خاص را ایجاد مجیکنجد ،تغییجر
دهد .راهبردهای درمانی مدیری .شناختی -رفتاری ،در سه مرحله تمرکز بر افکار
خودکشی و سبکهای شناختی افسرده سجاز ،تمرکجز بجر روشجی کجه شجخص بجا
دیگران ارتباط دارد و تغییرات رفتاری ضروری برای قادر ساختن فرد به بهبجود از
شرایط مشکلساز ،اتفاق میافتد ( .)22یکی از فواید روش  CBTاین اسج .کجه
بیمار فعا نه در درمان خجود مشجارک .مجیکنجد و بجرای شناسجایی ادرا هجای
تحریف شده ،شناخ .افکار منفی و جستجوی افکار ججایگزین کجه بجه انعکجاس
واقعی .نزدیکتر اس ،.یافتن شواهد منفی و جایگزین کردن افکار ،تولیجد افکجار
قابل قبول و دقیق در رابره با موقعی.های خاص در یک فرایند به نام بازسجازی
شناختی به خودش کمک مجیکنجد ( .)23روش  CBTمبتنجی بجر قجدرت افکجار
واقعبینانه اس.؛ یعنی میزانی که فرد از واقعی .آگاه اس.)22( .
راهبردهججای رفتججاری اسججتفاده شججده در  CBTاز مججدل روانشججناختی
 Lewinsohnنشأت میگیرد ( .)24این راهبردها مرابق با هر بیمار برنامهریزی
می شود و مانند یک روش برای تعامل با بیمجار ،از بجین بجردن عالیجم و کسجب
اطالعات مربوط به درمان ،استفاده میشود .راهبرد اولیه که برنامهریزی و نظارت
بر فعالی.ها اس ،.میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در بیمار افسجرده اسجتفاده
شود .برنامهریزی فعالی.ها ممکن اسج .بجه وسجیله بجالینگران و بیمجاران بجرای
فعالی.ها منعرف باشد (بجرای تصجحیح تحریجف در روش فکجر کجردن بیمجار در
گذراندن وق .و ارزیابی فعالی.هجای مجرتبط بجا کنتجرل و لجذت) ،برنامجهریجزی
فعالی.های لذتبخا و سازنده (به ویژه برای بیماران افسردهای که به خودشان
اجازه شرک .در این فعالی.ها را نمیدهند) و شناسجایی فعالیج.هجای مجرتبط بجا
احساسات خیلی مثب .و خیلی منفی .این تکنیک برای بیمار و درمانگر اطالعاتی
درباره چگونگی کارکرد بیمار فراهم میکند .برنامهریزی فعالیج.هجا بجرای بیمجار
توانایی کنترل زمان و شناسایی تالشها با توجه به عملکرد در فعالی.ها و ثبج.
دستاوردهای درس .را فراهم میسازد ( .)25در روش  CBTکمبود تواناییها بجه
عنوان عامل کمک کننده به افسردگی طبقهبندی میشود .برای مثال ،فردی کجه
نتواند روابط بین فردی را مدیری .کند ،یک فرصج .مهجم بجرای ایججاد تقویج.
مثب .را از دس .میدهد .بیماران مبتال به افسجردگی کمتجر فعالیج .مجیکننجد و
نتیجه میگیرند که هیچ راهحلی برای آنها وجود ندارد .وقتی درمانگر بجه آنهجا
کمک می کند که رفتارشان را تغییر دهند ،به طور مستقیم شواهدی را به ارمغجان
می آورد و نشان میدهد که ارزیابی شناختی آنها نادرس .اس ..سپس ،بیمجاران
به مثال قدرتمندی دس .مییابند از این کجه چگونجه خرجا در روش تفکجر آنجان
منجر به پاسخهای هیجانی و رفتاری ناکارامجد شجده اسج .و درمجان بجه وسجیله
ابزارهای رفتاری و شناختی باعث حل مشکالت میشود (.)26
نتای مرالعه  Askey-Jonesو همکاران نشان داد که روش  CBTباعث
کاها معنی دار افسردگی و اضررا در بیماران مبتال به  MSشده اسج.)27( .
یافتههجای تحقیجق  Hindو همکجاران نیجز حجاکی از آن بجود کجه روش CBT
می تواند یک روش مؤثر بر درمان افسردگی در بیماران مبتال به  MSباشد (.)28
رویکرد دیگری که در درمان افسردگی به کار میرود ،درمان مبتنی بر پجذیرش و
تعهد ( Acceptance and commitment therapyیجا  )ACTاسج ..ایجن
روش ،یک رویکرد  CBTمدرن اس .که به وسیله افجزایا توانجایی فجرد بجرای
فعال ماندن و عمل کردن مرابق با ارزشهای شخصجی بجرای بهبجود کجارکرد و
کیفی .زندگی تالش میکند ( .)29این رویکرد شجامل تمرینجات ذهجنآگجاهی و
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مواد و روشها

جلسات CBT

جلسه  :1خوشآمدگویی ،مررح کردن قوانین اصلی ،آشنایی اعضای گروه با هم،
تشریح اجزای هیجان و افکار سرحی اولیجه میجان هیججان و رخجداد برانگیزنجده
واکنا هیجانی و نوشتن آنها در سه ستون
جلسججججه  :2معرفججججی افکججججار خودکججججار و تحریججججفهججججای شججججناختی
( )Cognitive desertionو راههای مقابله
جلسه  :3آشنایی با پیامدهای افکار خودکار و همچنین ،شناسایی طرحوارهها
با استفاده از روش پیکان عمودی
جلسه  :4مرور روش پیکان عمودی و رتبهبندی باورها بجا توججه بجه شجدت
هیجان مرتبط با هر باور
جلسه  :5آزمون باورها ،آموزش تحلیجل عینجی ،تحلیجل همسجانی و تحلیجل
معیار جلسه
جلسه  :6آشنایی با تحلیل منرقی ( )Logical analysisجه .چجالا بجا
باورهججا بججه صججورت تهیججه کججردن چنججدین سلسججله مراتججب ( )Hierarchyاز
موقعی.های مرتبط با باور اصلی و پدید آوردن عبارتهای مخالف ()Counters
با باورهای متنی خود
جلسه  :7بررسی دو حوزه محتوایی تغییر ادراکجی (توانجایی در نظجر گجرفتن
مجموعهای از اطالعات به شیوههای مختلف در اشکال مبهم ،دریافج .ایجن کجه
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در این پژوها از یک طرح کارآزمایی بالینی با گروه شاهد اسجتفاده شجد .نمونجه
پژوها را  45بیمار زن مبتال بجه بیمجاری  MSدارای عالیجم افسجردگی عضجو
انجمن  MSشهر تهران تشکیل داد .نمونه ها بجه روش در دسجترس بجر اسجاس
مال های ورود انتخا و به روش انتسجا تصجادفی بجه سجه گجروه (دو گجروه
مداخله و یک گروه شاهد) تقسیم شدند .این معیارها شامل نشانگان افسردگی بر
اسججاس نمججره بججرش ( )Cut off pointدر پرسججانامججه افسججردگی Beck
( Beck Depression Inventoryیا  ،)BDIعدم ابتال به اختال ت حجاد یجا
مزمن ،عدم استفاده از داروهای روانپزشجکی در طجول مرالعجه ،داشجتن حجداقل
تحصیالت دیپلم در بیماران گروه سنی  30تجا  50سجال کجه دارای سجابقه  5تجا
 10سال بیماری بودند .در مرحله بعد 45 ،نفر از این مجموعه به صورت انتسجا
تصادفی در سه گروه  15نفری ( ACT ،CBTو شاهد) جایگزین شدند .قبجل از
شروع ،فرم رضای .آگاهانه به وسجیله افجراد نمونجه تکمیجل شجد .طجی  8جلسجه
 45دقیقهای ،گروه مداخله اول تح .درمجان  CBTو گجروه مداخلجه دوم تحج.
درمان  ACTقرار گرفتند .بجرای گجروه شجاهد ،آمجوزش  CBTو  ACTانججام
نشد ،اما به منظور رعای .اصول اخالقی سه جلسه مشاوره دریاف .نمودند .بعد از
اتمام جلسات برای هر سه گروه پسآزمون صورت گرف..

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1396.15.1.9.8

پذیرش اس ..به طور کلی ،اثرات  ACTامیدوار کننده به نظر مجیرسجد ،گرچجه
مرالعات بیشتری زم اس .که  ACTرا با درمجانهجای حمایج .شجده تجربجی
مقایسه کند ( .)30 ،31این درمان سعی میکند که پذیرش روانشجناختی فجرد را
در مورد تجار ذهنی (افکار و هیجانجات) و بجه طجور متقابجل کجاها اقجدامات
کنترل بیاثر و آگاهی روانشناختی در لحظه حال افجزایا دهجد ( .)32در واقجع،
یک درمان رفتاری نسل سوم اس .کجه از اسجتعارههجا ،تمرینجات تجربجی (ماننجد
تمرینات ذهنآگاهی و پذیرش ،روشنسازی ارزشها ،تمرینات گسلا شجناختی)
و تکنیک های رفتاری سنتی (مواجهه) برای مبارزه با فرایندهای غیر مفید نظارت
بر هیجان که باعث پرورش تعادل بین پذیرش و راهبردهای تغییر رفتاری ارزش
محور میشود ،استفاده میکند ( .)29روش  ACTبجرای کمجک بجه افجراد بجرای
خارج شدن از کشمکا غیر ضروری ،پذیرش خجود و دیگجران همجانگونجه کجه
هستند ،انتخا مسیرهایی برای زندگی و تعهد بجه اعمجالی کجه منججر بجه ایجن
مسیرها میشود ،طراحی شده اس.)33( .
به عنوان بخشی از درمان  ،ACTبیمار آموزش میبیند تا افکار (مانند فکجر
خودکشی) و هیجانات (مثل غم یا درد) را به عنوان وقایع پویجایی مشجاهده کنجد
که به خودی خود مشکلساز نیس ،.بلکه این پاسخ (مثل اجتنا یا فرار) به ایجن
وقایع اس .که می تواند منجر به مشکالت زندگی شود ( .)34مرابق با این مدل،
تالشهای بیا از حد برای کنترل این افکار سخ .و هیجانات دردنا ممکجن
اس .به شکل متناقضی مشکالت بیماران را افزایا دهد .این تالشهای کنترل
زیاد شاید به وسیله رفتار اجتنابی پیامدهای منفی ایجاد کنجد .درمجان  ACTبجه
بیماران آموزش می دهد که به جای تمرکز بر فرار از افکار و هیجانجات ،پجذیرش
تجربی را تمرین کنند .رویکرد پذیرش ،پتانسیل تخریب پردازشهای نشجخواری
و افسردهساز ( )35و همچنین ،سرکو مشکلساز (مثجل اجتنجا ) افکجار منفجی
( )36را به وسیله جه.دهی بیمار به مشاهده این تجار و به طور همزمان کجار
کردن به صورت ارزش محور ،انتخا های ارتقا دهنده زندگی را دارد.
مرالعات در راستای تأکید بر دو بعد ذهنآگاهی و پذیرش در رویکرد درمان
 ACTنشان می دهد که نمرات با تر در ذهنآگجاهی باعجث کجاها افسجردگی
شدید در بیماران می شود و در درمان افسردگی مؤثر اسج .)37 ،38( .همچنجین،
افزایا پذیرش تجربی بجا کجاها عقیجده خودکشجی همجراه اسج .)39( .روش
 ACTممکن اس .بر بسیاری از مشکالت روانشناختی همراه بجا  MSو دیگجر
بیماری های مزمن تأثیرگذار باشد ( .)40نتای مرالعه عرایی موقانلو و همکجاران
نشان میدهد که درمان  ACTبر افسردگی ،سجالم .روانشجناختی و احسجاس
گناه در کودکان  7تا  15سال مبتال به دیاب .تأثیرگذار اس .)41( .یجک مرالعجه
کنترل نشده نتای دلگرم کنندهای برای روش  ACTدر بیماری  MSنشان داده
اس.؛ به این صورت که  ACTتأثیرات سودمندی بر پریشانی هیجانی و کیفیج.
زندگی افراد مبتال به  MSداشته اس .)42( .نتای مرالعه  Walserو همکجاران
نشان میدهد که افزایا پذیرش تجربی و ذهنآگاهی در طول زمان بجا کجاها
شدت افسردگی و افجزایا پجذیرش تجربجی در طجول زمجان بجا کجاها عقیجده
خودکشی در جانبازان همراه اس.)43( .
همانطور که ذکر شد ،مرالعات نشان مجیدهجد کجه درمجانهجای  CBTو
 ACTبججر افسججردگی بیمججاران مبججتال بججه  MSتأثیرگججذار اسجج ..در کشججور مججا
پژوهاهایی که به طور خاص اثربخشی این دو رویکرد را بر افسردگی بیمجاران
مبتال بجه  MSمجورد مرالعجه قجرار داده باشجد ،محجدود اسج ..از سجوی دیگجر،
مرالعهای که تأثیر این دو رویکرد درمانی را به طور کلی بر افسردگی و بجه طجور

ویژه در این بیماران مورد مقایسه قجرار داده باشجد ،انججام نشجده اسج ..بجر ایجن
اساس ،در راستای بهبود افسردگی به عنوان یک موضوع ناتوان کننده در بیماران
مبتال به  ،MSپژوها حاضر تأثیر دو رویکرد درمجانی  CBTو  ACTرا مجورد
بررسی قرار داد .فرضیه پژوها حاضر این بود که دو رویکرد  CBTو  ACTبر
کاها افسردگی بیماران مبتال به  MSمؤثر اس ..از سوی دیگر ،سجؤال اصجلی
مررح در پژوها حاضر این بود کجه آیجا میجان ایجن دو روش در اثربخشجی بجر
افسردگی بیماران مبتال به  MSتفاوت وجود دارد؟

تأثیر روشهای  CBTو  ACTبر افسردگی زنان مبتال به MS

تغییر ادراکی تا حدودی یجک عمجل ارادی و نتیججه توجیجه جزییجات مربجوط بجه
اطالعات اس ،.آموختن ایجاد مؤلفههای تغییر ادراکی) و بازداری قشری اختیاری
جلسه  :8بررسی طرحهای شرک .کنندگان برای تجداوم دسجتاوردهایی کجه
طی درمان کسب کردهاند ،دریاف .بجازخورد از شجرک .کننجدگان دربجاره برنامجه
درمانی ،فراهم کردن فرصتی برای پایان دادن به برنامجه از طریجق یجک رخجداد
اجتماعی مناسب
جلسات ACT

یافتهها

مراحل آزمون
پیاآزمون افسردگی

میانگین  ±انحراف معیار
40/46 ± 6/13
40/46 ± 6/13
39/66 ± 5/84
32/80 ± 6/87
36/00 ± 6/16
39/86 ± 5/77

گروه
CBT
ACT
شاهد
CBT
ACT
شاهد

پسآزمون افسردگی

ACT :Acceptance and

;CBT :Cognitive-behavioral therapy
commitment therapy

با توجه به این که مقدار  Fمحاسبه شده برای تأثیر گروهها ( )F = 32/1در
سرح  0/001معنیدار بود ،پس می تجوان گفج .کجه بجین سجه گجروه در نمجرات
پسآزمون بعد از تعدیل نمرات پیاآزمون تفاوت معنجیداری وججود داشج ..اثجر
درمان برابر با  61بود و بدون کنترل نمرات پیاآزمون برابر با  84به دس .آمجد.
در واقع ،تنها  23درصد از اثربخشی درمان میتواند به خاطر اثر پیاآزمون بجوده
باشد که از طریق آزمون کواریانس این اثر تصادفی کنترل گردید.
جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس درون گروهی با اندازههای مکرر متغیرها
در گروههای مداخله و شاهد
منبع تغییر
پیاآزمون
گروهها
خرا
کل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1395/51
416/95
266/23
60841/00

1
2
41
45

4/732
1395/510
208/470
6/490

F

مقدار P

214/9
32/1

0/001
0/001

اندازه
اثر
0/840
0/610

نتای آزمون ( Scheffeججدول  )3نشجان داد کجه مداخلجه  CBTو ACT
اثربخا بود؛ به این ترتیب که گروههای آزمایا نسب .بجه گجروه شجاهد دارای
میانگین پایینتری در افسجردگی بودنجد و اخجتالف میجانگینهجا در سجرح 0/05
معنیدار شد .همان طور که مشاهده میشود ،بین درمان  CBTبا درمجان ACT
تفاوت وجود داش .و درمان  CBTنسب .به  ACTمؤثرتر بود؛ چرا کجه میجزان
تفاوتها در سرح  0/05معنیدار شد .بین درمان  CBTبجا گجروه شجاهد تفجاوت
معنیداری مشاهده شجد و میجزان تفجاوتهجا در سجرح  0/05معنجیدار بجود کجه
اثربخشی درمان  CBTرا نسب .به گروه شاهد بیجان مجیکنجد .همچنجین ،بجین
درمان  ACTبا گروه شاهد نیز تفاوت وجود داش .و میزان تفجاوتهجا در سجرح
 P > 0/05معنیدار گزارش شد که نشان دهنده اثربخشی درمان  ACTبود.

بحث و نتیجهگیری
پژوها حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روشهای  CBTو  ACTبجر کجاها
نشانگان افسردگی بیماران زن مبتال به  MSصورت گرف..
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در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمجرات افسجردگی بجه تفکیجک گجروههجای
آزمایا و شاهد در دو نوب .پیاآزمون و پسآزمون ارایه شده اس..
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین افسردگی در گروههای
آزمایا پس از مداخله کاها داش ،.اما در گروه شجاهد بجین میجانگین نمجرات
افسردگی در پیاآزمون و پسآزمون تفاوت زیادی مشاهده نشد.
جه .تحلیل دادههای پژوها ،از آزمون تحلیجل کواریجانس اسجتفاده شجد.
قبل از انجام این روش ،مفروضجههجای نرمجال بجودن توزیجع نمجرات افسجردگی،

جدول  .1میانگین و انحراف معیار افسردگی گروهها در پیشآزمون و
پسآزمون ()N = 45

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-20

جلسه  :1خوشآمدگویی ،مررح کردن قوانین اصلی ،آشنایی با یکجدیگر ،آشجنایی
با مفاهیم ( ACTپذیرش روانی ،ذهنآگجاهی ،گسجلا شجناختی ،روشجنسجازی
ارزشها و عمل متعهدانه)
جلسه  :2تضعیف روشهای ناکارامد قبلی با استفاده از تشبیهات ،اسجتعارات
و مثالها ،نشان دادن ناکارامد بودن روشهای اجتنا و کنتجرل تججار ذهنجی،
ایجاد ناامیدی خالق
جلسه  :3افزایا پذیرش روانی درباره افکار و احساسات
جلسه  :4آموزش ذهن آگاهی (افزایا آگاهی فرد از حا ت روانجی خجود در
زمان حال)
جلسه  :5گسلا شناختی و آموزش تکنیجکهجای مجرتبط بجا آن (افجزایا
توانایی فرد برای جدا کردن خجود از تججار ذهنجی و عمجل کجردن بجه صجورت
مستقل از این تجار )
جلسه  :6کاها تمرکز مفرط بر خود -تجسمی
جلسه  :7معرفی مفهوم ارزش و شناسایی ارزشهای اصلی زنجدگی و عمجل
کردن بر مبنای آنها
جلسه  :8عمل متعهدانه (فعالی .هدفمند و مبتنی بر ارزشهای مشخص شده)
برای جمعآوری دادهها از پرسانامه  BDIاسجتفاده شجد .ایجن ابجزار از 21
عبارت و هر ماده از  4گزینه تشکیل شده اس .که طیف آن از صفر (عدم وججود)
تا ( 3شدید) متغیر میباشد .جمع نمرات از  0-9طبیعجی 11-16 ،کمجی افسجرده،
 17-20نیازمند مشورت 21-39 ،به سم .افسردگی و  31-40افسجردگی شجدید
را نشان میدهد .این پرسا نامه در جمعی .ایرانی اعتبار مناسجبی دارد و نمجرات
حاصل از آن برای تحلیل آماری و روانسجنجی قابجل اعتمجاد اسج،r = 0/93( .
.)44( )α = 0/873
دادههای پژوها با استفاده از شاخصهای آمار توصجیفی (میجانگین ،انحجراف
معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کواریانس چند متغیجره) در نجرمافجزار
 SPSSنسجخه )version 20, IBM Corporation, Armonk, NYL( 20
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف..

همگنی خروط رگرسیون و همسانی واریانس های خرا مورد آزمون و تأیید قجرار
گرف ..در جدول  2نتیجه آزمون تحلیل کواریانس آمده اس..

منصوره نیکوگفتار و همکار

جدول  .3آزمون  Scheffeبرای مقایسه میانگین افسردگی در سه گروه
گروهها
CBT

ACT
شاهد

ACT

CBT
شاهد

شاهد

CBT
شاهد

میانگین

خطای معیار

مقدار P

-3/200
-7/430
3/200
-4/230
7/430
4/230

0/930
0/931
0/930
0/931
0/931
0/931

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

با  95درصد اطمینان
سطح پایین

سطح باال

-5/08
-9/32
1/32
-6/12
5/55
2/35

-1/32
-5/55
5/07
-2/35
9/32
6/12

متغیر وابسته :پسآزمون افسردگی
CBT :Cognitive-behavioral therapy; ACT :Acceptance and commitment therapy
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این یافته با نتای تحقیقجات  Mohrو همکجاران ( Askey-Jones ،)18و
نتای نشان داد که درمان  CBTبر کاها افسردگی زنان مبتال به  MSاثرگذار
بوده اس ..همکاران ( )27و  Hindو همکجاران ( )28مبنجی بجر اثربخشجی روش
 CBTبر کاها افسردگی در بیماران مبتال به  MSمرابق .داشج ..تحریفجات
شناختی و یا راهبردهای شناختی ناکارامجد در افجراد افسجرده نقجا مهمجی ایفجا
میکند .فرد افسرده نسب .بجه خجود ،دیگجران و آینجده نگجرشهجا و تفسجیرهای
تحریف شده به کجار مجی بجرد .افکجار تحریجف شجده پیامجدهایی ماننجد احسجاس
بیارزشی ،دوس .داشتنی نبودن ،بیکفایتی ،ناامیدی ،درماندگی آموختجه شجده و
بیانگیزگی را برای فرد به همراه دارد .محتوای این افکار به قدری آسجیب زننجده
اس .که حتی فرد افسرده ممکن اس .هیچ راهی به جز پایجان دادن بجه زنجدگی
خود نیابد .برای این که اوضاع فرد افسرده بهبود یابجد ،ابتجدا بایجد بجه تحریفجات
شناختی خود آگاه شود و بتواند این افکار تحریف شده را به چالا بکشد تا بدانجد
که این افکار واقعی .ندارد و سجاخته و پرداختجه ذهجن او اسج ..از سجوی دیگجر،
رفتارهای فرد افسرده در جه .تشدید عالیجم افسجردگی او عمجل مجیکنجد؛ بجه
صورتی که میتواند از دیگران کنارهگیری کند و یجا بجه گونجهای ناکارامجد عمجل
نماید و به دنبال آن بازخورد مثبتی از محیط و دیگران دریاف .نکند .وقتجی فجرد
بازخوردهای منفی از محیط دریاف .کند ،بیشتر منزوی میگردد ،ارتباط با دنیجای
بیرون را قرع میکند و به دنبال آن احساس افسردگی او تشجدید مجیشجود .بجه
عبارت دیگر ،فرد در یک چرخهای گرفتار میشود که افکار او احساسات منفجی را
در او ایجاد میکند و این احساسات باعث میشود تا فرد به صورت ناکارامد عمل
کند .در این صورت هر سه بعد فکر ،احساس و رفتار ناسالم میگردد .بجرای ایجن
که فرد از این چرخه رهایی یابد ،باید به توالی افکار ،احساسات و رفتارها را در
کند و به دنبال آن افکار منفی را که به نوعی منشأ افسردگی او اس ،.شناسایی و
با آنها مقابله کند .این فراینجد از طریجق رویکجرد  CBTبجا ججایگزینی افکجار و
رفتارهای سالم امکانپذیر میگردد.
یافته دیگر تحقیق نشجان داد کجه درمجان  ACTبجر کجاها افسجردگی در
بیماران مبتال به  MSاثرگذار بوده اس ..این یافته با نتای پژوهاهای Hayes
و همکاران ( ،)40عرجایی موقجانلو و همکجاران ( )41و  Sheppardو همکجاران
( )42همخوانی دارد .نتای مرالعه آنها نشان داد که رویکرد درمجانی  ACTبجر
کاها افسجردگی و مشجکالت روانشجناختی ،سجالم .روانشجناختی ،پریشجانی
هیجانی و کیفی .زندگی بیماران مبتال به  MSتأثیرگذار اسج ..همچنجین ،ایجن
یافته با نتای مرالعه  Walserو همکاران ( )43مبنجی بجر اثربخشجی  ACTبجر
افسردگی و خودکشی در جانبازان ،مرابق .داش..

افراد افسرده به جای روبهرو شدن با افکار و هیجانات منفی ،سعی میکننجد
از آنها فرار یا اجتنا کنند .وقتی فرد این رفتارها را به کار میبرد ،به نجوعی در
جه .تشدید افسردگی خود گام برمی دارد .این سبک پاسخ به هیجانات و افکجار
دردنا مشکلساز میگجردد .در تبیجین اثربخشجی درمجان  ACTبجر افسجردگی
میتوان گف .که این رویکرد به فرد آموزش میدهد بجه ججای سجرکو  ،فجرار و
اجتنا از هیجانات و افکار آزار دهنده ،آنها را مورد مشاهده قرار دهد و پجذیرش
را تمرین کند .از سوی دیگر ،فرد یاد میگیرد بر اساس ارزشها در زندگی عمجل
کند .بدین ترتیب ،این رویکرد به فرد افسرده کمک میکنجد تجا از چرخجه افکجار
نشخواری و افسرده ساز و به دنبال آن رفتارهای اجتنابی خارج شجود و بتوانجد بجه
سبک دیگری مبتنی بر ارزشهای خود زندگی کند .خروج از این چرخه تکجراری
باعث کاها افسردگی در فرد میگردد.
یافته نهایی پژوها حاکی از آن بود که درمجان  CBTنسجب .بجه درمجان
 ACTبر کاها افسردگی بیماران مبتال به  MSتأثیرگذارتر اس ..پژوهشی که
این دو رویکرد را در افراد مبتال به  MSمورد مقایسه قرار داده باشد ،یاف .نشجد،
اما این یافته با نتیجه پژوها  Mohrو همکاران ( )18مشابه .داش ..آنان بجه
این نتیجه رسیدند که روش  CBTنسب .به سایر روشهای رواندرمجانی ماننجد
گروه درمانی حمایتی ،در کاها افسردگی ناشی از بیماری  MSاثرگذارتر اسج..
همچنین ،با یافته های مرالعه سالمی شهید مبنی بجر مجؤثرتر و کارامجدتر بجودن
روش  CBTنسب .به  ACTدر بهبود افسردگی بیمجاران مبجتال بجه درد مجزمن
( ،)45همسو اس ..در تبیین مؤثرتر بودن شیوه  CBTنسب .به  ACTدر بهبود
افسردگی ،شاید بتوان گف .که  CBTبیشتر به افکار و تحریفات شناختی آغازگر
افسردگی توجه میکند؛ در صورتی که  ACTاغلب بر پاسخ فرد و راهبردهای او
در مقابل این افکار تأکید دارد و شاید توجه بیشتر به افکار ناکارامد ،تأثیر بیشتری
نسب .به توجه بیشتر به راهبردهای ناکارامد داشجته باشجد .در هجر حجال ،امکجان
مقایسه دقیقتر میان این دو رویکرد ،نیازمند انجام تحقیقات بیشجتر در رابرجه بجا
مقایسه این دو رویکرد در زمینه افسردگی اس..
از جمله محدودی .های پژوها حاضجر ایجن بجود کجه تنهجا بیمجاران عضجو
انجمن  MSشهر تهران در مرالعه شرک .کردند .از اینرو ،در تعمیم نتای بایجد
احتیاط زم را به عمل آورد .از محدودی.های دیگر میتوان به عدم کنترل سایر
متغیرها مانند تفاوتهای فردی و ابعاد روانشناختی نمونه در پاسجخ بجه مداخلجه،
تأثیر عوامل محیرجی و فرهنگجی بجر میجزان در آنجان از درمجان و همچنجین،
مشکالت خانوادگی بیماران که میتواند بر افسجردگی آنهجا و میجزان اثربخشجی
درمان اثرگذار باشد ،اشاره نمود.

MS  بر افسردگی زنان مبتال بهACT  وCBT تأثیر روشهای

مرالعات بیشتری در خصوص مقایسه روشهای درمانی مختلف در بیماران مبتال
 انجام دهند تا از این طریق بتوان بهترین رویکرد درمانی را در مقابله بجاMS به
.افسردگی آنها اتخاذ نمود

سپاسگزاری
 شهر تهجران و بیمجارانی کجه در انججامMS بدین وسیله از کلیه کارکنان انجمن
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،پژوها حاضر همکاری نمودند

 احتمجال بجروز، نجاتوان کننجدهای کجه دارد. بجه دلیجل ماهیجMS بیماری
افسردگی را در فرد افزایا مجیدهجد و در مواقجع اسجترس و فشجارزا پیامجدهای
 سازمانهجا، روان. به متخصصان سالم، به این ترتیب.بیماری مضاعف می شود
 توصیه میشجود کجه بجه افسجردگی ایجنMS و مراکز مرتبط با بیماران مبتال به
بیماران توجه جدی داشته باشند؛ چرا که عدم پجرداختن بجه ایجن موضجوع باعجث
میشود تا اثرات تخریبگر بیماری سریعتر پیا رود و فرد در مقابله با آن ناتوان
 کاها. در جهACT  وCBT  که از دو رویکرد. ضروری اس، از این رو.گردد
، به پژوهشگران پیشنهاد مجیگجردد، همچنین.افسردگی این بیماران استفاده شود
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and Commitment Therapy on Reducing Symptoms of Depression in Women
with Multiple Sclerosis
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Abstract
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Aim and Background: The aim of this study was to compare the efficacy of cognitive-behavioral therapy (CBT) and
acceptance and commitment therapy (ACT) in reducing depression symptoms in patients with multiple sclerosis (MS).
Methods and Materials: This experimental study was conducted with pretest-posttest design and control group.
From among female patients with MS who referred to the MS Society in 2015 with depression symptoms, a sample
of 45 individuals was selected. The subjects were randomly divided into 3 groups of CBT, ACT, and control
(n = 15). Therapy sessions consisted of 8 sessions, each session was held for 45 minutes. Data were collected using
the Beck Depression Inventory (BDI) and were analyzed using ANCOVA in SPSS software.
Findings: The results showed that CBT and ACT were both effective in reducing depression symptoms in patients
with MS (P < 0.001), but CBT was more effective compared to ACT.
Conclusions: The results showed that CBT and ACT are effective methods of reducing depression in patients with
MS. Due to the higher efficacy of CBT, it has been suggested as the preferential treatment for the reduction of
depression symptoms in patients with MS.
Keywords: Cognitive behavioral therapy, Acceptance and commitment therapy, Multiple sclerosis, Depression
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