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Introduction: Women with multiple sclerosis have always faced many challenges, and their
mental and sexual health are important concerns for health systems. So the present study aims to
determine the effect of treatment based on acceptance and commitment on the mental health and
sexual desire of women with MS during Covid-19 pandemic.
Materials and Methods: The method of the current research was semi-experimental with a pretest-post-test design with a control group. The statistical population of the research was made up
of women suffering from MS in Hamadan city in 2019. The sampling method was the available
method, based on which 40 people were randomly placed in two groups of 20 people,
experimental and control. Then the treatment based on acceptance and commitment was
implemented on the experimental group during eight 90-minute sessions, but the control group
did not receive the intervention. The research tools included two questionnaires of sexuality by
Halbert and Apt (1992) and mental health by Goldberg (1979). In order to analyze the data,
univariate and multivariate covariance analysis was used.
Results: The analysis of the results showed that the treatment based on acceptance and
commitment causes a significant increase in the average sexual desire of women with MS. Also,
the average physical dysfunction, anxiety and social dysfunction also decreased significantly.
But it had no effect on the depression of women with MS.
Conclusion: Acceptance and commitment therapy can play an important role in improving the
level of mental health, sexual desire and, as a result, the quality of life of women with MS in the
difficult conditions of the Covid-19 pandemic.
Keywords: Multiple Sclerosis, Covid-19, Mental Health, Sexual Desire, Acceptance and
Commitment Therapy.
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C

ovid-19 is one of the diseases that has become very common in Iran since 2019, which is
associated with symptoms such as fever above 38 degrees Celsius, fatigue and shortness of
breath. In addition to having physical characteristics, the patient also suffers from psychological
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symptoms and characteristics that can affect one's life (1). This disease not only causes public health
concerns but also causes a number of psychological illnesses. Among people with multiple sclerosis,
due to the use of immunomodulatory therapies, they are one of the groups that are far more vulnerable
to the complications of the Covid-19 epidemic (4). Multiple sclerosis is the most common
neurodevelopmental disability in young adults. This chronic and autoimmune disease is characterized
by a variety of signs and symptoms and unpredictable periods such as imbalance, muscle cramps,
fatigue, sensory changes, sexual problems and sensitivity to pain, and cognitive and emotional
disorders. (5). Meanwhile, the mental health status of patients with MS has always been one of the
concerns of the health system (6). The main goal of mental health is to help people achieve a fuller and
happier life and to prevent mood and emotional disorders (7). Among the factors related to mental
health, sexual health has been one of the common problems of female patients with MS (8). The sex
life of people with multiple sclerosis has always been challenging (9). Research shows that the Covid19 pandemic has a significant impact on the sexual health of people in the community, although its
dimensions need further investigation, but it can be guessed that women with MS (who had problems
in this area even before the pandemic) are more likely to be vulnerable than others (12). Since the patient
with MS faces many unavoidable physical and psychological challenges, it seems that one of the
possible therapies in improving mental health as well as increasing the sexual desire of women with
MS is the treatment based on acceptance and commitment. The main goal of treatment is the ability to
communicate with the present as a conscious human being, and to change or perpetuate behavior toward
one's valuable goals regardless of environmental conditions and events beyond the control of the human
being (16). In view of the above and considering that no research with this title has been done so far, so
the present study seeks to answer the question of whether acceptance and commitment therapy has an
effect on mental health and sexual desire of women with MS or not. Therefore, the aim of this study
was to investigate the effect of acceptance and commitment based therapy on mental health and sexual
desire of women with multiple sclerosis in Covid-19 pandemic. Therefore, the aim of this study was to
investigate the effect of acceptance and commitment based therapy on mental health and sexual desire
of women with multiple sclerosis in Covid-19 pandemic.
Materials and Methods
The method of the present study was experimental with a pretest-posttest design with a control group.
To select the number of sample people by available method, from patients with MS who had a medical
record in the MS Association and Sina Hospital in Hamadan in 1999, after administering a questionnaire
on sexual desire and mental health of patients and screening, 40 people patients who scored below 50
on the sexuality test and below 21 on the mental health test were randomly assigned to the experimental
and control groups of 20. Inclusion criteria were: a- Living in the city of Hamedan, b- Age between 20
to 45, c- Absence of menopause d- Having multiple sclerosis and also exclusion criteria was more than
2 sessions of absence in treatment sessions. The experimental group received 90 minutes of acceptance
and commitment treatment for 8 weeks and one session per week, and the control group did not receive
any intervention during this period. Mental health and sexual desire questionnaires from both groups
were completed simultaneously, before the start and after the end of the interventions, as a pre-test and
post-test by the subjects. The research instruments included two questionnaires: Halbert and Apt (1992)
and Goldberg (1979). Univariate and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data.
Result
The effects of experimental intervention based on acceptance and commitment therapy after eliminating
the pre-test effect of physical dysfunction and anxiety and social dysfunction from the post-test are
significant in the experimental group with 99% probability and this difference is in favor of the
experimental group. It means intervention in acceptance and commitment therapy causes a decrease in
the mean of physical dysfunction and anxiety and social dysfunction. The results also show that
acceptance and commitment therapy intervention can explain 28% of the changes in physical
dysfunction in women with MS. Acceptance and commitment therapy interventions can explain 19%
of anxiety changes in women with MS. Acceptance and commitment therapy intervention can explain
49% of the changes in social dysfunction in women with MS. The results also showed that the
acceptance and commitment therapy intervention had no effect on depression in women with MS and
did not make a significant difference between the experimental and control groups.
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Conclusion
Analysis of the results of the present study showed that the intervention of the acceptance and
commitment therapy significantly increases the average sexual desire of women with MS. The mean of
physical dysfunction, anxiety and social dysfunction decreased significantly too. However, this
intervention had no effect on depression in women with MS and did not make a significant difference
between the experimental and control groups. The result of this finding is consistent with the findings
of Ghasemi and Jabal Ameli, Tabatabai et al. Hacker et al., Sweeney et al., Baruch et al., Carson et al.
(17–21, 27). The mental health of women with multiple sclerosis, including their sexual health, in which
sexual desire is one of the most important determinants, has always been a concern of the health system
that became even more challenging during the Covid-19 pandemic. Acceptance and commitment
therapy during 8 sessions significantly increased mental health and sexual desire in this group, although
its effect on depression in this study is unclear. Among the limitations of this study, we can mention
that the study population was limited to the city of Hamedan, and to generalize the findings to all women
with multiple sclerosis, additional studies with wider dimensions are needed. Due to the mentioned
limitations, it is suggested that similar studies be carried out on a larger scale with regular follow-up.
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تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان و تمایل جنسی زنان مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس در پاندمی کووید۹۱-
بهاره فخیمی بهروز ،1سمیه شمس ،1محمداسماعیل

ابراهیمی*2
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چکیده
مقدمه :زنان مبتالبه مولتیپل اسکککلروزیه همواره با لالشهای زیادی روبرو بودهاند و سککالمت روان و سککالمت نسککی آنان از
دغدغههای مهم نظام سالمت است لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان و تمایل
نسی زنان مبتالبه اماس در دوران کرونا انجام شد.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضککر نیمه آزمایشککی با پرش پیشآزمون -پهآزمون با گروه کنترل بود .امعه آماری پژوهش را
زنان مبتالبه اماس شهر ستان همدان در سال  99ت شکیل داد .روش نمونهگیری روش در د سترس بود که بر ا ساس آن  04نفر
بهصککورت تدککادری در دو گروه  24نفره آزمایش و کنترل ایگزین قرار گررتند .سککپه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گروه
آزمایش پی هشککت لسککه  94دقیقه¬ای ا را شککد ولی گروه کنترل مداخله دریارت نکرد .ابزار پژوهش شککامل دو پرسککشککنامه
تمایالت نسککی هالبرت و آپت  )1992و سککالمت روان گلدبر(  )1979بود .بهمنظور تحلیل داده¬ها از تحلیل کوورایانه تک
متغیره و لند متغیره استفاده شد.
نتایج :تحلیل نتایج ن شان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث می¬ شود میانگین تمایل ن سی زنان مبتالبه اماس ارزایش
معناداری پیدا کند .همچنین میانگین اختالل عملکرد سککمانی ،اضکک راا و اختالل عملکرد ا تماعی نیز کاهش معناداری پیدا
کرد؛ اما تأثیری بر ارسردگی زنان مبتالبه ام-اس نداشت.
نتیجه گیری :درمان پذیرش و تعهد میتواند نقش مهمی در ارتقا س ح سالمت روان ،میل ن سی و نتیجتاً کیفیت زندگی زنان
مبتالبه ام-اس در شرایط سخت پاندمی کووید 19-ایفا نماید.
کلمات کلیدی :مولتیپل اسکلروزیه ،کووید ،19-سالمت روان ،میل نسی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.
*نویسنده مسئول :محمداسماعیل ابراهیمی ،استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
همدان ،ایران .تلفن ،4929127209074 :ایمیلMse58_2007@yahoo.com :
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مقدمه
کووید 19-یکی از بیماریهایی که اسککت که از سککال  1392در ایران
شیوع ب سیار زیادی پیداکرده ا ست که با عالئمی همچون دا شتن تب
باالی  32در ه سککانتیگراد ،خسککتگی و درد عضککالنی ،تنگی نفه،
داشتن خلط ،سردرد ،خونریزی ،اسهال و در بع ضی موارد استفراغ نیز
همراه ا ست .بیمار مبتال ،عالوه بردا شتن م شخ دات ریزیکی در سم
خود ،با عالئم و مشخدات روانی نیز موا ه است که میتواند زندگی او
را ت حت تأثیر قرار د هد [ .]1شکککای ترین و خ ر ناک ترین عالئم آن
اختالالت و عفونتهای تنفسی شدید میباشد [ .]2کووید 19-یکی از
عواملی ا ست که در ماههای اخیر باعث ا سترس و ا ض راا رراوانی در
م یان ارراد وام مختلف شکککده اسکککت .در ایران نیز همچون دیگر
ک شورها ،شیوع این ویروس ا سترس و پیامدهای روانی زیادی را برای
مردم در برداشکککته که سکککالمت سکککمی و روانی ارراد را به مخاپره
انداخ ته اسکککت .آثار این پیامدها در حوزه های مختلف اقتدکککادی،
ررهنگی ،ا تماعی و روان شناختی امعه نمود دا شته ا ست [ .]3یکی
از این پیامدهای مهم ،مسائل و مشکالت روانی است که به نظر مهمتر
از بقیه ابعاد ذکرشکککده اسکککت .این بیماری نهتنها سکککبب نگرانیهای
سکککالمت همگانی میگردد بلکه سکککبب بروز تعدادی از بیماری های
روان شناختی می شود که شامل ا ض راا ،ترس ،ار سردگی ،اختالل
خواا و تحریکپذیری میباشد .در این شرایط ،حفظ وضعیت سالمت
روان و کاهش اض راا ضروری است زیرا ارراد در اقشار مختلف امعه
ممکن ا ست محرکهای ا سترسزای زیادی را در پول انت شار بیماری
تجربه نمایند .در این میان ارراد مبتالبه مولتیپل ا سکلروزیه به دلیل
ا ستفاده از درمانهای تعدیلکنندهی سی ستم ایمنی ،یکی از اق شاری
ه ستند که بهمراتب آ سیبپذیری بی شتری ن سبت به عوارض نا شی از
اپیدمی کووید 19-دارند [.]0
مولتیپل اسکلروزیه شای ترین ناتوانی عدبی – پیشرونده در بالغین
وان است که با میلینزدایی سیستم عدبی مرکزی مشخص میشود.
این بیماری مزمن و خود ایمنی با انواعی از عالئم و نشانهها و دورههای
غیر قا بل پیش بینی نظیر اختالل در ه ماهنگی و ت عادل بدن ،گررتگی
ع ضالت ،خ ستگی ،تغییرات ح سی ،اح ساس سوزش ،درد ،اختالالت
بینایی ،اختالل بل  ،تکلم و تنفه ،مشکککالت منانه و روده ،مشکککالت
ن سی و ح سا سیت به درد و اختالالت شناختی و عاپفی م شخص
می شود [ .]5در این میان و ضعیت سالمت روان بیماران مبتالبه ام-
اس همواره یکی از دغدغههای نظام سالمت بوده است [.]2
آنچه امروزه بهعنوان سالمت روان م رش می شود لیزی رراتر از رقدان
کامل اختالالت روانی بوده که عبارت اسکککت از :حالتی از سکککالمتی و
بهزیستی که توانایی پی بردن به استعدادها و توانمندیها و ود داشته
باشککد ،از عهده اسککترسهای پبیعی برآمدن ،بهپور مفید و مؤثر کار
کردن و داشککتن حه مسککتولیت و همکاری در روابط خود .موضککوع
سالمت روان به تمام س وش امعه مربوط می شود که میبایست کلیه
امکانات امعه در تأمین آن بسککیج شککوند .سککازمان بهداشککت هانی
سکککال مت روان را ع بارت از قابل یت ررد در برقراری ارت باط موزون و
هماهنگ با دیگران ،توانایی در تغییر و ا صالش محیط ا تماعی خویش
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و حل مناسککب و من قی تعارضککات هیجانی و تمایالت شککخدککی خود
میداند .هدف ا صلی سالمت روان کمک به ارراد درر سیدن به زندگی
کاملتر و شادتر و پی شگیری از اختالالت خلقی و عاپفی ا ست [.]7
همچنین در بین راکتورهای مرتبط با سککالمت روان ،سککالمت نسککی
از مله مشکالت مشترک بیماران زن مبتالبه ام-اس بوده است [.]2
زندگی نسی ارراد مبتالبه مولتیپل اسکلروزیه همواره لالشبرانگیز
بوده اسککککت .بی ماران مبتال به ام اس از کیف یت ز ندگی پایینتری
برخوردار ند یکی از عوا مل مهم و تأثیر گذار بر کیف یت ز ندگی این
بیماران ،عملکرد نسی است که میتواند باعث تنش زیادی شود [.]9
ازآنجاییکه ارراد در این سنین بهپورمعمول ازنظر نسی رعال بوده و
در اوج مسکککتول یت های رردی و خانوادگی و در ز مان رو یارویی با
موقعیتهای تشکیل خانواده و ایجاد روابط نزدیک و صمیمانه خود نیز
میبا شند [ ]14لذا تجربه م شکالت ن سی باعث ارت بی شتر کیفیت
زندگی این بیماران اسککت .کاهش رعالیت نسککی ،کاهش ترشککحات،
لز ی واژنی و م شکالت ارگا سم شای ترین م شکالت ن سی در زنان
مبتالبه اماس گزارش شده است [ .]11پژوهشها حاکی از آن است که
پاندمی کووید 19-تأثیر قابلتو هی بر سالمت ن سی ارراد در امعه
گذاشته ،هرلند ابعاد آن نیاز به بررسی بیشتر دارد ،اما میتوان حدس
زد زنان مبتالبه ام -اس که حتی ق بل از پاندمی هم در این زمی نه با
مشکککالتی روبرو بودهاند احتماالً آسککیبپذیری بیشککتری نسککبت به
سایرین خواهند داشت [.]12
بهپورکلی میل نسکی ،بهعنوان یک "مجموع" تعریفشککده اسککت از
نیروهایی که ما را بهسککوی ررتار نسککی متمایل میکنند و نیروهایی
که ما را از ررتارهای نسکککی دور میکنند که از عوامل بیولوژیکی،
روانی ،راب های ،زمینهای و امعه شناختی نا شی می شوند .تحقیقات
اخیر ن شان داده ا ست که عوامل روانی نقش ا صلی را در میل ن سی
ایفا میکنند [.]13
امروزه درمککان بیمککاری مولتیپککل اسککککلروزیه بککه پور رزاینککدهای
لندو هی شکککده اسکککت و نهتنها شکککامل انواع داروهای تعدیلکننده
بیماری با مکانی سم عمل متفاوت می شود بلکه شامل پیف و سیعی از
درمانها هت کنترل سکککمپتومها و عوارض انبی آن نیز میباشکککد.
عالوه بر متخ د دین مغز و اع داا و پر ستاران ،معموالً روانپز شکان،
روانشکککناسکککان بالینی ،ریزیوتراپیسکککتها ،کار درمانگران و گروهی از
متخدکککدکککان مختلف در مورد روش هایی برای بهبود وضکککعیت این
بیماران همکاری میکنند [ .]10ازآنجایی که بیمار مبتالبه ام-اس با
لالشهای سمانی و روانی ا تنااناپذیر ب سیاری روبرو ست و بهبود
وضعیتش مستلزم پذیرش بیماری و تالش و تعهد زیادی است ،به نظر
میرسد یکی از درمانهای احتمالی در بهبود سالمت روان و همچنین
ارزایش تمایل نسکککی زنان مبتالبه اماس ،درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد باشد.
در مان مبتنی بر پذیرش و تع هد از م له در مان های مبتنی بر ذهن
آگاهی و پذیرش میباشککد که بهعنوان درمانهای موج سککوم ررتاری
شککناختهشککدهاند .این روش توسککط هیز 1و همکارانش از ابتدای دهه
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 )1924معرری شککد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اسککاس کاً درمانی
زمینه گراسککت و میکوشککد به ای تغییر محتوای بالینی ررتار ،زمینه
ا ت ماعی کالمی آن را تغییر د هد [ .]15در مان مبتنی بر پذیرش و
تعهد از استعاره ،تمرینات تجربهای و تناقض من قی برای رها شدن از
محتوای لفظی زبان و برقراری ارتباط بیشکتر با ریان مداوم تجربه در
زمان حال اسککتفاده میکند .در این درمان به ای تغییر شککناختها و
لالش با آنها ،سککعی میشککود تا ارتباط روانشککناختی ررد با ارکار و
احساساتش ارزایش یابد [ .]15هدف اصلی درمان ،ایجاد انع افپذیری
روان شناختی است .انع افپذیری روان شناختی عبارت است از توانایی
ارتباط برقرار کردن با زمان حال بهپور کامل و بهعنوان یک انسکککان
هشیار و آگاه و تغییر یا تداوم ررتار در هت اهداف ارزشمند ررد رارغ
از شکککرایط محی ی و ات فا قاتی که کنترل آن خارج از توان انسکککان
میباشد [ .]12انع افپذیری روان شناختی در درمان مبتنی بر تعهد و
پذیرش از پریق شش ررایند از پریق شش ررایند ا صلی و زیربنایی
ایجاد میشکککود که عبارتاند از گسکککلش ،پذیرش ،تماس با لحظه،
مشاهده خود ،ارزشها و عمل متعهدانه [.]15
پژوهشهایی در راستای بررسی اثربخشی این درمان انجام شده است،
از مله قاسککمی و بلعاملی اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر
تمایالت ن سی معنادار ارزیابی کردهاند [ .]17پباپبایی ،سجادیان و
معت مدی نیز در یارت ند در مان مبتنی بر پذیرش و تع هد بر بهبود
عملکرد نسککی ،ر تورزی نسککی و کاهش کمرویی نسککی زنان
مؤثر بوده [ .]12هکر 1و همکاران دریارتند درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر ا ض راا و ار سردگی تأثیر معنادار دا شته ا ست [ .]19باروچ،
کانتر و بوش 2در پژوهش خود با ا ستفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد و تمرکز ذهنی نشککان دادند که ارتباط قوی و معناداری بین این
مداخالت و رضککایت زناشککویی و ود دارد [ .]24کارسککون 3و همکاران
 )2440دریارتند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سککبب غنیسککازی
ارتباط زو ین و سالمت روانی رردی گردیده است [.]21
با عنایت به م الب روق و با تو ه به اینکه پژوهشکککی با این عنوان
تاکنون صورت نگررته ،لذا پژوهش حا ضر در صدد پا سخگویی به این
سؤال ا ست که آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان و
تمایل نسکککی زنان مبتالبه ام-اس تأثیر دارد یا خیر .لذا این پژوهش
باهدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان و
تمایل نسی زنان مبتالبه مولتیپل اسکلروزیه در پاندمی کووید19-
انجام شد.

روش کار
روش پژوهش حاضر آزمایشی با پرش پیش آزمون-په آزمون با گروه
کنترل بود .هت انتخاا تعداد نفرات نمونه به روش در دسککترس ،از
بیماران مبتالبه ام-اس که در سال  99دارای پرونده پزشکی در انجمن
ام-اس و بیمارسککتان سککینا همدان بودند په از ا رای پرسککشککنامه
تمایالت نسککی و سککالمت روان از بیماران و غربال کردن  04نفر از
بی مارانی که در آزمون ت مایالت نسکککی نمره زیر  54و در آزمون
سالمت روان نمره زیر  21کسب کرده بودند ،به صورت تدادری در دو

گروه  24نفره آزمایش و کنترل ایگزین شکککدند .معیارهای ورود به
پژوهش عبارت بود از الف -سکونت در شهر همدان ،ا -بازه سنی بین
 24تا  05سال ،پ -عدم یائ سگی ت -ابتال به مولتیپل ا سکلروزیه و
همچنین معیار خروج عبارت بود از بیش از  2لسه غیبت در لسات.
گروه آزمایش پی  2هفته و هفتهای یک لسکککه به مدت  94دقیقه
تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گررتند و گروه کنترل در این مدت
مداخلهای دریارت نکرد .پرسشنامههای سالمت روانی و تمایل نسی،
از هر دو گروه بهصورت همزمان ،قبل از شروع و بعد از پایان مداخالت،
بهصکککورت پیشآزمون و پهآزمون توسکککط آزمودنیها تکمیل شکککد.
بهمنظور رعایت کدهای اخالقی ،در تمام مراحل این پژوهش مالحظات
اخالقی همچون اصکککل اخالقی امانتداری علمی ،حق معنوی مؤلفین
آثار ،رازداری و ر ضایت آگاهانه از تمام شرکتکنندگان شرکتکننده،
رعایت شده ا ست .این پژوهش در شورای پژوه شی و اخالق دان شگاه
آزاد همدان با نامه شماره ) (IR.IAU.H. No.1400/D/5562به تأیید
رسیده است.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سالمت روانی
پرسکککشکککنامه سکککالمت عمومی توسکککط گلدبر( و ویلیامز)1927 0
تنظیم شده و بهپور و سیعی برای ت شخیص اختالالت خفیف روانی در
موقعیتهای مختلف بهکاربرده شککده اسککت [ .]22پرسککشنامه شککامل
لهار خرده مقیاس ن شانههای سمانی ،ا ض راا ،اختالل در عملکرد
ا تماعی و ار سردگی ا ست .م العات انجام شده در ایران نیز حاکی از
روایی باالی این ابزار اسککت .بررسککی انجامگررته در خدککوش شککیوع
اختالالت روانی در ایران که از پر سشنامه سالمت عمومی  22سؤالی
اسککتفادهشککده ،نشککاندهنده این اسککت که میزان روایی و پایایی این
آزمون با نق ه برش  ،2بین  %20و  %93و با نق ه برش  ،23بین %22
و  %90متغیر است [.]23

پرسشنامه تمایل جنسی
این پرسشنامه ،توسط آپت و هالبرت )1992 5ساخته شد و  25ماده
دارد که میزان تمایل نسکککی آزمودنی را موردسکککنجش قرار میدهد
[ .]20سؤالهای پرسشنامه تمایل نسی ،بهوسیله درمانگران در امور
بالینی ،برای سنجش م شکالت ن سی و زنا شویی و در پژوهشهای
علمی بهپور گسککترده اسککتفاده میشککود .هر آیتم بهوسککیله مقیاس
در هبندی لیکرت با  5در ه نمرهگذاری میشککود .کمینه و بیشککینه
نمره تمایل نسککی ،بین صککفر تا  144میباشککد که نمره باال حاکی از
میزان باالی تمایل نسی در آزمودنیها است .هالبرت و آپت )1992
پایایی پر س شنامه تمایل ن سی را به شیوه آزمون – باز آزمون 4/22
به دست آورد .ضریب همسانی درونی پرسشنامه تمایل نسی هالبرت
و آپت  )1992با اسککتفاده از دو روش آلفای کرونباخ  4/29بود که در
س ح رضایت بخشی قرار دارند [.]25
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بهاره فخیمی بهروز و همکاران  /تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان و تمایل جنسی زنان مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس
دادهها با نرمارزار اسپیاساس ) (SPSSویرایش  25در س ح اپمینان
 %95تجزیهوتحلیل شدند .در آمار استنباپی برای آزمون ررضیههای
تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانه استفادهشده است.

252

معنادار نیسککت؛ بنابراین پیشررض نرمال بودن متغیر وابسککته رعایت
شده است.
همگنی واریانهها :این مفروضه به بررسی ارتباط متغیرهای وابسته در
گروههای موردم العه میپردازد که بایستی همگن باشد .هت بررسی
این مفروضه از آزمون لون استفاده شد که در زیر ارائهشده است.
همانپور که مندر ات دول  3نشان میدهد مقدار آماره  fدر س ح
 p>0.05معنادار نیست .درنتیجه واریانه در گروههای موردم العه
همگن میباشد.
 شیب رگرسیون :بررسی این مفروضه از پریق تعاملپیشآزمون و گروهها بررسی گردید که با استفاده از آزمون
تحلیل واریانه انجام شد.

یافتهها
توزی نمرههای متغیر وابسته در امعه برای هر ارزش متغیر مستقل
بایستی بهصورت نرمال باشد .برای بررسی این مفروضه آماره
کولموگروف اسمیرنف موردبررسی قرارگررت که در دول  1ارائهشده
است.
دادههای دول  2نیز نشککان میدهد که توزی متغیر تمایل نسککی،
اختالل عملکرد سکککمانی ،ارسکککردگی ،اضک ک راا و اختالل عملکرد
ا تماعی نرمال میباشککد؛ زیرا  zمحاسککبهشککده در سکک ح p<0.05

جدول  :1درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس راهنمای درمانی توهیگ )2442 1انجام شد [ .]22شرش لسات بهصورت مختدر بدین شرش است
جلسه اول

ا رای پیشآزمون ،ارزیابی بیماران ،مداحبه تشخیدی و ضاب هبندی درمان.

جلسه دوم

آشنایی با مفاهیم درمانی پذیرش و تعهد ،ایجاد بینش در بیماران نسبت به مشکل و به لالش کشیدن کنترل.
آموزش نومیدی خالقانه و آشنایی با رهرست ناراحتیها و مشکالتی که مرا

جلسه سوم
جلسه چهارم

برای رهایی از آنها تالش نموده است.

ایجاد پذیرش و ذهن آگاهی بهواس ه رها کردن تالش برای کنترل و ایجاد گسلش شناختی و مرور لسه پیشین و تکالیف.

جلسه پنجم

آموزش زندگی ارزشمدار و انتخاا و مرور لسات پیشین و تکالیف.

جلسه ششم

ارزیابی اهداف و اعمال ،تدریح ارزشها ،اهداف و اعمال و موان آنها

جلسه هفتم

بررسی مجدد ارزشها ،اهداف و اعمال و آشنایی و درگیری با اشتیاق و تعهد.

جلسه هشتم

شناسایی و رر موان عمل متعهدانه ،م بندی و ا رای پهآزمون.

جدول  :2آزمون کولموگروف اسمیرنف هت بررسی نرمال بودن
متغیر

آماره

درجه آزادی

معناداری

تمایل جنسی

4/17

04

4/49

اختالل عملکرد جسمانی

4/13

04

4/11

اضطراب

4/40

04

4/37

اختالل کارکرد اجتماعی

4/14

04

4/42

افسردگی

4/42

04

4/23

جدول  :3بررسی مفروضه همگنی واریانهها
متغیر

آماره f

Df1

Df2

سطح معناداری

تمایل جنسی

1/22

1

32

4/24

اختالل عملکرد جسمانی

0/11

1

32

4/42

اضطراب

4/51

1

32

4/02

اختالل کارکرد اجتماعی

3/25

1

32

4/47

افسردگی

1/91

1

32

4/17

جدول  :4بررسی مفروضه شیب رگرسیون
مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروه* پیشآزمون تمایل جنسی

111/23

2

55/91

4/22

4/52

گروه* پیشآزمون جسمانی

79/55

2

39/77

4/07

4/23

گروه* پیشآزمون اضطراب

225/27

2

112/23

1/30

4/27

گروه* پیشآزمون اجتماعی

204/32

2

324/15

3/21

4/42

منابع

Twohig

1
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بهاره فخیمی بهروز و همکاران

259
249/21

گروه* پیشآزمون افسردگی

140/94

2

4/34

1/25

جدول  :۵نتایج آزمون المبدای ویلکز بر سالمت روان و تمایل نسی
متغیر

آزمون

مقدار

F

 Dfفرضیه

 dfخطا

سطح معناداری

گروه

المبدای ویلکز

4/15

31/29

5

29

4/441

جدول  :۶نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل کواریانه تمایل نسی و سالمت روان
منابع
تغییر

اثرات
مداخله

اثرات
خطا

اثرات
کلی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

تمایل نسی
اختالل عملکرد سمانی
اض راا
اختالل کارکرد ا تماعی
ارسردگی
تمایل نسی
اختالل عملکرد سمانی
اض راا
اختالل کارکرد ا تماعی
ارسردگی
تمایل نسی
اختالل عملکرد سمانی
اض راا
اختالل کارکرد ا تماعی

2933/04
142/27
152/42
543/30
2/52
2395/17
271/50
232/40
534/55
221/42
13295/77
329/97
790/37
1214

1
1
1
1
1
33
33
33
33
33
39
39
39
39

2933/04
142/27
152/42
543/30
2/52
72/52
2/22
19/15
12/47
12/21

ارسردگی

715/97

39

متغیرهای وابسته

F
95/52
12/92
7/93
31/34
4/05

سطح

اندازه اثر

معناداری

4/70
4/22
4/19
4/09
4/41

4/441
4/441
4/442
4/441
4/51

جدول  :۷نتایج آزمون المبدای ویلکز بر سالمت روان و تمایل نسی
متغیر

آزمون

مقدار

F

 Dfفرضیه

 dfخطا

سطح معناداری

گروه

المبدای ویلکز

4/01

11/22

0

31

4/441

نتایج دول  0نشان میدهد که مفروضه همگنی اثرات تعاملی رعایت
شده است؛ زیرا مقدار  fدر تعاملها در س ح  p<0.05معنادار نیست؛
بنابراین مفروضککه همگنی اثرات تعاملی رعایت شککده اسککت .به دلیل
رعایت پیشررضهای اساسی تحلیل کوواریانه از مله همگنی اثرات
تعاملی از تحلیل کوواریانه هت بررسی ررضیهها استفاده میشود.
بر اسککاس دول  5میتوان گفت آماره المبدای ویلکز معنادار اسککت و
ررضکککیه اصکککلی پژوهش مبنی بر و ود تأثیر مداخله درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تمایل ن سی و سالمت روان را میتوان تأیید کرد.
ازنظر آ ماری ت فاوت مع ناداری بین نمرات پیش آزمون و په آزمون در
متغیر های وابسککک ته ترکیبی و ود دارد .با تو ه به دول  2اثرات
مداخله آزمایشکککی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد په از حذف اثر
پیشآزمون تمایل نسککی ،اختالل عملکرد سککمانی و اضکک راا و
اختالل عملکرد ا تماعی از پهآزمون ،در گروه آزمایش با احتمال 99
درصککد معنادار میباشککد و این تفاوت به نف گروه آزمایش میباشککد؛
یعنی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث میشککود میانگین
تمایل نسککی زنان مبتالبه اماس ارزایش معناداری پیدا کند .مداخله

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث میشود میانگین اختالل عملکرد
سمانی و ا ض راا و اختالل عملکرد ا تماعی کاهش معناداری پیدا
کند .همچنین نتایج نشککان میدهد مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد قادر است  70درصد از تغییرات تمایل نسی را در زنان مبتالبه
اماس تبیین کند .مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر اسکککت
 22درصکککد از تغییرات اختالل عملکرد سکککمانی را در زنان مبتالبه
اماس تبیین کند .مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر اسکککت
 19درصککد از تغییرات اضکک راا را در زنان مبتالبه اماس تبیین کند.
مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر اسکککت  09درصکککد از
تغییرات اختالل کارکرد ا تماعی را در زنان مبتالبه اماس تبیین کند.
همچنین نتایج نشککان داد که مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
تأثیری بر ار سردگی زنان مبتالبه اماس ندا شته و تفاوت معناداری بین
گروه آزمایش و کنترل ایجاد نکرده اسکت .بر اسکاس دول  7میتوان
گفت آماره المبدای ویلکز معنادار اسکککت .دادههای دول  7نشکککان
میدهد که ررض کیه اصککلی پژوهش مبنی بر و ود تأثیر مداخله درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سککالمت روان را میتوان تأیید کرد .ازنظر
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آمککاری تفککاوت معنککاداری بین نمرات پیش آزمون و په آزمون در
متغیرهای وابسته ترکیبی و ود دارد.
جدول  :۸نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل کواریانه تمایل نسی
منابع
تغییر

متغیرهای وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح

F

معناداری

اندازه اثر

اختالل عملکرد سمانی

147/95

1

147/95

13/51

4/441

1/2۸

اثرات

اض راا

107/32

1

107/32

7/22

4/442

1/19

گروه

اختالل کارکرد ا تماعی

525/22

1

525/22

33/01

4/441

1/49

ارسردگی

2/31

1

2/31

4/05

4/540

1/11

اختالل عملکرد سمانی

271/25

30

7/99

اثرات

اض راا

237/40

30

12/73

خطا

اختالل کارکرد ا تماعی

530/02

30

15/71

ارسردگی

221/23

30

12/27

اختالل عملکرد سمانی

329/97

39

اثرات

اض راا

790/37

39

کلی

اختالل کارکرد ا تماعی

1214

39

افسردگی

۷1۵/9۷

39

جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانه تأثیر درمان مبتنی بر تعهد بر تمایل نسی زنان مبتالبه اماس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذوارت

F

سطح معناداری

ضریب اتا

منابع تغییر
گروه

9594/57

1

9594/57

92/23

4/441

4/72

خطا

3220/24

37

99/45

کل

13295/77

39

با تو ه به دول  ،2اثرات مداخله آزمایشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد په از حذف اثر پیشآزمون اختالل عملکرد سمانی و اض راا
و اختالل عملکرد ا تماعی از په آزمون ،در گروه آزمایش با احتمال
 99درصد معنادار میباشد و این تفاوت به نف گروه آزمایش میباشد؛
یعنی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث میشککود میانگین
اختالل عملکرد سککک مانی و اضککک راا و اختالل عملکرد ا ت ماعی
کاهش مع ناداری پ یدا ک ند .همچنین ن تایج نشکککان میدهد مداخله
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر اسکککت  22درصکککد از تغییرات
اختالل عملکرد سمانی را در زنان مبتالبه اماس تبیین کند .مداخله
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر اسکککت  19درصکککد از تغییرات
ا ض راا را در زنان مبتالبه اماس تبیین کند .مداخله درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد قادر اسکککت  09درصکککد از تغییرات اختالل کارکرد
ا تماعی را در زنان مبتالبه اماس تبیین کند .همچنین نتایج نشکککان
داد که مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیری بر ارسکککردگی
زنان مبتالبه ام اس نداشکککته و تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و
کنترل ایجاد نکرده است.
اثرات مداخله آزمایشککی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد په از حذف
اثر پیشآزمون تمایل نسی از پهآزمون ،در گروه آزمایش با احتمال
 99درصککد معنادار میباشککد و با تو ه به دول  9این تفاوت به نف
گروه آزمایش میباشککد؛ یعنی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تحلیل نتایج م العه حا ضر ن شان داد مداخله درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد باعث ارزایش معنیدار میانگین تمایل نسکککی زنان مبتالبه
اماس می شود .میانگین اختالل عملکرد سمانی ،ا ض راا و اختالل
عملکرد ا ت ماعی کاهش مع ناداری پ یدا کرد؛ ا ما این مداخ له بر
ارسککردگی زنان مبتالبه اماس تأثیری نداشککته و تفاوت معناداری بین
گروه آزمایش و کنترل ایجاد نکرده است .نتیجه این یارته با یارتههای
قاسمی و بلعاملی ،پباپبایی و همکاران ،هکر 1و همکاران ،سوین و
همکاران ،باروچ 2و همکاران ،کارسون 3و همکاران همخوان است [-17
 .]27 ,21اثربخشکککی در مان مبتنی بر پذیرش و تع هد را میتوان
به واسککک ه ررای ند های حاکم بر آن تبیین کرد :یکی از مهم ترین
تکنیکهای این درمان ،تدککحیح ارزشها و عمل متعهدانه میباشککد.
ترغیب بیماران به شککناسککایی ارزشهایشککان و تعیین اهداف ،اعمال،
موان و درنهایت تعهد به انجام اعمال در را ستای د ستیابی به اهداف و
حرکت در مسککیر ارزشها ،باو ود مشکککالت باعث میشککود تا ضککمن
تحقق اهداف و شادکامی ناشی از آن منجر به رضایت از زندگی شود و
آزمودنی از گیر ارتادن در حلقهای از ارکار و اح سا سات منفی از قبیل

1

3

Hacker T,
Baruch DE

باعث میشکککود میانگین تمایل نسکککی زنان مبتالبه اماس ارزایش
معناداری پیدا کند.

بحث

2
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اضکک راا ،اسککترس ،یأس و ناامیدی ،ارسککردگی که بهنوبه خود باعث
ارزایش شدت مشکالت می شود ،رهایی یابد []22؛ بنابراین این درمان
با تو ه به تأکیدی که بر پذیرش تجارا خوشککایند و ناخوشککایند) و
ان جام اع مال داوپل با نه و ارادی دارد ،میتوا ند هم در بهبود کیف یت
زندگی و عملکرد ارراد و هم در کاهش عالئم و نشکککانههای ناشکککی از
مولتیپل اسکلروزیه در شرایط سخت پاندمی مؤثر باشد [.]29
در تبیین این یارته که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش
معنادار اختالل عملکرد سمانی و اض راا و اختالل عملکرد ا تماعی
میشود ،میتوان گفت عالئم سمی که در ارتباط با نداشتن سالمت
عمومی م رش است عبارتاند از درد مفاصل ،درد اندامها ،درد کمر،
مشکالت گوارشی ،خستگی ،تغییرات در رعالیت روانی – حرکتی و
تغییرات در اشتها [ ]34و اض راا یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند
است که اغلب با عالئم دستگاه اتونوم منل اسهال ،احساس سرگیجه و
سبکی در سر ،تعریق مفرط ،تشدید ررلکهها ،باال ررتن رشارخون،
اتساع مردمک ،بیقراری ،لرزش ،آشفتگی معده ،مور مور شدن انتهاها،
کندی در ادرار) همراه میشود .منظور از اختالل در کارکرد ا تماعی
نیز ،قابلیت پاسخگویی به گروههای انسانی که شامل رضایت از پذیرش
عواقب ررتار ،احساس تعهد به ارزشهای گروه و ارزشهای خود است.
در صورت و ود اختالل ررد نهتنها نمیتواند برای ارزشهای گروه ارزش
قائل باشد و آنها را انجام دهد ،بلکه به ارزشهای خود نیز نتوانسته بها
دهد و رعالیتهای مربوط به رسیدن به آن اهداف را هم انجام نمیدهد.
رویکرد پذیرش و تعهد درمانی به ای آنکه روی برپرف سازی و حذف
عوامل آسیبزا تمرکز نماید به مرا عان کمک میکند تا هیجانها و
شناختهای کنترلشده خود را بپذیرند و خود را از کنترل قوانین
کالمی که سبب ایجاد مشکالتشان شده است خالش نمایند و به آنها
ا ازه میدهد که از کشمکش و منازعه با آنها دستبردارند؛ بنابراین
آموزش پذیرش و تعهد باعث میشود که آنان با استفاده از هیجانات
درست ،آگاهی از هیجانات ،پذیرش آنها و ابراز هیجانات ،مخدوصاً
هیجانات منبت در موقعیتهای زندگی ،احساسهای منفی خود را
کاهش دهند که بهتب آن میزان اض راا نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
از پرری درمان پذیرش و تعهد با تأکید بر ارزشها و ایجاد راب ه قوی
بین درمان ویان و ارزشهای زندگیشان و همچنین ارزایش
انع افپذیری روانشناختی با تأکید بر پذیرش ،به ارراد در هت بهبود
کارکرد ا تماعی کمک مینماید .همه این عوامل سبب میگردد تا
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث سالمت روان آنها شود [ .]31از
پرری پیاده سازی درمان پذیرش و تعهد در قالب گروهدرمانی ،باعث
تعامالت بین رردی ،آموزشهای بین گروهی ،احساس همبستگی،
پشتیبانی و همچنین ارزایش مهارتهای ارتباپی و تااآوری ارراد
میشود [ ،]33 ,32بر همین اساس میتوان گفت با ارزایش سالمت
روان ارراد گروه و روش دستیابی بهسالمت روان از پریق کاهش
اض راا ،شکایت ،خود گویی منفی و تمرکز بر زندگی ارزشمدار با
نگاهی پذیرا و متعهدانه ،زمینه برای کاهش اختالالت سمانی نیز
رراهم میگردد.
در تبیین این یار ته که در مان مبتنی بر پذیرش و تع هد تأثیری بر
ارسکککردگی زنان مبتالبه اماس نداشکککته و تفاوت معناداری بین گروه
آزمایش و کنترل ایجاد نکرده ا ست ،میتوان گفت منظور از ار سردگی
حالتی است که انسان در درازمدت احساس سختی و ناراحتی میکند،

پریشانحال و مض را میباشد وزندگی را کسالتبار و دلتنگ کننده
اح ساس میکند ،ررد ار سرده در راب ه با هیچلیز اح ساس خ شنودی،
رغبت و لذت نمیکند .برای انسککانهای ارسککرده شککروع کردن کارها
ب سیار سخت و م شکل بوده و خیلی زود خ سته می شوند [.]35 ,30
علت عدم تأثیر روش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر ارسکککردگی را
میتوان به ریشکککهدار بودن و عمیق بودن اختالل ارسکککردگی ،عدم
د ستر سی صحیح و کامل آزمودنیها به لهارلوا درمان ،عدم اعتماد
آزمودنی ها به روش درمان ،کم بودن زمان درمان و بیدقتی احتمالی
در پاسخگویی به سؤالها ،ارتباط داد.
در تبیین این یارته که مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث
میشککود میانگین تمایل نسککی زنان مبتالبه اماس ارزایش معناداری
پ یدا ک ند میتوان گفت در این درمان تکن یک های گسکککلش و ذهن
آگاهی ،یک خود نظارهگری را در ررد ایجاد میکند .خود نظارهگری یا
خود به عنوان زمی نه ،حسکککی از خود را در ررد به و ود میآورد که
صرفنظر از ارکار ،هیجانات ،خاپرات و احساسات سمی که در مسیر
ز ندگی ررد میآی ند و میرو ند ،او همچ نان ثا بت اسکککت [ .]32این
تکن یک ها به آزمودنی ها ک مک میکن ند که با ید به ار کار ،برای
ارزشهایشککان و نه معنای تحتاللفظی آنها ،پاسککد داده شککود [,29
 .]37درمانگر ارراد را ت شویق میکند تا ارکار و هیجانات مربوط به یک
رکر ،احسکککاس ،راب ه و ررتار را بهصکککورت کامل تجربه نمایند بدون
اینکه آنها را سرکوا و در مورد آن ق ضاوت ارز شی کنند و هیجانات
ثانویه مانند شرم ،گناه ،بیاعتمادی ،سرزنش و تحقیر را بعد از تجربه
ررتار ،رکر و احسککاس ناخوشککایند تجربه نمایند ،احسککاسککاتی که زنان
مبتالبه مولتیپل ا سکلروزیه به دلیل و ود م شکالت سمی در بدن
و اندامهای تناسککلی خود تجربه میکنند [ .]12این روش که مسککتلزم
انع اف پذیری روان و پذیرش بیشکککتر و ا ت ناا تجربی کمتر در
پا سددهی به ا ض راا و سایر ا شکال پری شانی هیجانی ا ست ،ر ضایی
برای ارراد ایجاد میکند تا بهگونهای عمل کنند که لالش هایی را که
به منظور کنترل ار کار ،احسکککاسکککات ،حه های بدنی و هی جا نات
ناخو شایند خوددارند را رها کرده و حتی در ح ضور ارکار ،اح سا سات و
حههای سمانی ناخو شایند شان ،در هت اهداف و ارزشهایی که
برای زندگیشکککان انتخاا کردهاند ،گام بردارند [ ]15یعنی بتوان ند
علیرغم و ود م شکالت سمانی و ن سی خود و ارکار بازدارندهای
که مان از برقراری راب ه ی نسکککی می شکککود ،بتوانند با شکککریک
زندگی شان بر اساس ارزشهایی لون عشق ،عالقه و تعهد ،به برقراری
راب هی نسی بپردازند.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مؤلفه های خود لیزی را به ارراد
آموزش میدهد که ررد باو وداین سکککختی ها و رنج ها بتواند ،زندگی
باارزش و معناداری را به و ود بیاورد؛ یعنی مسکککائل رنجآوری که در
دسترس انسان نیست و غیرقابلکنترل است را بپذیرد مانند مشکالت
و لالشهایی که درزمینه سالمت ن سی با آن روبرو ست) و در کنار
این پذیرش به رکر ارزشککمند کردن زندگی و اهدارش باشککد تحکیم
بخ شیدن راب ه عاپفی با هم سر ،پیگیری و پایبندی به درمان ،تالش
هت بهبود کیفیت راب ه نسکککی به ای ا تناا از راب ه) .با این
روش تغییر بهصکورت غیرمسکتقیم انجام میشکود .برخالف درمانهای
قبلی منل درمانهای شککناختی-ررتاری که مسککتقیماً بر تغییر ارکار و
احسکککاسکککات میپردازند ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به تغییر
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م ستقیم ارکار و اح سا سات نمیپردازد بلکه ارراد را به پذیرش و آگاه
بودن و مشککاهدهگر بودن نسککبت به خود میرسککاند .درمان مبتنی بر
تعهد ،ارزش ها را بهعنوان کیفیت انتخااشکککده و اعمال هدرمندانه
هت حل مسائلشان ،تعریف میکند و به مرا عین یاد میدهد تا بین
انتخاا و قضککاوتهای مسککتدل تمایز قائل شککوند و ارزشها را انتخاا
نمایند .کار روی ارزشها انگیزه آزمودنی برای مشکککارکت در درمان را
ارزایش میدهد [.]15

نتیجهگیری
سکککالمت روان زنان مبتالبه مولتیپل اسککککلروزیه ،از مله سکککالمت
ن سی آنان که میل ن سی یکی از مهمترین راکتورهای تعیینکننده
آن میباشد ،همواره یکی از دغدغههای نظام سالمت بوده است که در
دوران پا ندمی کوو ید ،19-بیش ازپیش لالش برانگیز شکککد .در مان
پذیرش و تعهد پی  2لسککه باعث ارزایش معنیدار سککالمت روان و
میل نسککی در این گروه شککد ،هرلند تأثیر آن بر ارسککردگی در این
م العه مبهم است و نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
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محدودیتها
از مله محدودیت های این پژوهش میتوان به این موارد اشکککاره کرد:
امعه پژوهش محدود به شهر ستان همدان بود و برای تعمیمیارتهها
بهکل زنان مبتالبه مولتیپل اسکلروزیه ،به م العات تکمیلی با ابعادی
وسککی تر نیاز اسککت ،از پرری نتایج این م العات در بلندمدت نیاز به
پیگیری دارد تا اثربخشی آن با دقت بیشتری بررسی شود ،اما با تو ه
به محدودیت امکانات ،این گروه پژوهشکککی از انجام م العات پیگیری
معذور بود.

پیشنهادات
با تو ه محدودیتهای اشارهشده پیشنهاد میشود م العاتی مشابه در
ابعاد وسی تر با پیگیری منظم صورت گیرد.

میزان مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در نگارش مقاله نقش برابر داشتند.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش
کمال قدردانی را داشته باشند.

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منار توسط نویسندگان پژوهش بیاننشده است.

حمایت مالی

مالحظات اخالقی
بهمنظور رعایت کدهای اخالقی ،در تمام مراحل این پژوهش مالحظات
اخالقی همچون اصل اخالقی امانتداری علمی ،حق معنوی مؤلفین
آثار ،رازداری و رضایت آگاهانه از تمام شرکتکنندگان شرکتکننده،
رعایت شده است .این پژوهش در شورای پژوهشی و اخالق دانشگاه آزاد

این پژوهش منتج از پایان نامه کار شنا سی ار شد نوی سنده م ستول در
گروه روان شنا سی بالینی دان شکده علوم پز شکی دان شگاه آزاد همدان
میباشکککد و بنابر اظهارات نویسکککندگان مقاله حمایت مالی از پژوهش
و ود نداشته است.
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