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ABSTRACT
Introduction: Multiple sclerosis is a demyelinating disease of the central nervous system.
This disease is the most common cause of disability in young age. The purpose of this study was
to investigate the effectiveness of psychodrama based on unity-oriented therapeutic approach
on resilience of patients with multiple sclerosis. Materials and Methods: This study was
a quasi-experimental research investigation, using pre- post and follow-up testing plan with
a control group. Through a convenience sampling technique, a total of 20 individuals were
selected among female patients with multiple sclerosis referring to Iranian Multiple Sclerosis
Society. Then, the subjects were randomly placed into two control and experimental groups.
The experimental group participated in a twelve-session unity-focused psychodrama therapy
plan for 6 weeks, while the control group received no intervention. In order to collect data, the
Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC; 2003) was used. Results: The results revealed
a significant difference between two groups for the post test and follow-up test scores. The
psychodrama intervention based on unity-oriented therapeutic approach can be used as an
effective modality to enhance a sense of resilience among patients with multiple sclerosis.
Conclusion: Our findings suggest using psychodrama based on unity-oriented for improving
mental condition of patients suffering from multiple sclerosis. The psychodrama based on unityoriented therapeutic approach provides the integrity and acquisition of semantic knowledge
about patients’ negative experiences. Furthermore, this approach can foster the acceptance of
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illness, as of being connected with the world and a sense of immortality, among these patients.
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چــــــــكيده
مقدمه :مالتیپل اسکلروز يك بيماري ميلينزداي سيستم عصبي مركزي است .این بیماری رایجترین علت
ناتوان کننده در سنین جوانی است .هدف از اين مطالعه تعیین اثربخشی رواننمایشگری مبتنی بر رویکرد
وحدتمدار بر تابآوري بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروز بود .مواد و روشها :اين مطالعه يك مطالعة
شبه آزمايشي با طرح پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري همراه با گروه كنترل بود .با روش نمونهگيري در
دسترس 20 ،نفر از زنان مبتال به مالتيپل اسكلروز كه به انجمن مالتيپل اسكلروز ايران مراجعه ميكردند،
انتخاب شدند .بنابراين افراد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند .گروه آزمايش
به مدت  12جلسه در طي  6هفته در برنامة روان نمایشگری وحدتمدار شرکت کردند ،در حالي كه گروه
كنترل مداخلهاي دريافت نكرد .بهمنظور گردآوري دادهها ،پرسشنامة مقیاس تابآوري کانر -دیویدسون
( )2003استفاده شد .يافتهها :نتايج نشان داد تفاوت معنيداري بين دو گروه براي نمرات پسآزمون
و پيگيري وجود دارد .مداخلة روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدتمدار در بهبود تابآوري ميتواند
بهعنوان يك روش مؤثر براي افزايش حس انعطافپذيري در ميان بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروز مورد
استفاده قرار گيرد .نتيجهگيري :يافتهها استفاده از روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدتمدار جهت
بهبود وضعيت رواني مبتالیان به مالتیپل اسکلروز را پيشنهاد ميدهد .روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد
وحدتمدار یکپارچگی و معنابخشی به تجارب تلخ بیماران را فراهم ميكند .عالوه بر اين ،اين رويكرد
ميتواند پذيرش بيماري بهعنوان اتصال به عالم يگانه و احساس جاودانگي در ميان اين بيماران را تسهيل
كليد واژهها:
كند.
 .1رواننمایشگری
 .2مالتیپل اسکلروز
 .3سيستم عصبي
مركزي
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مشــکالت روانــی ام اس نســبت بــه جمعیــت ســالم و ســایر
بیماریهــای مزمــن بــه مراتــب رایجتــر هســتند .ادبیــات
تحقیــق تجربــی حکایــت از نــرخ بــاالی افســردگی و احســاس
درماندگــی ،افزایــش اضطــراب ،کاهــش بهزیســتی ذهنــی
و کیفیــت زندگــی و مشــکالت مربــوط بــه روابــط و نقــش
اجتماعــی دارد ( .)4مطالعــات حاکــی از میــزان باالی افســردگی
در ایــن بیمــاران اســت ( .)5، 6آمارهــا نشــان از ســیر صعــودی
ایــن بیمــاری در جهــان و در کشــورمان دارد ( )7؛ پــس ضروری
اســت اقدامــی همــهجانبــه در جهــت کنتــرل و درمــان ایــن
بیمــاری انجــام شــود.
متخصصیــن بهداشــت روانــی ،تــابآوری 4را بــه عنــوان فرایندی
ی کــه افــراد
پویــا در نظــر میگیرنــد کــه باعــث میشــود زمان ـ 
بــا مســائل تنشزا و مشــکالت مهــم در زندگــی روبرو میشــوند،
رفتارهــای مثبــت انطباقیتــر از خــود نشــان دهند .پژوهشــگران
بــر ایــن باورنــد کــه تــابآوری موجــب میشــود افــراد نتایــج
منفــی را بــه نتایــج مثبــت تبدیــل کننــد .نتایــج مثبــت یــا
انطبــاق مثبــت یعنــی رفتارهــای شایســته و موفقیتآمیــز
اجتماعــی زمانــیکــه افــراد در مراحــل خاصــی از زندگــی
خــود بــا مشــکل یــا مســألهای روبــرو میشــوند ( .)8تــابآوري
را انعطافپذیــری مؤثــر در برابــر حــوادث زندگــی میداننــد
و بیــان میکننــد کــه تــابآوري توانایــی ســازگاری مناســب
هنــگام قرارگرفتــن در معــرض حــوادث اســترسزا و خطرنــاک
یــا تهدیدهــای مهــم اســت .بــه عبــارت دیگــر آنهــا تــابآوري
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نتایــج پژوهشهــای صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت کــه
بهبــود مولفههــای ســامت روان از قبیــل اضطــراب ،اســترس،
احســاس انســجام و تــابآوري موجــب کاهــش ضایعــات
مغــزی دیــده شــده در ام آر آی مبتالیــان بــه ام اس شــده
اســت ( .)10در مداخــات دیگــری ماننــد اثــر تمرینــات
آرامســازی پیشرونــده بــر خســتگی و کیفیــت خــواب در ایــن
بیمــاران مشــخص شــد ایــن شــیوة درمانــی در کاهــش ســطح
خســتگی بیمــاران و بهبــود کیفیــت خــواب آنهــا مؤثــر اســت
( .)11تنــوع مداخــات شناســایی شــده نشــان میدهــد کــه
راههــای بســیاری بــه طــور بالقــوه وجــود دارد کــه میتوانــد
بــه افــراد مبتــا بــه ام اس کمــک کنــد.
رویکــرد وحــدت مــدار ،5رویکــردی جدیــد ،بومــی و ایرانــی
مبتنــی بــر فطــرت وحدتمــدار بشــری و مرتبــط بــه حکمــت،
فلســفه و عرفــان اســامی و شــرقی اســت و نگاهــی جامــع و
نویــن بــه ابعــاد روانــی ،شــناختی ،شــهودی و انگیزههــای
زیســتی و غایــی انســان دارد و میکوشــد اکثــر رویکردهــای
روانشــناختی فطرینگــر را بــه یکدیگــر نزدیــک و هماهنــگ
کنــد و برخــی ابعــاد روانشناســی را در حــوزة ادراکهــای
باطنــی مــورد توجــه قــرار دهــد و ضــرورت و کارکــرد ایــن
حــواس را در رشــد و ســازگاری و گســترة عقــل انســان توجیــه
کنــد .هــدف ایــن مکتــب انســجام و توســعة نظریــة بومــی بــا
توجــه بــه فراینــد و رشــد فطــری «کثــرت حــواس در عیــن
وحــدت» و طــرح کــردن ظرفیتهــای شــهودی مغــز در کنــار
ظرفیتهــای شــناختی ،زیســتی و احساســی اســت؛ از ایــن
رو ایــن نظریــه بــا ارائــة مفاهیمــی بنیادیــن و نویــن دربــارة
ماهیــت باطنــی و شــهودی انســان در روانشناســی ،ســعی دارد
روانشناســی فطریگــرا را عمیقتــر و کاراتــر کنــد (.)12
روان نمایشــگری 6یکــی از انــواع گــروه درمانــی و روشــی
التقاطــی اســت کــه بهمنظــور بــاال بــردن ســطح تبــادالت
بیــن افــراد و مواجهــة مســتقیمتر بــا عواطــف طرفهــای
درگیــر و نشــان دادن تعارضــات عاطفــی بــه کار گرفتــه
میشــود ( .)13رواننمایشــگری نوعــی روششناســی اســت
کــه در بیشــتر مکتبهــا و دیدگاههــای روانشناســی محملــی
بــرای آزمایــش اســت .همچنیــن امــکان عملــی شــدن اصــول
درمــان آن نظریــه را فراهــم میکنــد .بایــد در نظــر داشــته
باشــیم کــه روان نمایشــگری دارای یــک نظریــة روانشــناختی
منحصــر بــه فــرد نیســت .امــا بــا ایــن حــال مفاهیــم خــاص
خــود را دارد .ایــن مشــرب یــا حــوزة عملــی رواندرمانــی از
اصــول عــام روانشناســی و رواندرمانــی تغذیــه شــده و بــه
درک مــا از دیدگاههــای «انســان» ،ماهیــت جدیــدی را اضافــه
میکنــد .بینشــی کــه بــر مبنــای چندگونهگــی از روانشناســی
پیــدا میشــود ،همچنیــن تــوان اســتفاده از روشهــای متنــوع
درمانــی را نیــز فراهــم میکنــد (.)14
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مالتیپــل اســکلروز ( 1)MSیــک بیمــاری میلیــنزدای سیســتم
عصبــی مرکــزی اســت .ایــن بیمــاری یکــی از شــایعترین
بیماریهــای نورولوژیــک در انســان بــوده و ناتــوان
کنندهتریــن بیمــاری ســنین جوانــی اســت .در ایــن بیمــاری
پوشــش میلیــن سیســتم عصبــی مرکــزی از قبیــل مغــز،
عصــب بینایــی 2و نخــاع شــوکی 3دچــار آســیب میشــود.
رایجتریــن دورة شــروع آن جوانــی بــوده و در زنــان دو برابــر
مــردان شــایع اســت ( .)1مالتیپــل اســکلروز جــزء بیماریهــای
مزمنــی اســت کــه ابعــاد مختلــف زندگــی مبتالیــان را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .تاکنــون علــت ایــن بیمــاری بــه درســتی
شــناخته نشــده اســت .بــروز ناگهانــی ،غیرقابــل پیشبینــی
و غیرقابــل کنتــرل بــودن عالیــم ســبب شــده تــا نــه تنهــا
پیشــگیری اولیــه بلکــه درمــان ایــن بیمــاری نیــز بــا مشــکل
مواجــه باشــد .ب ـ ه گون ـهای کــه درمــان بیمــاری بــه کاهــش
عالیــم و درمانهــای حمایتــی محــدود شــده و عالیــم و
عــوارض بیمــاری ســبب مشــکالت گوناگونــی در زندگــی
بیمــاران میشــود ( .)2ام اس بهعنــوان ســومین علــت از کار
افتادگــی در ایــاالت متحــده شناســایی شــده اســت .امــروزه
حــدود  3میلیــون نفــر در جهــان بــه ام اس مبتــا هســتند
و در ایــران بیــش از  80هــزار نفــر مبتــا بــه ام اس وجــود
دارد (.)3
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مقدمه

را توانایــی در بهبــود ،جبــران و انعطافپذیــری بعــد از مواجهــه
بــا حــوادث آســیبزا و تنــشزا معرفــی میکننــد (.)9
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مالکهــای ورود بــه پژوهــش شــامل :تشــخیص ام اس
نــوع عــود -فرونشــانی ،بــودن در مرحلــة فرونشــانی ،عــدم
وابســتگی بــه ویلچــر بــه دلیــل انجــام تمرینــات حرکتــی و
نمایشــی ،حداقــل ســواد دیپلــم ،اســتفاده نکــردن از داروهــای
روانگــردان و درمانهــای روانشــناختی در طــول مطالعــه،
میــزان اســتفادة یکســان از آموزشهــای قبلــی انجمــن بــرای
همــة شــرکتکنندگان ،ســن بیــن  20تــا  50ســال ،رضایــت
شــرکت در طــرح ،عــدم ابتــا بــه ســایر اختــاالت حــاد یــا
مزمــن روانــی یــا جســمی ،نداشــتن مشــکل در شــنوایی یــا
تکلــم ،جنســیت مونــث و همچنیــن مالکهــای خــروج از
پژوهــش شــامل :وابســتگی بــه ویلچــر ،عــدم رضایــت شــرکت
در طــرح ،غیبــت بیــش از ســه جلســه بــود .در ادامــه پــس
از کســب رضایتنامــة کتبــی ،از شــرکتکنندگان گــروه
آزمایــش بــرای شــرکت در جلســات روان نمایشــگری مبتنــی
بــر رویکــرد وحدتمــدار دعــوت بــه عمــل آمــد .مداخلــه بــا
اعضــای گــروه آزمایــش بــه صــورت گروهــی بــه مــدت 12
جلس ـة  2ســاعته و در طــول  6هفتــه بــر مبنــای اصــول روان
نمایشــگری و رویکــرد وحدتمــدار طراحــی و اجــرا شــد
( .)17پــس از اتمــام جلســات از گــروه آزمایــش و کنتــرل
پسآزمــون بــه عمــل آمــد و  2مــاه پــس از آن پیگیــری مــورد
آزمــون قــرار گرفــت.
پرسشنامة تابآوري کانر و دیویدسون
کانــر و دیویدســون ایــن پرسشــنامه را بــا بازبینــی منابــع
پژوهشــی  1979 – 1991در زمینــة تــابآوري تهیــه
کردنــد .بررســی ویژگیهــای روانســنجی ایــن مقیــاس در
شــش گــروه :جمعیــت عمومــی ،مراجعهکننــدگان بــه بخــش
مراقبتکننــدگان اولیــه ،بیمــاران ســرپایی روانپزشــکی،
بیمــاران مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر و دو گــروه از
بیمــاران مبتــا بــه اختــال اضطــراب اســترس پــس از
ضربــه انجــام شــده اســت .کانــر و دیویدســون ضریــب آلفــای
کرونبــاخ مقیــاس تــابآوری را  ۰/۸۹گــزارش کردهانــد.
همچنیــن ضریــب پایایــی حاصــل از روش بازآزمایــی در یــک
فاصلــة  ۴هفت ـهای  ۰/۸۷بــوده اســت .طراحــان ایــن مقیــاس
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن پرسشــنامه بــه خوبــی میتوانــد
افــراد تــابآور را از غیــر تــابآور در گروههــای بالینــی و غیــر
بالینــی جــدا کنــد و میتوانــد در موقعیتهــای پژوهشــی و
بالینــی بــه کار بــرده شــود .ایــن مقیــاس دارای  25گویــة 5
گزینــهای اســت کــه محمــدی در ســال  1384آن را بــرای
Kooraki
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پژوهــش حاضــر بــه جهــت اســتفاده از روشهــاي روان
نمایشــگری مبتنــی بــر روش بومــی روانشناســی وحدتمــدار
بــر بیمــاران ام اس ،مداخلــهای اکتشــافی و جدیــد اســت،
تاکنــون چنیــن مداخلــة تجربــی و یافتههایــی در پایــان
نامههــا و رســاالت ایرانــی و خارجــی گــزارش نشــده
اســت .بیمــاران ام اس علیرغــم تعــدادی کــه روز بــه روز
فزونــی مییابنــد و از اضطــراب مزمــن ،تــابآوری پاییــن،
احســاس تنهایــی و تــرس از مــرگ رنــج میبرنــد از حداقــل
حمایــت روانشــناختی بهرهمنــد هســتند .در یــک نــگاه
بومــی و ملــی چنــد نکتــة چشــمگیر پیرامــون مشــکالت
ایــن بیمــاران وجــود دارد؛ نخســت آنکــه بافــت جمعیتــی
جامعــة ایــران بســیار جــوان و ســن شــروع ایــن بیمــاری
در افــراد مبتــا از جوانــی اســت ،دومیــن عامــل ،پیوســتگی
خانــوادة ایرانــی اســت بــه طــوری کــه ابتــای یــک عضــو
بــه بیمــاری ســخت و مزمنــی ماننــد ام اس عملکــرد تمــام
اعضــای خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و ســومین
عامــل نبــود شــبکههای بیمــه و خدمــات درمانــی فراگیــر و
مناســب اســت کــه فشــار روانــی ثانوی ـهای را بــر بیمــاران و
خانــوادة آنهــا تحمیــل میکنــد کــه مجموعــة ایــن شــرایط
توجــه بیشــتر متخصصــان ســامت روان در ایــران را بــه
ایــن موضــوع طلــب میکنــد .در مداخــات رواندرمانــی
ویژگیهــای فرهنگــی بیمــار و مفاهیــم اجتماعــی در فراینــد
اثربخشــی درمــان تأثیــر بســزایی دارنــد .بــا توجــه بــه
آمادگــی فرهنگــی و دینــی جامعــة ایرانــی از درک مفهــوم
وحــدت و ارتبــاط بــا مفاهیــم معنــوی آن ،پژوهــش حاضــر
مولفههــای ایــن رویکــرد را بــا فنــون و روشهــاي روان
نمایشــگری همــراه کــرده اســت و لــذا پژوهــش حاضــر در
نظــر دارد اثربخشــی روان نمایشــگری مبتنــی بــر رویکــرد
وحدتمــدار را بهعنــوان یــک درمــان بومــی بــر تــابآوری
مبتالیــان بــه ام اس بررســی کنــد.

پژوهــش حاضــر بــه صــورت شــبه آزمایشــی بــا طــرح
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری همــراه بــا گــروه کنتــرل
انجــام شــد .جامعــة آمــاری پژوهــش تمامــی اعضــای انجمــن
ام اس ایــران واقــع در شــهر تهــران در بهــار  1393و نمونــة
پژوهــش  20نفــر از اعضــای انجمــن بودنــد کــه بــه روش
نمونهگیــری در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند.
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کورکــی 7و همــکاران در پژوهــش خــود بــا عنــوان «اثربخشــی
ن نمایشــگری در بهبــود مهارتهــای اجتماعــی و کاهــش
روا 
اعتیــاد بــه اینترنــت در دانشــجویان دختــر» بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه مهارتهــای اجتماعــی گــروه آزمایــش افزایــش و
اعتیــاد بــه اینترنــت آنــان کاهــش یافــت ( .)15همچنیــن بهاری
و همــکاران در پژوهشــی بــا عنــوان» تأثیــر روان نمایشــگری
بــر میــزان افســردگی و ســامت عمومــی بیمــاران مبتــا بــه
افســردگی اساســی تحــت درمــان بــا دارو» نشــان دادنــد روان
نمایشــگری موجــب کاهش شــدت افســردگی و افزایش ســامت
عمومــی بیمــاران مبتــا بــه اختــال افســردگی گردیــد (.)16
دهنــوی ،هاشــمی و زاده محمــدی طــی مطالعـهای بــه بررســی
اثربخشــی روان نمایشــگری بــر افســردگی در بیمــاران مبتــا
بــه ام اس پرداختنــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از تأثیــر
معن ـيدار ایــن شــیوة درمانــی در کاهــش افســردگی میباشــد
( .)17همچنیــن در پژوهشــی دیگــر دهنــوی ،جواهــر پــرده و
خداویــرن نشــان دادنــد کــه روان نمایشــگری وحدتمــدار بــر
کاهــش اضطــراب مبتالیــان بــه مالتیپــل اســکلروز بــه صــورت
معن ـيداری مؤثــر اســت (.)18

مواد و روشها
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برنامة مداخلة درمانی

تجزیه و تحلیل دادهها
پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا بــا اســتفاده از
نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخة  19مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفــت .عــاوه بــر روشهــای آمــار توصیفــی و گــزارش
جــدول شــاخصهای توصیفــی (میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد) مربــوط بــه دادههــا ،از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیریهــای مکــرر ()ANOVA with repeated measure
اســتفاده شــد P>0/05 .در تعییــن ســطح معن ـيداری مــاک
عمــل قــرار گرفــت.
یافتهها
دادههــاي بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از روشهــاي مناســب
آمــار توصيفــي نظيــر ميانگيــن و انحــراف معيــار توصيــف
شــدهاند .بــراي آزمــون فرضيــ ة پژوهــش از روش تحليــل
واریانــس بــا اندازهگیریهــای مکــرر (ANOVA with
 )repeated measureاســتفاده شــد.
نتایــج جــدول و نمــودار  1گویــای آن اســت کــه در متغیــر
تــابآوری میانگیــن نمــرات گــروه آزمایــش از پیشآزمــون

جدول  -1شاخصهای توصیفی تابآوری به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحلة آزمایش.

نمــودار  -1توزیــع تــابآوری بــه تفکیــک گروههــا و مراحــل (پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری) بــر حســب میانگیــن.
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برنامــة مداخلــة درمانــی حاضــر مبتنــی بــر مولفههــای
روانشناســی وحدتمــدار و بــا اســتفاده از روشهــاي روان
نمایشــگری از قبیــل ایفــای نقــش ،وارونگــی نقــش ،صندلــی
خالــی ،آیینــه و فــن مضاعــف و متناســب بــا سیســتم ارزشــی،
فرهنگــی و باورهــای دینــی جامعــة ایــران تهیــه و تنظیم شــد و
الزم بــه ذکــر اســت کــه کاربســت آنهــا بــا توجــه بــه خالقانــه
بــودن و تأکیــد بــر «لحظــة حــال» در روان نمایشــگری بــه
صــورت فیالبداهــه صــورت گرفــت .در جلســة اول ضمــن آشــنا
ســازی اعضــا با یکدیگــر ،توضیحاتــی دربــارة رواننمایشــگری و
فنــون آن ،نظریــة روانشناســی وحدتمــدار ،قوانیــن و ســاختار
جلســات بیــان شــد .در جلســة دوم ضمــن اعتمــاد ســازی و
انجــام تمرینــات پــرورش بیــان ،تــاش گردیــد گــروه در مســیر
برقــراری گفتگــو و طــرح مســئله قــرار گیــرد .از جلســات
ســوم تــا ششــم تأکیــد بــر روی تمرینــات تمرکــزی ،اســتفاده
از شــیوههای غیرکالمــی بــرای ابــراز آگاهــی از احساســات،
آشــنایی بــا مفاهیــم «وحــدت در کثــرت» و «کثــرت در
وحــدت» ،آشــنایی بــا زبــان تــن و جــان و گفتگــوی جــان و تــن
ن نمایشــگری بــرای اتصــال وحدتمــدار
در قالــب فنــون روا 
بــه عالــم ،تمریــن مــرگ آگاهــی بــرای درک جاودانگــی جــان،
پیونــد و اتصــال احساســی و ذهنــی بــا سرچشــمة هســتی
انجــام شــد .اعضــای گــروه در ایــن جلســات در قالــب تمرینــات
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اســتفاده در ایــران انطبــاق داده اســت .ایــن پرسشــنامه 25
ســؤال دارد کــه در مقیــاس لیکــرت بیــن صفــر (هرگــز) تــا
چهــار (همیشــه) نمرهگــذاری میشــود .نمــرة میانگیــن ایــن
مقیــاس نمــرة  52خواهــد بــود ،بــه طــوری کــه هرچــه نمــرة
آزمودنــی از  52باالتــر باشــد تــابآوري باالتــر و هرچــه نمــره
بــه صفــر نزدیکتــر باشــد از تــابآوري کمتــری برخــوردار
خواهــد بــود ( .)3در ایــن پژوهــش پایایــی از طریــق بازآزمایــی
بــه فاصلــة دو مــاه  %90و همســانی درونــی آلفــای کرونبــاخ
 %87بــه دســت آمــد.

نمایشــی نســبت بــه هیجانــات و خاطــرات خــود ،آگاهــی پیــدا
کردنــد .جلســات هفتــم تــا یازدهــم تمرکــز بــر ترغیــب اعضــا
بــه بازگویــی مشــکالت خــود در قالــب ایفــای نقــش و بــه
ن نمایشــگری و مشــارکت اعضــا بهعنــوان
کارگیــری فنــون روا 
یــاور کمکــی در فراینــد اجــرا و تمرینــات رفتــاری همــراه
بــا درک حضــور وحدانــی خویــش و درک منحصــر بــه فــرد
خویشــتن بــود .در طــی جلســات از فنــون مضاعــف ،وارونگــی
نقــش ،فــن آیینــه ،روش فرافکنــی در آینــده ،تکگویــی و فــن
خودشــکوفایی اســتفاده شــد در جلســة دوازدهــم ضمن مــرور و
جمعبنــدی جلســات و در میــان گذاشــتن دســتاوردهای گــروه
از جلســات درمــان ،اعضــا بــا مطــرح نمــودن برنامههــای خــود
بــرای ادامــة زندگــی بــه جلســه پایــان دادنــد.
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جــدول  -2نتایــج آزمــون مقابلههــای رونــد زمانــی در تحلیــل واریانــس اندازهگیــری مکــرر بــرای مقایســة میانگیــن تــابآوری دو گــروه آزمایــش و کنتــرل.
*رونــد تغییــرات پیشآزمــون بــه پسآزمــون دارای تفــاوت معن ـيدار میباشــد** .رونــد تغییــرات پسآزمــون بــه پیگیــری دارای تفــاوت معن ـيدار میباشــد.
***رونــد تغییــرات پیشآزمــون بــه پیگیــری دارای تفــاوت معن ـيدار میباشــد.

بــر اســاس نتایــج جــدول  2میتــوان مالحظــه کــرد کــه روند
تغییــر نمــرات تــابآوری از پیشآزمــون بــه پسآزمــون در
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل متفــاوت اســت (41/64>0/05
18( = Pو )F)1کــه بــا توجــه بــه میانگینهــای مشــاهده
شــده در جــدول و نمــودار  1رونــد تغییــر نمــرات از
پیشآزمــون بــه پسآزمــون در گــروه آزمایــش بــه طــور
معن ـيداری افزایشــی و در گــروه کنتــرل تغییــر معن ـيداری
نداشــته اســت .همچنیــن رونــد تغییــر نمــرات از پسآزمــون
بــه پیگیــری در دو گــروه بــه صــورت معنــيداری متفــاوت
اســت (18( = P 59/10>0/05و )F)1کــه بــا توجــه بــه
میانگینهــای مشــاهده شــده در جــدول و نمــودار  1شــیب
کاهــش نمــرات از پسآزمــون بــه پیگیــری در گــروه آزمایــش
بیشــتر از گــروه کنتــرل بــوده اســت .همینطــور رونــد تغییــر
نمــرات از پیشآزمــون بــه پیگیــری نیــز بــه صــورت معنـيداری
متفــاوت اســت (18( = P 19/30>0/05و )F)1کــه ایــن رونــد از
پیشآزمــون بــه پیگیــری در گــروه آزمایــش افزایشــی و در
گــروه کنتــرل کاهشــی بــوده اســت.
بحث و نتیجهگیری
همانطــور کــه گفتــه شــد هــدف پژوهــش حاضــر بررســی
اثربخشــی رواننمایشــگری مبتنــی بــر رویکــرد وحدتمــدار
بــر تــابآوری بیمــاران مبتــا بــه مالتیپــل اســکلروز بــود.
نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مداخلة
موردنظــر بــر بهبــود تــابآوری بیمــاران ام اس اثربخــش و
تأثیرگــذاری آن در مرحلــة پیگیــری معنــيدار اســت .نتایــج
پژوهــش همســو بــا نتایــج بــه دســت آمــده توســط دهنــوی،
هاشــمی و زاده محمــدی بــود کــه اثربخشــی روان نمایشــگری
بــر افســردگی بیمــاران مبتــا بــه ام اس را بررســی کردنــد
()17؛ همچنیــن یافتههــای پژوهــش حاضــر بــا نتایــج
پژوهــش دهنــوی ،جواهــر پــرده و خداویــرن کــه حکایــت از

بیمــاری مالتیپــل اســکلروز بــا ویژگیهــای ناتــوان کننــده،
مزمــن و غیرقابــل پیشبینــیاش چالشهــای زیــادی را در
زندگــی بیمــاران ایجــاد میکنــد .بــا توجــه بــه ســن جوانــی
کــه بیمــاری شــروع میشــود ،بیمــاران مجبورنــد تــا در
برنامههــای زندگــی ،خانــواده و کار تجدیــد نظــر کــرده و
بــا عودکنندگــی بیمــاری و فقــدان خودمختــاری کــه ســبب
اضطــراب و نگرانــی فــراوان میشــود ،مواجــه شــوند (.)19
بــا پیشــرفت بیمــاری ،بیمــاران در معــرض انــواع گوناگونــی
از ناراحتیهــا قــرار میگیرنــد .ایــن ناراحتیهــا اغلــب بــه
صــورت اضطــراب و بیتابــی نمایــان میشــوند؛ بــه خصــوص
در مراحــل پیشــرفتة بیمــاری ،فــرد بــه شــدت با تــرس از مرگ
روبـه رو میشــود و تــابآوري فــرد در برابــر مشــکالت و تــوان
انطبــاق مثبــت در مراحــل دشــوار زندگــی کاهــش مییابــد.
در ایــن میــان روانشناســی وحدتمــدار بهعنــوان مکتبــی
بومــی و رویکــردی تــازه در روان درمانــی جامعــة ایرانــی ،نویــد
کمــک بــه تعــداد روزافــزون درمــانجویانــی را میدهــد کــه
از احســاس نگرانــی ،تنهایــی ،فقــدان تحمــل و تــابآوری در
زندگــی شــکایت دارنــد؛ روانشناســی وحدتمــدار بــا ایجــاد
احســاس اتصــال بــه عالــم یگانــه و ارتبــاط معن ـيدار بــا آن،
بیمــاران مبتــا بــه ام اس کــه از مــرگ در هراســند را آرامــش
میبخشــد و بــه بــودن و هســتی آنهــا معنــا میدهــد .ایــن
تفکــر کــه انســان وجــودی جاودانــه دارد و مــرگ یــک مرحلــة
تحولــی و زندگــی دوبــاره اســت بــه طــرز بنیادینــی از اضطراب
آنــان میکاهــد.
رواننمایشــگری کــه درمانــی پویــا وتجربــی اســت بــر زمــان
حــال و«اینجــا و اکنــون» تأکیــد بســیار دارد و رویکــرد
وحدتمــدار انســان را در «حــال و اکنــون» قــرار میدهــد؛
اساسـاً مفهــوم وحــدت یعنــی یگانگــی و اتصــال با حضــوری که
در زمــان حــال جــاری اســت ،حتــی وقتـی کــه فــرد مشــکالت
گذشــتههای دور خــود را نقشگــزاری میکنــد امیــد بــه
حــال دارد ( .)12در شــیوة روان نمایشــگری ،درمانگــر نــه فقــط
از طریــق گفتگــو بلکــه با «عمــل و اجــرا» و «مشــاهدة فعاالنه»
بــه بررســی و شــناخت ســاختار شــخصیت ،ارتباطــات بیــن
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بــه پسآزمــون افزایــش و از پسآزمــون بــه پیگیــری کاهــش
یافتــه امــا همچنــان از ســطح پیشآزمــون بیشــتر اســت در
حالــیکــه میانگیــن نمــرات گــروه کنتــرل از پیشآزمــون بــه
پسآزمــون و از پسآزمــون بــه پیگیــری بــه طــور معنـیداری
کاهــش نیافتــه اســت.

اثربخشــی روان نمایشــگری وحدتمــدار بــر کاهــش اضطــراب
مبتالیــان بــه مالتیپــل اســکلروز دارد ،همســو بــود (.)18
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نتایــج پژوهشهــای صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت کــه
بهبــود مولفههــای ســامت روان از قبیــل اضطــراب ،اســترس،
احســاس انســجام و تــابآوری موجــب کاهــش ضایعــات
مغــزی دیــده شــده در ام آر آی مبتالیــان بــه ام اس شــده
اســت ( .)10بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــناخت
متغیرهــای مؤثــر روانشــناختی و اثربخشــی روشهــای مختلــف
رواندرمانــی از جملــه روش رواننمایشــگری بــه دلیــل فنــون
عملگرایانــة آن و رویکــرد وحدتمــدار کــه ریشــه در
باورهــای اصیــل و فرهنــگ ایرانیــان دارد ،میتوانــد عامــل
مؤثــری در جهــت درمــان یــا کاهــش نشــانهها و پیشــگیری
در مبتالیــان بــه ام اس باشــد .روشهــاي رواننمایشــگری از
طریــق تأکیــد بــر زمــان حــال ،ایجــاد همدلــی ،پاالیــش روانــی
و تخلیــة هیجانــی بــه افــراد کمــک میکننــد تــا بــا تجســم
و بــازی کــردن مشــکالت بــه جــای فقــط صحبــت کــردن در
مــورد مشــکالت خــود ،آنهــا را بازنگــری کــرده و راه حــل
مناســبی جهــت برطــرف نمــودن آنهــا پیــدا کننــد (.)17
روان نمایشــگری وحدتمــدار از طریــق کمــک بــه مراجعــان
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دادســتان ،انــاری و صدقپــور از نمایــش درمانــی بهمنظــور
کاهــش نشــانههای اضطــراب اجتماعــی دختــران دبســتانی
اســتفاده کردنــد و بــه نتایــج چشــمگیری در کاهــش
نشــانههای اضطــراب اجتماعــی ایــن کــودکان دســت
یافتنــد ( .)21مطالعــات پیشــین نشــان میدهنــد کــه روان
نمایشــگري بــراي درمــان افســردگی متوســط ( ،)22کاهــش
افســردگی در مبتالیــان بــه ام اس ( )17بــه کار رفتــه اســت.
قاســم پــور و مهــدوی نیــز نشــان دادنــد روان نمایشــگری بــر
کاهــش میــزان شــکایت جســمانی،اضطراب ،افســردگی و در
مجمــوع ارتقــاء ســامت عمومــی مؤثــر اســت ( .)23از ایــن رو
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش را میتــوان همســو
بــا نتایــج مطالعــات فوقالذکــر دانســت.
در جلســات روان نمایشــگری وحدتمــدار افــراد فــرا گرفتنــد
کــه ابتــکار عمــل را بــه دســت گرفتــه و بهگونـهای برانگیختــه
بــا زندگــی ارتبــاط برقــرار کننــد .در بیــن مبتالیان بــه ام اس
وجــود مشــکالتی در برقــراری روابــط اجتماعــی و اجتنــاب
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در جهانبینــی وحدتمــدار همــة عالــم هوشــمند و بــه
هــم پیوســته اســت و ذرهای تصــادف درکار نیســت .همــه
یــا جــز او ذرات ریــز و درشــت عالــم جــزء پیکــرة هوشــمند
وحدتمدارنــد و از ذات هوشــیار و قدرتمنــد یکپارچــة
یزدانــی برحســب ســاختار وجــودی خــود بــه درجاتــی
بهرهمندنــد و در مراتبــی بــه وجــود پــروردگار متصــل
هســتند .ایــن تفکــر بــه انســان نیــرو و ایمــان میبخشــد کــه
همــراه و متصــل بــه وجــود یگانــه در حــال تحــول اســت .در
نظریــة وحدتمــدار همــة مخلوقــات هســتی در آیینــة وجــود
یگانــه پــروردگار منعکــس میشــوند و همــه پرتــو و تابشــی از
امــر یکتــای یزدانــی هســتند و معنــا و هدفــی وحدانــی دارنــد
( .)20ادارک ایــن جهانبینــی و بینــش یافتــن بــه حقیقــت
نــاب هســتی وحدتمــدار موجــب تقویــت تــابآوری بیمــاران
در برابــر شــرایط دشــوار زندگــی و مشــکالت ناشــی از بیمــاری
میشــود و فــرد بــا درک هدفمنــدی و غایــت وحدتمــدار
هســتی در برابــر هــر ســختی و رنجــی خــود را بــه طــور مثبــت
ی هــا را تــاب مـیآورد و
بــا شــرایط انطبــاق میدهــد و دشــوار 
هســتی اصیــل خویــش را میزیــد.
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فــردی ،تعارضــات درون و مســائل هیجانــی بیمــار میپــردازد
و موجبــات بینــش و رشــد او را فراهــم میکنــد .در ایــن
روش درمانگــر راهکارهــای گروهــی را ترتیــب میدهــد کــه
ســرانجام آن آگاه شــدن بیمــار از نقــش فــردی و اجتماعــی
خــود در هســتی اســت .بیمــار در جریــان رواننمایشــگری
در مییابــد کــه هنــگام ارتبــاط بــا محیــط پیرامــون و روابــط
بیــنفــردی و اجتماعــی بهتــر اســت چگونــه عمــل کنــد تــا
بتوانــد ابعــاد روانشــناختی خــود را کشــف کنــد ( .)14روان
ن جویــان کمــک میکنــد
نمایشــگری وحدتمــدار بــه درمــا 
در رنــج و عــذاب خــود معنــی بیافریننــد ،خــواه ایــن عــذاب
درد مزمــن و بیمــاری العالجــی ماننــد ام اس باشــد یــا انــزوای
اجتماعــی و یــا اختــال اســترس پــساز ســانحه.

در جهــت صــادق بــودن بــا خــود و هماهنگــی و یکپارچگــی
ابعــاد وجــودی خویــش ،آنهــا را بــه ســوی دســتیابی بــه
معنــای جدیــدی از زندگــی و مــرگ ســوق میدهــد .ایــن
شــیوة درمانــی بومــی بــا بررســی مفاهیــم عمیــق وجــودی کــه
مراجعــان ایرانــی بــا آن درگیرنــد ،بــه آنهــا کمــک میکنــد
تــا بــا پــی بــردن بــه ابعــاد وجــودی خــود و پیوســتگی جــان و
تــن خویــش و چگونگــی بالفعــل ســاختن ظرفیتهــای بالقــوة
وجــود یگانــة خویــش و بــا مشــخص نمــودن هــدف زندگــی
و دنبــال کــردن آن و همچنیــن شــناخت ارزشهــای وجــود
بـی همتــای خــود بتواننــد مســئوالنه بــرای زندگيشــان دســت
بــه انتخــاب بزننــد .از آنجــا کــه «چــرا مــن؟» یکــی از چالــش
برانگیزتریــن پرســشهایی اســت کــه ذهــن مبتالیــان بــه
مالتیپــل اســکلروز را بــه خــود مشــغول میســازد ،دســتیابی
بــه ظرفیــت پذیــرش امــور غیرقابــل تغییــر یــا اجتنــاب ناپذیــر
زندگــی کــه مبنــی بــر حکمــت وحدتمــدار هســتی اســت
بــه ایــن مراجعــان کمــک میکنــد تــا بــا پذیــرش بیمــاری
و پیامدهــای تلــخ آن از طریــق ادراک و اتصــال بــه سرچشــمة
یگانــة هســتی ،بــه دنبــال معنــای زندگــی خــود بــوده و
دریابنــد کــه میتواننــد قربانــی منفعــل شــرایط نباشــند؛
ایــن نــوع ادراک بیمــاری و دشــواریهای زندگــی و احســاس
کنتــرل بــر آنکــه نتیجــة جهانبینــی وحدتمــدار اســت در
بهبــود احســاس انســجام و تــابآوری ســختیها و شــرایط
دشــوار بیمــاری ام اس در مبتالیــان بســیار مؤثــر میباشــد.
در جلســات درمــان ،روشهــای رواننمایشــگری ماننــد ایفــای
نقــش ،وارونگــی نقــش ،مضاعــف ،آیینــه ،صندلــی خالــی بــرای
بیــان و ابــراز احساســات و رخدادهــای زندگــی مبتالیــان بــه
کار بــرده شــد و نگــرش اعضــای گــروه مداخلــه بــا نــگاه
وحدتمــدار نســبت بــه رویدادهــای زندگیشــان یکپارچــه
شــده و معنــا و معنویــت یافــت و ســازگاری مبتالیــان را
بــا پذیــرش معنــادار افزایــش داد و زیســتی روانــی آنهــا را
تقویــت نمــود.
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 محدودیتهــای ایــن پژوهــش.مبتالیــان موجــب میشــود
 تــک جنســیتی بــودن نمونــه و حجــم کــم نمونــه کــه:شــامل
در تعمیــم یافتههــا مشــکل ایجــاد میکنــد و همچنیــن
 پیشــنهاد میشــود.کوتــاه بــودن فاصلــة پیگیــری میباشــد
در پژوهشهــای آتــی از هــر دو جنــس مونــث و مذکــر
در قالــب نمونههایــی بــا حجــم بزرگتــر اســتفاده شــود و
همچنیــن توصیــه میشــود کــه طرحهــای پژوهشــی دربــارة
،بیمــاران ام اس بــه علــت حساســیت آنهــا نســبت بــه گرمــا
.در فصــول ســرد ســال انجــام گیرنــد

از مواجهــه بــا خطــرات زندگــی توســط مبتالیــان گــزارش
 بــا شــرکت در فعالیتهــای روان نمایشــگری.میشــود
 اجتنــاب و،وحدتمــدار و تجربــة روابــط انســانی مثبــت
انــزوای اجتماعــی در افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری کاهــش
یافــت و مواجهــة ســازگارانه بــا خطــرات و مشــکالت زندگــی
 نمایــش مجالــی را، افــزون بــر ایــن.در آنهــا تقویــت شــد
بــرای تجربــه و تکــرار موقعیتهــا و واقعیتهــای دردنــاک
 از ایــن رو بهبــود تــابآوری.زندگــی بــه ایــن افــراد میدهــد
و تقویــت رفتــار ســازگارانه پــس از تجربــة بیمــاری را در
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