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Background and Aims The present research aimed to determine the effectiveness of Acceptance and Commit-
ment Therapy (ACT) on death anxiety in women with  Multiple Sclerosis (MS).
Methods This was an experimental study with a pretest-posttest design. In total, 30 women were selected by 
simple random sampling method from those referring to hospitals as well as MS and Spinal Association. The 
samples were randomly divided into two experimental and control groups. Both groups were tested in terms 
of death anxiety before and after the intervention (8 sessions for 1 hour) using the Death Anxiety Scale (DAS). 
Results The Paired Samples t-test and Independent Samples test results demonstrated a significant reduction 
of death anxiety at the posttest stage (P<0.01). The findings confirmed the efficacy of ACT on death anxiety 
among women with MS. 
Conclusion ACT uses the processes of acceptance to change one's connection with thoughts and mental pro-
cesses and increases psychological flexibility, which results in reducing death anxiety in women with MS. The 
obtained results can be applied as an effective clinical intervention in these patients.
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زمینه و هدف هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس در شهر 
خرم آباد بود. 

روش بررسی روش این پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل زنان 
مبتال به ام اس در مرکز انجمن نخاعی بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار 
اندازه گیری، پرسش نامه 15 سؤالی اضطراب مرگ تمپلر بود. آزمودنی های گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعته درمان مبتنی بر 

پذیرش و تعهد شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون t وابسته و مستقل استفاده شد.

یافته ها تحلیل یافته نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به کاهش معنی دار اضطراب مرگ در زنان مبتال به ام اس در گروه 
.)P<0/01( آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر شده است

نتیجه گیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، با کاربرد فرایندهای خود، سبب تغییر رابطه فرد با افکار و فرایندهای ذهنی و افزایش 
انعطاف پذیری روان شناختی می شود که به کاهش اضطراب مرگ در زنان مبتال به ام اس منجر شده است، درنتیجه می توان از آن به عنوان 

یک مداخله بالینی موثر در این بیماران استفاده کرد. 

کلیدواژه ها: 
درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد، اضطراب مرگ، 

ام اس،  زنان

تاریخ دریافت: 21 فروردین 1397
تاریخ پذیرش: 02 آذر 1397
تاریخ انتشار: 11 دی 1397

مقدمه

با  بیماری  این  بیماری ای مزمن و چند مؤلفه ای است.  ام اس 
تباهی و تخریب نورون ها، نقص سیستم عصبی مشخص می شود 
و با اختالل در سیستم ایمنی بدن مرتبط است )1(. میلین زدایی 
فیبرهای عصبی نه تنها بر کارکرد سیستم های حسی حرکتی اثر 
می گذارد، بلکه ممکن است باعث نشانه ها و عالئم آسیب شناختی 
روانی شود؛ درنتیجه بسیاری از افراد مبتال به ام اس مشکالت 
اساسی  علت های  از  به سختی  که  هستند  روان پزشکی 

آسیب شناختی روانی متمایز می شود )2(. 

برآورد کلی میزان شیوع ام اس در سه دهه گذشته، 83 نفر در 
هر 100 هزار نفر بوده است که این میزان در مناطق شمالی و 
زنان بیشتر است و در ایران از هر 100 هزار نفر 57 نفر گزارش 
شده است )4 ،3(. جانسز، فرانس، مچ و همکاران در پژوهش خود 
بیان کردند، بیماران مبتال به ام اس سطح بیشتری از تنش و 
احساس شدیدتری از افسردگی را نشان می دهند و سالمت روان 
پایین تر و اضطراب مرگ بیشتری را گزارش کرده اند )5(. اضطراب 

مرگ به عنوان مفهومی مهم در زمینه های مختلف مانند مراقبت 
از بیماران مزمن، مراقبت های روانی، غربالگری سرطان در افراد 
و  کودکان  و  بحرانی  و شریط  تروما  در  مراقبت  اجتماع،  سالم 
افرادی که در آن ها شرایط تشخیص مخاطره آمیز مطرح باشد در 

نظر گرفته شده است )6(. 

مرگ پدیده ای مورد انتظار در زندگی بشر بوده است. اضطراب 
مرگ به عنوان پدیده ای پیچیده که بیانگر ترکیبی از فرایندهای 
فکری و هیجانی متفاوت است، تعریف می شود. این افکار و حاالت 
هیجانی شامل ترس از مردن، وحشت از دست دادن و زوال سالمت 
جسمانی و روانی، تجربه اضطراب جدایی، غم و اندوه مرگ، خشم 
و ناامیدی شدید درباره شرایطی که روی آن ها کنترلی وجود ندارد، 
است )7(. انسان در این فکر است که شیوه های سازگارانه خود را 
برای مقابله با اضطراب مرگ افزایش دهد، اما وجود دوره های 
استرس شدید و مخرب که سالمت خود فرد را تهدید می کند، 
می تواند نتیجه به کارگیری شیوه های ناکارآمد و آسیب شناسی 

مقابله ای برخی افراد باشد )8(. 

نتایج مطالعه سهیل و اکرم نشان داد اضطراب مرگ بیشتر 

1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. 
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بین زنان، افرادی با عقاید مذهبی و معنوی کمتر و افراد مسن 
بیشتر دیده شده است و به طور کلی اضطراب مرگ با جنسیت، 
سن و مذهب رابطه دارد )9(. در واکنش به اضطراب مرگ بیشتر 
مردم سیر قهقرایی پیدا می کنند و از لحاظ هیجانی دچار نوعی 
به خود می گیرند  دفاعی  دیگر حالت  برخی  انفصال می شوند. 
که باعث محدود شدن توانایی فرد در ارتباط با دیگران می شود، 
توانایی آن ها را برای انتخاب های شخصی کاهش می دهد و باعث 
باریک بینی و محدود شدن تجارب زندگی فرد می شود. برخی دیگر 
از افراد به صورت منفی و نامناسب به این به این آگاهی از مرگ 
واکنش نشان می دهند، به سراغ مصرف مواد یا نوشیدنی های 
غیرمجاز می روند. برخی افراد خود را مشغول کارهای بی اهمیت و 
تفریحات می کنند، برخی دیگر افکار خود را سرکوب می کنند یا 

افکار مربوط به مرگ را انکار می کنند )7(. 

درمان شناختی  مانند  مختلفی  روان درمانی  رویکردهای  تاکنون   
رفتاری و معنادرمانی بر اضطراب مرگ بیماران مؤثر بوده است )11 ،10(. 
در دو دهه گذشته رشد قابل مالحظه مطالعات در حوزه درمان های 
موج سوم، به ویژه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارآمدی این 
 .)12( است  داشته  تأکید  اختالل  چندین  درمان  در  درمانی  رویکرد 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد1 یکی از درمان های موج سوم رفتاری 
است که از سوی استیون هیز و همکاران در دهه 1980 معرفی و با 

نام اختصاری ACT شناخته شد )13(. 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله درمانی 
مبتنی بر روان شناسی رفتاری مدرن، شامل نظریه چارچوب 
و  تعهد  ذهن آگاهی،  پذیرش،  فرایندهای  که  است  رابطه ای 
انعطاف پذیری  افزایش  منظور  به  را  رفتار  تغییر  رویکردهای 
بر  متکی  فلسفی  بعد  در  و  می برد  کار  به  روان شناختی 
زمینه گرایی  از  خاصی  نوع  که  است  عملکردی  زمینه گرایی 
است که هدفش پیش بینی و تأثیر بر رویدادها با دقت، عمق 
و دامنه است )14(. از آنجا که درمان های روان شناختی دیگر بر 
تغییر شکل و فراوانی تجارب درونی مانند افکار و احساسات 
تمرکز دارند، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دنبال افزایش 

انعطاف پذیری روان شناختی است )15(. 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مجموعه ای از استعاره ها و 
تمرین های تجربی را به منظور کمک به افراد برای خارج شدن 
از قوانین خشک کالمی به کار می برد. درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد علت اصلی آسیب روانی و رنج انسان را ناشی از روابط 
متقابل بین شناخت، زبان و چرخه زندگی می داند که به کاهش 
توانایی برای تغییر دادن رفتار ناکارآمد یا ادامه دادن رفتارهایی 
کارآمد منجر می شود و شامل شش فرایند است که هدفشان 
افزایش انعطاف پذیری روان شناختی است و همه فرایندهای آن 
از جمله پذیرش، گسلش، ارتباط با زمان حال، خود مشاهده گر، 

1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

انعطاف پذیری  افزایش  منظور  به  متعهدانه  عمل  و  ارزش ها 
روان شناختی با هم همکاری می کنند )17 ،16(.

 انعطاف پذیری روان شناختی به صورت ارتباط فرد با زمان حال 
به عنوان فردی آگاه، کامل و بدون دفاع تعریف می شود، نه به 
عنوان چیزی که فرد بیان می کند و شامل تداوم رفتارهای مبتنی 
بر ارزش و تغییر رفتارهای ناکارآمد در مسیر ارزش های فرد است. 
پژوهش های روان شناختی مختلفی درباره تأثیر درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد بر اضطراب سالمت، اضطراب، سازگاری، استرس، 
اضطراب و بهزیستی روانی اجتماعی، اضطراب و افسردگی و بهبود 

کیفیت زندگی انجام شده اند )18-21 ،15(.

هافمن، هالسب، النبرگ، جنسن و فورسهلم2 اثر بخشی درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد در نشانه های اضطراب سالمت را بررسی 
کردند و به این نتیجه دست یافتند که درمان مبتنی بر پذیرش 
ذهن آگاهی  و  روان شناختی  انعطاف پذیری  افزایش  به  تعهد  و 
افزایش موجب  در جلسات درمان و دوره پیگیری شده و این 
کاهش نشانه های اضطراب سالمت شده است )18(. شیدایی اقدام 
و همکاران در پژوهش خود نشان دادند درمان مبتنی پذیرش و 
تعهد به کاهش افکار ناکاآمد و پریشانی بیماران مبتال به ام اس 

منجر شده است )22(. 

رجبی و یزدخواستی در پژوهش خود اثر بخشی درمان گروهی 
پذیرش و تعهد در افسردگی و اضطراب زنان مبتال به ام اس شهر 
اصفهان را بررسی و بیان کردند که در مرحله پس آزمون، نمرات 
افسردگی، اضطراب و اجتناب تجربه ای گروه آزمایش در مقایسه 
با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافته است؛ به عبارتی 
درمان گروهی پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب زنان مبتال 
)20(. حمیدی و همکاران در پژوهش  بوده است  ام اس مؤثر  به 
خود به این نتیجه دست یافتند که بین ارزش های شخصی مانند 
پیشرفت، نوع دوستی، استقالل، لذت جویی و همنوایی با اضطراب 

مرگ افراد مبتال به ام اس، رابطه منفی وجود دارد )23(. 

با توجه به میزان باالی اضطراب مرگ در زنان، به ویژه زنان 
مبتال به ام اس که به واسطه مشکالت جسمانی و روانی ایجاد 
احساس  افراد  این  در  شناختی  روان  درمان  به  نیاز  می شود، 
بر  مبتنی  درمان  اثربخشی  که  پژوهشی  تاکنون   .)5( می شود 
پذیرش و تعهد را بر اضطراب مرگ مطالعه شود، یافت نشد. 
درنتیجه انتظار می رود این پژوهش موجب افزایش اطالعات در 
زمینه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ 
زنان مبتال به ام اس و سبب افزایش ادبیات پژوهشی در زمینه 
تأثیر این درمان بر اضطراب مرگ شود. به این ترتیب هدف از 
این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

در اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس بود.

2. Hoffmann, Halsboe, Eilenberg, Jensen, & Frostholm
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روش بررسی

طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف، ماهیت و جامعه آن از 
نوع طرح های کارآزمایی بالینی شاهددار بود و به منظور مهارکردن 
عوامل تهدید کننده اعتبار درونی، از طرح پیش آزمون پس آزمون 
همراه با گروه کنترل استفاده شد. از آنجا که اضطراب مرگ در 
زنان بیشتر از مردان است و همچنین زنان مبتال به ام اس به علت 
نواقص حسی و حرکتی خود مشکالت روان شناختی بیشتری 
تجربه می کنند، جامعه آماری مد نظر این پژوهش بیماران زن 
مبتال به ام اس در شهرستان خرم آباد بودند. جامعه دردسترس 
در این پژوهش 100 نفر از بیماران تحت پوشش اداره بهزیستی 
و بیمارانی بودند که به کلینیک ها و بیمارستان های سطح شهر 

خرم آباد در سال 1395 مراجعه کرده اند. 

مالک های الزم برای ورود به پژوهش عبارت بودند از: تشخیص 
ابتال به ام اس با توجه به تشخیص پزشک که همگی آزمودنی ها 
از نوع عود کننده فروکش کننده بودند. دامنه ای سنی بین 20 تا 
40 سال، سواد خواندن و نوشتن و تمایل و رضایت آگاهانه برای 
ورود به طرح پژوهشی. بر این اساس 43 نفر از آزمودنی ها مالک 
الزم برای ورود به طرح پژوهشی را داشتند و از آن ها برای ورود 
به طرح پژوهشی دعوت شد، تعداد آزمودنی ها برای پژوهش های 
.)24( است  شده  گزارش  گروه  هر  در  نفر  حداقل 15  آزمایشی 

بنابراین 30 نفر از آزمودنی ها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 
در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس آزمودنی های 
و پس آزمون،  نوبت پیش آزمون  و کنترل در دو  آزمایش  گروه 

پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل کردند. 

پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر: در این پژوهش به منظور 
سنجش اضطراب مرگ از پرسش نامه 15 سؤالی تمپلر استفاده 
اندازه گیری  برای  ابزاری  تمپلر  مرگ  اضطراب  مقیاس  شد. 
اضطراب مربوط به مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود 
داشته است. این مقیاس، پرسش نامه ای خود اجرایی متشکل از 
15 سؤال بله / خیر است و پاسخ بله نشانه وجود اضطراب در فرد 
است. دامنه نمره های این مقیاس از صفر تا 15 است و نمره بیشتر 
از 8، معرف درجه زیادی از اضطراب مرگ است. این پرسش نامه 

را رجبی و بحرانی به فارسی برگردانده اند. 

به  همزمان  روایی   ،0/83 مقیاس  بازآزمایی  پایایی  ضریب 
وسیله همبستگی آن با مقیاس اضطراب آشکار 0/27 و با مقیاس 
افسردگی 0/40 گزارش شده است )25(. ساینو و کالین3 ضرایب 
آلفای کرونباخ را برای عامل های سه گانه ای که با روش تحلیل 
عوامل و ویرایش ایتالیایی این مقیاس به دست آمده است، به 

ترتیب 0/68، 0/49 و 0/60 گزارش کرده اند )26(. 

گروه آزمایش در طول هشت جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش 
به صورت هفتگی و هر جلسه یک  قرار گرفتند که جلسات  و تعهد 
ساعت بود. جلسات درمانی در کانون ادب شهر خرم آباد برگزار شد. شرح 
جلسات در جدول شماره 1 آمده است.برای تجزیه و تحلیل آماری و 
بررسی فرضیه پژوهش از نسخه 21 نرم افزار SPSS استفاده شد. برای این 
منظور در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح 
آمار استنباطی از آزمون تی وابسته و تی مستقل استفاده شد. همچنین 

سطح معنی داری در این پژوهش 0/05 در نظر گرفته شده است.

3. Sayino & Kelaien

جدول 1. محتوای جلسات و پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

محتوای جلساتجلسه

برقراری رابطه درمانی، آشناکردن افراد با موضوع پژوهش، پاسخ به پرسش نامه و بستن قرارداد درمانیجلسه اول

کشف و بررسی روش های درمانی بیمار، ارزیابی میزان تأثیر آن ها، بحث درباره موقتی و کم اثر بودن درمان ها با استفاده از تمثیل، دریافت بازخورد ها جلسه دوم
و ارائه تکالیف

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

توضیح درباره اجتناب از تجارب دردناک و آگاهی از پیامد های آن ها، آموزش گام های پذیرش، تغییر مفاهیم زبان با استفاده از تمثیل، آموزش جلسه چهارم
تن آرامی، دریافت بازخورد و ارائه تکالیف

معرفی مدل سه بُعدی به منظور بیان ارتباط مشترک رفتار/ احساسات، کارکرد های روان شناختی و رفتار قابل مشاهده و بحث درباره تالش برای جلسه پنجم
تغییر رفتار بر اساس آن، دریافت بازخورد و ارائه تکلیف

توضیح مفاهیم نقش و زمینه، مشاهده خویشتن به عنوان زمینه برقراری ارتباط با خود با استفاده از تمثیل، آگاهی از دریافت های حسی مختلف و جلسه ششم
جدایی از حس های که جزء محتوای ذهنی هستند، دریافت بازخورد و ارائه تکالیف

توضیح مفهوم ارزش ها، ایجاد انگیزه برای تغییر و توانمندکردن مراجع برای زندگی بهتر، تمرین تمرکزآگاهی، دریافت بازخورد و ارائه تکالیفجلسه هفتم

آموزش تعهد به عمل، شناسایی طرح های رفتاری مطابق با ارزش ها و ایجاد تعهد برای عمل به آن ها، جمع بندی جلسات و اجرای پس آزمونجلسه هشتم
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یافته ها

انحراف  و  سال  کنترل 32/26  گروه  آزمودنی  میانگین سن 
استاندارد آن 4/14 و میانگین سن آزمودنی های گروه آزمایش 
33/7 سال و انحراف استاندارد آن 5/02 بود. فراوانی تحصیالت 
برای آزمودنی های گروه آزمایش سه نفر سیکل )20 درصد(، چهار 
نفر دیپلم )27 درصد(، سه نفر فوق دیپلم )20 درصد(، چهار نفر 
لیسانس )27 درصد( و یک نفر فوق لیسانس )6 درصد( بودند و 
در گروه کنترل دو نفر سیکل )13 درصد(، چهار نفر دیپلم )27 
درصد(، سه نفر فوق دیپلم )20 درصد(، چهار نفر لیسانس )27 

درصد( و دو نفر فوق لیسانس )13 درصد( بودند. 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون 
گروه های آزمایش و کنترل برای متغیر اضطراب مرگ در جدول 
شماره 2 آمده است.  همان طور که در جدول شماره 2 آمده 
است در آزمون t مستقل بین نمرات پیش آزمون در دو گروه 
آزمایش و کنترل و t وابسته، برای نمره پیش آزمون و پس آزمون 
در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در این پژوهش 
تفاوت  آزمایش  گروه  در  پس آزمون  و  پیش آزمون  نمرات  بین 
معنی داری مشاهده شد )P<0/01(، همچنین بین نمرات پس 
تفاوت معنی داری وجود  آزمایش و کنترل   آزمون در دو گروه 
داشت )P< 0/05(. نتایج آزمون t مستقل برای تفاوت بین نمرات 
قبل و بعد دو گروه نشان داد بین اضطراب مرگ بیماران مبتال 
به ام اس در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد 
)P< 0/01(. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش درمان مبتنی 
بر پذیرش و تعهد به کاهش نمره اضطراب مرگ در گروه آزمایش 

نسبت به گروه کنترل منجر شده است.

بحث 

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد در اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس بود. آزمودنی های 
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت مداخله 
درمانی کاهش معنی داری در میزان اضطراب مرگ خود گزارش 
پژوهشی که  تاکنون  انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  کردند. 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در اضطراب مرگ 

اما  بیماران زن مبتال به ام اس مطالعه کند، یافت نشده است. 
 .)18،  20،  22،  23( است  همسو  پژوهش های  نتایج  با  پژوهش  این 
حمیدی و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند 
که بین ارزش های شخصی مانند پیشرفت، نوع دوستی، استقالل، 
لذت جویی و همنوایی با اضطراب مرگ افراد مبتال به ام اس رابطه 

منفی وجود دارد )23(. 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از دو طریق انعطاف ناپذیری 
روان شناختی را از بین می برد؛ از یک سو درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد با تقویت فرایندهای ذهن آگاهی از جمله پذیرش، گسلش 
و ارتباط با زمان حال )تماس فعال با محرک های درونی و بیرونی، 
بدون تالش برای تغییردادن شکل یا فراوانی آن ها(، به مراجعان 
کمک می کند بدون اجتناب از تجارب درونی و بیرونی به آن ها 
پاسخ دهند و از سوی دیگر در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، 
تعهد به ارزش هاست و مراجعان ترغیب می شوند تا آنچه را که در 
ابعاد مختلف زندگی برای آن ها مهم هستند بررسی و شناسایی 

کنند )23(. 

که  هستند  انتزاعی  و  کلی  مفاهیمی  ارزش ها  درحقیقت 
جهت های مهم فرد در زندگی را به او نشان می دهد. در درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمانگر مراجعان را با چالش مواجه 
می کند تا آنچه را که در حوزه های زندگی برایشان مهم است، 
روابط  صمیمیت،  و  ازدواج  از:  عبارت اند  که  کنند  مشخص 
خانوادگی، روابط دوستی و اجتماعی، حرفه و شغل، رشد و توسعه 
شخصی و آموزشی، تفریح و اوقات فراغت، مذهب و معنویت، 
 .)17،  27،  28( بهداشتی  و  روانی  جسمی،  رفاه  و  شهروندی  رفتار 
یکی از این حوزه های ارزش مدار فرد معنویت و مذهب است، در 
پژوهش های مختلفی بر رابطه منفی بین گرایش های مذهبی و 
معنویت با اضطراب مرگ تأکید شده است؛ به این معنی که هرچه 
فرد اعتقادات مذهبی و معنوی بیشتری داشته باشد، اضطراب 

مرگ پایین تری را تجربه می کند )29(.

و  زندگی  به  مربوط  مسائل  شمار  از  مرگ  بیرون راندن   
بی اعتنایی به جنبه های مردن، انزوا و دوری گزینی، باعث رنج و 
تشدید ترس در افراد می شود و هیچ گونه آرامشی برای انسان به 
ارمغان نخواهد آورد )30(. این گونه رفتارها از دیدگاه درمان مبتنی 

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد و آزمون های مربوط به نمرات اضطراب مرگ گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

گروه
پس آزمونپیش آزمون

P
تفاوت نمره قبل و بعد

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

2/261/53-* 8/402/996/132/690/001آزمایش

8/462/508/332/840/3970/131/22کنترل

P0/9480/038 **0/001 *

P<0/05 ** ؛P<0/01 * 
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بر پذیرش و تعهد، نوعی اجتناب محسوب می شود. این درمان 
به جای تغییر دادن افکار و احساسات فرد به دنبال تغییر رابطه 
بیمار با این افکار و احساسات است و به این منظور با استفاده از 
تکنیک های پذیرش افکار و احساسات به جای اجتناب از آن ها 
و تکنیک های ذهن آگاهی به منظور افزایش توجه و آگاهی فرد 
نسبت به افکار، هیجانات و تمایالت، باعث افزایش انعطاف پذیری 
روان شناختی، هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه فرد و افزایش 
توانایی فرد در جهت فعالیت های انفرادی و اجتماعی می شود و 

اضطراب، افسردگی و پریشانی روانی را بهبود می بخشد )31 ،13(. 

نتیجه گیری

پژوهش حاضر به اثر بخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد در کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس پرداخته است. 
با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس 
تأثیر داشته است. درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق فرایندهای پذیرش افکار و 
احساسات مزاحم، ارتباط با زمان حال، شناسایی ارزش های فرد 
که ممکن است یکی از این ارزش ها، معنویت و مذهب باشد و 
ترغیب فرد به انجام اعمال مبتنی بر این ارزش ها، شرایط الزم را 
برای ایجاد زندگی غنی و ارزشمند فراهم می کند، درنتیجه باعث 

کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس شود. 

از محدودیت های این پژوهش استفاده نکردن از دوره پیگیری 
به دلیل محدودیت زمانی بود که کارایی این رویکرد را بعد از 
درمان برای مراجعان نمی سنجد. محدودیت دیگر، استفاده از ابزار 
خود توصیفی در سنجش میزان اضطراب مرگ بود که ممکن است 
شرکت کنندگان تمایل داشته باشند تصویر مطلوبی از خود نشان 
دهند. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی این رویکرد درمانی روی 
نخاعی، سرطان  آزمودنی های ضایعه  از جمله  دیگر  نمونه های 
خون و آزمودنی های مرد اجرا شود و همچنین در اثربخشی این 
رویکرد بر متغیرهایی مانند انعطاف پذیری روان شناختی و شفقت 

خود مطالعه شود. 

درنهایت می توان بیان کرد که با وجود محدودیت های موجود، 
در این پژوهش گام مثبتی در مسیر بهبود وضعیت روان شناختی 
با  است  امید  و  است  شده  برداشته  ام اس  به  مبتال  بیماران 
همراه شدن این درمان ها در کنار درمان های پزشکی و وجود رابطه 
دو سویه بین سالمت جسمانی و سالمت روانی، سطح کلی کیفیت 

زندگی آن ها بهبود یابد.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

از آنجا که اثر بخشی این رویکرد درمانی در اضطراب مرگ تأیید 
شد، درمانگران و مشاوران اداره بهزیستی و بیمارستان می توانند 
از این رویکرد درمانی در بیمارانی که به ام اس مبتال هستند و یا 

به تازگی به ام اس مبتال شده اند به منظور پیشگیری از مشکالت 
روان شناختی، استفاده کنند و در کنار درمان های پزشکی از این 
رویکرد روان درمانی به منظور کمک به این افراد استفاده شود. 
پرستاران بیمارستان ها می توانند از این رویکرد به منظور مقابله 
با اضطراب مرگ زنان مبتال به ام اس که تحت درمان هستند 

استفاده کنند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

ــه رعایــت شــده اســت.  همــه اصــول اخالقــی در ایــن مقال
شــرکت کنندگان اجــازه داشــتند هــر زمــان کــه مایــل بودنــد 
ــه  ــه نگ ــا محرمان ــات آنه ــوند، اطالع ــارج ش ــش خ از پژوه
ــه  ــت مداخل ــز تح ــواه نی ــروه گ ــان گ ــدند و در پای ــته ش داش
IR.LUMS. قــرار خواهــد گرفــت. کــد اخــالق پژوهــش حاضــر

REC.1396.265 اســت.

حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.

مشارکت نویسندگان

ــه: ســید ســینا صفــری  ــده مقدم ــی و نگارن پژوهشــگر اصل
موســوی؛ روش شناســی و تحلیــل داده هــا: فیــروزه غضنفــری؛  

ــد.  ــه میردریکون ــری: فضل الل ــث و نتیجه گی و بح

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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