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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 processes 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 اماس در شهر
خرمآباد بود.
روش بررسی روش این پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .شرکتکنندگان پژوهش شامل زنان
مبتال به اماس در مرکز انجمن نخاعی بودند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .ابزار
اندازهگیری ،پرسشنامه 15سؤالی اضطراب مرگ تمپلر بود .آزمودنیهای گروه آزمایش در هشت جلسه یکساعته درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد شرکت کردند .برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آزمون  tوابسته و مستقل استفاده شد.

کلیدواژهها:

درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد ،اضطراب مرگ،
اماس ،زنان

یافته ها تحلیل یافته نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به کاهش معنیدار اضطراب مرگ در زنان مبتال به اماس در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر شده است (.)P>0/01
نتیجهگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،با کاربرد فرایندهای خود ،سبب تغییر رابطه فرد با افکار و فرایندهای ذهنی و افزایش
انعطافپذیری روانشناختی میشود که به کاهش اضطراب مرگ در زنان مبتال به اماس منجر شده است ،درنتیجه میتوان از آن به عنوان
یک مداخله بالینی موثر در این بیماران استفاده کرد.

مقدمه
اماس بیماریای مزمن و چندمؤلفهای است .این بیماری با
تباهی و تخریب نورونها ،نقص سیستم عصبی مشخص میشود
و با اختالل در سیستم ایمنی بدن مرتبط است ( .)1میلینزدایی
فیبرهای عصبی نهتنها بر کارکرد سیستمهای حسیحرکتی اثر
میگذارد ،بلکه ممکن است باعث نشانهها و عالئم آسیبشناختی
روانی شود؛ درنتیجه بسیاری از افراد مبتال به اماس مشکالت
روانپزشکی هستند که بهسختی از علتهای اساسی
آسیبشناختی روانی متمایز میشود (.)2
برآورد کلی میزان شیوع اماس در سه دهه گذشته 83 ،نفر در
هر  100هزار نفر بوده است که این میزان در مناطق شمالی و
زنان بیشتر است و در ایران از هر  100هزار نفر  57نفر گزارش
شده است ( .)3، 4جانسز ،فرانس ،مچ و همکاران در پژوهش خود
بیان کردند ،بیماران مبتال به اماس سطح بیشتری از تنش و
احساس شدیدتری از افسردگی را نشان میدهند و سالمت روان
پایینتر و اضطراب مرگ بیشتری را گزارش کردهاند ( .)5اضطراب

مرگ به عنوان مفهومی مهم در زمینههای مختلف مانند مراقبت
از بیماران مزمن ،مراقبتهای روانی ،غربالگری سرطان در افراد
سالم اجتماع ،مراقبت در تروما و شریط بحرانی و کودکان و
افرادی که در آنها شرایط تشخیص مخاطرهآمیز مطرح باشد در
نظر گرفته شده است (.)6
مرگ پدیدهای موردانتظار در زندگی بشر بوده است .اضطراب
مرگ به عنوان پدیدهای پیچیده که بیانگر ترکیبی از فرایندهای
فکری و هیجانی متفاوت است ،تعریف میشود .این افکار و حاالت
هیجانی شامل ترس از مردن ،وحشت ازدستدادن و زوال سالمت
جسمانی و روانی ،تجربه اضطراب جدایی ،غم و اندوه مرگ ،خشم
و ناامیدی شدید درباره شرایطی که روی آنها کنترلی وجود ندارد،
است ( .)7انسان در این فکر است که شیوههای سازگارانه خود را
برای مقابله با اضطراب مرگ افزایش دهد ،اما وجود دورههای
استرس شدید و مخرب که سالمت خود فرد را تهدید میکند،
میتواند نتیجه بهکارگیری شیوههای ناکارآمد و آسیبشناسی
مقابلهای برخی افراد باشد (.)8
نتایج مطالعه سهیل و اکرم نشان داد اضطراب مرگ بیشتر
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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 ( .)9در واکنش به اضطراب مرگ بیشتر
مردم سیر قهقرایی پیدا میکنند و از لحاظ هیجانی دچار نوعی
انفصال میشوند .برخی دیگر حالت دفاعی به خود میگیرند
که باعث محدودشدن توانایی فرد در ارتباط با دیگران میشود،
توانایی آنها را برای انتخابهای شخصی کاهش میدهد و باعث
باریکبینی و محدودشدن تجارب زندگی فرد میشود .برخی دیگر
از افراد به صورت منفی و نامناسب به این به این آگاهی از مرگ
واکنش نشان میدهند ،به سراغ مصرف مواد یا نوشیدنیهای
غیرمجاز میروند .برخی افراد خود را مشغول کارهای بیاهمیت و
تفریحات میکنند ،برخی دیگر افکار خود را سرکوب میکنند یا
افکار مربوط به مرگ را انکار میکنند (.)7
تاکنون رویکردهای رواندرمانی مختلفی مانند درمان شناختی
رفتاری و معنادرمانی بر اضطراب مرگ بیماران مؤثر بوده است (.)10، 11
در دو دهه گذشته رشد قابل مالحظه مطالعات در حوزه درمانهای
موج سوم ،بهویژه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارآمدی این
رویکر د درمانی در درمان چندین اختالل تأکید داشته است (.)12
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 1یکی از درمانهای موج سوم رفتاری
است که از سوی استیون هیز و همکاران در دهه  1980معرفی و با
نام اختصاری  ACTشناخته شد (.)13
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله درمانی
مبتنی بر روانشناسی رفتاری مدرن ،شامل نظریه چارچوب
رابطهای است که فرایندهای پذیرش ،ذهنآگاهی ،تعهد و
رویکردهای تغییر رفتار را به منظور افزایش انعطافپذیری
روانشناختی به کار میبرد و در بعد فلسفی متکی بر
زمینهگرایی عملکردی است که نوع خاصی از زمینهگرایی
است که هدفش پیشبینی و تأثیر بر رویدادها با دقت ،عمق
و دامنه است ( .)14از آنجا که درمانهای روانشناختی دیگر بر
تغییر شکل و فراوانی تجارب درونی مانند افکار و احساسات
تمرکز دارند ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دنبال افزایش
انعطافپذیری روانشناختی است (.)15
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مجموعهای از استعارهها و
تمرینهای تجربی را به منظور کمک به افراد برای خارجشدن
از قوانین خشک کالمی به کار میبرد .درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد علت اصلی آسیب روانی و رنج انسان را ناشی از روابط
متقابل بین شناخت ،زبان و چرخه زندگی میداند که به کاهش
توانایی برای تغییردادن رفتار ناکارآمد یا ادامهدادن رفتارهایی
کارآمد منجر میشود و شامل شش فرایند است که هدفشان
افزایش انعطافپذیری روانشناختی است و همه فرایندهای آن
از جمله پذیرش ،گسلش ،ارتباط با زمان حال ،خودمشاهدهگر،
)1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT
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ارزشها و عمل متعهدانه به منظور افزایش انعطافپذیری
روانشناختی با هم همکاری میکنند (.)16، 17
انعطافپذیری روانشناختی به صورت ارتباط فرد با زمان حال
به عنوان فردی آگاه ،کامل و بدون دفاع تعریف میشود ،نه به
عنوان چیزی که فرد بیان میکند و شامل تداوم رفتارهای مبتنی
بر ارزش و تغییر رفتارهای ناکارآمد در مسیر ارزشهای فرد است.
پژوهشهای روانشناختی مختلفی درباره تأثیر درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر اضطراب سالمت ،اضطراب ،سازگاری ،استرس،
اضطراب و بهزیستی روانیاجتماعی ،اضطراب و افسردگی و بهبود
کیفیت زندگی انجام شدهاند (.)15، 18-21
هافمن ،هالسب ،النبرگ ،جنسن و فورسهلم 2اثربخشی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد در نشانههای اضطراب سالمت را بررسی
کردند و به این نتیجه دست یافتند که درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد به افزایش انعطافپذیری روانشناختی و ذهنآگاهی
در جلسات درمان و دوره پیگیری شده و این افزایش موجب
کاهش نشانههای اضطراب سالمت شده است ( .)18شیداییاقدام
و همکاران در پژوهش خود نشان دادند درمان مبتنی پذیرش و
تعهد به کاهش افکار ناکاآمد و پریشانی بیماران مبتال به اماس
منجر شده است (.)22
رجبی و یزدخواستی در پژوهش خود اثربخشی درمان گروهی
پذیرش و تعهد در افسردگی و اضطراب زنان مبتال به اماس شهر
اصفهان را بررسی و بیان کردند که در مرحله پسآزمون ،نمرات
افسردگی ،اضطراب و اجتناب تجربهای گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل به طور معنیداری کاهش یافته است؛ به عبارتی
درمان گروهی پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب زنان مبتال
به اماس مؤثر بوده است ( .)20حمیدی و همکاران در پژوهش
خود به این نتیجه دست یافتند که بین ارزشهای شخصی مانند
پیشرفت ،نوعدوستی ،استقالل ،لذتجویی و همنوایی با اضطراب
مرگ افراد مبتال به ام اس ،رابطه منفی وجود دارد (.)23
با توجه به میزان باالی اضطراب مرگ در زنان ،بهویژه زنان
مبتال به اماس که به واسطه مشکالت جسمانی و روانی ایجاد
میشود ،نیاز به درمان روان شناختی در این افراد احساس
میشود ( .)5تاکنون پژوهشی که اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد را بر اضطراب مرگ مطالعه شود ،یافت نشد.
درنتیجه انتظار میرود این پژوهش موجب افزایش اطالعات در
زمینه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ
زنان مبتال به اماس 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 اماس 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 طرحهای کارآزمایی بالینی شاهددار بود و به منظور مهارکردن
عوامل تهدیدکننده اعتبار درونی ،از طرح پیشآزمونپسآزمون
همراه با گروه کنترل استفاده شد .از آنجا که اضطراب مرگ در
زنان بیشتر از مردان است و همچنین زنان مبتال به اماس به علت
نواقص حسی و حرکتی خود مشکالت روانشناختی بیشتری
تجربه میکنند ،جامعه آماری مدنظر این پژوهش بیماران زن
مبتال به اماس در شهرستان خرمآباد بودند .جامعه دردسترس
در این پژوهش  100نفر از بیماران تحت پوشش اداره بهزیستی
و بیمارانی بودند که به کلینیکها و بیمارستانهای سطح شهر
خرمآباد در سال  1395مراجعه کردهاند.
مالکهای الزم برای ورود به پژوهش عبارت بودند از :تشخیص
ابتال به اماس با توجه به تشخیص پزشک که همگی آزمودنیها
از نوع عودکننده فروکشکننده بودند .دامنهای سنی بین  20تا
 40سال ،سواد خواندن و نوشتن و تمایل و رضایت آگاهانه برای
ورود به طرح پژوهشی .بر این اساس  43نفر از آزمودنیها مالک
الزم برای ورود به طرح پژوهشی را داشتند و از آنها برای ورود
به طرح پژوهشی دعوت شد ،تعداد آزمودنیها برای پژوهشهای
آزمایشی حداقل  15نفر در هر گروه گزارش شده است (.)24
بنابراین  30نفر از آزمودنیها به صورت نمونهگیری تصادفی ساده
در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .سپس آزمودنیهای
گروه آزمایش و کنترل در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون،
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل کردند.

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر :در این پژوهش به منظور
سنجش اضطراب مرگ از پرسشنامه 15سؤالی تمپلر استفاده
شد .مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازهگیری
اضطراب مربوط به مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود
داشته است .این مقیاس ،پرسشنامهای خوداجرایی متشکل از
 15سؤال بله  /خیر است و پاسخ بله نشانه وجود اضطراب در فرد
است .دامنه نمرههای این مقیاس از صفر تا  15است و نمره بیشتر
از  ،8معرف درجه زیادی از اضطراب مرگ است .این پرسشنامه
را رجبی و بحرانی به فارسی برگرداندهاند.
ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس  ،0/83روایی همزمان به
وسیله همبستگی آن با مقیاس اضطراب آشکار  0/27و با مقیاس
افسردگی  0/40گزارش شده است ( .)25ساینو و کالین 3ضرایب
آلفای کرونباخ را برای عاملهای سهگانهای که با روش تحلیل
عوامل و ویرایش ایتالیایی این مقیاس به دست آمده است ،به
ترتیب  0/49 ،0/68و  0/60گزارش کردهاند (.)26
گروه آزمایش در طول هشت جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد قرار گرفتند که جلسات به صورت هفتگی و هر جلسه یک
ساعت بود .جلسات درمانی در کانون ادب شهر خرمآباد برگزار شد .شرح
جلسات در جدول شماره  1آمده است.برای تجزیه و تحلیل آماری و
بررسی فرضیه پژوهش از نسخه  21نرمافزار  SPSSاستفاده 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 معنیداری در این پژوهش  0/05در نظر گرفته شده است.
3. Sayino & Kelaien

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

محتوای جلسات

جلسه اول

برقراری رابطه درمانی ،آشناکردن افراد با موضوع پژوهش ،پاسخ به پرسشنامه و بستن قرارداد درمانی

جلسه دوم

کشف و بررسی روشهای درمانی بیمار ،ارزیابی میزان تأثیر آنها ،بحث درباره موقتی و کماثربودن درمانها با استفاده از تمثیل ،دریافت بازخوردها
و ارائه تکالیف

جلسه سوم

کمک به مراجع برای تشخیص راهبردهای ناکارآمد کنترل و پیبردن به بیهودگی آنها ،پذیرش وقایع شخصی دردناک بدون کشمکش با آنها با
استفاده از تمثیل ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف

جلسه چهارم

توضیح درباره اجتناب از تجارب دردناک و آگاهی از پیامدهای آنها ،آموزش گامهای پذیرش ،تغییر مفاهیم زبان با استفاده از تمثیل ،آموزش
تنآرامی ،دریافت بازخورد و ارائه تکالیف

جلسه پنجم

معرفی مدل س هبُعدی به منظور بیان ارتباط مشترک رفتار /احساسات ،کارکردهای روانشناختی و رفتار قابل مشاهده و بحث درباره تالش برای
تغییر رفتار بر اساس آن ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف

جلسه ششم

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

جلسه هفتم

توضیح مفهوم ارزشها ،ایجاد انگیزه برای تغییر و توانمندکردن مراجع برای زندگی بهتر ،تمرین تمرکزآگاهی ،دریافت بازخورد و ارائه تکالیف

جلسه هشتم

آموزش تعهد به عمل ،شناسایی طرحهای رفتاری مطابق با ارزشها و ایجاد تعهد برای عمل به آنها ،جمعبندی جلسات و اجرای پسآزمون
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بیماران زن مبتال به اماس مطالعه کند ،یافت نشده است .اما
این پژوهش با نتایج پژوهشهای همسو است (.)18، 20، 22، 23
حمیدی و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که بین ارزشهای شخصی مانند پیشرفت ،نوعدوستی ،استقالل،
لذتجویی و همنوایی با اضطراب مرگ افراد مبتال به اماس رابطه
منفی وجود دارد (.)23

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

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از دو طریق انعطافناپذیری
روانشناختی را از بین میبرد؛ از یکسو درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد با تقویت فرایندهای ذهنآگاهی از جمله پذیرش ،گسلش
و ارتباط با زمان حال (تماس فعال با محرکهای درونی و بیرونی،
بدون تالش برای تغییردادن شکل یا فراوانی آنها) ،به مراجعان
کمک میکند بدون اجتناب از تجارب درونی و بیرونی به آنها
پاسخ دهند و از سوی دیگر در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
تعهد به ارزشهاست و مراجعان ترغیب میشوند تا آنچه را که در
ابعاد مختلف زندگی برای آنها مهم هستند بررسی و شناسایی
کنند (.)23

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون
گروههای آزمایش و کنترل برای متغیر اضطراب مرگ در جدول
شماره  2آمده است .همانطور که در جدول شماره  2آمده
است در آزمون  tمستقل بین نمرات پیشآزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل و  tوابسته ،برای نمره پیشآزمون و پسآزمون
در گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در این پژوهش
بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش تفاوت
معنیداری مشاهده شد ( ،)P>0/01همچنین بین نمرات پس
ی داری وجود
آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معن 
داشت ( .)P>0/05نتایج آزمون  tمستقل برای تفاوت بین نمرات
قبل و بعد دو گروه نشان داد بین اضطراب مرگ بیماران مبتال
به اماس در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)P>0/01بنابراین میتوان نتیجه گرفت آموزش درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد به کاهش نمره اضطراب مرگ در گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل منجر شده است.

درحقیقت ارزشها مفاهیمی کلی و انتزاعی هستند که
جهتهای مهم فرد در زندگی را به او نشان میدهد .در درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،درمانگر مراجعان را با چالش مواجه
میکند تا آنچه را که در حوزههای زندگی برایشان مهم است،
مشخص کنند که عبارتاند از :ازدواج و صمیمیت ،روابط
خانوادگی ،روابط دوستی و اجتماعی ،حرفه و شغل ،رشد و توسعه
شخصی و آموزشی ،تفریح و اوقات فراغت ،مذهب و معنویت،
رفتار شهروندی و رفاه جسمی ،روانی و بهداشتی (.)17، 27، 28
یکی از این حوزههای ارزشمدار فرد معنویت و مذهب است ،در
پژوهشهای مختلفی بر رابطه منفی بین گرایشهای مذهبی و
معنویت با اضطراب مرگ تأکید شده است؛ به این معنی که هرچه
فرد اعتقادات مذهبی و معنوی بیشتری داشته باشد ،اضطراب
مرگ پایینتری را تجربه میکند (.)29

بحث
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد در اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس بود .آزمودنیهای
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت مداخله
درمانی کاهش معنیداری در میزان اضطراب مرگ خود گزارش
کردند .با توجه به بررسیهای انجامشده تاکنون پژوهشی که
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در اضطراب مرگ

بیرونراندن مرگ از شمار مسائل مربوط به زندگی و
بیاعتنایی به جنبههای مردن ،انزوا و دوریگزینی ،باعث رنج و
تشدید ترس در افراد میشود و هیچگونه آرامشی برای انسان به
ارمغان نخواهد آورد ( .)30اینگونه رفتارها از دیدگاه درمان مبتنی

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد و آزمونهای مربوط به نمرات اضطراب مرگ گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

گروه

پسآزمون

P

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

8/40

2/99

6/13

2/69

* 0/001

کنترل

8/46

2/50

8/33

2/84

0/397

0/948

P

** 0/038

تفاوت نمره قبل و بعد
میانگین

انحراف معیار

-2/26

1/53

0/13

1/22
* 0/001

* P>0/01؛ ** P>0/05
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بر پذیرش و تعهد ،نوعی اجتناب محسوب میشود .این درمان
به جای تغییردادن افکار و احساسات فرد به دنبال تغییر رابطه
بیمار با این افکار و احساسات است و به این منظور با استفاده از
تکنیکهای پذیرش افکار و احساسات به جای اجتناب از آنها
و تکنیکهای ذهنآگاهی به منظور افزایش توجه و آگاهی فرد
نسبت به افکار ،هیجانات و تمایالت ،باعث افزایش انعطافپذیری
روانشناختی ،هماهنگشدن رفتارهای سازگارانه فرد و افزایش
توانایی فرد در جهت فعالیتهای انفرادی و اجتماعی میشود و
اضطراب ،افسردگی و پریشانی روانی را بهبود میبخشد (.)13، 31

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به اثربخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد در کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس پرداخته است.
با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس
تأثیرداشته است.درنتیجه میتوان چنین استنباط کرد کهدرمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق فرایندهای پذیرش افکار و
احساسات مزاحم ،ارتباط با زمان حال ،شناسایی ارزشهای فرد
که ممکن است یکی از این ارزشها ،معنویت و مذهب باشد و
ترغیب فرد به انجام اعمال مبتنی بر این ارزشها ،شرایط الزم را
برای ایجاد زندگی غنی و ارزشمند فراهم میکند ،درنتیجه باعث
کاهش اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس شود.
از محدودیتهای این پژوهش استفادهنکردن از دوره پیگیری
به دلیل محدودیت زمانی بود که کارایی این رویکرد را بعد از
درمان برای مراجعان نمیسنجد .محدودیت دیگر ،استفاده از ابزار
خودتوصیفی در سنجش میزان اضطراب مرگ بود که ممکن است
شرکتکنندگان تمایل داشته باشند تصویر مطلوبی از خود نشان
دهند .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی این رویکرد درمانی روی
نمونههای دیگر از جمله آزمودنیهای ضایعه نخاعی ،سرطان
خون و آزمودنیهای مرد اجرا شود و همچنین در اثربخشی این
رویکرد بر متغیرهایی مانند انعطافپذیری روانشناختی و شفقت
خود مطالعه شود.

بهتازگی به اماس مبتال شدهاند به منظور پیشگیری از مشکالت
روانشناختی ،استفاده کنند و در کنار درمانهای پزشکی از این
رویکرد رواندرمانی به منظور کمک به این افراد استفاده شود.
پرستاران بیمارستانها میتوانند از این رویکرد به منظور مقابله
با اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس که تحت درمان هستند
استفاده کنند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

همــه اصــول اخالقــی در ایــن مقالــه رعایــت شــده اســت.
شــرکتکنندگان اجــازه داشــتند هــر زمــان کــه مایــل بودنــد
از پژوهــش خــارج شــوند ،اطالعــات آنهــا محرمانــه نگــه
داشــته شــدند و در پایــان گــروه گــواه نیــز تحــت مداخلــه
قــرار خواهــد گرفــت .کــد اخــاق پژوهــش حاضــر IR.LUMS.
 REC.1396.265اســت.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان

پژوهشــگر اصلــی و نگارنــده مقدمــه :ســید ســینا صفــری
موســوی؛ روششناســی و تحلیــل دادههــا :فیــروزه غضنفــری؛
و بحــث و نتیجهگیــری :فضلاللــه میردریکونــد.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.

درنهایت میتوان بیان کرد که با وجود محدودیتهای موجود،
در این پژوهش گام مثبتی در مسیر بهبود وضعیت روانشناختی
بیماران مبتال به اماس برداشته شده است و امید است با
همراهشدن این درمانها در کنار درمانهای پزشکی و وجود رابطه
دوسویه بین سالمت جسمانی و سالمت روانی ،سطح کلی کیفیت
زندگی آنها بهبود یابد.
کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

از آنجا که اثربخشی این رویکرد درمانی در اضطراب مرگ تأیید
شد ،درمانگران و مشاوران اداره بهزیستی و بیمارستان میتوانند
از این رویکرد درمانی در بیمارانی که به اماس مبتال هستند و یا

سید سینا صفری موسوی و همکاران .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ زنان مبتال به اماس شهر خرمآباد

239

Winter 2019. Vol 7. No. 4

References
1. Grigoriadis N, Pesch V. A basic overview of multiple sclerosis immunopathology. Eur J Neurol. 2015; 22(2):3-13 [DOI:10.1111/ene.12798]
[PMID]
2. Haussleiter IS, Brune M, Juckel G. Review: Psychopathology in multiple
sclerosis: Diagnosis, prevalence and treatment. Ther Adv Neurol Disord.
2009; 2(1):13-29. [DOI:10.1177/1756285608100325] [PMID] [PMCID]
3. Pugliatti M, Rosati G, Carton H, Riise T, Drulovic J, Vécsei L, et al. The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. Eur J Neurol. 2006; 13(7):70022. [DOI:10.1111/j.1468-1331.2006.01342.x] [PMID]
4. Soltani M, Hejazi SM, Noornematollah S. [Investigating effect of the
aerobic exercises in water on the disability scale in multiple sclerosis patients (Persian)]. Med Sci J Islam Azad Uni Mashhad. 2010; 4(5), 270-2.
5. Janses JP, Frans G, Mech V, Cecile G, Roger Q, Josien B, et al. Perception
of prognostic risk in patient with M.S: The relationship with anxiety, depression and disease-related distress. J Clin Epidemiol. 2004; 57(2):1806. [DOI:10.1016/S0895-4356(03)00260-9]
6. Nyatunga B. Towards a definition of death anxiety. Int J Palliat Nur. 2006;
12(9):410-3. [DOI:10.12968/ijpn.2006.12.9.21868] [PMID]

ment therapy for health anxiety. J Contextual Behav Sci. 2014; 3(3):18995. [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.04.004]
19. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness and its
role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol. 2003; 84(4):822-48.
[DOI:10.1037/0022-3514.84.4.822]
20. Rajabi S, Yazdkhasti F. [The effectiveness of acceptance and commitment group therapy on anxiety and depression in women with MS who
were referred to the MS association (Persian)]. J Clin Psychol. 2014;
6(1):29-40.
21. Irandoos F, Neshatdoost H, Nadi MA. [The effectiveness of Acceptance
and Commitment Therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain (Persian)]. J Behav Sci. 2014; 8(1):89-96.
22. Sheydayi Aghdam Sh, Shamseddini lorry S, Abassi S, Yosefi S, Abdollahi
S, Moradi Joo M. [The effectiveness of treatment based on acceptance
and commitment in reducing distress and inefficient attitudes in patients with MS (Persian)]. Andishe va Raftar. 2014; 9(34):57-66.
23. Hamidi H, Seifi Ghozlu J, Sharifi G, Gholamali Lavasani M. [The relationship between the personal values and death anxiety among MS patients
(Persian)]. J Psychol. 2014; 17(4):365-80.

7. Firestone R, Catlett J. Beyond death anxiety: Achieving life-affirming
death awareness. Berlin: Springer; 2009.

24. Borg W, Gall MD. Qualitative and quantitative research methods in
psychology and education [Nasar A, Arizi H, Bagheri KH, Pakseresht M,
Kiamanesh A, Khosravi Z. Persian trans.]. Tehran: SAMT; 2013.

8. Iverach L, Menzies RG, Menzies RE. Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the status of a transdiagnostic construct. Clin Psychol Rev. 2014; 34(7):580-93. [DOI:10.1016/j.cpr.2014.09.002] [PMID]

25. Rajabi Gh, Bohrani M. [Death Anxiety Scale factor analysis questions
(Persian)]. J Psychol. 2001; 20:332-46.

9. Suhail K, Akram S. Correlates of death anxiety in Pakistan. Death Stud.
2002; 26(1):39-50. [DOI:10.1080/07481180210146] [PMID]

26. Saggino A, Kline P. Item factor analysis of the Italian version of the
Death Anxiety Scale. J Clin Psychol. 1996; 52(3):329-33. [DOI:10.1002/
(SICI)1097-4679(199605)52:33.0.CO;2-K]

10. Ghamari Kivi H, Zahed Bablan A, Fathi D. [Effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on death anxiety among the breavement elderly
man (Persian)]. J Nurs Elder. 2015; 1(4):60-9.

27. Plumb JC, Stewart I, Dahl J, Lundgren T. In search of meaning: Values
in modern clinical behavior analysis. Behav Anal. 2009; 32(1):85-103.
[DOI:10.1007/BF03392177] [PMID] [PMCID]

11. Ghorban Ali M, Esmaieli A. [Determining the efficacy of logo therapy
in death anxiety among the older adults (Persian)]. J Couns Psychother
cult. 2012; 3(9):53-68. [DOI:10.22054/QCCPC.2012.6063]

28. Izadi R, Abedi MR. [Acceptance and commitment therapy (Persian)].
Tehran: Jungle; 2014.

12. Powers MB, Vörding MB, Emmelkamp PM. Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review. Psychother Psychosom. 2009;
78(2):73-80. [DOI:10.1159/000190790] [PMID]
13. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and commitment therapy. Berlin: Springer; 2004.
14. Hayes S C, Luoma J, Bond F, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;
44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID]

29. Aliakbari DM, Oraki M, Barghi IZ. [Relation betweereligious orientation
with anxiety about death, and alienation in aged peoples (seniors) in
Tehran (Persian)]. Res Soc Psychol. 2011; 1(2):140-60.
30. Mansor M. [Developmental psychology from birth to senescence (Persian)]. Tehran: SAMT; 1999.
31. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther.
2004; 35(4):639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]

15. Swain J, Hancock K, Hainsworth C, Bowman J. Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: A systematic review. Clin Psychol Rev. 2013; 33(8):965-78. [DOI:10.1016/j.cpr.2013.07.002] [PMID]
16. Masuda A, Hayes SC, Lillis J, Bunting K, Herbst SA, Fletcher LB. The
relation between psychological flexibility and mental health stigma in
Acceptance and Commitment Therapy: A preliminary process investigation. Behav Soc Issues. 2009; 18(1):25-40. [DOI:10.5210/bsi.v18i1.2525]
17. Hayes SC, Pistorello J, Levin ME. Acceptance and commitment therapy
as a unified model of behavior change. Couns Psychol. 2012; 40(7):9761002. [DOI:10.1177/0011000012460836]
18. Hoffmann D, Halsboe L, Eilenberg T, Jensen JS, Frostholm L. A pilot
study of processes of change in group-based acceptance and commit-

Safari Mousavi SS, et al. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Death Anxiety in Women With Multiple Sclerosis. JCNM. 2019; 7(4):234-241.

240

This Page Intentionally Left Blank

