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چکیده
هدف :تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت درد بیماران مبتال به «مولتیپل
اسکلروزیس» می باشد.
روش :روش این پژوهش ،نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است .جامعه پژوهش
کلیه بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در تابستان سال  1395شهر اراک بودند.از میان بیماران مراجعهکننده
به مراکز درمانی شهر «اراک» ،سی نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه،
به صورت تصادفی گمارش شدند .برای گروه آزمایش 8 ،جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد .از
مقیاس چند بعدی درد «وست هان ییل» در دو مرحله پیش آزمون -پس آزمون استفاده شد؛ همچنین برای
تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
یافته ها  :نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش
در شدت درد وجود داشت؛ اما این تفاوت در گروه کنترل مشاهده نشد .نتایج به دست آمده ،از تأثیر روش
پذیرش و تعهد بر کاهش درد مبتالیان به ام .اس .حمایت میکند .همچنین با توجه به دادههای حاصله مبتنی
بر تأثیر مثبت پذیرش و تعهد ،توصیه میگردد تا از این روش در مراکز درمانی استفاده شود
واژه های کلیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،درد ،مولتیپل اسکلروزیس.

 . 1استاد یارگروه روانشناسی ،واحد محالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،محالت ،ایران
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مقدمه
«مولتیپل اسکلروزیس» 1یک بیماری میلین زدای سیستم عصبی مرکزی است که از شایعترین
بیماریهای نورولوژیک در انسان بوده و ناتوانکنندهترین بیماری سنین جوانی است .این بیماری تأثیر منفی
بر کیفیت زندگی و عملکردهای جسمانی و روانشناختی

دارد( Mioduszewski, MacLean, Poulin,

.)Smith, & Walker, 2018; Stern, Sorkin, Milton, & Sperber, 2010
شایعترین دوره پیدایش بیماری بین بیست تا سی و پنج سالگی است و شیوع آن در زنان 2 ،برابر
مردان گزارش شدهاست .در این بیماری ،پوشش میلین سیستم عصبی مرکزی از قبیل مغز ،عصب بینایی و
نخاع شوکی ،دچار آسیب میشود .پزشکان عواملی مانند نارسایی ایمنی ،استعداد ژنتیکی فرد ،زمینه
خانوادگی ،منطقه جغرافیایی ،عفونتهای ویروسی و فشارهای روانی را در پیدایش آن مؤثر میدانند .از
عارضههای رایج

و ناهمگون« 2مولتیپل اسکلروزیس» میتوان به درد اشاره نمود( Fiest et al., 2015; Solaro

.)et al., 2018گاهی درد ،به محض شروع اولین حمله بروز میکند؛ در حالی که هیچ تناسب منطقی با طول
و مدت بیماری ندارد .با توجه به طبقهبندی درد از سوی سازمان بهداشت جهانی ،بیماران مبتال به ام .اس .دو
نوع درد را تجربه میکنند :دردهای نئوروپاتیک که میلین در سیستم عصبی مرکزی را مختل میکند و
دردهای مبهم که با تغییر مکان درد در اسکلت عضالنی ،منجر به ضعف و اسپاسم

میشود (Montero-

 .)Homs, 2009مطالعات متفاوتی ،میزان شیوع درد را در مبتالیان ،از دامنه سی تا نود درصد گزارش کرده-
اند( .)Foley et al., 2013; Österberg, Boivie, & Thuomas, 2005; Solaro et al., 2004این گزارشها
از دردهای متوسط تا شدید را شامل میشود و تأثیری منفی بر عملکرد اجتماعی و سالمت روانی مبتالیان
دارد ( .)Ehde, Kratz, Robinson, & Jensen, 2013; Forbes, While, Mathes, & Griffiths, 2006
برای بهبودی درد مزمن در بیماران ام .اس ،.درمانهای محدودی معرفی شدهاست .در یک مطالعه
گزارش شد که حدود شصت و چهار درصد بیماران ،برای تسکین درد از دارو و بیست و هشت درصد آنان
از تکنیکهای رفتاری ،مانند کنترل استرس و استراحت استفاده کردهاند( .)Ehde et al., 2015همچنین،
چهل و هشت درصد این بیماران ،مصرف دارو را به عنوان روشی غیرمفید گزارش

کردهاند(Heckman-

 .)Stone & Stone, 2001در مطالعات «کرنز»« ،کسیرر» و «اتیس» )(Kerns, Kassirer& Otis,2002
مشخص شدکه علیرغم تالشهای مستمر،کنترل درد با دارو در بیماران مبتال به ام .اس ،.با شکست مواجه
شدهاست .به طور مثال «کاربامازپین» در مراحل اولیه درد عصبی مؤثر است؛ اما در طول زمان ،اثر بخشی
1. Multiple Sclerosis
2. Heterogeneous
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خود را از دست میدهد(.)Kerns, Kassirer, & Otis, 2002از سوی دیگر ،شواهد نشان میدهد که
رویکردهای شناختی -رفتاری ،1در درمان افسردگی و سازگارشدن مبتالیان با بیماری ام .اس ،.مؤثر
است(.)Thomas et al., 2010

تنها شکل CBTکه در آزمایشهای کنترل شده تصادفی بیمارستانهای ایاالت متحده ،در بخش
روانپزشکی مورد آزمایش قرار گرفتهاست ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 2است(

Gaudiano et al.,

.)2017پذیرش درد در رویکردهای شناختی -رفتاری ،میتواند در روند درمان و بهبودی مبتالیان ،اثربخش
باشد(  .)Åkerblom, Perrin, Rivano Fischer, & McCracken, 2015درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
نوعی از درمان رفتاری -شناختی است که شامل یک فرآیند خاص ،انعطافپذیری روانشناختی است ،که
متمرکز بر تغییر رفتار است )Hann & McCracken, 2014(.این رویکرد ،در درمان اختالالت جسمانی و
سازگاری با درد و بیماریهای مزمن ،مؤثر گزارش شده

است( & A-tjak et al., 2015; Cope, Poole,

.)Agrawal, 2017; Karekla, Karademas, & Gloster, 2018
از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،احساساتی همچون درد ،غم ،اندوه ،ناامیدی و اضطراب،
ویژگیهای اجتناب ناپذیر زندگی انسان است( .)Dindo, Van Liew, & Arch, 2017رنج انسانها ،ریشه
در انعطافپذیری روانی دارد که به وسیله همجوشی شناختی و اجتناب از تجارب ،ایجاد شده است؛ پس
تمایل به جذب تجارب و در عین حال مقابله با آنها از طریق اجتناب نمودن از تجارب است که آسیبزا
تلقی میشود( .)Blackledge & Hayes, 2001هدف اصلی این رویکرد آن است که فرد ،با کنترل مؤثر
دردها ،رنجها و تنشهایی که در زندگی بر او تحمیل شده است ،یک زندگی پربار و معنادار برای خود
بسازد(.)Eifert et al., 2009

در این رویکرد ،به محض آن که افکار ،احساسات و خاطرات ،برچسب و نشانه میخورند ،بالدرنگ
در وجود شخص ،نزاع و کشمکشی آغاز میشود؛ چرا که این عالیم به عنوان یک موضوع آسیبزا و
مرضی تلقی میگردند ACT .ارتباط بین احساسات و افکار مشکلزا را تغییر میدهد؛ تا افراد نه تنها آنان را
به عنوان عالیم مرضی پردازش نکنند ،بلکه بیاموزند تا آن را بیضرر درک کنند( .)Harris, 2009به عبارت
دیگر ،این روش بر افزایش کیفیت زندگی متمرکز است و توجه کمتری بر نشانهها دارد( Hayes, Levin,
.)Plumb-Vilardaga, Villatte, & Pistorello, 2013

1. Cognitive Behavior Therapy
2. Acceptance and Commitment Therapy
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«نوردین» و «روزمن» )Nordin, Rorsman,2013( ،در پژوهشی که بر روی بیست و یک نفر از
بیماران ام .اس- .که دارای نشانه های اضطراب و افسردگی بودند -انجام دادند ،یافتند که  ACTبر کاهش
استرس روانشناختی بیماران مؤثر است( .)Nordin & Rorsman, 2012در پژوهشی دیگر ،اثربخشی ACT

بر پانزده بیمار مبتال بر ام .اس .انجام شد و نتایج ،حاکی از اثر بخش بودن مداخله ،در زمینههای افسردگی،
اضطراب ،سرکوب افکار و تأثیر درد بر رفتار بود(.)Sheppard, Forsyth, Hickling, & Bianchi, 2010
در یک فراتحلیل ارزیابی مبتنی بر شواهد ،که شامل شصت تحقیق کنترلشده تصادفی در زمینههای
اختالالت روانپزشکی و اختالل جسمانی بود ،نتایج نشان داد که احتمال موفقیتآمیز بودن این رویکرد برای
دردهای مزمن ،بیشتر از اضطراب و افسردگی است( .)Öst, 2014در پژوهشی دیگر که به مقایسه اثربخشی
تنآرامی و  ،ACTدر یک کارآزمایی بالینی کنترلشده تصادفی ،با حجم نمونه شصت نفر از مبتالیان درد
مزمن انجام شد ،نتایج نشان داد که رویکرد  ، ACTبا توجه به نقش انعطافپذیری روانشناختی آن ،به عنوان
یک عامل واسطه درکاهش شدت درد ،مؤثرتر از تنآرامی است( Kemani, Hesser, Olsson, Lekander,
.)& Wicksell, 2016

پژوهشهای اخیر که بر اساس درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش صورت گرفتهاند ،نشان میدهند که
این درمان میتواند به عنوان یک درمان مناسب برای افسردگی( Bramwell & Richardson, 2018; Zettle,

 ،)2015رفتارهای خودآسیبرسان و افکار

خودکشی( Tighe, Nicholas, Shand, & Christensen,

 ،)2018درد مزمن( Johnston, Foster, Shennan, Starkey, & Johnson, 2010; Scott & McCracken,

 )2015مفید باشد.
با توجه به این که درد ،از شایعترین و ناتوانکنندهترین عالیمی است که باعث اختالل در کار،
فعالیت اجتماعی و عملکرد روزانه در بیماران «مولتیپل اسکلروزیس»

میشودGrau-Lopez, Sierra, (،

 )Martinez-Caceres, & Ramo-Tello, 2011خالء پژوهش در این زمینه ،انگیزهای برای انجام تحقق
حاضر شد که هدف از آن ،اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،بر شدت درد مبتالیان «مولتیپل
اسکلروزیس» است.
روش
روش پژوهش حاضر ،نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری
شامل کلیه مبتالیان «مولتیپل اسکلروزیس» است که در بازه زمانی تیر تا شهریور ماه سال  1395به پزشکان
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متخصص نورولوژیست و پلیکلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع) شهر «اراک» مراجعه داشته-
اند.با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و با توجه به معیارهای پژوهشی(مالکهای ورود و خروج)،
نمونهای واجد شرایط انتخاب شد .مالکهای ورود و خروج شامل :کسب نمره حداقلی در مقیاس چند
بعدی درد «وست هاون ییل» ،حداقل تحصیالت دیپلم ،دامنهی سنی  20تا  40سال در زمان اجرای مداخله،
رضایت آگاهانه و مالکهای خروج شامل :سوء مصرف مواد مخدر یا الکل ،غیبت بیش از سه جلسه ،انجام
ندادن تکالیف جلسات بیش از دو جلسه .برای برآورد حجم نمونه بر اساس برنامه نرمافزار جی پاور 1با اندازه
اثر  ،ƒ=0/68تعداد گروه = ،2توان آماری= 0/95و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری ،تعداد  30نفر
برآورد شد و به صورت تصادفی در دو گروه ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه گواه) تخصیص یافتند.
پس از انتخاب افراد مورد نظر ،پرسشنامه چند بعدی درد «وست هاون ییل» 2پیش از مداخله برای گروه
آزمایش و گواه اجرا شد.
مقیاس چند بعدی درد «وست هاون ییل» :از ابزارهای مورد استفاده جهت شناسایی عوامل زیستی،
روانی و اجتماعی درد (ابعاد چندگانه درد مزمن) است .از این ابزار ،برای استفاده در مدیریت درد به منظور
بررسی خط سیر تغییرات در خالل دوره درمان و برآورد نتایج درمان استفاده میشود؛ که دارای  48عنوان
و 12مقیاس است و برای پاسخ به آن  20دقیقه زمان الزم است .ارزش هر سؤال از صفر تا  6درجهبندی شده
است .این مقیاس دارای سه بخش ابعاد مهم تجربه درد ،پاسخ ادراکی همسر بیمار و گزارش بیمار از فعالیت-
های متداول زندگی است؛ که شامل مقیاسهایی به شرح زیر است :حمایت ،شدت درد ،کنترل زندگی،
پریشانی عاطفی ،پاسخ های افراد مهم زندگی بیمار به درد ،برداشت و ادراک فرد به ناتوانی او در موقعیت
مربوط به خانه ،کار و اجتماع .در این پژوهش فقط بخش اول(ابعاد مهم تجربه درد) مورد استفاده قرارگرفت.
روایی بخش اول پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرنباخ  ،0/86روایی بخش دوم  ،0/78روایی بخش سوم
 0/75گزارش شده است .از طرف دیگر روایی مقیاس تداخل درد در زندگی روزانه بر اساس آزمون آلفای
کرونباخ  0/91گزارش شد .ضریب پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی معادل  0/95محاسبه شده
است(.)Mirzamani, Safari, Holisaz, & Sadidi, 2007

روش اجرا

در پژوهش حاضر ،ضمن ارائه توضیحات الزم به شرکتکنندگان و اطمینان خاطر در خصوص
محرمانه ماندن اطالعات دریافتشده از ایشان ،فرم رضایت آگاهانه در اختیار آنها قرار داده شد .روش
1. G*Power
2. West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory
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تکمیل پرسشنامهها برای تمام افراد نمونه ،یکسان بود .بدینسان که پس از کسب رضایت فرد و ارائه
توضیح در مورد چگونگی پرکردن پرسشنامه ،برگهها در اختیار آنها قرار گرفت و برای تکمیل پرسشنامهها
محدودیت زمانی اعمال نشد .همچنین کدهای رایج اخالق که شامل کدهای 1،3،24مبتنی بر(رضایت
آزمودنیها)است نیز در این مطالعه رعایت گردیده است .پس از اخذ مقیاس چند بعدی درد «وست هاون
ییل» ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،هشت جلسه به صورت هفتهای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد.
در پایان مداخله از هر دو گروه ،آزمون یادشده به عنوان پسآزمون دریافت شد .در جدول شماره یک
خالصهای از محتوای جلسات مطابق پروتکل «کوین وولز» و «جان اسکرول» ( )2008بیان شده است.
جدول  :1خالصه جلسات رویکرد
جلسات

ACT

مداخله درمانی

جلسه یکم

معارفه :ایجاد یک رابطه مبتنی بر تشریک مساعی ،بررسی مفاهیم اساسی درمان و اهداف  ،تکمیل پرسشنامه

جلسه دوم

گزینههایی برای یادگیری زندگی علیرغم وجود بیماری :آموزش قالب ذهنی" اگر پس "و شیوههای کنترل،
شرح ارتباط میان" درد ،خلق و کارکرد

جلسه سوم

یادگیری زندگی کردن با بیماری :شرح مفاهیم پذیرش ،گسلش شناختی ،مشاهده خود به عنوان زمینه ،تضعیف
خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهدهگر ارزشها ،تکلیف

جلسه چهارم

ارزشها :تمرین ذهنآگاهی ،مرور تکالیف  ،بحث راجع به ارزشها ،موانع موجود در مسیرکشف ارزشهای
عملی زندگی ،ارائه تکلیف

جلسه پنجم

اقدام و عمل :مرور تکلیف ،پرداختن به مفهوم گسلش شناختی ،طرح ریزی اقدام ،ذهنآگاهی و مشاهده خود،
عمل متعهدانه ،ارائه تکلیف

جلسه ششم

تعهد :تمرین ذهنآگاهی ،مرور تکالیف خانگی ،تعهد به اعمال و ارزشها با وجود موانع ،ارائه تکلیف

جلسه هفتم

مرور تجارب جلسه قبل ،مرور تکلیف،کاربرد تکنیکهای ذهن آگاهی ،مشاهده تجربیات درون به عنوان فرایند

جلسه هشتم

مرور تجارب جلسه قبل ،مباحث تعهد ،پیشگیری از عود

پس از گردآوری دادهها برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار  SPSS19استفاده گردید و برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی(میانگین ،انحراف استاندارد و )...و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس
استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون «کولموگروف -اسمیرنوف» و برای همگنی واریانس
ها از آزمون «لوین» استفاده گردید .نتایج ،حاکی از نرمال بودن توزیع و برابری واریانسها است .همچنین
نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون ،نشان داد که شیب خط رگرسیون برای شرایط آزمایشی یکسان
است و شرایط برای آزمون تحلیل کوواریانس مهیا است .توضیح آن که در فرایند اجرای طرح 1 ،نفر از
گروه آزمایش تا پایان دوره آزمایش باقی نماند .بنابراین تحلیل فقط در مورد  14نفر صورت گرفتهاست.
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یافتهها
در جدول شماره  ، 2ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان بیان شده است.
جدول.2مشخصات جمعیت شناختی
متغیر

زیر گروهها

فراوانی

درصد

مرد

11

36/7

زن

18

60/0

متاهل

13

43/3

مجرد

16

53/3

شاغل

24

80/0

بیکار

5

16/7

دیپلم

17

56/7

کارشناسی

8

26/7

ارشد و باالتر

4

13/3

جنس
وضعیت تاهل
شغل

تحصیالت

جدول :3میانگین و انحراف استاندارد شدت درد در گروه آزمایش و گواه درمرحله پیش آزمون و پس آزمون
گروه

متغیر

تعداد

پسآزمون

پیشآزمون

-

-

-

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

میزان درد

14

72/57

6/62

69/12

6/35

گواه

میزان درد

15

72/86

7/07

72/33

6/74

همانگونه که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود ،میانگین پیش آزمون میزان درد در گروه
آزمایش  72/57و در گروه گواه  72/86است .پس از اجرای مداخله ،میانگین پس آزمون میزان درد در
گروه آزمایش  69/12و در گروه گواه  72/33به دست آمد.
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه درد در گروه آزمایش و گواه
منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

1156/407

1

1156/407

گروه

77/215

1

77/215

خطا

79/23

26

3/048

کل

143567

29

F

22/48

سطح
معناداری

0/001

ضریب ایتا

0/46
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همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد بین میانگینهای تعدیل شده نمرات میزان درد شرکت-
کنندگان بر حسب عضویت گروهی(گروه آزمایش و گواه) در مرحله پس آزمون ( )F=22/48تفاوت
معناداری وجود دارد )P=0/01(.بنابراین درمان پذیرش و مبتنی بر تعهد بر کاهش میزان درد گروه آزمایش
در پس آزمون تأثیر داشته است (.)R Squared=0/46

نتیجه
هدف از پژوهش حاضر ،اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،برکاهش میزان درد مبتالیان به
مولتیپل اسکلروزیس بود .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر کاهش میزان
درد مبتالیان مؤثر است .این یافته با تحقیقات «کارکال و همکاران»(« )Karekla et al., 2018جانستون» و
همکاران(« ،)Johnston et al., 2010کمانی» و همکاران(« ،)Kemani et al., 2016اوست»(،)Öst, 2014
«اسکات» و مککارن(« ،)Scott & McCracken, 2015شپارد» و همکاران( )Sheppard et al., 2010همخوان
است .همچنین «وولز» و همکاران( )Vowles et al.,2011در پژوهشی که بر روی یکصد و هشت نفر از مبتالیان
به درد مزمن انجام دادند ،دریافتند که نه تنها رویکرد پذیرش مبتنی بر تعهد ،در بهبودی عملکرد هیجانی و جسمانی
مبتالیان نسبت به شروع درمان مؤثر بوده است ،بلکه در پیگیری سه ساله نیز مشخص شد  64/8درصد بیماران
حداقل در یک زمینه بهبودی پایدار داشتهاند(.)Kevin E Vowles, McCracken, & O’Brien, 2011
در پژوهشی دیگر که با هدف تعیین اثربخشی  ACTبر درد مزمن انجام شد ،یافتهها حاکی از آن
است که  58درصد مبتالیان ،حداقل در یکی از زمینههای افسردگی ،اضطراب ،درد و ناتوانی ،تغییر پایا
داشتهاند و نیز در پیگیری سه ماهه ،چهل و شش درصد بهبودی گزارش شده است(

Kevin E. Vowles,

 .)Witkiewitz, Sowden, & Ashworth, 2014بنابراین ایدة زیربنایی ACTچنین است که آنچه را از
تسلط و ارادة انسان خارج است ،بپذیریم و نیروی خود را به جای صرف کردن در مسیری که به تغییری
مثبت و سازنده نمیانجامد ،به سوی آنچه که برای زندگی ارزش و اهمیت دارد ،هدایت کنیم(

Hayes,

.)Strosahl, & Wilson, 2011
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،یک درمان رفتاری است که از مهارتهای ذهنآگاهی ،پذیرش
و گسلش شناختی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده میکند .در سطوح باالی پذیرش،
افراد متوجه افکار و احساسات خود میشوند بدون آن که تالشی برای مهار آن انجام دهند یا از آن
اجتناب کنند .احتماالا همین موضوع سبب میشود که تأثیر افکار و احساسات ،بر عملکرد رفتاری افراد
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(درد) کاهش یابد .در این راستا« ،سندرز»« ،بورگاتی»« ،هانس» و «شاینتو»( & Senders, Borgatti, Hanes,

 )Shinto, 2018معتقدند بین ذهنآگاهی و ادراک درد ،در مبتالیان به ام .اس .رابطه معناداری وجود دارد.
لذا ،در سطوح پایین پذیرش ،فردی که دچار برانگیختگیهای روانی میشود ،درگیر راهبردهای کنترلی
به منظور تغییر شکل و فراوانی افکار و احساساتش میگردد.
به عبارت دیگر ACT،درمان افزایش توانایی مراجعان ،برای ایجاد ارتباط با تجربه خود در زمان
حال و بر مبنای امکانات لحظه است؛ به شیوهای که دلخواه فرد و منطبق با ارزشهای منتخب اوست .بنابراین
محتمل به نظر میرسدکه تمرینهای تعهد رفتاری به همراه تکنیکهای گسلش و پذیرش و نیز بحث های
مفصل پیرامون ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح آنها ،همگی منجر به کاهش شدت درد مبتالیان به
ام .اس .شده است.
یکی از اهداف این رویکرد ،تأکید بر تمایل افراد به تجربههای درونی است .از این لحاظ ،به
مبتالیان کمک میشود تا افکار آزاردهنده خود را فقط به عنوان یک فکر تجربه کنند؛ از ماهیت ناکارآمد
برنامه فعلی خود آگاه شوند و به جای پاسخ به آن ،به انجام آنچه در زندگی مهم یا ارزشمند میانگارند،
بپردازند .در واقع به افراد آموزش داده میشود که به جای خود مفهومسازی شده ،خود مشاهدهگر را
تقویت کنند و رویدادهای درونی را به جای کنترل کردن ،بپذیرند .در این درمان ،افراد میآموزند که نه
تنها از احساسات خود فاصله نگیرند بلکه آنها را تجربه کنند ،بپذیرند و بزیند؛ و به وسیله ذهنآگاهی ،به
چگونگی افکار و فرایند تفکر خود بنگرند و آنها را با فعالیتهای هدف محور ،پیوند دهند .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت« ،مولتیپل اسکلروزیس» با یک دوره بالینی چالش برانگیز ،که عالیم ناهمگون و خاصی
مانند درد به همراه دارد ،به طور منظم و با فرکانس متغیر و بدون در نظر گرفتن درمانهای دارویی رخ
میدهد .لذا ،یکی از مدلهای مدیریت عالیم که نتایج مطلوب را برای بیماران به ارمغان آورد ،درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد است.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به محدود بودن جامعه آماری به شهر «اراک» ،فقدان
زمان کافی برای پیگیری نتایج درمان و عدم بررسی گروههای سنی مختلف ،اشاره نمود.
تشکر و قدردانی
در پایان الزم میدانم بدینوسیله ،از همه بیمارانی که تا انتها در این پژوهش همکاری داشتند ،تشکر
و قدردانی نمایم.
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