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چکیده

Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis is an
inflammatory disease that is associated with
several physical and psychological complications.
This study was conducted with the aim of
investigating the effectiveness of acceptance and
commitment therapy (ACT) in the meaning of life,
emotional distress tolerance and pain self-efficacy
among patients with multiple sclerosis.
Method: The present research was carried out
using a pretest-posttest control group design. Out
of Multiple Sclerosis Association members in
Quchan County in 2019, 20 subjects were chosen
through available sampling method and were
randomly assigned into two experimental and
control groups. The experimental group received 8
sessions of acceptance and commitment group
therapy whereas the control group attended the
regular meetings held by the MS Society. Meaning
in Life Questionnaire (MLQ), Distress Tolerance
Scale and Pain Self-Efficacy Questionnaire were
applied in the pretest and posttest. The data were
analyzed using multivariate analysis of
covariance.
Results: The results demonstrated that the
experimental group subjects compared to the
control group participants significantly improved
in the variables of the meaning in life and its
components (Meaning in life and Search for
Meaning in life), emotional distress tolerance
(tolerance, absorb, appraisal & regulation) and its
subscales and pain self-efficacy (P<0/05).
Conclusion: Acceptance and commitment therapy
results in a significant improvement in the
meaning in life, emotional distress tolerance and
pain self-efficacy in patients with multiple
sclerosis.
Keywords: Acceptance and commitment therapy,
meaning in life, distress tolerance, self-efficacy,
multiple sclerosis.
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 تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمد،زندگی

 مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی است که:مقدمه
 این.عوارض جسمانی و روانشناختی متعددی را به همراه دارد
پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در،بر معنای زندگی
.بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت
 پژوهش حاضر با استفاده از طرح پیشآزمون پسآزمون با:روش
 از بین اعضای انجمن مولتیپل اسکلروزیس.گروه کنترل انجام شد
 نفر به روش نمونهگیری در02 ،7931 شهرستان قوچان در سال
دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
 جلسه تحت درمان گروهی8  گروه آزمایش طی.قرار داده شدند
 در حالی که گروه کنترل،مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند
 پرسشنامههای. را میگذراندندMS روند عادی جلسههای انجمن
 تحمل پریشانی و خود کارآمدی درد در پیشآزمون،معنای زندگی
 دادهها با استفاده از تحلیل.و پسآزمون مورد استفاده قرار گرفت
.کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد
 نتایج نشان داد که آزمودنیهای گروه آزمایش در:یافتهها
مقایسه با گروه کنترل در متغیرهای معنای زندگی و مؤلفههای آن
 تحمل،)(وجود معنای زندگی و جستوجوی معنای زندگی
 ارزیابی و، جذب،پریشانی هیجانی و خرده مقیاسهایش (تحمل
.) بهبود معنادار داشتندP<2/20( تنظیم) و خودکارآمدی درد
 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود:نتیجهگیری
معنای زندگی و افزایش سطح تحمل پریشانی هیجانی و
.خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس میشود
 معنای، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:واژههای کلیدی
. مولتیپل اسکلروزیس، خودکارآمدی، تحمل پریشانی،زندگی

 ایران، سبزوار، گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، دانشیار: نویسنده مسئول.7
،) گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی (نیشابور، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.0
 ایران،خراسان رضوی
 ایران، مشهد، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.9
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مقدمه
یک بیماری التهابی سیستم
مولتیپل اسکلروزیس (اِم.
عصبی است که در آن غلافهای میلین سلولهای عصبی
در مغز و نخاع آسیب میبینند .این بیماری در توانایی
بخشهایی از سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند
اختلال ایجاد میکند .این بیماری بیشتر در سنین بین  02تا
 32سالگی تشخیص داده میشود( )7افسردگی در طول
عمر در مطالعات مختلف بین  73تا  03درصد در بیماران
مبتلا گزارش شده است( )9 ،0و حـدود  00تا  32درصد نیز
از اضطراب رنج میبرنـد کـه بـه شدت بر خودکارآمدی
ایـن بیمـاران تأثیرگـذار اسـت(.)3
هر چند مرگ و میر ناشی از بیماری با اجرای برنامههای
مداخلهای رو به کاهش است ،اما جنبههای روانشناختی این
بیماران ،کمتر در نظر گرفته شده است .به همین منظور گاه
لازم است به آنها کمک شود تا بپذیرند که توانایی تغییر
دادن افق دید خود را دارند و باید بپذیرند که برخی از
حوادث زندگی تحت اختیار آنها نیست و اینجاست که باید
سازگاری با روش جدید زندگی را بیاموزند .تحقیقات نشان
داده است نقش باورهای افراد در بیماری و تغییر باورها و
ادراکات آنها میتواند زندگی بهتر و سازگاری بیشتری به
همراه داشته باشد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از
توانایی خوبی در مهار نگرشها و باورهای فرد در برابر
پیشامدهای استرسزای زندگی برخوردار است( .)0شواهد
زیادی نشان میدهد که درد به عنوان یک مشکل شایع در
این بیماران شناخته شده است به طوری که  39تا 82
درصد این بیماران ،درد را گزارش نمودهاند .درد میتواند
تضعیفکنندهترین نشانه باشد و عملکرد را تحت تأثیر قرار
دهد .خودکارآمدی از جمله عوامل روانشناختی مرتبط با درد
است که میتواند ظرفیت فرد را برای مقابله با درد افزایش
دهد( .)1 ،6بیمـارانی که به تواناییهای خود اطمینان دارند
و خودکارآمدی بالایی دارند به طور فعالانه در برنامههای
درمانی شرکت میکنند و معتقدند که قادرند به طور مؤثری
از عهده کنترل اعمال خود برای رسیدن به اهداف مورد
نظر برآیند( .)8خودکارآمدی درد مـیتوانـد عملکرد و مقابله
در بیماران مبتلا به درد مزمن را به طور مؤثری بهبود
ببخشد و در خودمراقبتی بیماران نقش دارد .بنـابراین،
خودکارآمدی عاملی مهم برای مقابله با بسیاری از بیماری

های مزمن از جملهام .اس است( )3و افزایش خودکارآمدی
میتواند با کاهش درد ،درماندگی هیجانی و ناتوانی مرتبط
باشد(.)72
0
تحمل پریشــانی  ،توانایی فرد برای تجربه و تحمل
وضعیت عاطفی منفی است که بر ارزیابی و قضاوت فرد
تأثیر میگذارد( )77و به عنوان یک عامل مهم در شروع و
تداوم آسیبهای روانی و همچنین پیشگیری و درمان
بیماران مشخص شده است( .)70افراد با تحمل پریشانی
هیجانی پایین ،تجربه آشفتگی هیجانی را غیرقابل تحمل
توصیف میکنند ،برای تسکین حالت هیجانی منفی تلاش
میکنند و قادر به تمرکز توجه خود به موضوعی غیر از
احساس پریشانیشان نیستند .بنابراین کاهش سطح تحمل
پریشانی هیجانی ممکن است با پاسخهای ناسازگارانه
نسبت به تنش ،شامل فرار از عاطفه منفی یا اجتناب از آن
همراه باشد .بین تحمل پریشانی و سلامتروانی بیماران
رابطه مستقیم وجود دارد( .)79در بیماران مبتلا به ام.اس
سطوح بالاتری از پریشانی هیجانی ،افسردگی ،اضطراب و
کیفیت زندگی پایین مشاهده میگردد( .)70 ،73در واقع
میتوان گفت فعالیت بر پایه تحمل پریشانی ،پیشبین
افکار خودمراقبتی بیماران است و هرچه فرد بیشتر تحمل
پریشانی را در باب هیجانات خود مورد استفاده قرار دهد،
سطح سلامت و فائق آمدن بر مشکلات بیماری در او
افزایش مییابد(.)76
مفهوم معنای زندگی ارتباط تنگاتنگی با سلامت و رفاه
روانشناختی افراد دارد .معنادار بودن زندگی سبب پایین
آمدن سطح عواطف منفی مانند اضطراب و افسردگی
میشود و در نهایت سبب کاهش خطر ابتلا به بیماریهای
روانی میگردد( .)71یکی از معروفترین تعاریف معنای
زندگی ،توسط فرانکل در سال  7383ارائه شده است .وی
معتقد است هنگامی که انسان به فعالیتهای مورد
علاقهاش میپردازد ،با دیگران ملاقات میکند و یا به دامان
طبیعت پناه میبرد ،وجود معنا را در خود احساس می-
کند(.)78
در نظر گرفتن مؤلفههای روانشناختی بیماری و مداخله در
این زمینه میتواند نقش اساسی در سازگاری فرد با شرایط
جسمیاش داشته باشد .یکی از درمانهایی که میتواند
موجب کاهش عواطف منفی و افزایش متغیرهای

)1. Multiple Sclerosis(MS

2. distress tolerance
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی...

خودمراقبتی شود ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
است( .)73تاکنون رویکردها و تکنیکهای متنوعی برای
درمان مشکلات روانشناختی و جسمانی بیماران مولتیپل
اسکلروزیس مورد استفاده قرار گرفته است ،در این میان
استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یکی از
رایجترین و پرکاربردترین روشها میتواند بسیار مثمر ثمر
باشد .این درمان جزء درمانهای موج سوم رفتاردرمانی
میباشد که سعی میکند ارتباط روانشناختی فرد با افکار و
احساساتش را افزایش دهد( .)73مداخلات این درمان می
تواند باعث افزایش کیفیت زندگی و سلامت جسمی شود و
اضطراب و افسردگی را در افراد مبتلا به بیماریهای مزمن
مختلف از جمله مولتیپل اسکلروزیس کاهش دهد .این
درمان شامل مداخلات ذهنآگاهی نیز میشود که میتواند
باعث بهبود کیفیت زندگی و سلامتروان در افراد مبتلا به
مولتیپل اسکلروزیس گردد( .)07 ،02درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر احساس چیرگی و امید به زندگی بیماران
مؤثر است و منجر به تغییرات مثبت در مراجعان (مثل
تجربه اجتناب و افزایش پذیرش) میشود( .)00این درمان
در دهه  82میلادی توسط هِیز ،ویلسونو کرکتدوین شد که
دارای  6فرآیند است شامل :پذیرش ،7ارزشها ،0عمل
متعهدانه ،9ارتباط با زمان حال ،3گسلش شناختی 0و خود
بهعنوان زمینه .)09(6بنابراین ،با توجه به درد و پریشانی
زیادی که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تجربه می-
کنند و نظر به اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد احتمال ًا
میتواند منجر به بهبود خودکارآمدی در درد ،افزایش سطح
تحمل پریشانی هیجانی و معناجویی و در نتیجه سازگاری
بهتر و تجربه کمتر علایم گردد پژوهش در این زمینه لازم و
ضروری به نظر میرسد .به این منظور ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
معنای زندگی ،تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد
در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.

طرح پژوهش :روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از
نوع طرحهای پیشآزمون – پسآزمون همراه گروه کنترل
بود که با کد اخلاق  IR.HSU.REC.1397.019در کمیته
اخلاق دانشگاه حکیم سبزواری مورد تأیید قرار گرفته است
و در سایت کارآزمایی بالینی ایران با کد
 IRCT20180218038786N1به ثبت رسیده است.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد عضو
انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهرستان قوچان شامل 82
نفر بود که توسط متخصص مغز و اعصاب مبتلا به مولتیپل
اسکلروزیس تشخیص داده شدهاند .پس از هماهنگی با
مسئولان انجمن حمایت از بیماران مولتیپل اسکلروزیس
شهرستان قوچان فراخوانی مبنی بر ثبت نام علاقهمندان
برای شرکت در طرح پژوهشی ارائه گردید .بعد از گذشت
یک هفته 01 ،نفر از اعضا علاقهمندی شان را برای شرکت
در پژوهش اعلام کردند .سپس  09نفر از اعضا که ملاک
ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و به روش کاملاً تصادفی  70نفر در گروه آزمایش و
 77نفر در گروه کنترل قرار گرفتند 0 .نفر از اعضای گروه
آزمایش ( 7نفر به علت تصادف و  7نفر به علت غیبت 9
جلسهای) و  7نفر از گروه کنترل (به علت شرکت نکردن
در پسآزمون) از پژوهش کنار گذاشته شدند .در نهایت هر
دو گروه شامل  72نفر شد .میانگین و انحراف استاندارد
سن آزمودنیها در گروه آزمایش به ترتیب  96/9و  70/0و
در گروه کنترل  96/0و  77/16بود .ملاکهای ورود به
پژوهش شامل داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،دامنه
سنی  00-78سال و رضایت کتبی آگاهانه برای شرکت در
پژوهش بود .وجود علایم شدید ام .اس به نحوی که امکان
حضور فرد در جلسات وجود نداشته باشد ،ابتلا به دیگر
بیماریهای عصب شناختی وخیم ،وجود نشانههای روان
گسستگی ،وجود افکار جدی خودکشی و عدم تمایل به
ادامه درمان منجر به خروج آزمودنی از پژوهش میشد .در
ابتدای طرح ،در یک جلسه مقدماتی اهداف طرح و
همچنین محرمانه بودن اطلاعات شخصی و امکان خروج از
پژوهش در هر زمان که بخواهند ،به بیماران ارائه گردید و
از بیماران رضایت کتبی آگاهانه برای شرکت در پژوهش
اخذ گردید .گروه آزمایش طی  8جلسه تحت درمان گروهی
مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند ،در حالی که گروه

روش
1. acceptance
2. values
3. commitment action
4. bing in the present moment
5. diffusion
6. self as acontext
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کنترل روند عادی جلسههای انجمن  MSرا میگذراندند و
در لیست انتظار برای دریافت درمان قرار داشتند.
در این پژوهش از مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که
توسط هیز ،پیسترلو و لوین( )03و هیز و همکاران( )09ارائه

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

شده است ،به صورت درمان گروهی استفاده شد .خلاصه
جلسات درمانی در جدول  7ارائه شده است.
از روش تحلیل کواریانس چند متغیره در نرمافزار SPSS-24
برای تحلیل دادهها استفاده شد.

جدول )1خلاصه جلسات درمان (( )11-11هیز و همکاران 2112 ،و )2113
آشنایی اولیه با مراجعین و معرفی درمانگر ،آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و برقراری رابطه درمانی ،معرفی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد ،اهداف و محورهای اصلی آن ،تعیین قوانین حاکم بر جلسات ،اجرای پیشآزمون.
مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،ارزیابی میزان تمایل فرد برای تغییر،
بررسی انتظارات بیماران از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ایجاد درماندگی خلاق ،جمعبندی و ارائه تکلیف خانگی.
مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،تشخیص راهبردهای ناکارآمد کنترلگری و پی بردن به بیهودگی آنها ،توضیح
مفهوم پذیرش و تفاوت آن با مفاهیم شکست ،یأس ،انکار و مقاومت ،بحث در مورد سپس مشکلات مربوط به بیماری  MSو چالشهای
پذیرش بیماری ،جمعبندی و بررسی تمرین جلسه بعد ،ارائه تکلیف خانگی.
مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،تکلیف و تعهد رفتاری ،معرفی و تفهیم آمیختگی به خود مفهوم سازی شده و
گسلش ،کاربرد تکنیکهای گسلش شناختی ،مداخله در عملکرد زنجیرههای مشکل ساز زبان و استعارهها ،تضعیف اتلاف خود با افکار و
عواطف ،جمعبندی و بررسی تمرین جلسه بعد ،ارائه تکلیف خانگی.
مروری بر تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد از بیماران ،نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات درونی و رفتار ،مشاهده خود به عنوان
زمینه ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود (در این تمرینات ،شرکتکنندگان میآموزند بر فعالیتهای خود (نظیر تنفس ،پیادهروی و…)
تمرکز کنند و در هر لحظه از احوال خودآگاه باشند و زمانی که هیجانات ،حسها و شناختها پردازش میشوند ،بدون قضاوت مورد
مشاهده قرار گیرند) ،جمعبندی و بررسی تمرین جلسه بعد ،ارائه تکلیف خانگی.
مرور تجارب جلسه قبلی و دریافت بازخورد از بیماران ،شناسایی ارزشهای زندگی بیماران و تصریح و تمرکز بر این ارزشها و توجه به
قدرت انتخاب آنها ،استفاده از تکنیکهای ذهنآگاهی با تأکید بر زمان حال ،جمعبندی ،بررسی تمرین جلسه بعد و ارائه تکلیف خانگی.
مرور تجارب جلسه قبلی و دریافت بازخورد از بیماران ،بررسی ارزشهای هر یک از افراد و تعمیق مفاهیم قبلی ،تفاوت بین ارزشها،
اهداف و اشتباهات معمول در انتخاب ارزشها ،موانع درونی و بیرونی احتمالی در دنبال کردن ارزشها ،کار برروی اهداف مرتبط با
ارزشها و برنامهریزی در جهت انجام کارها و رفتارهایی برای تحقق اهداف ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج.
درک ماهیت تمایل و تعهد (آموزش تعهد به عمل) ،شناسایی طرحهای رفتاری مطابق با ارزشها و ایجاد تعهد برای عمل به آنها ،بحث
در مورد احتمال عود و آمادگی برای مقابله با آن ،مرور تکالیف و جمعبندی جلسات با همراهی مراجع ،در میان گذاشتن تجارب اعضای
گروه با یکدیگر و دستاوردها و انتظاراتی که برآورده نشده است ،و در نهایت تشکر از بیماران برای شرکت در گروه و اجرای پسآزمون.

نظر گرفته شد .برای هر ماده  1پاسخ در مقیاس لیکرت
( = 7کاملاً نادرست تا  = 1کاملاً درست) و نمره کل آزمون
بین 72تا 12در نظر گرفته شد .طبق بررسیها بین دو
عامل وجود و جستوجوی معنا در زندگی همبستگی منفی
اندکی ( )r= -2/73وجود داشت .برای بررسی روایی سازه از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نشان داد تمام بارهای
عاملی هر دو عامل به طور معناداری بالای  2/0بودند.
همچنین ضریب روایی تشخیصی  2/83گزارش شد(.)06
همسانی درونی مطلوبی برای مقیاسهای وجود  2/86و
جستجو  2/81گزارش شده است .پایایی زیر مقیاسهای
وجود معنا و جستوجوی معنا به ترتیب  2/1و 2/19
بود( .)71پایایی آزمون و باز آزمون این مقیاس در ایران با
دو هفته فاصله برای زیر مقیاس وجود معنا  2/83و برای
زیر مقیاس جستجوی معنا  2/13به دست آمد .آلفای

ابزار
برای اندازهگیری معنا در
 .7پرسشنامه معنا در
زندگی از پرسشنامه معنا در زندگی که توسط استیگر و
فرازر با هدف سنجش وجود معنا و جست و جوی معنا در
زندگی ،در سال  0226تهیه شده است( ،)00استفاده شد.
این محققان برای ساخت این پرسشنامه ابتدا  33آیتم تهیه
کردند و سپس در یک تحلیل عاملی اکتشافی به دو عامل
وجود معنا در زندگی 0و جستوجوی معنا در زندگی 9با
مجموع  71آیتم دست یافتند و سپس در یک تحلیل عاملی
با حذف  1گویه به ساختار مناسب دو عاملی با  72گویه
رسیدند .در این تحلیل برای هرکدام از مقیاسها  0آیتم در
زندگی:7

1. Meaning in Life Questionnaire
2. meaning in life
3. search for meaning in life
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عمومی( )r=2/30بررسی و تأیید شد( .)03ضرایب پایایی
آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  2/87گزارش شده
است( .)92اصغری مقدم و جولائیها ضرایب بازآزمایی
پرسشنامه را با فاصله  3روز  2/88گزارش کردهاند(.)97
روند اجرای پژوهش :پس از هماهنگی با مسئولان
انجمن حمایت از بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان
قوچان و همچنین در نظر گرفتن اصول اخلاق پژوهشی ،با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،بعد از فراخوان
شرکت در طرح پژوهشی ،از بین  01نفر که اعلام آمادگی
نمودند با توجه به معیارهای ورود و خروج به پژوهش 02
نفر انتخاب و به روش کاملاً تصادفی  72نفر در گروه
آزمایش و  72نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .ضمن توجیه
آزمودنیها و بیان اهداف پژوهش و اخذ رضایتنامه کتبی
برای شرکت در پژوهش از آنها درخواست شد تا در فرآیند
مداخلات شرکت نمایند .قبل از شروع درمان ،افراد هر دو
گروه به پرسشنامههای معنای زندگی ،تحمل پریشانی
هیجانی و خودکارآمدی درد پاسخ دادند و سپس گروه
آزمایش در  8جلسه  32دقیقهای در مدت  0ماه تحت
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند ،در پایان دوره
درمان از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد و سپس داده
های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول 0
آورده شده است.
برای بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
معنای زندگی ،تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد
از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد .برای این
منظور ابتدا پیشفرضهای انجام تحلیل کواریانس
چندمتغیری شامل بهنجار بودن توزیع متغیرها ،همسانی
واریانسها و همسانی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس
بررسی شدند .آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف نشان داد که
توزیع همه متغیرها در هر دو گروه نرمال است (،Z=2/0
 P=2/30و  P=2/30 ،Z=2/71برای معنای زندگی به
ترتیب در گروه کنترل و آزمایش؛  P=2/37 ،Z=2/0و
 P=2/83 ،Z=2/0برای تحمل پریشانی به ترتیب در گروه
کنترل و آزمایش و  P=2/37 ،Z=2/23و ،Z=2/70
 P=2/83برای خودکارآمدی درد به ترتیب در گروه کنترل
و آزمایش) .آزمون لون نشاندهندهی همسانی واریانسها

کرونباخ برای زیر مقیاس جستجوی معنا  2/10و برای زیر
مقیاس داشتن معنا  2/18محاسبه شد.
 .0پرسشنامه تحمل پریشانی :7این پرسشنامه یک شاخص
خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که توسط سیمونز
و گاهر در سال  0220ساخته شده و دارای  70ماده و 3
خرده مقیاس تحمل ،0جذب ،9ارزیابی 3و تنظیم 0است(.)79
گویه های این پرسشنامه براساس مقیاس  0درجهای
لیکرت نمرهگذاری میشود .حداقل نمره آزمودنی  70و
حداکثر  10میباشد .نمره بالاتر در این مقیاس بیانگر تحمل
پریشانی بالاتر است .این مقیاس دارای روایی ملاکی و
همگرایی اولیه خوبی است و ضریب روایی  2/67برای آن
گزارش شده است .ضرایب آلفا برای خردهمقیاس های
تحمل  ،2/10جذب  ،2/80ارزیابی  2/18و تنظیم  2/1و
برای کل مقیاس  2/80به دست آمده است .همبستگی
درون طبقهای پس از گذشت شش ماه  2/67بود( .)79در
پژوهش شمس ،عزیزی و میرزایی ،میزان آلفای کرونباخ
این پرسشنامه  2/61و پایایی بازآزمایی آن  2/13گزارش
شد(.)01
6
 .9پرسشنامه خودکارآمدی درد  :این پرسشنامه  72سؤالی،
براساس نظریه بندورا در مورد خودکارآمدی و به منظور
ارزیابی باور بیمار از توانایی خود در انجام فعالیتهای
گوناگون علیرغم وجود درد ،توسط نیکولاس در سال 7383
تهیه شده است و هدف آن سنجش کارآمدی و بسندگی
فرد در زندگی با درد است( .)08گویههای این پرسشنامه
براساس مقیاس  1درجهای لیکرت ( = 2اصلاً مطمئن
نیستم تا  = 6کاملاً مطمئن هستم) نمرهگذاری میشود.
دامنه نمرات کل پرسشنامه از 2تا 62میباشد که نمره بالا
بیانگر باور قدرتمند در انجام فعالیتهای روزمره علیرغم
وجود درد است و نمره پایین نشانه خودکارآمدی کم فرد
میباشد .نیکولاس ،روایی این پرسشنامه را مناسب گزارش
کرده ،همچنین روایی همزمان این پرسشنامه در پژوهش
مسگریان ،اصغری مقدم و شعیری از طریق محاسبه
همبستگی بین خودکارآمدی با سلامت روانشناختی و
1. Distress Tolerance Scale
2. tolerance
3. absorb
4. appraisal
5. regulation
6. Pain Self Efficacy Questionnaire
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مجله روانشناسی بالینی

حداقل بین یک متغیر وابسته (معنای زندگی ،تحمل
پریشانی و خودکارآمدی درد) در گروههای آزمایش و کنترل
میباشد .در جدول  9نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره
برای مشخص شدن تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر هر یک از متغیرهای معنای زندگی ،تحمل پریشانی
هیجانی و خودکارآمدی درد ارائه شده است.

در مورد معنای زندگی ( F=2/70و  ،)P=2/37تحمل
پریشانی ( F=0/18و  )P=2/77و خودکارآمدی درد
( F=2/72و  )P=2/10بود .نتایج آزمون ام.باکس نیز
نشاندهندهی همسانی کوواریانسها بود ( F=2/33و
 .)P=2/87نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری (آماره
لامبدای ویلکز=  2/30و  ،)P=2/229نشان دهنده تفاوت

جدول (2میانگین و انحراف استاندارد گروههای نمونه بر حسب متغیرهای پژوهش
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
متغیر
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
0/02
78/02
0/67
71/12
کنترل
وجود معنای زندگی
6/229
03/62
0/39
71/92
آزمایش
0/07
78/02
0/28
71/32
کنترل
جست و جوی معنای زندگی
9/38
06/72
3/09
71/32
آزمایش
3/62
96/72
72/36
90/62
کنترل
معنای زندگی (نمره کل)
3/06
02/12
3/87
90/02
آزمایش
0/08
3/72
0/10
8/02
کنترل
تحمل
7/11
77/62
0/08
8/12
آزمایش
0/00
8/02
7/30
1/02
کنترل
جذب
7/01
72/32
7/63
1/22
آزمایش
0/33
72/22
0/91
72/32
کنترل
ارزیابی
0/20
73/32
0/67
77/02
آزمایش
7/38
72/02
7/32
3/02
کنترل
تنظیم
7/93
70/62
7/11
3/62
آزمایش
6/69
91/02
6/78
96/32
کنترل
تحمل پریشانی (نمره کل)
3/29
33/02
6/38
96/02
آزمایش
3/30
03/12
77/20
03/72
کنترل
خودکارآمدی درد
3/30
90/72
72/20
03/02
آزمایش
جدول )3تحلیل کواریانس تک متغیره برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مورد معنای زندگی ،تحمل پریشانی هیجانی و
خودکار آمدی درد
منبع تغییرات
معنای زندگی
تحمل پریشانی
اثر اصلی پیشآزمون
خودکارآمدی درد
معنای زندگی
تحمل پریشانی
اثر اصلی درمان
خودکار آمدی درد
معنای زندگی
تحمل پریشانی
خطا
خودکار آمدی درد
معنای زندگی
تحمل پریشانی
کل
خودکار آمدی درد

SS

df

MS

F

91617/02
91830/22
71882/02
7260/82
102/22
032/82
7600/22
039/22
7637/22
32930/22
93728/22
02770/22

7
7
7
7
7
7
78
78
78
02
02
02

91617/02
91830/22
71882/02
7260/82
102/22
032/82
37/33
92/76
39/33
-

323/17
7003/09
732/90
77/03
09/86
0/10
-
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میزان تأثیر
P
2/30
2/227
2/38
2/227
2/37
2/227
2/93
2/229
2/01
2/227
2/03
2/201
**
P<2/20 , n = 02
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مؤلفــههای مــورد بررســی در معنــای زنــدگی (از  90/02بــه
 )02/12و تحمل پریشانی هیجـانی (از  96/02بـه  )33/02و
خودکارآمدی درد (از  03/02به  )90/72ارتقا یافته اسـت .در
جدول  3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بـرای مشـخص
شدن تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهـد بـر هـر یـک از
مؤلفههای معنای زندگی آورده شده است.

جدول  9نشان میدهد که درمان مبتنی بر پـذیرش و تعهـد
منجر به بهبود معنای زندگی ( ،P=2/29 ،F=77/03اندازه اثر
 ،)2/93تحمل پریشانی هیجانی ( ،P=2/27 ،F=09/86اندازه
اثر  )2/01و خودکارآمدی درد ( ،P=2/01 ،F=0/10اندازه اثر
 )2/03شده است .با توجه به نتایج جدول  ،0میـانگین گـروه
آزمایش بعد از اجرای درمان مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد در

جدول )4تحلیل کواریانس تک متغیره برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفههای معنای زندگی (وجود زندگی و جستجوی زندگی)

منبع تغییرات
وجود معنای زندگی
اثر اصلی پیشآزمون
جستوجوی معنای زندگی
وجود معنای زندگی
اثر اصلی درمان
جستوجوی معنای زندگی
وجود معنای زندگی
خطا
جستوجوی معنای زندگی
وجود معنای زندگی
کل
جستوجوی معنای زندگی

SS

df

MS

F

P

3703/02
3330/82
023/82
088/82
068/22
981/32
3390/22
72600/22

7
7
7
7
78
78
02
02

3703/02
3330/82
023/82
088/82
97/00
07/00
-

032/00
360/77
6/33
79/37
-

2/227
2/227
2/20
2/20
-

جدول  3نشان میدهد که درمان مبتنی بر پـذیرش و تعهـد
منجر به بهبود مؤلفههای معنای زندگی (،P=2/20 ،F=6/33
اندازه اثر  )2/06و جسـتجوی زنـدگی (،P=2/20 ،F=79/37
اندازه اثر  )2/30شده اسـت .همـانطور کـه جـدول  0نشـان
میدهد میانگین گروه آزمایش در معنای زندگی از  90/02به

میزان تأثیر
2/33
2/36
2/06
2/30
-

 02/12ارتقا یافته است .در جدول  0نتایج تحلیل کواریـانس
تک متغیره برای مشـخص شـدن تـأثیر درمـان مبتنـی بـر
پذیرش و تعهد بر هـر یـک از مؤلفـههای تحمـل پریشـانی
آورده شده است.

جدول )5تحلیل کواریانس تک متغیره برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفههای تحمل پریشانی (تحمل ،جذب ،ارزیابی و تنظیم)

منبع تغییرات
اثر اصلی پیشآزمون

اثر اصلی درمان

خطا

کل

تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم
تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم
تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم
تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم

SS

df

MS

F

P

0730/30
7103/82
9722/20
0033/02
97/00
03/02
702/20
08/82
10/92
68/22
32/32
00/22
0033/22
7800/22
9977/22
0682/22

7
7
7
7
7
7
7
7
78
78
78
78
02
02
02
02

0730/30
7103/82
9722/20
0033/02
97/00
03/02
702/20
08/82
3/78
9/11
0/20
0/88
-

070/79
301/88
679/81
833/10
1/31
6/32
09/11
3/36
-

2/227
2/227
2/227
2/227
2/273
2/207
2/227
2/220
-
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میزان تأثیر
2/36
2/36
2/31
2/38
2/03
2/06
2/06
2/90
-
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آن همخوان است .آمـوزش اصـولی مهارتهـای مبتنـی بـر
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب میشـود تـا بیمـاران
این مهارتها را به گنجینه رفتـاری خـود اضافه نمـوده و در
موقعیتهای کسالتزا از شیوههای سازندهتری استفاده کنند.
یادگیری مهارتهای مبتنی بر پذیرش و تعهـد منجــر بــه
افزایش عادات مثبـت و خوشـایند و در نتیجه احساس نشاط
و افزایش ظرفیت جهت انجام فعالیتهای فکری و فیزیکـی
و کـاهش عادتهـای منفـی و در نتیجـه کـاهش کسـالت،
خستگی ،بیمیلی و بیمعنا بودن زنـدگی مـیشـود .افـزایش
معنای زندگی و تحمل درد به نوبه خود باعث ایجاد احساس
مثبت و رفع نسبی نیازهای عـاطفی بیماران میشـود .درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد عـلاوه بــر افـزایش خودکارآمـدی
درد ،باعث کاهش پریشانی هیجانی در بیماران میشـود کـه
خــود ایــن عامــل میــزان امیــد را در ایــن افــراد افــزایش
میدهد(.)37 ،32
در فرآینـــد درمـــان پـــذیرش و تعهـــد ،انعطـــافپـــذیری
روانشـــناختی بـــه عنـــوان اســـاس ســـلامت روانشــناختی
شــناخته م ـیشــود( .)30شخصـــی کـــه انعطـــافپـــذیری
روانشناختی دارد ،از رویدادهای ناخواسته اجتناب نمینمایـد و
سعی در کنترل و تغییر آنها ندارد ،لذا انرژی خود را بـه جای
مقابله با اجتناب از رویدادهای ناخواسـته ،صـرف ارزشهـا و
معنای زندگی میکند( .)30فرآیند درمان پــذیرش و تعهــد
به بیماران کمک میکنـد تـا مسـئولیت تغییـرات رفتـاری را
بپذیرند و هر زمان که لازم بود ،تغییر یا پافشاری نمایند و در
واقع این درمان به دنبال متعادل کردن شیوههای متناسب با
موقعیت است .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در حوزههـایی
نظیر رفتار آشکار که قابل تغییر میباشد ،بـر تغییـر متمرکـز
اسـت و در حوزههایی کـه تغییـر امکـان پـذیر نیسـت ،بــر
پذیرش و تمرینهـای ذهـنآگـاهی تمرکـز دارد( .)39ذهـن
آگاهی به بیماران کمک مـینمایـد تــا راهبردهـای مقابلـه
سازگارانهتر و کمتـر اجتنـابی را اتخـاذ نمایند(.)33
بــه بــاور هیــز و همکــاران( )39درمـــان پـــذیرش و تعهـــد
مراجعان را تشویق مینماید کـه رابطهشان را با افکار و دیگر
تجارب درونی تغییر دهند و آنـا را رویدادهای ذهنی ببیننـد
که یکی پس از دیگری میآیند و میروند .پذیرش افکار بـه
عنوان افکار ،احساسـات بـه عنـوان احساسات و هیجانات –
همانگونه که هستند ،نـه بیشـتر و نــه کمتـر  -منجـر بـه

جدول  0نشان میدهد که درمان مبتنی بر پـذیرش و تعهـد
منجــر بــه بهبــود مؤلفــههای تحمــل (،P=2/273 ،F=1/31
انــدازه اثــر  ،)2/03جــذب ( ،P=2/207 ،F=6/32انــدازه اثــر
 ،)2/06ارزیــابی ( ،P=2/27 ،F=09/11انــدازه اثــر  )2/06و
تنظیم ( ،P=2/20 ،F=3/36اندازه اثر  )2/90شده اسـت و بـا
توجه به نتایج جدول  0میـانگین گـروه آزمـایش در تحمـل
پریشانی هیجانی از  96/02به  33/02ارتقا یافته است.
بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسـی اثربخشـی درمـان مبتنـی بـر
پذیرش و تعهد بر معنای زندگی ،تحمل پریشانی هیجـانی و
خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا بـه مولتیپـل اسـکلروزیس
انجام گرفت .تجزیـه و تحلیـل نتـایج نشـان داد کـه گـروه
آزمایشی پس از دریافت درمان مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد
افزایش معنیداری در نمره پرسشنامههـای معنـای زنـدگی،
تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد داشـتند ،کـه بـا
نتایج پژوهشهای یزدبخش ،کبودی ،روغن چـی ،دهقـان و
نوریپور( ،)90فینی و همکاران( ،)99شـپارد و فورسـیت()93
همسو است .در این پژوهش اجرای درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد ،منجر به افزایش پذیرش بیماری و تحمـل پریشـانی
شد همانطور که گیلاندرس و گیلاندرس نیز در یک پـژوهش
موردی نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهـد موجـب
افزایش پذیرش بیماری و تحمل پریشانی و بهبود اضـطراب
و افسردگی میشود( .)90شـیدایی اقـدم و همکـاران نیـز در
پژوهشی نشان دادند که درمان مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد
منجر به کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد این بیماران
میشود( .)96نتایج پژوهش حاضر همچنین با نتایج پـژوهش
سیف الهی و همکارانش همخـوان اسـت کـه نشـان دادنـد
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهـد باعـث کـاهش اضـطراب و
افسردگی و افزایش کیفیت زنـدگی و خودکارآمـدی بیمـاران
مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس میشود( .)91همچنین ،پژوهش
نــوردین و روزمــن ،بــر روی  07بیمــار مبتلــا بــه مولتیپــل
اسکروزیس نشان داد که این درمان موجب کاهش اضطراب
و افسردگی این بیماران و در نتیجه افزایش تحمل پریشـانی
و خودکارآمدیشان میشود( .)98پورفرج نیز در پژوهش خود
نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وضعیت سلامتی،
شدت فرسودگی ،تأثیرات درد ،سلامتروانی و ادراک موضـوع
بیماری مؤثر بوده است( )93که یافتههای پژوهش حاضـر بـا
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی...

تضعیف همجوشـیهـای شـناختی مـیشـود و در کنـار آن،
پذیرش رویدادهای درونی ،هنگامی کـه شــخص در جـدال
با پریشانیها و آشفتگیهـای خـود نیسـت ،بـه وی اجــازه
توسعه خزانه رفتاریاش را میدهد و میتواند از زمـانی کــه
بدین ترتیـب بـه دسـت مـیآورد بـرای انجـام فعالیتهـای
ارزشمند خود استفاده کند و خود را به یک زندگی ارزشمند و
هدفمنـد متعهـد سـازد و بـدین ترتیـب نشـانگان پریشـانی
هیجانی نیـز بهبـود مییابد .بـه عبــارت دیگــر ،در زمینـه
هایی که اجتناب تجربهای و همجوشی شناختی رخ میدهـد،
فرآینـدهای پــذیرش و گســلش شــناختی ،در شکســتن
الگوهای اجتناب و قوانین تنظیم کننده آنها ،بـه فـرد کمـک
مینماید(.)30
در درمان به کار رفته در پژوهش حاضر ،هدف از تأکید بسیار
بر تمایل بیماران به تجربههای درونی این بود کـه بـه آنهـا
کمک شود تا افکار آزار دهندهشان را فقط به عنوان یک فکر
تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلیشان آگاه شـوند
و به جای پاسخ به آن ،به انجـام آنچـه در زنـدگی برایشـان
مهم و در راسـتای ارزشهایشـان اسـت ،بپردازنـد .رویکـرد
پذیرش و تعهد درمـانی ،یـک درمـان رفتـاری اسـت کـه از
مهارتهای ذهنآگاهی ،پـذیرش و گسـلش شـناختی بـرای
افزایش انعطافپذیری روانشـناختی اسـتفاده مـیکنـد .ایـن
درمان موجب افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط بـا
تجربهشان در زمان حال و براساس آنچه در آن لحظه بـرای
آنها امکان پذیر است ،میشود(.)73
در ایــن پــژوهش تمرینهــای تعهــد رفتــاری بــه همــراه
تکنیکهــای گســلش و پــذیرش و نیــز بحثهــای مفصــل
پیرامون ارزشهـا و اهـداف فـرد و لـزوم تصـریح ارزشهـا،
همگی منجر به کاهش شدت افسردگی و اضطراب بیمـاران
شد .در این درمان با جایگزین کردن خود به عنـوان زمینـه،
بیماران توانستند رویـدادهای درونـی ناخوشـایند را در زمـان
حال به سادگی تجربـه کننـد و قـادر بـه جـداکردن خـود از
واکنشها ،خاطرات و افکـار ناخوشـایند شـدند .در واقـع بـه
بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس آموزش داده شد که در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد چگونه فرآینـدهای مرکـزی
بازداری فکر را رها کنند ،از افکار آزاردهنده رهایی یابنـد؛ بـه
جای خود مفهوم سازی شـده ،خـود مشـاهدهگـر را تقویـت
نماینــد ،روی ـدادهای درونــی را بــه جــای کنتــرل بپذیرنــد،

ارزشهایشان را تصـریح کننـد و بـه آنهـا بپردازنـد .در ایـن
درمان بیماران یاد میگیرند که هیجانات را بپذیرند تا بتوانند
از آنها فاصله بگیرند و به افکار و فرایند تفکرشان بـه وسـیله
ذهنآگاهی بیشتر پرداختـه و آنهـا را در جهـت فعالیتهـای
هدف محور پیوند دهند(.)30
استفاده از فنون گسلش و پذیرش در فرآیند درمان مبتنی بـر
پذیرش و تعهد سبب میشود که بیماران مبتلـا بـه مولتیپـل
اسکلروزیس از درد ،کمتـر احسـاس رنـج کننـد و پریشـانی
هیجانی کمتری را تجربه نماینـد .بایـد توجـه نمـود کـه در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تمرکز بـر افکـار و عواطـف
منفی به شکلی مسـتقیم نیسـت ،ولـی بـا اسـتفاده از فنـون
پذیرش و گسلش ،پریشانی هیجانی ،سیری نزولـی داشـته و
به تبع آن خودکارآمدی درد نیز کاهش مییابد .یکی از فنون
مهم در درمان مبتنی بر پـذیرش و تعهـد ،تصـریح ارزشهـا
برای مراجع است؛ چنانکه به جای ارزشهای تعریف شده در
فرآینــد شــناختی بیمــاران مبتلــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس،
ارزشهای جدیدی تعریف و جایگزین میشود که این ارزش
گذاری مجدد ،در فرآیند شناختی بیماران مبتلـا بـه مولتیپـل
اسکلروزیس سبب افزایش میزان معنای زنـدگی و در نتیجـه
تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد آنـان مـیشـود؛
نتیجه این امر ،نزول فراوانی رفتار و اعمال پریشانی زا است.
انعطافپذیری شناختی نیز به این بیماران میآموزد که وجود
افکار استرس زا و درد آور ،مسئله اصلی بـه شـمار نمـیرود،
بلکه مسئله اصلی ،اقدام جهت پاسخ دادن به ایـن افکـار بـه
صورت افزایش پریشانی هیجانی است .لذا با ایجـاد انعطـاف
پذیری شناختی ،آنها جهت کسب معنای زنـدگی گسـتردهتر
آموزش میبینند(.)36
میتوان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهـد در
پژوهش حاضر ،بدون تمرکز بر علائم اصلی پریشانی هیجانی
و درد و عدم تلاش در جهت سرکوب این افکار ،توانسـت بـه
افزایش معنای زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسـکلروزیس
یاری رساند .از طرفی در رویکرد درمانی فوق ،به جای اینکـه
فـرد به دنبال چـالش بـا افکـار مـزاحم و باورهـای ناکارآمد
و اضـطرابزا باشد ،به طریقی با افکار ارتباط برقرار میکنـد.
به عبارت دیگر ،این روش بـا ممانعت از ایجاد مقاومـت یــا
تحلیل ادراکی پیچیده باعث میشود فرد بتوانـد راهبردهـای
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تفکـر ناسـازگار دربـاره نگرانـی و همچنـین نظارت غیرقابل
.)31(انعطاف بر تهدید را از بین ببرد
وجود آگاهی از فرآینـدهای شـناختی و افکـار اضـطراب زا و
هیجانزا سبب میشود که فرد قدرت کـافی بـرای ناکارآمـد
)؛ این فرآیند سـبب میشـود38(دانستن آنها را به دست آورد
 ایــن نکتـه.که دیگر بیمار از این افکار دچار اضطراب نشود
زمانی بیشـتر مهــم جلــوه مـیکنـد کــه بـدانیم افـزایش
پریشانی هیجانی و درد و کاهش تحمل پریشانی هیجـانی و
.خودکارآمدی درد بـا بالـا رفـتن اضـطراب ظهــور مییابنـد
 اضطراب کاهش یابــد بــه،مسـلماً وقتی با آگاهی از افکار
همـان نسبت نیز عواطف منفی کـاهش و تحمـل پریشـانی
 درمان، بنابراین.هیجانی و خودکارآمدی درد افزایش مییابند
 در قالب درمانهای جامعهمـدار بـا،مبتنی بر پذیرش و تعهد
 میتواند با موفقیـت در مراحـل اولیـه،ایجاد سازگاری نسبی
درمان بـه منظـور پیشـگیری از پریشـانی هیجـانی و درد و
افزایش معنای زندگی و افزایش خودکارآمدی درد نیز به کـار
 با رضـایت و پـذیرش،رود؛ همانطور که در روند اجراء درمان
.مراجعان از این درمان مواجه شدیم
،با توجه به شیوه نمونهگیـری در دسـترس در ایـن پـژوهش
 انتخـاب.تعمیم یافتههای آن باید بـا احتیـاط صـورت گیـرد
نمونه تصادفی میتواند متغیرهـای مداخلـهگـر تأثیرگـذار در
 پیشنهاد میگـردد.پژوهش را به میزان بیشتری کنترل نماید
محققان در پژوهشهای آتی دوره پیگیری را مـد نظـر قـرار
دهند و نتایج درمان را در یک دوره طولانی بررسی کنند تا از
 همچنین بهتر است که این.ثبات نتایج اطمینان حاصل شود
روش درمانی با سایر روشهای درمان روانشـناختی بـر روی
این بیماران مقایسه شود تا اثربخشی و کارایی آن در مقایسه
.با دیگر رویکردها مورد بررسی قرار گیرد
 بدین وسیله از مسئولین محترم انجمن:تشکر و قدردانی
حمایت از بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرسـتان قوچـان و
بیمــارانی کــه پژوهشــگر را در انجــام ایــن پــژوهش یــاری
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