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Abstract
Aims: Multiple sclerosis (MS) is a progressive and chronic disease of central
nervous system with different symptoms and physical-psychological disabling
effects, which brings about various problems for the patient. The present study
was aimed to investigate the effectiveness of compassion-focused therapy (CFT) on
mental health of women with multiple sclerosis.
Materials & Methods: The present research was a semi-empirical intervention
conducted by pretest-posttest with control group design. The research population
included all the women with active case file in MS association of Tehran in 2016.
The sample was composed of 30 female patients which were selected by available
sampling method and based on exclusion and inclusion criteria of the study and
their scores in the questionnaire. The sample were assigned into experimental and
control groups (15 individuals per group) by random assignment method. The
study tool was general health questionnaire (GHQ) of Goldberg and Hiller (1979).
After conducting the pretest for both groups, subjects of the experimental group
received eight weekly 2-hour sessions of CFT in a group format. The control group
was put in the waiting list. The data were analyzed through univariate covariance
analysis (ANCOVA) in SPSS v18.
Findings: Results indicated that, after the posttest, there was a significant difference
between mean scores of mental health among experimental and control groups.
In other words, CFT led to increased mental health in subjects of the intervention
group compared to the control group (p<0.01, F=45.49).
Conclusion: According to the results of the present study, the compassionfocused therapy reduces psychological problems and improves mental health of
patients with multiple sclerosis through increasing their internal awareness, nonjudgmental acceptance, empathy, and consistent attention to internal emotions.
It is recommended that MS associations across Iran would use this therapeutic
method for enhancing psychological health of patients.
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 126آرمان سلیمی و همکاران

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سالمت روان
زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

چکیده

اهــداف :مالتیپــل اســکلروزیس یــک بیمــاری مزمــن پیشرونــده سیســتم
عصبــی مرکــزی بــا عالئــم متفــاوت و ناتوانکننــده فیزیکــی و روانشــناختی
میباشــد کــه مشــکالت عدیــدهای را بــرای فــرد بیمــار بــه همــراه دارد .هــدف
مطالعــه حاضــر ،بررســی اثربخشــی درمــان متمرکــز بــر شــفقت بــر ســامت
روان زنــان مبتــا بــه مالتیپــل اســکلروزیس بــود.
مــواد و روشهــا :ایــن پژوهــش ،یــک مداخلــه نیمــه تجربــی بــه شــیوه
پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش را
کلیــه بیمــاران زن دارای پرونــده فعــال در انجمــن ام .اس شــهر تهــران در
ســال  1395تشــکیل میدادنــد .نمونــه  30زن بیمــار بودنــد کــه بــر اســاس
مالکهــای ورود و خــروج بــه مطالعــه و نمــرات اکتســابی در پرسشــنامه ،بــه
شــیوه در دســترس انتخــاب و بــا تخصیــص تصادفــی در گروههــای  15نفــره
آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد .ابــزار مطالعــه پرسشــنامه ســامت عمومــی
گلدبــرگ و هیلــر ( )1979بــود .پــس از اخــذ پیشآزمــون از هــر دو گــروه،
آزمودنیهــای گــروه آزمایــش 8 ،جلســه دوســاعته درمــان متمرکــز بــر شــفقت
را بــه شــیوه گروهــی و هفتگــی دریافــت نمودنــد .گــروه کنتــرل در لیســت
انتظــار قــرار گرفــت .دادههــا بــا بهرهگیــری از آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک
متغیــری( )ANCOVAدر نرمافــزار  SPSS 18تجزیهوتحلیــل شــدند.
یافتههــا :یافتــه هــا نشــان داد بیــن میانگیــن نمــرات ســامت روان بیمــاران
گــروه آزمایــش و کنتــرل در مرحلــه پسآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد .بــه عبــارت دیگــر درمــان متمرکــز بــر شــفقت باعــث افزایــش ســامت
روان آزمودنیهــای گــروه تحــت مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل شــده
بــود (.)F=45/49, p>0/01
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه ،درمــان متمرکــز بــر شــفقت
از طریــق افزایــش آگاهــی درونــی ،پذیــرش بــدون قضــاوت ،همدلــی و توجــه
مســتمر بــر احساســـات درونـــی ،بـــه کاهــش مشــکالت روانشــناختی و بهبود
ســامت روان بیمــاران مبتــا بــه مالتیپــل اســکلروزیس میانجامــد .پیشــنهاد
میشــود انجمنهــای ام .اس سراســر کشــور از ایــن رویکــرد درمانــی در
راســتای ارتقــای ســامت روانشــناختی بیمــاران مزمــن بهــره گیرنــد.
کلیدواژهها :سالمت روان ،مالتیپل اسکلروزیس ،درمان.
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مناطــق زیــر قشــری را درگیــر میکنــد[ .]1ایـــن بیمـــاری علــت
ناشــناخته و ماهیــت پیشرونــده بــا دورههــای عــود و بهبــود
دارد ،بهطور یکــه افـــراد مبـــتال ،در طـــول زندگــی خــود اختالالت
متنوع جســمی و روانی ناشــی از بیمـــاری را تجربـــه مـیکننـــد و
ایـــن اخـتالالت عملکـرد روزانـه ،زنـدگی خـانوادگی و اجتمـاعی،
اســتقالل عملکــردی و برنامهریــزی بــرای آینــده را بهشــدت
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد[ .]2انجمــن ملــی  MSدر ســال 2011
اعــام کــرده اســت کــه بیشــتر از  2/1میلیــون نفــر در سراســر
جهــان بــه آن مبتــا هســتند[ .]3در حــال حاضــر تقریبـ ًـا  500هــزار
بیمــار مبتــا بــه  MSدر آمریــکا وجــود دارد و ســاالنه  10000مــورد
جدیــد نیــز بــه آن افــزوده میشــود[ .]4میــزان ابـــتال بـــه  MSدر
ایــران  50نفــر در هــر  100هــزار نفـــر اســـت[ .]5نتایــج مطالعــات
اخیــر آکادمــی نورولــوژی آمریــکا حاکــی از آن اســت کــه اســترس
یکــی از عوامــل مهــم در تشــدید و عــود عالئــم بیمــاری مالتیپــل
اســکلروزیس اســت[ .]6ســن شــروع ایــن بیمــاری اغلــب بیــن
 20-40ســالگی اســت .عوامــل ایمنولوژیکــی ،ژنتیکــی ،محیطــی،
ضربــه و تنــش را در بــروز آن مؤثــر دانســتهاند[.]7
نابــه هنجار یهــا و آشــفتگیهای شــایع در بیمــاران ،MS
شــامل اختــاالت خلقــی و عاطفــی میباشــد کــه از مهمتریــن
ایــن اختــاالت میتــوان بــه اختــال افســردگی عمــده (Major
 ،)depression disorderافســرده خویــی(،)Dysthymic
اختــال دوقطبــی ( ،)Bipolar disorderاختــال وحشـتزدگی
( )Panic disorderو اختــال اضطرابــی تعمیمیافتــه
( )Generalized anxiety disorderاشــاره کــرد .افســردگی،
شــایعترین و درعینحــال ناتوانکنندهتریــن واکنــش
روانشــناختی در مبتالیــان بــه  MSاســت[ .]8تحقیقــات مقادیــر
باالتــری از افســردگی را در ایــن بیمــاران نســبت بــه جمعیــت
عمومــی[ ،]9,10و گروههــای بیمــار دیگــر[ ]11,12و برآوردهــا
شــیوع افســردگی در ایــن بیمــاران را طیفــی از  14تــا  57درصــد
نشــان میدهــد .احتمــال خودکشــی در ایــن بیمــاران بــه دنبــال
افســردگی  3تــا  10برابــر بیشــتر از کل جامعــه اســت[.]10
در مقایســه بــا افســردگی مطالعــات کمــی دربــاره اضطــراب
بیمــاران  MSصــورت گرفتــه اســت تشــخیص بیمــاری MS
بــرای بیمــار و خانــواده همیشــه اضطــراب بــه همــراه دارد[.]13
ایــن بیمــاران از مقادیــر بــاالی اضطــراب نیــز رنــج میبرنــد کــه
از جمعیــت عــادی[ ]14و دیگــر گروههــای روانپزشــکی ماننــد
بیمــاران نخاعــی و بیمــاران مجــروح[ ]15و شــیوع آن در آنــان 19
تــا  34درصــد اســت[.]16,17
یکــی از مداخــات درمانــی جدیــد کــه میتوانــد در بهبود ســامت
روان بیمــاران مبتــا بــه  MSمؤثــر واقــع شــود ،درمــان متمرکــز
بــر شــفقت ( )Compassion-Focused Therapy:CFTاســت.
 CFTتوســط پائــول گیلبــرت و در پاســخ بــه ایــن مشــاهده تدویــن
شــد کــه بســیاری از مــردم ،بهویــژه افــرادی کــه شــرم و خــود
انتقــادی باالیــی دارنــد ،هنــگام ورود بــه درمانهــای ســنتی در
ایجــاد صــدای درونــی مهربــان و خــود حمایــت گــر دشــوار یهایی
داشــتند CFT .بــر چهــار حــوزه تجــارب پیشــین و تاریخچ ـهای،
ترسهــای اساســی ،راهکارهــای احســاس امنیــت و پیامدهــا
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مواد و روشها
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش نیمــه تجربــی بــود کــه بــه شــیوه
پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل انجــام گرفــت.
جامعــه ایــن مطالعــه را کلیــه بیمــاران زن مبتــا بــه MS
تشــکیل میدادنــد کــه دارای پرونــده فعــال در انجمــن  MSشــهر
تهــران در ســال  1395بودنــد .پــس از انجــام هماهنگیهــای
الزم بــا مســئولین انجمــن و اطالعرســانی و فراخــوان تشــکیل
جلســات درمانــی ،از میــان بیمــاران زن متقاضــی شــرکت در
جلســات ،بــا توجــه بــه مالکهــای ورود و خــروج بــه مطالعــه
و پــس از غربالگــری اولیــه 30 ،بیمــار زن کــه نمــرات بیشــتری
در پرسشــنامه ســامت عمومــی اخــذ نمــوده بودنــد و از ســامت
روان پایینتــری نســبت بــه ســایرین برخــوردار بودنــد ،بــه شــیوه
در دســترس انتخــاب و بــا گمــارش تصادفــی در دو گــروه  15نفــره
آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعات
مداخل ـهای ،حجــم نمونــه بــرای هــر یــک از گروههــا 15 ،تــا 20
نفــر توصیــه میشــود ،حجــم نمونــه در ایــن پژوهــش بــرای هــر
یــک از گروههــا  15نفــر تعییــن شــد .مالکهــای ورود بیمــاران
بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از :دامنــه ســنی  20تــا  45ســال،
دارا بــودن تحصیــات حداقــل ســیکل ،تائیــد بیمـــاری توســـط
پزشــک صاحبنظــر و نتایــج تســتهای تشخیصـــی از قبیـــل
 MRIدر انجمن ام.اس ،عـــدم ابـــتال بـــه مرحلـــه شـــدید و حـاد
بیمـــاری ،حـــداقل یــک ســال ابـــتال بـــه بیمــاری ،تکمیــل فــرم
رضایــت آگاهانــه مبنــی بــر داوطلبانــه بــودن شــرکت در جلســات
و عــدم دریافــت خدمــات مشــاوره فــردی خــارج از جلســات
درمانــی .داشــتن مالکهــای تشــخیصی بــرای اختــاالت بــارز
روانپزشــکی بــر اســاس مصاحبــه بالینــی و مبتــا بــودن بــه
بیمار یهــای جســمی همزمــان کــه بهنوعــی نتایــج پژوهــش
را تغییــر م ـیداد ،نیــز بهعنــوان مالکهــای خــروج از پژوهــش
در نظــر گرفتــه شــدند .در ایــن مطالعــه مفــاد مطر حشــده در
بیانیــه هلســینکی رعایــت گردیــد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان
بــه توضیــح اهــداف پژوهــش و کســب رضایــت آگاهانــه از
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و نتایــج پیشبینــی نشــده متمرکــز اســت[ CFT .]18بــر
مبنــای رویکــرد تکاملــی نســبت بــه کارکردهــای روانشــناختی
اســت .بــر اســاس ایــن رویکــرد ،انگیزشهــا و قابلیتهــای
شــفقتورزی بــا نظامهــای مغــزی تکاملیافتــهای مرتبــط
اســت کــه زیربنــای رفتارهــای دلبســتگی ،نوعدوســتی و
مهــرورزی قــرار دارنــد .کارکــرد طبیعــی شــفقت نیــز ایجــاد
رفتارهــای مهرجویانــه ،فراهــم کــردن موقعیتهایــی بــرای بــه
همپیوســتگی ،امنیــت ،تســکین بخشــی ،مشــارکت ،ترغیــب و
حمایــت میباشــد[.]19
محــور اصلــی  ،CFTپــرورش ذهن شــفقتورز اســت؛ در حقیقت
درمانگــر بــا توضیــح و تشــریح مهارتهــا و ویژگیهــای شــفقت
بــه مراجــع ،بهتدریــج ایــن کار را انجــام میدهــد .بنابرایــن
از طریــق ایجــاد و یــا افزایــش یــک رابطــه شــفقتورز درونــی
مراجعــان بــا خودشــان ،بجــای ســرزنش کــردن ،محکــوم کــردن،
و یــا خودانتقــادی ،کمــک الزم بــه مراجعــان میشــود[ .]20دو
هــدف اساســی  CFTشــامل  )1کاهــش خصومــت خــود جهــت
داده و  )2توســعه تواناییهــای فــرد جهــت ایجــاد احســاس خود
اطمینانــی ،مهربانــی و خــود تســکینی اســت کــه میتواننــد
بهعنــوان پادزهــری در برابــر احســاس تهدیــد شــدگی عمــل
کننــد .بخــش اعظــم فعالیتهــای  CFTبــر روی ایجــاد قابلیــت
شــفقت ورزی متمرکــز میباشــند[.]18
در پژوهشهــای مختلفــی کارایــی  CFTدر کاهــش هیجانــات
منفــی و تفکــرات پارانوییــدی[ ،]21کاهــش اســترس و افزایــش
احســاس آرامــش و تســکین[ ،]22کاهــش شــرم ،خودانتقــادی و
اضطــراب اجتماعــی[ ،]23و بهبــود اختــاالت خــوردن[ ]24بررســی
و تأییــد شــده اســت .لوکــر و کورتــن[ ]25در پژوهــش خــود بــا
عنــوان " بررســی درمــان گروهــی متمرکــز بــر شــفقت بــر روی
بیمــاران بــا اختــال شــخصیت " اثربخشــی ایــن درمــان را در
کاهــش خودانتقــادی ،افــکار خودتخریــب و نشــخوار فکــری
تأییــد نمودنــد .براهلــر و همــکاران[ ]26در پژوهشــی کــه فراینــد
تغییــر در درمــان متمرکــز بــر شــفقت در بیمــاران روانــی را
بررســی کردنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن درمــان در
ارتقــاء بهبــود هیجانــی بیمــاران مؤثــر اســت .اشــوردث ،گریســی
و گیلبــرت[ ]18نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان "درمــان متمرکــز بــر
شــفقت بــرای بهبــود آســیب تروماتیــک مغــزی " نشــان دادنــد
کــه ایــن نــوع درمــان در مفهومســازی پاسـخهای هیجانــی ایــن
بیمــاران مؤثــر اســت.
بــاال بــودن مشــکالت روانــی (افســردگی ،اضطــراب ،اســترس
و خســتگی و )...در میــان بیمــاران مبتــا بــه  MSموجــب
میشــود ،اکثــر بیمــاران قــادر بــه کنــار آمــدن بــا بیمــاری
نباشــند و تمــام توجــه و تمرکــز خــود را بــر روی مســائل و
مشــکالت آینــده خــود متمرکــز کننــد .بهعــاوه اختــال در
روابــط زناشــویی ،تغییــر در عملکــرد جنســی ،تغییــر در اعتمــاد
بنفــس ،تغییــرات خلقــی گــذرا ،محــدود شــدن فعالیتهــای
[]9
اجتماعــی و مشــکالت اقتصــادی تــوأم بــا مشــکالت شــغلی
از مــواردی اســت کــه باعــث کاهــش میــزان ســامت روان ایــن
بیمــاران میگــردد .بــا توجــه بــه بــاال بــودن شــیوع بیمــاری

 MSدر کشــور مــا و بهخصــوص در نســل جوانــان و بانــوان کشــور
و هزینههــای مالــی بســیاری کــه ایــن بیمــاری بــر بیمــاران
مبتــا تحمیــل مینمایــد و همچنیــن مشــکالت روانشــناختی
و جســمانی ناشــی از بیمــاری و عــدم درمــان قطعــی و ناکامــی
درمانهــای دارویــی در درمــان اثربخــش آن ،بســیار اهمیــت دارد
کــه درمانهــای روانشــناختی مؤثــر بــرای ایــن بیمــاری مزمــن
شناســایی شــود و بــا اســتفاده از آنهــا مشــکالت روانشــناختی
ایــن بیمــاران کاهــش یابــد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،لــزوم
طراحــی و اجــرای مداخالتــی باهــدف بهبــود ســامت روان
بیمــاران مبتــا بــه  MSضــرورت دارد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و
از آنجــا کــه تاکنــون مطالعـهای بــه بررســی تأثیــر درمــان متمرکــز
بــر شــفقت بــر ســامت روان بیمــاران مبتــا بــه  MSنپرداختــه
اســت ،لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان
متمرکــز بــر شــفقت بــر ســامت روان زنــان مبتــا بــه مالتیپــل
اســکلروزیس طراحــی و انجــام شــد.
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جدول  )1شرح مختصری از جلسات درمان متمرکز بر شفقت مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت
تعداد جلسات

رشح جلسات

جلسه اول

اجرای پیشآزمون -آشنایی درمانگر و اعضای گروه با یکدیگر ،گفتگو درباره هدف تشکیل جلسات و ساخت کلی آن ،بررسی انتظارات از برنامه
درمانی ،آشـنایی بـا اصـول کلـی درمـان متمرکز بر شفقت و تمایز شفقت با تأسف برای خود.

جلسه دوم

توضیح و تشریح شفقت :اینکه شفقت چیست و چگونه میتوان از طریق آن بر مشکالت فائق آمد .آموزش ذهن آگاهی همراه بـا تمـرین
وارسـی بـدنی و تـنفس ،آشنایی با سیستمهای مغـزی مبتنـی بـر شفقت.

جلسه سوم

آشـنایی بـا خصوصـیات افـراد شفقت ورز ،شفقت نسبت به دیگران ،پرورش احساس گرمی و مهربـانی نسبت به خود ،پرورش و درک اینکـه
دیگـران نیـز نقـایص و مشکالتی دارند (پرورش حـس اشـتراکات انسـانی) در مقابـل احساسات خودتخریب گرانه .آموزش افزایش گرمی و
انرژی ،ذهن آگاهی ،پذیرش ،خرد و قدرت ،گرمی و عدم قضاوت.

جلسه چهارم

ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود بهعنوان «شفقت ورز» یـا «غیر شفقت ورز» بـا توجه به مباحث آموزشی ،شناسایی
و کاربرد تمرینهای «پرورش ذهن شفقت ورز» ،ارزش شفقت ،همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران.

جلسه پنجم

آموزش سبکها و روشهای ابـراز شفقت (شفقت کالمــی ،شفقت عملــی ،شفقت مقطعــی و شفقت پیوسته) و بهکارگیری این روشها در
زندگی روزمره و برای والدین ،دوستان و آشنایان.

جلسه ششم

آموزش مهارتهای شفقت به شرکتکنندگان در حوزههای توجه شفقت ورز ،استدالل شفقت ورز ،رفتار شفقت ورز ،تصویرپردازی شفقت ورز،
احساس شفقت ورز و ادراک شفقت ورز ،ایفای نقش فرد در سه بعد وجودی خود انتقادگر ،خود انتقاد شونده و خود شفقت ورز با استفاده
از تکنیک صندلی خالی گشتالت ،پیدا کردن لحن و تن صدای خود انتقادگر و خود شفقت گر درونی هنگام گفتگوی درونی و مشابهت آن با
الگوی گفتگوی آدمهای مهم زندگی مانند پدر و مادر.

جلسه هفتم

پر کردن جدول هفتگی افکار انتقادگر ،افکار شفقت ورز و رفتار شفقت ورز .پیدا کردن رنگ ،مکان و موسیقی شفقت گر که اجزای
تصویرپرداز یهای شفقت ورز میتوانند باشند ،کار بر روی ترس از شفقت به خود و موانع پرورش این خصیصه .آموزش تکنیکهای
تصویرپردازی ذهنی شفقت ورز ،تنفس تسکینبخش ریتمیک ،ذهن آگاهی و نوشتن نامه شفقت ورز.

جلسه هشتم

جمعبندی و نتیجهگیری و پاسخگویی به سؤاالت اعضا و ارزیابی کل جلسات ،تشکر و قدردانی از اعضا جهت شرکت در جلسات ،اجرای
پسآزمون.

ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامه ســامت عمومــی بــود کــه
توســط گلدبــرگ تهیــه و تدویــن و توســط هومــن هنجاریابــی
شــده اســت .ایــن پرسشــنامه بهمنظــور شناســایی اختــاالت
روانــی غیــر روان پســیکوتیک و نیــز در جمعیتهــای ســالم،
بــرای تشــخیص اختــاالت روانــی خفیــف اســتفاده میشــود.
بــه ســؤاالت در یــک مقیــاس لیکــرت ســهدرجهای پاســخ داده
میشــود (بایــد توجــه داشــت کــه نمــرات بــاال در ایــن آزمــون،
نشــاندهنده وضعیــت ســامتی پاییــن فــرد اســت) .فــرم 28
گویــه ای پرسشــنامه ســامت عمومــی ،دارای چهــار خــرده
مقیــاس نشــانههای جســمانی ،اضطــراب ،اختــال در کارکــرد
اجتماعــی و افســردگی میباشــد .از مجمــوع نمــرات ایــن چهــار
خــرده مقیــاس نیــز یــک نمــره کلــی بــرای ســامتی افــراد بــه
دســت میآیــد[ .]28در مطالع ـهای ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن
پرسشــنامه در گــروه دیابتــی  0/92و در گــروه غیــر دیابتــی 0/83
بــه دســت آمــده اســت[ .]29میــزان آلفــای کرونبــاخ بــه دســت
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

آمــده در ایــن مطالعــه نیــز  0/74بــود.
پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا بــا نرمافــزا SPSS 18
تجزیهوتحلیــل شــدند و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ،میانگیــن
و انحــراف اســتاندارد دادههــا محاســبه شــد .بــرای اطمینــان
یافتــن از نرمــال بــودن توزیــع دادههــا آزمــون کولموگــروف-
اســمیرنوف مورداســتفاده قرارگرفــت .بــرای بررســی تأثیــر مداخلــه
تمرکــز بــر شــفقت بــر متغیــر وابســته ســامت روان در دو گــروه و
کنتــرل تأثیــر متغیــر پیشآزمــون ،از آزمــون تحلیــل کوواریانــس
اســتفاده شــد.
یافتهها
میانگیــن نمــرات ســامت روان گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل
در مرحلــه پیشآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا  66/8±11/49و
 62/61±14/12بــود .در مرحلــه پسآزمــون و پــس از انجام مداخله،
میانگیــن نمــرات ســامت روان در گــروه آزمایــش48/89±11/7
دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397
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واحدهــای مــورد مطالعــه ،اختیــاری بــودن شــرکت در پژوهــش،
حــق خــروج از مطالعــه ،بــدون ضــرر بــودن مداخلــه ،پاســخ بــه
ســؤاالت و در اختیــار قــرار دادن نتایــج در صــورت تمایــل اشــاره
کــرد[ .]27پــس از تکمیــل پرسشــنامه ســامت عمومــی گلدبــرگ
توســط شــرکتکنندگان هــر دو گــروه ،جلســات درمــان متمرکــز
بــر شــفقت در  8جلســه  2ســاعته بــه شــیوه گروهــی و هفتگــی
بــرای شــرکتکنندگان گــروه آزمایــش برگــزار شــد ،درحالیکــه
گــروه کنتــرل مداخلــهای دریافــت ننمودنــد .پکیــج جلســات

درمانــی بــر اســاس طــرح درمانــی گیلبــرت[ ]20تدویــن گردیــد.
پــس از اتمــام جلســات درمانــی ،دو گــروه بهوســیله پرسشــنامه
ً
مجــددا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .پــس از پایــان
پژوهــش
مرحلــه پسآزمــون ،پژوهشــگر جهــت رعایــت اصــول اخالقــی و
حرف ـهای در پژوهــش و همچنیــن تشــکر و قدردانــی از همــکاری
گــروه کنتــرل ،جلســات درمانــی را بــرای آنهــا نیــز اجــرا نمــود.
شــرح مختصــری از رونــد اجــرای جلســات در جــدول شــماره 1
ارائهشــده اســت:

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت ( )CFTبر سالمت روان زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس (129 )MS

بحث
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی اثربخشــی درمــان متمرکــز بــر
شــفقت بــر ســامت روان زنــان مبتــا بــه مالتیپــل اســکلروزیس
صــورت گرفــت .نتایــج حاکــی از آن بــود کــه ایــن روش درمانــی
بهطــور معنــاداری باعــث افزایــش ســامت روان زنــان بیمــار
تحــت مداخلــه شــده بــود .مطالع ـهای کــه نتایــج آن بهصــورت
مســتقیم در راســتای یافتههــای ایــن مطالعــه باشــد ،مشــاهده
نشــد ،امــا نتایــج بهدســتآمده در ایــن پژوهــش بهصــورت
غیرمســتقیم بــا یافتههــای تحقیقــات لوکــر و کورتــن[،]25
براهلــر و همــکاران[ ،]26اشــوردث و همــکاران[ ،]18رایــس[،]30
لیویــس و یوتلــی[ ، ]31ایمــری و تــروپ[ ، ]32نوربــاال[ ،]33لینکلــن
[]24
و همــکاران[ ،]21بوئرســما و همــکاران[ ،]23گالــی و همــکاران
و جــاج و همــکاران[ ]34مبنــی بــر اثربخشــی درمــان متمرکــز بــر
شــفقت همســو و در تأییــد آنهــا میباشــد.
در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان گفــت در بیمــاران مبتــا
بــه  MSکــه بــا اختاللهــای روانشــناختی ازجملــه افســردگی
و اضطــراب درگیرنــد ،سیســتم تهدیــد و محافظــت از خــود،
بهنوعــی پــرکاری شــدید دچــار اســت کــه نتیجــه آن ســطوح
بــاالی اســترس و نگرانــی در ایــن افــراد خواهــد بــود؛ از طــرف
دیگــر سیســتم رضایــت و تســکین نیــز در ایــن افــراد ســطح
رشــد یافتگــی پایینتــری دارد ،زیــرا آنهــا هرگــز فرصــت تحــول
ایــن سیســتم را نداشــتهاند .درمــان متمرکــز بــر شــفقت بــرای
ایــن افــراد ماننــد فیزیوتراپــی ذهــن عمــل میکنــد؛ یعنــی بــا
تحریــک سیســتم تســکین بخشــی ،زمینــه تحــول آن را فراهــم
میکنــد و بــا تحــول ایــن سیســتم تــابآوری در برابــر افســردگی
ً
نهایتــا منجــر بــه بهبــود ســامت
و اضطــراب را بــاال میبــرد و
روان میگــردد[ .]20مؤلفــه دیگــر در اثربخشــی درمــان متمرکــز بــر
شــفقت بهوشــیاری اســت .ســازه شــفقت بــه خــود از بســیاری از
جهــات میتوانــد نوعــی راهبــرد مقابلــه هیجــان محــور باشــد؛
چراکــه آگاهــی بهوشــیارانه از هیجانهــای خــود ،عــدم اجتنــاب
از احساســات دردنــاک و ناراحتکننــده و نزدیکــی همــراه بــا
مهربانــی ،فهــم و احســاس اشــتراکهای انســانی بــه آنهــا،
نیازمنــد اســت .درواقــع افــراد در ایــن مــدل ابتــدا بــا اســتفاده
از بهوشــیاری ،تجربــه هیجانــی خودشــان را میشناســند ،و
ســپس نگرشــی مشــفقانه نســبت بــه احساســات منفــی خــود
پیــدا میکننــد[ .]35در درمــــان مبتنــــی بــــر شــفقت ،افــراد
میآموزنــد کـــه از احساســـات دردنـــاک خـــود اجتنــاب نکــرده و
آنهــا را ســرکوب نکننــد ،بنـــابراین میتواننــد در گام اول تجربــه
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و در گــروه کنتــرل 61/37±9/97بــود و کاهــش معنــاداری در
میانگیــن نمــرات ســامت روان گــروه آزمایــش در مقایســه بــا
گــروه کنتــرل مشــاهده شــد (نمــرات کمتر در پرسشــنامه ســامت
عمومــی حاکــی از ســامت روان باالتــر اســت) .همچنیــن طبــق
نتایــج تحلیــل کوواریانــس ،میــزان اثربخشــی درمــان متمرکــز
بــر شــفقت در مرحلــه پسآزمــون 0/62 ،بــود؛ یعنــی 0/62
تفاوتهــای فــردی در نمــرات پسآزمــون متغیــر ســامت روان
مربــوط بــه تأثیــر مداخلــه درمانــی (عضویــت گروهــی) بــود.

خـــود را بشناســـند و نســـبت بـــه آن احســـاس شــفقت داشــته
باشــند .ســـپس نگـــرش شــفقت گونهای بـــه خـــود داشــته باشند
کــه نیازمنــد اتخــاذ چشـمانداز روانــی متعادلــی بـــه نـــام ذهــن
آگاهــی اســت .ذهــن آگاهــی یــک حالــت متعـــادل اســت کــه
مســتلزم مشــاهده کامـــل و پـــذیرش پدیدههــای هیجانــی و
روانــی اســت کــه برانگیختــه میشــوند .زمانــی کـــه افـــراد نســبت
به افکار دردنـــاک خودآگاه نیســـتند ،تجـــارب خـــود را همانطور
کــه هســتند ،نمیپذیرنــد و ایــن نپـــذیرفتن ممکـــن اســـت خــود
را بهصــورت ممانعــت از آوردن ایــن افــکار بــه هشــیاری نشــان
دهــــد .در ایــــن روش درمــــانی بهجــای تمرکــــز بــــر تغییــــر
خودارزیابــی افــراد ،رابطــه افـــراد بـــا خودارزیـــابی آنـــان تغییـــر
مییابــد .در تمرینهــای شــفقت بـــر ریلکسیشــن ،ذهــن آرام و
دلســوز و ذهــن آگاهــی تأکیــد میشــود کــه نقــش بســزایی در
آرامش ذهـــن فـــرد ،کـــاهش اســـترس و افکـــار خــود آیند منفی
خواهــد داشــت[.]22
همچنیــن در تبییــن نتایــج میتــوان اضافــه کــرد ،درمــان
متمرکز بر شــفقت هماننـــد یـــک ســـبک تنظـــیم هیجانی مثبت
عمــل میکنــد و هیجانــات منفــی فــرد را کاهــش میدهــد و
هیجانــات مثبــت را جایگزیــن آن مینمایــد ،بنابرایــن بــه نظــر
میرســد کــه بهواســطه ایــن خودتنظیمــی هیجانــی ،افســردگی
و اضطــراب فــرد کاهــش یابـــد .در تبییــن دیگــر میتــوان بــه
ماهیــت و محتــوای تمرینهــای شــفقت اســتناد کــرد ،زیــرا در
تمرینهــای شــفقت بــر ریلکسیشــن ،ذهــن آرام و دلســوز و ذهــن
آگاهــی تأکیــد میشــود کــه نقــش بســـزایی در آرامـــش فــرد،
کاهــش اســترس و افــکار خودآینــد منفــی دارد[ .]35همچنیــن
نـــف و مک گیهـــی معتقدنـــد کـــه بـــه کمـــک درمـــان متمرکز بر
شــفقت ،فــرد نســبت بــه گذشــته جرئــت مندتــر شـــده و میتوانــد
چرخه معیـــوب انتقـــاد نسـبت بـه خـــویش و همچنـین ترسـیم
انتظــارات ســطح بــاال از خــود را مــورد ســؤال قــرار دهــد و بــا
نگاهــی جدیــد و دلســوزانه نســبت بــه خــود؛ معیارهــای واقعـــی
و توقعـــات قابــل دســتیابی کــه مســتلزم ســختی و آزار نباشــد
را بازطراحــی کنــد[ ]36کــه تمامــی ایــن مــوارد کــه بــه بهبــود
ســامت روان کمــک مینمایــد.
هــر مطالعــه بــا محدودیتهایــی روبروســت؛ اجــرای پژوهــش
بــر روی بیمــاران مبتــا بــه ام اس شــهر تهــران ،تعمیــم نتایــج
آنهــا بــه دیگــر شــهرها و مناطــق بــا مشــکل مواجــه میســازد.
شــیوه نمونهگیــری در دســترس ،خــود گزارشــی بــودن ابــزار
مورداســتفاده ،و عــدم وجــود مرحلــه پیگیــری در ایــن پژوهــش
نیــز از محدودیتهــای دیگــر تحقیــق حاضــر اســت کــه بایــد بــه
آن توجــه نمــود .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آینــده جهــت تعییــن
دقیقتــر اثــرات درمانــی رویکــرد متمرکــز بــر شــفقت ،مرحلــه
پیگیــری نیــز گنجانــده شــود و نتایــج آنهــا بــا نتایــج ایــن
پژوهــش مقایســه شــود .پیشــنهاد میگــردد کــه محققیــن تأثیــر
ایــن مــدل درمانــی را بــر ســایر متغیرهــای بالینــی مــورد بررســی
قــرار داده و همچنیــن در قالــب طر حهــای پژوهشــی مــوردی،
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 بــا.فرایندهــای مختلــف درمــان را مــورد بررســی قــرار دهنــد
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده در پژوهــش حاضــر توصیــه
 پایــداری اثــرات درمــان متمرکــز بــر،میشــود مطالعــات آتــی
 بــر روی ســایر،شــفقت در دورههــای ســهماهه یــا شــشماهه
 اس و.ناســازگار یهای روانشــناختی در بیمــاران مبتــا بــه ام
 همچنیــن.میــزان گســتردگی ناتوانــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد
 تیمــی و بینرشــتهای،اســتفاده فراگیــر از روشهــای کل نگــر
 تدویــن برنامههــای پیشــگیرانه بــر، اس.در درمــان بیمــاران ام
اســاس رویکــرد مبتنــی بر شــفقت و اســتفاده از نقش پیشــگیرانه
آن بهمنظــور حمایــت از آنهــا در برابــر رویدادهــای اســترسزای
. بــه متخصصیــن و درمانگــران پیشــنهاد میگــردد،زندگــی
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن مطالعــه میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه مداخلــه متمرکــز بــر شــفقت میتوانــد بهعنــوان گزینــه
درمانــی مناســبی جهــت کاهــش مشــکالت روانشــناختی و
 در نظــر گرفتــهMS افزایــش ســامت روان بیمــاران مبتــا بــه
.شــود
 گــروه پژوهشــی الزم میداننــد تــا از:تشــکر و قدردانــی
 اس شــهر تهــران و تمامــی بیماران.مســئولین محتــرم انجمــن ام
 کمــال تشــکر و،عزیــزی کــه صمیمانــه محققیــن را یــاری نمودنــد
.قدردانــی را داشــته باشــند
 نویســندگان کلیــه کدهــای اخالقــی مربــوط:تأییدیــه اخالقــی
بــه تحقیقــات روی نمونههــای انســانی را رعایــت نمــوده و
.مجوزهــای الزم را از مراجــع ذیصــاح اخــذ نمودهانــد
 هیچگونــه تعــارض منافعــی بیــن نویســندگان:تعــارض منافــع
.وجود دارد
 نگارنــده،) آرمــان ســلیمی (نویســنده اول:ســهم نویســندگان
)؛0/30(  ویرایــش مقالــه، روششــناس، پژوهشــگر اصلــی/مقالــه
،فرشــته ارســان ده (نویســنده دوم) نگارنــده مقدمــه و بحــث
)؛ کیانــوش زهــراکار0/20(  ویرایــش مقالــه،پژوهشــگر کمکــی
، روششــناس،(نویســنده ســوم) نگارنــده مقدمــه و بحــث
،))؛ رضــا داورنیــا (نویســنده چهــارم0/20( ویرایــش مقالــه
 ویرایــش مقالــه، اجــرای برنامــه درمانــی،پژوهشــگر کمکــی
، پژوهشــگر کمکــی،))؛ محمــد شــاکرمی (نویســنده پنجــم0/15(
)0/15(  ویرایــش مقالــه،تحلیلگــر آمــاری
 مطالعــه حاضــر بــدون حمایــت مالــی نهــاد:منابــع مالــی
.خاصــی انجــام شــده اســت
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