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چکیده

Abstract
Introduction: Divorce is considered as one of the
leading factors for mental disorder in persons ‘
life. Mental disorders is more frequent in divorced
persons than married people. The aim of this
study was to determine the effectiveness of
compassion-focused psychotherapy on decreasing
depression and anxiety in divorced women.
Method: The method of the study was noncongruent multiple baselines experimental single
case design. Four divorced women were selected
using convenience sampling method. Participants
participated in the several baseline steps, 8
intervention compassion-focused therapy sessions
and 2 follow-ups. The instruments used were Beck
Depression Inventory and Beck Anxiety
Inventory. Data were analyzed using Visual
Drawing method, Permanent Change Index, and
Percentage Improvement Formula.
Results: The results showed that compassionfocused therapy significantly reduced depression
and anxiety symptoms of divorced women. A
follow-up of two or four weeks also indicated the
sustainability of the therapeutic changes.
Conclusion: According to the findings of this
research, compassion-focused therapy could
significantly affect depression and anxiety in
divorced women. Consequently this treatment is
recommended as a useful intervention and a new
method for reducing depression and anxiety to
psychotherapists and family therapists.
Keywords: Compassion focused therapy,
Depression, Anxiety, Divorced women.
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اختالالت اضطرابی از شایعترین طبقات روانی هستند .از
هر چهار نفر یکی واجد مالکهای تشخيصی حداقل یک
اختالل اضطرابی است و ميزان شيوع دوازده ماهة این
اختاللها  13/3درصد است .زنان با شيوع مادام العمر 31/1
درصد در مقایسه با مردان با شيوع  11/۲درصد ،بيشتر
ممکن است دچار یک اختالل اضطرابی شوند( .)8اضطراب
بهعنوان شایعترین مشکل روانی در زنان مطلقه بهشمار
میرود که محور مطالعة بسياری قرار گرفته است .زنان
مطلقه در طول چالشهای شروع دوبارة زندگی ،از لحاظ
اقتصادی ،هيجانی و اجتماعی ،دچار اضطراب و عدم
قطعيت میشوند .به همين دليل این افراد نسبت به
افسردگی و درماندگی آسيب پذیرترند( .)1از آنجایی که
اضطراب هم عامل افسردگی و هم یکی از پيامدهای آن
است ،در این گونه مواقع فرد در یک دور باطل گرفتار
میشود(.)11
یکی از راهکارهایی که بهنظر میرسد برای کاهش
پيامدهای منفی طالق مؤثر واقع شود ،استفاده از
رویکردهای درمانی دارای پشتوانه پژوهشی است .یکی از
این رویکردها که در سالهای اخير مورد توجه درمانگران
قرار گرفته است ،رویکرد درمان متمرکز بر شفقت 1است که
توسط گيلبرت مطرح شد .در ابتدا نِف( )11شفقت به خود را
بهعنوان سازهای سه مؤلفهای شامل ذهن آگاهی ،1مهربانی
با خود 6و حس اشتراک با انسانيت 3تعریف کرده است.
ترکيب این سه مولفة مرتبط ،مشخصة فردی است که به1
خود شفقت میورزد .از این رو گيلبرت به استفاده از این
سازه در فضای جلسات درمان اقدام کرد و درنهایت «درمان
متمرکز بر شفقت» را مطرح ساخت( .)1۲درمان متمرکز بر
شفقت برای کار با افرادی شکل گرفت که مشکالت مزمن
و پيچيدة سالمت روان همراه با شرم و خودانتقادگری
داشتند و اغلب پيشينة زندگی دشواری را تجربه کرده
بودند( .)13گيلبرت بر اساس روانشناسی رشد ،علم
عصبشناسیعاطفی و نظریة تکاملی شکل جامعی از

مقدمه
زنان از جمله افراد جامعه هستند که توجه به سالمت روانی
آنها از اهميت باالیی برخوردار است .یکی از مشکالت
مهمی که توانسته بر سالمت روان زنان تأثير منفی بگذارد
و آمار آن در سالهای اخير در حال افزایش است ،مسئلة
طالق 1است .طالق مهمترین عامل از هم گسيختگی
ساختار بنيادیترین بخش جامعه ،یعنی خانواده است(.)1
طالق در لغت بهمعنی رهاشدن از عقد نکاح و فسخ کردن
عقد نکاح بوده و پدیدهای است قراردادی که به زن و مرد
امکان میدهد تا تحت شرایطی پيوند زناشویی خود را
گسيخته و از یکدیگر جدا گردند .طبق آمار سازمان ثبت
احوال کشور در سال  ،1311نسبت ازدواج به طالق 1/۲
میباشد .بهعبارتی در مقابل هر  1/۲ازدواج ثبت شده ،یک
طالق به ثبت رسيده است .در نه ماهة سال  ،1311این
نسبت به  3/1رسيده است( .)۲طالق از استرسزا ترین
فقدانهاست و موجب آشفتگیهای هيجانی و مشکالت
رفتاری در افراد میشود .اگرچه پيامدهای منفی طالق هر
دو زوج را گرفتار میسازد اما طبق پژوهشها آسيبپذیری
زنان بعد از طالق ،بيشتر از مردان است( .)3عمدهترین
آشفتگی هيجانی طالق ،بروز اختالالت روانی مانند
افسردگی ۲و اضطراب 3است .پژوهشها نشان میدهد که
زنان مطلقه نسبت به زنان غيرمطلقه عالئم افسردگی
بيشتری را گزارش میکنند و حوادث اضطرابزای بيشتری
را در زندگی تجربه میکنند( .)1بر اساس نتایج پژوهشها
زنان مطلقه حتی چند سال بعد از طالق نيز تمایل زیادی
به افسرده شدن دارند(.)1
مطالعات نشان داده که زنان در مقابل فشار روانی،
هيجانهای منفی بيشتری نسبت به مردان تجربه کرده و
ميزان آشفتگی روانی ،افسردگی و اضطراب در زنان دو
برابر مردان است( .)3همچنين پژوهشگران دریافتند زنانی
که مطلقهاند افزایش پریشانی ،افسردگی ،تنهایی ،خشم،
پشيمانی و درماندگی را تجربه کردهاند( .)6تحقيقات اخير
نشان داده است که کمبود قدرت اجتماعی زنان و
تفاوتهای جنسی در پاسخهای بيولوژیکی به استرس
دهندهها میتواند در افسردگی پيشروندة زنها بيش از
مردها نقش داشته باشد(.)3

1- divorce
2- depression
3- anxiety
)4- Compassion Focused Therapy (CFT
5- mindfulness
6- self-kindness
7- sense of common humanity

01

خدیجه شيرالینيا و همکاران

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و...

تصویرسازی و مداخالت رفتاری استفاده میکند( .)11در ده
سال اخير مطالعات مربوط به بررسی مزایای شفقت افزایش
زیادی داشته است .پژوهشگران در یک مطالعة موردی با
شش فرد دارای اضطراب اجتماعی نشان دادند ،درمان
متمرکز بر شفقت یک رویکرد اميدوارکننده است که باعث
کاهش اضطراباجتماعی ،شرم ،خودانتقادی و انزوای سه
نفر از افراد شرکتکننده شده است( .)13شاهار و همکاران
در پژوهشی که بر روی بيماران مبتال به خودانتقادی شدید
انجام دادند ،دریافتند که درمان متمرکز بر شفقت میتواند
خودانتقادی و افسردگی بيماران را کاهش و هيجانات مثبت
و شفقت آنها را افزایش دهد .عالوه بر این مشخص شد
که این نتایج بعد از یک دوره پيگيری سه ماهه نيز تداوم
دارد( .)18همچنين محققان در پژوهشی که بر روی بيماران
افسرده انجام دادند ،دریافتند که تمرینهای متمرکز بر
شفقت همانند تنظيم هيجانی مثبت ،میتواند به کاهش
افسردگی بيماران کمک نماید( .)11با وجود اینکه درمان
متمرکز بر شفقت بهطور گستردهای توصيف شده ،در
مطالعات تجربی کمی بهکار گرفته شده و منتشر شده
است( .)۲1 ,۲1نتایج حاصل از این مطالعات اميدوارکننده
است اما نياز به تکرار و گسترش این نتایج به جمعيتهای
دیگر وجود دارد .همچنين سازة شفقت در ادبيات پژوهشی
داخل کشور نوپا است و ضرورت انجام پژوهشهای بيشتر
در مورد این سازه احساس میشود .بر این اساس ،پژوهش
حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که "آیا درمان
متمرکز بر شفقت بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان
مطلقه مؤثر است؟"1
روش

رفتاردرمانی تجربی را تحت عنوان درمان متمرکز بر شفقت
ابداع نموده است .این درمان مبتنی بر روانشناسی تکاملی
است ،که بر اهميت درک مغزها و احساسات ما در زمينه
چگونگی شکلگيری فرایندهای تکاملی بيش از ميليونها
سال تأکيد میکند( .)13درمان متمرکز بر شفقت به این
موضوع اشاره میکند که افکار ،عوامل ،تصاویر و رفتارهای
تسکينبخش بيرونی باید درونی شوند و در این صورت،
ذهن انسان همانگونه که نسبت به عوامل بيرونی واکنش
نشان میدهد ،در مواجهه با این درونيات نيز آرام
میشود( .)11درمان متمرکز بر شفقت به دنبال تسهيل
تغيير از طریق توسعه "ذهن مشفق "1است( .)11اصل
تعریف شفقت ریشه در آیينهای خِردورزانه کهن دارد ،اما
تعریف استانداردی وجود دارد که در درمان متمرکز بر
شفقت از آن استفاده میشود .این تعریف عبارت است از:
«حساسيت نسبت به حضور رنج در خود و دیگران و تالش
متعهدانه برای التيام بخشيدن یا پيشگيری از آن» .این
تعریف به دو بُعد اصلی شفقت اشاره میکند :بُعد اشتياق ۲که
به گشودگی نسبت به رنج و درگير شدن به آن اشاره دارد و
بُعد التيامبخشی 3که به پرورش خردمندی و مهارتهایی
اشاره دارد که جهت کاهش یا پيشگيری از رنج و دالیل آن
ضروری میباشد( .)13درمان متمرکز بر شفقت مراجعان را
به تمرکز بر روی ،درک و احساس شفقت به خود در طول
فرایندهای تفکر منفی ،با تمرکز قوی بر پرورش شفقت در
خود تشویق میکند( .)11همچنين در درمان متمرکز بر
شفقت افراد میآموزند که از احساسات دردناک خود اجتناب
نکرده و آنها را سرکوب نکنند؛ بنابراین میتوانند در گام
اول تجربة خود را بشناسند و نسبت به آن احساس شفقت
داشته باشند( .)11این درمان جریان شفقت را در سه جهت
به رسميت میشناسد :شفقتی که ما میتوانيم نسبت به
دیگری یا دیگران احساس کنيم ،شفقتی که ما میتوانيم از
دیگران به خودمان احساس کنيم و شفقتی که ما میتوانيم
به سمت خودمان هدایت کنيم( .)13در تمرینهای شفقت
به خود بر تن آرامی ،ذهن آرامی ،شفقت به خود و
ذهنآگاهی تأکيد میشود که نقش مهمی در آرامش ذهن
فرد ،کاهش استرس و افکار خودآیند منفی دارند(.)16 ,13
درمان متمرکز بر شفقت بهعنوان یک مدل چند بُعدی ،از
انواع مهارتهای آموزشی مرتبط با توجه ،استدالل ،تمرین

طرح پژوهش :در پژوهش حاضر از طرح آزمایشی تک
موردی 1از نوع خط پایه چندگانه 1ناهمزمان استفاده شده
است .در این گونه طرحها شرایط آزمایشی بهدقت کنترل
میشود و متغير مستقل نيز بهطور منظم در مورد آزمودنی
اعمال میشود .از اینرو طرحهای آزمایشی تک آزمودنی از
نظر کنترل شرایط ناخواسته مناسبترند.
1- compassionate mind
2- engagement
3- alleviation
4- single case design
5- multiple-baseline design
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میکند .چهار گزینه هر سؤال در یک طيف چهاربخشی از
صفر تا سه نمرهگذاری میشود .هر یک از مادههای آن
یکی از عالئم شایع اضطراب (عالئم ذهنی ،بدنی ،هراس)
را توصيف میکند .بنابراین نمرة کل این پرسشنامه در
دامنهای از صفر تا  63قرار میگيرد .کاویانی و موسوی
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه را در جمعيت ایرانی
مورد بررسی قرار دادهاند .آنها ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه را  ،1/1۲روایی آن را  1/3۲و ضریب پایایی به
روش بازآزمایی یک ماهه را  1/83بهدست آوردهاند(.)۲3
روند اجرای پژوهش :آزمودنیها در این پژوهش از بين
زنان مطلقة مراجعهکننده به مراکز مشاوره که دارای
مالکهای ورود و واجد شرایط پژوهش حاضر بودند ،انتخاب
شدند .پس از آن همه شرکتکنندگان بهطور همزمان به
مرحله خط پایه وارد شدند .برای کنترل متغيرهای ناخواسته
و مداخلهگر احتمالی طبق اصول طرحهای خط پایه چندگانه
افراد بهطور تصادفی از نظر ترتيب ورود یک به یک با
فاصلة یک جلسه وارد طرح درمان شدند .بدین نحو که ،نفر
اول پس از دو جلسه سنجش در مرحلة خط پایه یعنی از
هفتة سوم وارد جلسه اول درمان شد و پس از آن نفر دوم
بعد از سه جلسه سنجش در مرحلة خط پایه ،در جلسة دومِ
نفر اول وارد جلسة اول درمان خود شد .نفر سوم پس از
چهار جلسه سنجش در مرحلة خط پایه ،در جلسة دومِ
مراجع دوم و جلسة سومِ مراجع اول وارد مرحله درمان شد.
نفر چهارم نيز پس از پنج جلسه سنجش در مرحلة خط پایه،
در جلسة چهارمِ نفر اول ،جلسة سومِ نفر دوم و جلسة دومِ
نفر سوم وارد مرحله درمان شد .همچنين در ضمنِ اجرای
درمان ،کلية پرسشنامهها در جلسات  3 ،6 ،1 ،۲و بالفاصله
پس از اتمام درمان یعنی جلسه هشتم توسط آزمودنیها
تکميل گردید .پس از پایان درمان در فواصل زمانی دو
هفتهای ،دو 1بار مرحله پيگيری انجام شد .اهداف ،محتوا،
مداخالت و تکاليف بهکار برده شده در جلسات این پژوهش
بر اساس کتابهای «درمان متمرکز بر شفقت»( )۲1و
«درمان متمرکز بر شفقت برای درمانگران اَکت» ( )۲1در 8
جلسة هفتاد دقيقهای انجام گرفت .خالصه جلسات درمانی
به شرح زیر است:

آزمودنیها :جامعة آماری این پژوهش شامل زنان مطلقة
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر
اهواز بودند .از بين این افراد تعداد چهار نفر واجد شرایط و
متقاضی شرکت در پژوهش انتخاب شدند .روش نمونه
گيری در پژوهش حاضر به شيوه در دسترس میباشد.
آزمودنیها در این پژوهش از بين زنان مطلقة مراجعهکننده
به مراکز مشاوره که دارای مالکهای ورود و واجد شرایط
پژوهش حاضر بودند ،انتخاب شدند .مالکهای ورود
عبارتند از -1 :حداقل شش ماه از طالق آنان گذشته
باشد؛ -۲داشتن حداقل مدرک تحصيلی سيکل؛  -3دامنه
سنی بين  ۲1تا  11سال؛  .1تمایل و رضایت آگاهانه به
شرکت در طرح پژوهشی .مالکهای خروج نيز عبارتند از:
 -1استفاده از داروهای روانپزشکی در دو ماه قبل از اولين
جلسه؛  -۲استفاده از خدمات مشاورهای و روانشناختی در
دو ماه قبل از اولين جلسه؛  -3سابقه سوء مصرف مواد؛ -1
درگيری در یک رابطة عاطفی جدید .قبل از ارائه درمان نيز
از تمامی آزمودنیها رضایت کتبی جهت شرکت در فرایند
درمان اخذ شد.
ابزار
 -1پرسشنامه افسردگیبک( :1)BDI-13پرسشنامه
افسردگیبک( )۲۲برای تسهيل اجرای سریع در موقعيت
های بالينی و پژوهشی تدوین شده است .این پرسشنامه
شامل  13ماده خودگزارشی است که نشانههای خاص
افسردگی را بيان میکند .هر گزارة این پرسشنامه شامل
یک مقياس چهار گویهای است که دامنه آن از صفر تا 3
مرتب شده است و حداکثر و حداقل نمره آن بين صفر تا
 31است .الیتفوت و اليور( )۲۲ضریب آلفای کرونباخ فرم
کوتاه بک را  1/83و پایایی بازآزمایی را به فاصله دو هفته
 1/11گزارش کردند .رجبی ضرایب آلفای کرونباخ و
تنصيف را برای کل پرسشنامه بک فرم کوتاه ()BDI-13
به ترتيب  1/81و  1/8۲گزارش کرد(.)۲۲
 -۲پرسشنامه اضطراب بک( :۲)BAIپرسشنامه اضطراب
بک توسط آرون بک و همکاران در سال  1188ساخته شد
و توسط کاویانی و موسوی( )۲3در ایران ترجمه و
هنجاریابی شده است .این پرسشنامه یک مقياس ۲1
مادهای خودگزارشی است که آزمودنی در هر یک از چهار
گزینه که نشاندهندة شدت اضطراب است را انتخاب

1- Beck Depression Inventory-13
2- Beck Anxiety Inventory
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اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و...
جدول  )1خالصه جلسات درمان متمرکز بر شفقت
جلسه

عنوان جلسه

اول

مفهومسازی موردی

دوم

معرفی سيستمهای
تنظيم هيجان

سوم

آشنایی با مغز قدیم،
مغز جدید و مغزآگاه

چهارم

آشنایی با
خصوصيتهای
شفقت
و شناخت فرد مشفق

محتوا
برقراری رابطه درمانی با مراجع ،مفهوم سازی موردی مبتنی بر شفقت؛ تعریف شفقت؛ معرفی و آشنایی با درمان
متمرکز بر شفقت
ارائه خالصه ای از جلسه قبل .معرفی سه سيستم تنظيم هيجان و چگونگی تاثير آن بر فرد ،توضيح تفاوت بين
ذهن متمرکز بر تهدید و ذهن مشفق .تکليف :بررسی این موضوع که در موقعيتهای رنجآور کدام سيستم
هيجانی فعالتر است؟
بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .آشنایی با مغز قدیم ،مغز جدید و مغزآگاه؛ آموزش تمرین تنفس
آرامبخش و نحوه اجرای آن؛ معرفی مهارت های توجه آگاهی ،خوردن توجه آگاهانه (به عنوان مثل :تمرین
خوردن کشمش) .تکليف :انجام تمرین تنفس آرامبخش در موقعيت های خارج از جلسه ،خوردن توجهآگاهانه در
خانه
بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .توضيح خصوصيتهای ششگانه شفقت (مؤلفههای بُعد اشتياق)
شامل :حساسيت ،مراقبت از بهزیستی ،همدلی ،همدردی ،غير قضاوتی بودن ،تحمل آشفتگی .تعریف فرد مشفق و
ویژگیهای آن (خردمندی ،قدرت ،مهربانی ،غيرقضاوتی ،مسئوليتپذیری) ،توضيح این موضوع که مراجع برای
این که به فرد مشفقی تبدیل شود باید مهارت هایی را یاد بگيرد .تکليف :مراجع نمونههایی از مؤلفههای بعد
اشتياق در زندگیاش را برای جلسه بعد بنویسد .مراجع ویژگیهای فرد مشفق را در خود بررسی کند.

پنجم

استدالل مشفقانه
و توجه مشفقانه

بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .استفاده از ریتم تنفسی آرامبخش ،آموزش نحوه تصویر سازی خودِ
مشفق ،تمرین تصور بهترین حالت خود ،اجرای تکنيک صندلی مشفق (یا تکنيک سه صندلی) .تکليف :مراجع
چند ثانيه نشخوارفکری کنند و بعد تمرین خودِمشفق شدن را انجام دهند و به تفاوت این دو وضعيت دقت کنند؛
مراجع با استفاده از تمرین صندلی مشفقانه به مقابله با خودانتقادگری بپردازد.

ششم

تصویرسازی
مشفقانه و
تجربه حسی
مشفقانه

بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .انجام ریتم تنفسی آرامبخش ،معرفی قدرت تصویر سازی برای
انسانها و ارتباط آن با سه سيستم تنظيم هيجان ،تصویر سازی ایجاد مکانی امن ،رنگ آميزی مشفقانه .تکليف:
استفاده از تصویر سازی های مشفقانه هنگام مواجهه با رنج

هفتم

احساس مشفقانه

بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .انجام ریتم تنفسی آرامبخش قبل از تمرین .تمرین شفقتورزی به
خود ،تکنيک ایجاد یک تصویر مشفقِ ایدهآل و کامل برای خود ،اشارهای مختصر به مفهوم ترس از شفقت.
تکليف :مراجع تمرینهای یادگرفته را در خارج از جلسه و در محيط واقعی با دیگران بهکار برد.

هشتم

رفتار مشفقانه

بررسی تکليف و ارائه خالصهای از جلسه قبل .توضيح معنی واقعی رفتار مشفقانه ،توليد ایدههایی برای رفتار
مشفقانه ،آموزش نوشتن نامه مشفقانه به خود ،جمعبندی و ارائه خالصهای از جلسات گذشته .تکليف :مراجع هر
روز اقدامی مهربانانه برای خود یا فرد دیگری انجام دهد؛ مراجع ایدههایی برای رفتار مشفقانه توليد و تمرین کند؛
نامهای مشفقانه برای خود در خانه بنویسد.

نتيجة به دست آمده بزرگتر از  z=1/16باشد ،میتوان با
 11درصد اطمينان تغيير یا بهبودی بهدست آمده را به
مداخله نسبت داد .فرمول درصد بهبودی یکی از روشهای
سنجش ميزان پيشرفت آزمودنی ها در کاهش مشکالت
آماجی است .در فرمول درصد بهبودی ،نمرة فرد در آزمون
اول را از نمرة فرد در آزمون مجدد کم کرده و حاصل آن را

برای تجزیه و تحليل دادهها ،از روشهای ترسيم دیداری
(تحليل نمودار گرافيکی) ،شاخص تغيير پایا 1و فرمول درصد
بهبودی استفاده شده است .جکوبسون ،فولتی و
رونستُرف( )۲6برای اعتماد بيشتر به دادههای کارآزمایی
بالينی و همچنين سنجش بهتر کارایی ،روش شاخص تغيير
پایا را مطرح کردند .برای محاسبة شاخص تغيير پایا باید
انحراف معيار و پایایی بازآزمایی پرسشنامهها در دسترس
باشد .سپس نمرة آزمون از نمرة آزمون مجدد ۲تفریق شده و
حاصل آن بر خطای استاندارد تفاوتها تقسيم میشود .اگر

اثر1

)1- reliable change index (RCI
2- Test-Retest
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مجله روان شناسی بالينی

بر نمرة آزمون اول تقسيم می نمائيم .به اعتقاد بالنچارد
()۲3بر طبق این فرمول %11 ،کاهش در عالئم بهعنوان
موفقيت در درمان ،نمرات بين  %۲1تا  %11بهعنوان بهبودی
اندک ،و کاهش نمرات عالئم تا حد زیر  %۲1بهعنوان
شکست درمانی تلقی میشود.
یافتهها
ویژگیهای جمعيت شناختی آزمودنیها در جدول  ۲ارائه
شده است .جدول  3و  1نيز نمرههای چهار آزمودنی را در

آزمودنی

سن

تحصيالت

اول
دوم
سوم
چهارم

۲3
31
11
11

دیپلم
ليسانس
ليسانس
ليسانس

پرسشنامههای افسردگی و اضطراب در مراحل خط پایه،
مداخله و پيگيری نشان میدهد .همانطور که در جدول ۲
مالحظه میشود سن شرکت کنندگان در این پژوهش بين
 ۲3تا  11سال بوده که دو نفر از آنها دارای فرزند هستند.
تحصيالت سه نفر از آنان ليسانس و یک نفر دیپلم میباشد.
همچنين مدت زمان زندگی مشترک این شرکتکنندگان
بين  1ماه تا  ۲1سال و مدت زمانی که از طالق آنها گذشته
از  3ماه تا  1سال بوده است.

جدول  )2ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
چه مدت از
مدت زمان زندگی
سابقه رواندرمانی
طالق گذشته
مشترک
یک جلسه
 3ماه
 ۲سال
یک جلسه
 1ماه
 1ماه
یک جلسه
 13ماه
 ۲1سال
سه جلسه
 1سال
 1سال

وضعيت شغلی

تعداد فرزندان

خانهدار
خانهدار
شاغل
شاغل

ـــ
ـــ
3
۲

جدول  )3روند تغییر مراحل درمان متمرکز بر شفقت در پرسشنامه افسردگی

آزمودنی

ميانگين مرحله خط پایه

جلسه دوم

جلسه چهارم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

ميانگين مرحله درمان

شاخص تغيير پایا (درمان)

درصد بهبودی کلی پس
از درمان
درصد بهبودی پس از
درمان

ميانگين مرحله پيگيری

شاخص تغيير پایا
(پيگيری)

درصد بهبودی کلی پس
از پيگيری
درصد بهبودی پس از
پيگيری

اول

11

1

8

3

3

3

3,6

۲,16

11,3

3,1

3,11

31

دوم

11,3

11

1

1

3

8

8,6

.11

۲3,1

3,1

1,۲8

33,6

سوم

16,1

11

8

3

6

1

3,8

۲,11

1۲,3

۲

1,11

83,1

چهارم

11,۲

11

11

11

3

6

1

۲,11

11

3,1

۲,61

11,6

11,13

61,8

جدول  )4روند تغییر مراحل درمان متمرکز بر شفقت در پرسشنامه اضطراب

آزمودنی

ميانگين مرحله خط پایه

جلسه دوم

جلسه چهارم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

ميانگين مرحله درمان

شاخص تغيير پایا (درمان)

درصد بهبودی پس از درمان

درصد بهبودی کلی پس از
درمان
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ميانگين مرحله پيگيری

چهارم

۲1,1

۲1

۲۲

18

18

13

۲1

1,61

3۲

شاخص تغيير پایا (پيگيری)

سوم

۲3

11

11

11

16

11

11,8

1,۲3

31,3

11,1

۲,11

11,3

1۲

۲,11

13,1

درصد بهبودی پس از
پيگيری

دوم

11

11

1۲

11

1۲

1۲

1۲,1

.11

13,3

۲1,1

1

1,13

11

درصد بهبودی کلی پس از
پيگيری

اول

31

۲1

18

۲1

11

16

18,8

1,1۲

33,3

13,1

۲,83

11
11,3
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اثربخشی درمان متمرکز بر شفق ت بر افسردگی و...

نمودار  1نشان میدهد ميانگين و سطح نمرههای افسردگی
هر چهار آزمودنی در مرحله مداخله و پيگيری نسبت به
مرحله خط پایه کاهش یافته است .همچنين با توجه به
جدول  3مقادیر شاخص تغيير پایا بهدست آمده برای
آزمودنیهای اول ،دوم ،سوم و چهارم در مرحله بعد از
درمان ،به ترتيب  ،۲,11 ، .11 ، ۲,16و  ۲,11و در مرحله
پيگيری به ترتيب  1,11 ،1,۲8 ،3,11و  ۲,61به دست آمد
که با توجه به مقدار  ،)z =1,16( zهمه این مقادیر بجز
مقدارهای بهدست آمده شده برای آزمودنی دوم ،در سطح
آماری  P>1/11معنادار هستند .عالوه بر این ،درصد
بهبودی پس از درمان این چهار آزمودنی به ترتيب، 11,3 ،
 1۲,3 ،۲3,1و ( 11با درصد بهبودی کلی  )11,13و در
مرحله پيگيری بهترتيب  83,8 ، 33,6 ،31و ( 11,6با درصد
بهبودی کلی  )61,8میباشد که بر اساس طبقهبندی
بالنچارد ( )۲3ميزان اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر
افسردگی زنان مطلقه در مرحله درمان در طبقه بهبودی
اندک و در مرحله پيگيری در طبقه درمان موفق قرار
میگيرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان
نتيجه گرفت که درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش
افسردگی زنان مطلقه مؤثر است.
در نمودار  1مشاهده میشود ميانگين و سطح نمرههای
اضطراب آزمودنیها اول ،سوم و چهارم در مرحله مداخله و
پيگيری نسبت به مرحله خط پایه کاهش یافته است.
همچنين در جدول  1مالحظه میشود مقادیر شاخص تغيير
پایا بهدست آمده برای این سه آزمودنی (اول ،سوم و چهارم)
در مرحله بعد از درمان ،به ترتيب  ،1,۲3 ، 1,1۲و  1,61و در
مرحله پيگيری به ترتيب  ،۲,11 ،۲,83و  ۲,11بهدست آمد؛
بنابراین در سطح آماری  P>1/11معنادار هستند.
آزمودنیهای اول ،سوم و چهارم به ترتيب دارای درصد
بهبودی پس از درمان  31,3 ،33,3و  3۲و در مرحله پيگيری
دارای درصد بهبودی  11,3 ،11و  13,1میباشند که بر
اساس طبقهبندی بالنچارد ( )۲3ميزان اثربخشی درمان
متمرکز بر شفقت بر اضطراب این سه آزمودنی در مرحله
درمان در طبقه بهبودی اندک و در مرحله پيگيری در طبقه
درمان موفق قرار میگيرد .همچنين نمودار  1نشان میدهد
اگر چه ميانگين و سطح نمرههای اضطراب آزمودنی دوم در
مرحله مداخله و پيگيری نسبت به مرحله خط پایه کاهش

نمودار  )1روند تغییر نمرههای افسردگی و اضطراب
در مراحل خط پایه ،مداخله و پیگیری ( به ترتیب برای
آزمودنیهای اول تا چهارم)
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تمرینات درمان متمرکز بر شفقت است .تفکر مشفقانه ،رفتار
مشفقانه و تصویرسازی مشفقانه با ذهنآگاهی توليد شده و
انجام میپذیرند .ذهنآگاهی به افراد میآموزد تا چطور به
دنياهای درونی و بيرونی خود با کنجکاوی ،مهربانی و عدم
قضاوت توجه کنند( .)31همچنين ذهنآگاهی میتواند به ما
کمک کند تا از ذهنيتهای نشخوارگر خود و آسيبی که به
بار میآورند آگاه شده ،این چرخههای نشخوارفکری و افکار
خودانتقادی را بهتر درک کرده و آن را در هم بشکنيم.
بخش عمدهای از هيجانهای منفی که افراد تجربه میکنند
ناشی از نشخوارهای فکری است که بهدنبال تجارب منفی
در ذهن ایجاد میشود()3۲؛ میتوان گفت مؤلفههای
ذهنآگاهی با کاهش نشخوارگری افراد ،منجر به کاهش
هيجانهای منفی (افسردگی و اضطراب) در آنها میشود.
در واقع شفقت همانند یک ضربهگير در مقابل پيامدهای
منفی طالق عمل میکند.
همچنين در درمان متمرکز بر شفقت از طریق تحریک
سيستم امنيت (پيوستگی) ،ادراک خطر و تهدیدات در افراد
کاهش و در عوض ،رفتارهای مراقبتی ،همدالنه و مشفقانه با
دیگران افزایش مییابد( .)1۲درمان متمرکز بر شفقت
پيشنهاد میدهد که تالش برای تحریک سيستم امنيت و
رضایت با استفاده از تمرکز مجدد ،تصویرسازی ذهنی و
توجه مشفقانه مفيد خواهد بود .سيستم امنيت (پيوستگی) ما
را قادر میسازد که آرامش ،سکون و آسودگی را برای خود
فراهم کنيم و به ما کمک میکند تا تعادل خود را دوباره
بهدست آوریم .همچنين بر اساس رویکرد سبک تنظيم
هيجانی( ،)11درمان متمرکز بر شفقت همانند یک سبک
تنظيم هيجانی مثبت عمل نموده و هيجانات منفی فرد را
کاهش و هيجانات مثبت را جایگزین آن مینماید؛ لذا به نظر
میرسد که بهواسطه این خودتنظيمی هيجانی ،افسردگی فرد
کاهش یابد.
نکته مهم دیگر اینکه بسياری از آنچه در ذهن و مغز ما
میگذرد ،توسط ما طراحی نشده و بنابراین «تقصير ما
نيست» .فهم این نکته در درمان متمرکز بر شفقت مهم
است .روشن کردن این جنبه در اوقاتی که افراد افسردهاند یا
احساس میکنند که کنترل ذهن خود را از دست دادهاند،
نقشی کليدی در از بين بردن احساس بیارزشی ،بیفایدگی
و خوب نبودن دارد .مغز سرکشی که در طول ميليونها سال

یافته است اما با مشاهده جدول  ،1مقدار شاخص تغيير پایا
بهدست آمده برای این آزمودنی (دوم) در مرحله بعد از
درمان .11 ،و در مرحله پيگيری  1,13بهدست آمده است که
به دليل پایين بودن این مقادیر ،از ارزش  zیعنی 1/16
میتوان معنادار نبودن این یافته را به لحاظ آماری برای این
آزمودنی مالحظه کرد .درصد بهبودی آزمودنی دوم در مرحله
پس از درمان  13,3و در مرحله پيگيری  11است .درصد
بهبودی کلی این چهار آزمودنی در مرحله پس از درمان
 ۲1,1و در مرحله پيگيری  11,3میباشد که بر اساس
طبقهبندی بالنچارد ( )۲3ميزان اثربخشی درمان متمرکز بر
شفقت بر اضطراب زنان مطلقه در مرحله درمان در طبقه
بهبودی اندک و در مرحله پيگيری در طبقه درمان موفق
قرار میگيرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان
نتيجه گرفت که درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش اضطراب
زنان مطلقه مؤثر است.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر
شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه انجام گرفت.
یافتههای این پژوهش نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت
موجب کاهش افسردگی زنان مطلقه در مرحله مداخله نسبت
به مرحله خط پایه میشود و این کاهش تا چهار هفته پس از
درمان یعنی در مرحله پيگيری نيز همچنان ادامه مییابد.
این یافته از پژوهش حاضر با یافتههای شاهار و همکاران
( )18و دیدریخ و همکاران ( )11همخوان و هماهنگ است.
نتایج این پژوهشها نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت
میتواند افسردگی بيماران را کاهش و هيجانات مثبت و
شفقتِ آنها را افزایش دهد .در تبيين این یافته میتوان
گفت نشانگان افسردگی با سطوح باالی شرم و خود
انتقادگری ( )۲8و سطوح پایينتر شفقت با خود ارتباط ()۲1
دارند .درمان متمرکز بر شفقت برای کمک به افرادی که
سطوح باالیی از شرم و خودانتقادگری را تجربه میکنند
طراحی شده است( .)31خودانتقادگری شامل اشتغال فرد با
افکار محکومسازی است .چون افراد افسرده با شدت باالیی
از خودانتقادی و نشخوار فکری مواجه هستند ،بنابراین انتظار
میرود این درمان برای افراد افسرده و زنان مطلقه که دارای
افکار خودانتقادی و افسردگی هستند سودمند باشد .عالوه بر
این ذهنآگاهی مؤلفة مهمی است که از عناصر عمده در
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تحقيقات گویای آن است که آن دسته از بيماران مبتال به
اختالل اضطراب اجتماعی که از سطح باالتری از ذهنآگاهی
برخوردار هستند در مقایسه با بيمارانی که سطح ذهنآگاهی
آنها پایين میباشد ،در دوره پيگيری به ميزان کمتری
عالیم اضطراب را نشان میدهند( .)36همچنين نِف ()۲1
معتقد است مؤلفة ذهنآگاهی به فرد کمک میکند که از
شکلگيری افکار وارسی و معطوف به ارزیابی خود پيشگيری
کند و از آنجا که بخش عمدهای از اضطرابهایی که افراد
تجربه میکنند ناشی از افکار ذکر شده است که به دنبال
تجارب منفی ـ مانند طالق ـ در ذهن ایجاد میشود میتوان
گفت که درمان متمرکز بر شفقت با کاهش افکار وارسی
خود و خودارزیابیهای منفی ،باعث کاهش اضطراب میشود.
درمان متمرکز بر شفقت معتقد است بخش عمدهای از رنج
انسانی حاصل تعامل بين پاسخهای انگيزشی و هيجانی
بنيادین که قبل از تولد شکلگرفته است (کارکردهای متعلق
به مغز قدیم) و تواناییهای شناختی مغز جدید میباشد .بر
این اساس افسردگی ،اضطراب ،نگرانی و وحشتزدگی به
خاطر توانایی انسان در فکر کردن به شيوهای فراشناختی
است( .)۲1طبق یافتههای پژوهش حاضر ،درمان متمرکز بر
شفقت برای زنان مطلقه قابليت کاربرد داشته و میتواند
بهعنوان یک مداخلة روانشناختی سودمند در کاهش
افسردگی و اضطراب آنان مورد استفاده قرار گيرد .از
محدودیتهای این پژوهش روش نمونهگيری در دسترس،
کوچک بودن حجم نمونه و اجرای مکرر ابزارهای پژوهشی
بود .پيشنهاد میشود پژوهش مورد نظر با استفاده از
طرحهای آزمایشی و با نمونه ای با حجم بزرگتر انجام
شود.پيشنهاد دیگر آنکه با توجه به اثربخش بودن درمان
متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه ،
مشاوران خانواده و زوجدرمانگران از روشها و تمرینهای
این درمان برای زنان مطلقه استفاده نمایند .همچنين در
پژوهشهای آتی این روش با روشهای دیگر درمانی
مقایسه شود.
تشکر و قدردانی
در پایان از کليه شرکتکنندگان در این پژوهش و کارکنان
کلينيک طلوع دوباره شهر اهواز تشکر و قدردانی بهعمل
میآید.

تکامل خلقشده ،تمایالت ژنتيکیمان ،حسّی که از خود
داریم ،و خاطرات هيجانی گوناگونی که در شرایط اجتماعی
زندگی خود بهدست آوردیم ،هيچکدام انتخاب ما نبوده
است( .)1۲زمانی که صرف کمک به افراد میکنيم تا مسئلة
«تقصير ما نيست» را درک کنند ،واقعاً مفيد است و به افراد
کمک میکند تا شيوهای بسيار عينی و مشفقانهتر در مقابل
مشکالت خود اتخاذ کنند.
عالوه بر این نتيجة دیگر پژوهش حاضر نشان داد که درمان
متمرکز بر شفقت باعث کاهش اضطراب زنان مطلقه در
مرحلة مداخله نسبت به مرحلة خط پایه میشود و این
کاهش تا چهار هفته پس از درمان یعنی در مرحله پيگيری
همچنان ادامه مییابد .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای
بوئرسما ،هاکانسون ،سالومونسون و جانسون ( )13و مک
ایوان و گيلبرت ( )33میباشد .نتایج این پژوهشها نشان داد
که درمان متمرکز بر شفقت ،اضطراب افراد شرکتکننده در
پژوهش را کاهش داده است .در افراد مضطرب از بين سه
سيستم تنطيم هيجان ،سيستم متمرکز بر تهدید آنها
هميشه فعال است .این سيستم باعث هيجانهایی نظير
اضطراب ،خشم یا بيزاری میشود .درواقع مغز ما برای
پردازش تهدید ،در مقایسه با چيزهای لذتبخش ،اهميت و
اولویت قائل است( .)31هدف درمان متمرکز بر شفقت فعال
نمودن سيستم متمرکز بر امنيت است تا مراجع را به رضایت،
آرامش و بهزیستی برساند .تمرکز بر هيجانات مثبت باعث
میشود که هيجانات منفی به حداقل ممکن برسند چرا که
ما ظرفيت محدودی برای توجه به انواع هيجانات داریم(.)31
بر این اساس شفقت بهعنوان یک هيجان مثبت ،میتواند
باعث ساختن و گسترش دادن شود .بهعبارت دیگر شفقت،
افکار ،هيجانات و رفتارهای مثبت جدیدی را میسازد و
گسترش میدهد که با افکار و هيجانات منفیِ درگير با
افسردگی ،اضطراب و خودانتقادی در تضاد است .رفتار
مشفقانه که یکی از مهارتهای درمان متمرکز بر شفقت
است و بهمعنای انجام هر کاری است که برای شکوفا شدن
به آن نياز داریم می باشد از این نوع است .از سویی دیگر
میتوان به ماهيت و محتوای تمرینات درمان متمرکز بر
شفقت استناد نمود .در این تمرینات بر تنآرامی ،ذهن آرام و
مشفق و ذهنآگاهی تأکيد میشود ،که میتواند نقش
بسزایی در آرامش فرد و کاهش اضطراب داشته باشد .نتایج

01

1313  بهار،)33 (پياپی1 شماره،11 سال

مجله روانشناسی بالي نی
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