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چكيده
 اما پژوهشی که به بررسی. تابآوری و امید به زندگی پرداختهاند، مطالعات متعددی به بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت:زمينه
. پرداخته باشد مغفول مانده است2 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع
 پژوهش از نوع: روش. بود2  تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع:هدف
 جامعه آماری را در این پژوهش کلیه بیماران مبتالبه دیابت نوع دو تشکیل. پسآزمون و گروه گواه بود،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون
 نفر گروه آزمایش0۵  نفر که31  حجم نمونه پژوهش حاضر شامل. به مرکز مشاوره روان یار مراجعه کرده بودند032۹ میدادند که در سال
 مقیاس امیدواری،)210۴(  ابزار مورد استفاده طرح درمانی گیلبرت. نفر گروه گواه با روش نمونهگیری در دسترس در نظر گرفته شد0۵ و
 درمان: یافتهها. دادهها با تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.) بود2113(  دیویدسون- ) و مقیاس تابآوری کونور0220( اشنایدر
 بیمارانی که: نتيجهگيری.)p< 1/1۵( متمرکز بر شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتال به دیابت نوع دو ت ثیر معنادار داشت
 درمان متمرکز بر: واژه كليدها.در جلسات درمانی متمرکز بر شفقت شرکت کرده بودند تابآوری بیشتر و امید به زندگی بیشتری داشتند
2  دیابت نوع، امید به زندگی، تابآوری،شفقت
Background: Numerous studies have examined the effectiveness of treatment based on compassion, resilience,
and life expectancy. But research that examines the effectiveness of compassion-focused therapy on resilience
and life expectancy in people with type 2 diabetes has been overlooked. Aims: To determine the effectiveness
of compassion-focused therapy on resilience and life expectancy in people with type 2 diabetes. Method: The
research was semi-experimental with pre-test, post-test and control group design. The statistical population in
this study consisted of all patients with type 2 diabetes who had referred to Ravan Yar Counseling Center in
2019. The sample size of the present study included 30 people, 15 of whom were in the experimental group
and 15 in the control group with the available sampling method. The tool used was Gilbert's (2014) treatment
plan, Schneider's Hope Scale (1991), and Connor-Davidson's Resilience Scale (2003). Data were analyzed by
multivariate analysis of covariance. Results: Compassion-focused therapy had a significant effect on resilience
and life expectancy in people with type 2 diabetes (p< 0/05). Conclusions: Patients who participated in
compassionate therapy sessions were more resilient and more hopeful for life. Key Words: Compassionfocused therapy, resilience, life expectancy, type 2 diabetes
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مقدمه

روانشناختی میباشند و شکایت عمده به ترتیب میزان شیوع،

دیابت 0گروهی از بیماریهای متابولیکی را در برمیگیرد که

افسردگی ،وسواس فکری  -عملی ،شکایات جسمانی و اضطراب

مشخصه آنها باال بودن سطو گلوکز خون ناشی از درجات مختلف

گزارش گردیده است (نعمتپور ،شهبازیان و غالم پور )03۹2 ،و در

مقاومت بدن فرد در برابر انسولین یا اختالل ترشو انسولین است.

مطالعهای دیگر شیوع اختالالت روانشناختی در بیماران دیابتی بیش

دیابت نوع  0و  2دو شکل اصلی این بیماری هستند و دیابت نوع 2

از  3۱درصد گزارششده است (بهروز ،فرهادی ،بخت ،اکبری و

تقریباً در  21تا  2۵درصد مبتالیان دیده میشود (ایگد و دیسومک،

حیدری زاده.)0323 ،

 .)2102این بیماری با سرعت باالیی در جوامع مختلف رو به رشد

تاکنون پژوهشهایی در خصوص اثربخشی مداخالت شناختی -

است ،شیوع دیابت در ایران 03/۹ ،درصد (پیکاری )032۴ ،در کشور

رفتاری نظیر آموزش مدیریت تنیدگی و مداخالت مرتبط با آن در

آمریکا  ۱-۹درصد (مظفریان )210۱ ،و در جهان  2/۹درصد گزارش

مورد بیماران دیابتی انجامشده .برخی پژوهشگران با آموزش برخی

شده است .شیوع دیابت در طی دو دهه گذشته به نحو چشمگیری

فنون بهویژه تنشزدایی و پسخوراند زیستی به بیماران دیابتی نوع 0

افزایش یافته و در سال  2101به میزان  2۹۵میلیون مورد در جهان

و  2و نیز کاربرد درمانگری شناختی رفتاری ،شواهدی در ت یید

رسیده است .تخمین زده میشود که این مقدار تا سال  2131به بیش

اثربخشی این برنامهها در مهار کردن قند خون این بیماران به دست

از  ۴3۹میلیون نفر افزایش یابد (شاو ،سیکری و زیمت.)2101 ،

دادهاند (سورویت ،ون تیلبورك ،زاکر ،مک کاسکیل ،پارخ و

همچنین تخمین زده شده است که حدود  2۹2میلیون بیمار مبتال به

همکاران ،2112 ،اسماعیل ،وینکلی و ریب هشت ،211۴،عطاری،

دیابت در سطو جهان وجود دارد که نزدیک به  21درصد آنها متعلو

سرتیپ پور ،امینی و حقیقت ،211۱ ،محرابی ،فتی ،دوازده امامی و

به کشورهای در حال توسعه میباشند (خواجا و همکاران.)2101،

رجب ،03۹2 ،دوازدهامامی ،محرابی ،عطاری و روشن.)0322 ،

بیماری دیابت نوعی اختالل در سوختوساز بدن است .به

امروزه ،اعتقاد بر این است که در درمان و مهار کردن این

طوریکه بدن نمیتواند قند موجود در خون را بهطور کامل استفاده

بیماری ،یک رویکرد زیستی – روانی  -اجتماعی مورد نیاز است به

نماید .در طول دهههای گذشته ،جنبههای روانشناختی دیابت نظر

طوری که تغییر در سبک زندگی این بیماران و پایبندی به دستورات

بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است؛ زیرا دیابت یکی

درمانی ،میتواند شیوع و مهار کردن دیابت را تا  ۹۵درصد کاهش

از پرزحمتترین بیماریهای مزمن ازلحاظ هیجانی و رفتاری به

دهد )کاسپر .)211۵ ،به همین دلیل ،در درمان این بیماری از واژه

شمار میآید (عدیلی ،الریجانی و حقیقت پناه ،)211۱ ،این بیماری

مراقبت جامع استفاده میشود تا به این عامل توجه شود که درمان

عالوه بر عوارضی که بر تعداد کثیری از دستگاههای مختلف بدن

دیابت ،چیزی بیش از مهار کردن گلوکز خون است و باید به عوامل

میگذارد ،گرفتاریهای روانی ،اجتماعی عمدهای نیز دارد .کنار

شخصیت  -روانی  -اجتماعی مؤثر نیز توجه نمود (ردمن،211۴ ،

آمدن با این همه مشکالت و فرآیند طوالنی درمان ،بیماران مبتال را

تیلور ،کیم ،پارکر ،211۴ ،کاسپر .)211۵ ،زیرا ،افراد دارای سالمت

دچار بحرانهای متعدد میکند )اسنوك و اسکینر.)211۵ ،

روانشناختی ضعیف ،انگیزه و قدرت هیجانی کافی برای مدیریت

عدم پذیرش بیماری ،حساس شدن به نوسانات قند خون ،نیاز به

دیابت خود را ندارند )اسنوك و اسکینر .)211۵ ،این بیماری میتواند

تزریو انسولین ،محدودیت در رژیم غذایی و میزان فعالیت ،نیاز برای

با عوارض طوالنی مدتی چون ،کاهش سالمت روانی بیماران دیابتی،

مراقبت دقیو و مداوم از خود و احتمال بروز عوارض جسمانی جدی

عدم پیگیری مناسب درمانهای دارویی و رژیمی (گونزالز و پیروت،

نظیر مشکالت کلیوی ،چشمی و قلبی سبب بروز مشکالت

 )211۹و افزایش مرگومیر (فیشر و همکاران )211۹ ،همراه باشد.

روانشناختی در افراد دیابتی میگردند (وایت و کریگ.)2110 ،

برآورد شده که در سال بار مالی ناشی از دیابت در حال حاضر

یافتههای پژوهشی با عنوان بررسی مشکالت روانی مبتالیان به دیابت

برای دولت در ایران  211میلیارد تومان است که این میزان بیشتر هزینه

نشان میدهد که  ۴1درصد جمعیت مورد مطالعه دارای مشکالت

مستقیم دارویی است ،همچنین در ایران  0۱درصد از هزینههای
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جواد سیدجعفری و همکاران

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی...

بیمارستانی به بیماران مبتالبه دیابت مربوط است .از سوی دیگر در

زندگی بیماران دیابتی نشان داد که بین رواندرستی معنوی و باور

ایران هزینه معالجه یک بیمار مبتالبه دیابت در مدت یک ماه  ۹1هزار

دینی با امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه وجود دارد .در پژوهشی

تومان است و درصورتیکه دیابت همراه با عوارض باشد این مخارج

دیگر با عنوان بررسی اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری به شیوه

به پنج برابر افزایش مییابد (انوشه )0321 ،بنابراین شناخت مشکالت

گروهی بر سالمتروان و امید به زندگی بیماران دیابت که در زمینهی

رواشناختی این بیماران و تالش در جهت رفع و یا کاهش این

امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت انجام شد ،نتایج پژوهش نشان داد

مشکالت ،بهویژه در کشورهایی همچون ایران ،ضروری است.

که درمان شناختی  -رفتاری موجب افزایش امید به زندگی بیماران

ارزیابی ،تشخیص ،شناسایی و مداخله برای اینگونه مشکالت

مبتالبه دیابت نوع دو میشود (کاظمی و صادقی .)032۵ ،یافتههای

میتواند در افزایش امید به زندگی و تابآوری 0افراد مبتالبه دیابت

پژوهش (کیوان ،علیخانی ،خضریمقدم و رجب )032۹ ،بر درمان

نوع دو نقش مهمی ایفا میکند .همچنین با توجته بته اینکته امیتد بته

کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهنآگاهی بر فعالیتهای خود مراقبتی و

زندگتی بتاال ،باعتث بهبتود ستالم روانتی و رضایتت از زندگتی

امید به زندگی در بیماران مبتالبه دیابت نوع دو ت کید میکند و این

بیمتاران میشود ،لتذا تتالش بترای افزایتتش امیتتد بتته زندگتتی

درمان را بهعنوان یکی از انواع درمانهایی که میتواند به افراد

بیمتتاران امتتری ضتتروری و اجتنابناپذیر است (داگلبی و همکاران،

کمک کند تا باعث افزایش فعالیتهای خود مراقبتی و امید به زندگی

 ،2103کمری و فتوآبادی .)0320 ،امید به زندگی در بدو تولد،

بیماران دیابتی شود ،معرفی میکند .یافتههای این پژوهش با یافتههای

معرف متوسط سالهایی است که یک نوزاد زنده به دنیا آمده عمر

پتژوهش گترگ و همکاران ( ،)2112ون ستان و همکتاران (،)2100

خواهد کرد ،بهشرط آنکه احتمال مرگ او برای سالهای آیندة

شتایقیان و همکاران ( ،)032۴نیکوگفتار و قاسمی جوبنه (،)032۵

زندگی مانند انسانهای زمان حال باشد (شیخاالسالمی0320 ،؛ به نقل

حتر و همکاران ( ،)0322شاپیرو و همکاران ( ،)2100ولیدی پتاك و

از جعفرنیا ،بادله ،سیفی ،حسنی و مدنیفر .)032۵ ،امید به زندگی

همکتاران ( ،)032۵فختری و همکتاران ( )032۱و ختدابخش

یک شاخص آماری است که نشان میدهد متوسط طول عمر در

پیرکالنی و همکاران ( )0322همسو است.

جامعه چقدر است و یا بهعبارت دیگر هر عضو آن چند سال میتواند

یکیدیگر از متغییرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار

توقع طول عمر داشته یاشد .هرچه شاخصهای بهداشتی و همچنین

میگیرد تابآوری است .تابآوری عاملی است که به افراد در

درمانی بهبودیابد ،امید به زندگی افزایش خواهد یافت و اینرو این

رویارویی و سازگاری با موقعیتهای سخت و تنشزای زندگی

شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و عقبماندگی

کمک میکند و افسردگی را کاهش میدهد (وایت ،درایور و وارن،

کشورها است (ماریوس ،پاسکاریو ،کانوداس  -رومو و پل.)210۹ ،

 .)2101همچنین ،توانایی سازگاری با درد ،کیفیت زندگی را افزایش

افراد اگر احساس کنند که زندگی آنها معنادار است و به ارزشهای

میدهد (اسمیت .)2113 ،درواقع ،تابآوری ،نه پایداری در برابر

که به زندگی خود میدهند ،اطمینان داشته باشند ،امیدوارتر خواهند

آسیبها و شرایط تهدیدکننده است و نهحالتی انفعالی در رویارویی

بود (برگمن ،بودنر و هابر .)210۹ ،در مورد اهمیت امید به زندگی در

با شرایط خطرناك است؛ بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط

بیماران مبتالبه دیابت نوع دو میتوان به مطالعات مختلفی که در این

پیرامونی خود است .میتوان گفت تابآوری توانمندی فرد در

زمینه انجام شده است اشاره نمود .در پژوهشی با عنوان پیشبینی امیتد

برقراری تعادل زیستی  -روانی در شرایط سخت است (لینداستروم،

بته زندگتی در بیماران دیابتتی بتر استاس خودکارآمتدی ،حرمت

 .)2100افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که تابآوری

خود و حمایتت اجتماعتی ادراكشده ،یکی از نتایج این پژوهش

نوعیترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی است

ارتباط معنیدار بیتتن خودکارآمتتدی و امیتتد بتته زندگتتی بیمتاران

(عشورنژاد.)032۵ ،

بود (دمیرچی و صمدی فرد .)032۹ ،صمدی فرد ( )032۵در پژوهش

درمان مبتنی بر شفقت به خود ،سبب ایجاد یک برخورد توام با

خود با عنوان ارتباط رواندرستی معنوی و باورهای دینی با امید به

محبت و پذیرا نسبت به ابعاد نامطلوب خود و زندگی خود شده و از

Resilience
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سه مؤلفه اصلی برخوردار است :در وهله اول ،شامل مهربانی با خود

خودش است (نف .)2112 ،نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از

و درك خود در سختیها و یا در زمان مشاهده نابسندگیهاست .دوم

این است که رفتار نامهربانانه و عدم شفقت خود ،رفتاری توأم با

شفقت به خود با عطف توجه به مشترکات انسانی ،رنج و شکست را

نامهربانی و شفقت نسبت به دیگران را نیز در پی خواهد داشت (نف،

از ابعاد اجتنابناپذیر تجربیات مشترك بشر میپندارد و سرانجام

 .)2112در مقابل این مسئله نیز اثباتشده است که رفتار مهربانانه و

آگاهی متعادل نسبت به احساسات خود ،از مؤلفههای شفقت به خود

شفقت خود ،رفتاری توأم با مهربانی و شفقت نسبت به دیگران را به

میباشد (نف ،کیرك پاتریک و راد211۱ ،؛ به نقل از عبدالکریمی،

دنبال دارد .در حقیقت نف و برتواس ( )2102نشان دادند که افرادی

قربان شیرودی ،خلعتبری و زربخش .)0322 ،برخی از پژوهشهایی

که رتبه باالتری ازنظر شفقت خوددارند ،در روابطشان نیز رفتارهای

که تاکنون در رابطه با درمان متمرکز بر شفقت 0و تابآوری صورت

مثبتتری از خود نشان میدهند .ازاینرو گیلبرت ( )2112به استفاده

گرفتهاند میتوان به مطالعه طاهر کرمی ،حسینی و دشت بزرگی

از این سازه در فضای جلسات درمان اقدام کرد و درنهایت درمان

( ،)0322قطور ،پوریحیی ،داورنیا ،سلیمی و شاکرمی (،)0322

متمرکز بر شفقت را مطرح کرد.

درمان متمرکز بر شفقت توسط پل گیلبرت در پاسخ به این

شیرکوند و مکوندحسینی ( )032۹و شفیعی ،اکبری و حیدریراد

مشاهده تدوین شد که بسیاری از مردم ،بهویژه افرادی که شرم و خود

( )0322اشاره کرد.
همچنین نتایج مطالعات پیشین در ارتباط با تابآوری نشان

انتقادی باالیی دارند ،هنگام ورود به درمانهای سنتی در ایجاد

میدهد که افزایش تابآوری منجر به توان مقابله بیشتر با مشکالت

صدای درونی مهربان و خود حمایتگر دشواریهایی بر چهار حوزه

میگردد .بر اساس مشاهدات بلسکی ( )2112افراد با تابآوری باال

تجارب پیشین و تاریخچهای ،ترسهای اساسی ،راهکارهای احساس

رویدادهای تنشزا را کمتر تهدیدآمیز ادراك میکنند و بهجای

امنیت و پیامدها و نتایج پیشبینینشده متمرکز است (اشوورث،

سرکوب کردن ،بهاحتمال بیشتری در پی جستوجو کمک

گریسی و گیلبرت .)2100 ،درمان متمرکز بر شفقت بر مبنای رویکرد

برمیآیند .لذا ،به دلیل اهمیت زیادی که تابآوری در سالمتروان

تکاملی نسبت به کارکردهای روانشناختی است .بر اساس این

افراد دارد (داودو ،استوارت ،ریچی و چادیو )2101 ،همواره برای

رویکرد ،انگیزشها و قابلیتهای شفقتورزی با نظامهای مغزی

شناخت عوامل مؤثر در افزایش آن تالش میشود .برخی

تکاملیافتهای مرتبط داست که زیربنای رفتارهای دلبستگی،

پژوهشگران مانند هاکینز ،کاتاالنو و میلر 0222 ،نیز تابآوری را

نوعدوستی و مهرورزی قرار دارند .کارکرد طبیعی شفقت نیز ایجاد

سازهای شناختی دانستهاند (دهقانی .)032۴ ،کهولیک ( )2100نیز

رفتارهای مهرجویانه ،فراهم کردن موقعیتهایی برای بههمپیوستگی،

گزارش نمود که توانش شناختی و بهویژه فراشناختی مانند ذهن

امنیت ،تسکین بخشی ،مشارکت ،ترغیب و حمایت است (دپوئه و

آگاهی میتوانند با افزایش توانایی فرد برای تنظیم هیجانی و توانش

مورونه  -استروپنسکی .)211۵ ،محور اصلی درمان متمرکز بر شفقت

های کنار آمدن ،تابآوری او را بهبود بخشد .درمانهای موج سوم

پرورش ذهن شفقتورز است .در حقیقت ،درمانگر با توضیو و

شناختی که مشخصه آنها تمرکز بیشتر بر عملکرد است تا محتوای

تشریو توانش و ویژگیهای شفقت به مراجع ،بهتدریج این کار را

شرایط تحول روزافزونی داشته (یانگ ،کالسکو و ویشار )2113 ،و

انجام میدهد .بنابراین از طریو ایجاد و یا افزایش یک رابطه شفقت

بر مفاهیمی مانند ذهنآگاهی و بافتگرایی ،شفقت نسبت به دیگران

ورز درونی مراجعان با خودشان ،بجای سرزنش کردن ،محکوم

و نسبت به خود ت کید دارند.

کردن ،و یا خود انتقادی ،کمک الزم به مراجعان میشود (گیلبرت،

ازجمله این درمانها ،درمان مبتنی بر شفقت است که توجه

 .)2112مسائل یادشده ضرورت ت مین امکانات درمانی مناسب در

درمانگران نوین را حتی برای بیماریهای خاص جلب کرده است

زمینه مهار کردن هر چه مطلوبتر بیماری دیابت را ت یید مینماید.

(روزمورنته ،مورا ،نادال ،بلد و برنگر .)2102 ،شفقت خود شامل

بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر

گسترش و بسط محبت ،عشو و درك فرد نسبت به درد و رنجهای

Compassionate treatment
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اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی...

جلسه دوم :توضیو و تشریو شفقت :اینکه شفقت چیست و

شفقت بر میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع 2

چگونه میتوان از طریو آن بر مشکالت فائو آمد .آموزش ذهن

انجام شد.
روش

آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس ،آشنایی با سیستمهای

این طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون،

مغزی مبتنی بر شفقت.

پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری را در این پژوهش کلیه

جلسه سوم :آشنایی با خصوصیات افراد شفقتورز ،شفقت نسبت

بیماران مبتالبه دیابت نوع دو تشکیل میدادند که در سال  032۹به

به دیگران ،پرورش احساسگرمی و مهربانی نسبت به خود ،پرورش

مرکز مشاوره روان یار تهران مراجعه کرده بودند .حجم نمونه پژوهش

و درك اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حس

حاضر شامل  31نفر که  0۵نفر گروه آزمایش و  0۵نفر گروه گواه با

اشتراکات انسانی) در مقابل احساسات خود تخریبگرانه .آموزش

روش نمونهگیری در دسترس در نظر گرفته شد .مالكهای ورود به

افزایشگرمی و انرژی ،ذهنآگاهی ،پذیرش ،خرد و قدرت ،گرمی

مطالعه عبارت از ( )0پذیرش داوطلبانه شرکت در پژوهش )2( ،عدم

و عدم قضاوت.

مصرف داروی روانپزشکی )3( ،نمره زیر  0۵در مقیاس امید به

جلسه چهارم :ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی

زندگی و ( )۴نمره زیر  ۵1در مقیاس تابآوری بودند ،و مالكهای

شخصیت خود بهعنوان شفقتورز یا غیر شفقتورز با توجه به مباحث

خروج از مطالعه شامل ( )0عدم تمایل شرکتکنندگان به ادامه

آموزشی ،شناسایی و کاربرد تمرینهای پرورش ذهن شفقتورز،

درمان )2( ،عدم حضور بیمار در دو جلسه از جلسات درمانی

ارزش شفقت ،همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران.

میشدند .به جهت رعایت مالحظات اخالقی پژوهش ،برای ورود به

جلسه پنجم :آموزش سبکها و فنهای ابراز شفقت (شفقت

پژوهش از زوجین بهصورت کتبی در رضایت گرفته شد و

کالمی ،شفقت عملی ،شفقت مقطعی و شفقت پیوسته) و بهکارگیری

پژوهشگران متعهد گردیدند که اصل رازداری و فاش نکردن

این فنها در زندگی روزمره و برای والدین ،دوستان و آشنایان.

اطالعات شخصی افراد را رعایت نمایند .در اندازهگیری اول یک

جلسه ششم :آموزش توانش های شفقت به شرکتکنندگان در

پیشآزمون برای همه بیماران اجرا شد ،در ادامه از بین بیمارانی که

حوزههای توجه شفقت ورز ،استدالل شفقتورز ،رفتار شفقتورز،

نمره مساوی یا کمتر از نقطه برش در پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

تصویرپردازی شفقتورز ،احساس شفقتورز و ادراك شفقتورز،

( )0۵و تابآوری ( )۵1کسب کرده بودند  31نفر بهصورت تصادفی

ایفای نقش فرد در سه بعد وجودی خود انتقادگر ،خود انتقاد شونده

انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 0۵نفر) و گواه (0۵

و خود شفقتورز با استفاده از فن صندلی خالی گشتالت ،پیدا کردن

نفر) جایگزین گردیدند .سپس گروه آزمایش درمان متمرکز بر

لحن و تن صدای خود انتقادگر و خود شفقتگر درونی هنگام

شفقت را در  ۹جلسه دریافت کردند درحالیکه گروه گواه درمانی

گفتگوی درونی و مشابهت آن با الگوی گفتگوی آدمهای مهم

را دریافت نکردند .درنهایت نیز پسآزمون برای هر دو گروه اجرا

زندگی مانند پدر و مادر.

شد .روش تحلیل داده نیز از نوع تحلیل کوواریانس چند متغیره بود

جلسه هفتم :پر کردن جدول هفتگی افکار انتقادگر ،افکار شفقت

که با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.

ورز و رفتار شفقتورز .پیدا کردن رنگ ،مکان و موسیقی شفقتگر

ابزار

که اجزای تصویرپردازیهای شفقتورز میتوانند باشند ،کاربر روی

شرح مختصری از جلسات درمان متمرکز بر شفقت مبتنی بر

ترس از شفقت به خود و موانع پرورش این خصیصه .آموزش فنون

طرح درمانی گیلبرت ( )210۴تهیه شد و در  ۹جلسه به شرح ذیل اجرا

تصویرپردازی ذهنی شفقتورز ،تنفس تسکینبخش ریتمیک ،ذهن

گردید.

آگاهی و نوشتن نامه شفقتورز.

جلسه اول :اجرای پیشآزمون  -آشنایی درمانگر و اعضای گروه

جلسه هشتم :جمعبندی و نتیجهگیری و پاسخگویی به سؤاالت

با یکدیگر ،گفتگو درباره هدف تشکیل جلسات و ساخت کلی آن،

اعضا و ارزیابی کل جلسات ،تشکر و قدردانی از اعضا جهت شرکت

بررسی انتظارات از برنامه درمانی ،آشنایی با اصول کلی درمان

در جلسات ،اجرای پسآزمون.

متمرکز بر شفقت و تمایز شفقت با ت سف برای خود.
595

دوره  ،02شماره ،22پاییز(آبان) 0322

مجله علوم روانشناختی

مقیاس امیدواری اشنایدر :0این مقیاس توسط گروه اشنایدر و

بیماران با استرس پس از ستانحه انجامشده استت .طیف پاسخگویی

همکاران ( )0220ساخته شد و شامل اندازهگیریهای خود گزارشی

به آن از نوع لیکرت  ۵درجهای بوده که از کامالً غلط ( )0تا کامالً

صفت و حالت امیدواری هستند .این پرسشنامه شامل  02سؤال

درست ( )۵میباشد .برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه،

چهارگزینهای است که آزمودنی از بین پاسخهای کامالً غلط ،تا

مجموع امتیازات همه سؤاالت باهم جمع میشوند .این امتیاز دامنهای

حدی درست و کامالً درست که به ترتیب تراز  3 ،2 ،0و  ۴شمارهای

از صفرتا  011را خواهد داشت .هر چه این امتیاز باالتر باشد ،بیانگر

در گستره  ۹-32قرار میگیرد .قابلیت اعتماد این آزمون روی چهار

میزان تابآوری بیشتر فرد پاسخدهنده خواهد و برعکس .نمره باالتر

گروه نمونه برابر  1/۹۴بود و قابلیت اعتماد باز آزمایی  01هفته بعد

از  ۵1نشانگر افراد دارای تابآوری خواهد بود و هرچه این امتیاز

آن  1/۹1بود .همبستگی آن با مقیاس ناامیدی بک  /۵0و همبستگی

باالتر از  ۵1باشد ،به همان میزان شدت تابآوری فرد نیز باالتر

آن با افسردگی بک برابر بود با  .-1/۴2این آزمون دو گزینه انگیزه

خواهد بود و برعکس .تهیهکنندگان این مقیاس اعتقاد دارند که این

(داشتن راهحل) و اراده (رسیدن به راهحل) را میسنجد .این آزمون

پرسشنامه بهخوبی قادر است افراد تابآور و غیر تابآور را در

روی  ۴۵آزمودنی ایرانی اجرا شد و قابلیت اعتماد آن 1/23

گروههای بالینی و غیر بالینی تشخیص دهد و میتواند در موقعیتهای

بهدستآمده است .همچنین همبستگی آن با شادکامی آکسفورد که

بالینی و پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد .این پرسشنامه  2۵گویه دارد

روی  31آزمودنی اجرا شد 1/20 ،بهدستآمده که نشانگر اعتبار این

و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود هفت عامل (احساس

آزمون است .نمرات باالتر ،نشاندهنده امید به زندگی بیشتر در فرد

توانایی فردی ،مقاومت در برابر ت ثیرات منفی ،پذیرش مثبت تغییر،

پاسخدهنده و نمرات پایینتر ،نشاندهنده امید به زندگی کمتر در فرد

اعتماد به غرایز فردی ،احساس حمایت اجتماعی ،ایمان و رویکرد

پاسخدهنده است .درستی و قابلیت اعتماد ایتن مقیتاس در ایران در

عملگرایانه به فنون حل مسئله) را برای مقیاس تابآوری ت یید کرده

پژوهش ت ییدشده استت .الزم بتته ذکتتر استتت کتته در ایتتن

است ،چون پایایی و روایی زیرمقیاسها هنوز بهطور قطعی ت یید

پتتژوهش از نمتتره کتتل پرسشنامه امید استفاده شد .در پژوهش

نشدهاند ،در حال حاضر فقط نمرة کلی تابآوری برای هدفهای

حاضر قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ

پژوهشی معتبر محسوب میشود (کانر و دیویدسون2113 ،؛ به نقل از

 1/۱۵بهدستآمده است.

بشارت ،عباسپور و دوپالنی .)03۹2 ،در پژوهش جوکار ()03۹۱

مقیاس تابآوری کونور  -دیویدسون :2این پرسشنامه توسط

آلفای کرونباخ پرسشنامه کانر و دیویدسون  1/23گزارششده است.
يافتهها

کونور و دیویدسون ( )2113ساختهشده است و جهت اندازهگیری
قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیهشده است .بررسی ویژگیهای

میانگین و انحراف معیار نمره تابآوری و امید به زندگی گروه

روانسنجی ایتن مقیتاس در شتش گتروه؛ جمعیتت عمتومی،

گواه و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون در جدول  0ارائهشده

مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی

است.

روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از
جدول .0شاخصهای توصیفی مربوط به تابآوری و امید به زندگی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
متغیرها

گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

تاب آوری

)۵/(۴2/1۹

)۹/2۴(۵2/33

)2/02(۵۴/03

)۱/۴2(۵۴/12

امید به زندگی

)00/2۵(۱3/23

)0۴/20(2۹/2۱

)1/۹2(31/۵۴

)0/11(2۱/2۱

snyder's Hope Scale

1.

Connor Davidson Resilience Scale
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جدول .2تحلیل کوواریانس چند متغییره برای تابآوری و امید به زندگی
اثرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

مجذور میانگین

F

سطو معناداری

اندازه اثر

تاب آوری

2321/2۱3

0

32/2۱3

32/2۵۱

1/11۵

1/2۴

امید به زندگی

۹22/32

0

2321/2۱3

۱2/۱۹2

1/11۵

1/۹2

با توجه به جدول  2میانگین گروه آزمایش و گواه در متغییر

آزمون مجاز است .نتایج جدول  2نشان داد که با تعدیل نمرات

تابآوری به ترتیب  ۴2/1۹و  ۵۴/03بودهاند .پس از ارائه درمان

پیشآزمون ،بین گروههای آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون در

میانگین این دو گروه در متغییر تابآوری به ترتیب  ۵2/33و ۵۴/12

متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p< 1/1۵به عبارتی

شدهاند .میانگین گروه آزمایش افزایش قابل مالحظهای را نشان

با اطالعات موجود در مورد  Fدر متغییر تابآوری ( )32/2۵۱و متغییر

میدهد و گروه گواه کمی کاهش داشته است .در متغییر امید به

امید به زندگی ( )۱2/۱۹2میتوان به اثربخش بودن درمان متمرکز بر

زندگی به ترتیب  ۱۱/23و  31/۵۴بودهاند .پس از ارائه درمان میانگین

شفقت اشاره نمود .با توجه به این یافته فرضیه پژوهش ت یید میشود

این دو گروه در متغییر امید به زندگی به ترتیب  2۹/2۱و 2۱/2۱

و میتوان گفت که درمان متمرکز بر شفقت سبب افزایش تابآوری

شدهاند .میانگین گروه آزمایش افزایش قابل مالحظهای را نشان

و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع دو میشود .اندازه اثر 1/2۴

میدهد و گروه گواه کمی کاهش داشته است.

و  1/۹2به ترتیب برای تابآوری و امید به زندگی نیز نشان میدهد
که این تفاوت در جامعه بزرگ و قابلتوجه است.

برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون،

بحث و نتيجهگيری

از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد .آزمون لوین
محاسبهشده در مورد متغیر تابآوری به لحاظ آماری معنیدار نبود

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر

[ 0۱(= 3/12۵ P= 1/022>1/1۵و  .]F)0بنابراین مفروضه همگونی

میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع دو بود .بر

واریانسها ت یید شد .همچنین آزمون لوین محاسبهشده در مورد متغیر

اساس نتایج بهدستآمده میتوان گفت که درمان متمرکز بر شفقت

=P

باعث افزایش میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت

 0۱(= 2/1۵۱و  .]F)0بنابراین مفروضه همگونی واریانسها ت یید شد.

نوع دو شده است نتایج پژوهش نشان میدهد که فنون درمان متمرکز

مفروضه مهم تحلیل کوواریانس یعنی همگونی ضرایب رگرسیون از

بر شفقت در میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت

طریو بررسی اثر تعاملی متغیر مستقل و پیشآزمون متغیر وابسته بر

نوع دو ت ثیرگذار بوده است .در درمان متمرکز بر شفقت ،افراد

پسآزمون آن انجام شد که نتایج حاکی از معنادار بودن میزان  Fدر

میآموزند که از احساسات دردناك خود اجتناب نکرده و آنها را

سطو  1/1۵بود [ .]F= 0/۹۱۴ P= 1/2۵2>1/1۵برای تعیین توزیع

سرکوب نکنند ،بنابراین میتوانند در گام اول ،تجربه خود را بشناسند

جامعه (نرمال بودن دادهها) از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

و نسبت به آن احساس شفقت داشته باشند (ایرونز و الد .)2102 ،در

استفاده شد که برای متغیر تابآوری در پیشآزمون و پسآزمون

تمرینهای خودشفقتی بر تنآرامی ،ذهنآرامی ،شفقت به خود و

گروه آزمایش به ترتیب  )P= 1/211( 1/0۹۵و )P= 1/211( ،1/0۵۵

ذهنآگاهی ت کید میشود که نقش بسزایی در آرامش ذهن فرد،

و در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل به ترتیب 1/21۵

کاهش تنیدگی و افکار خودآیند منفی خواهد داشت (گیلبرت،

( )P=1/211و  )P= 1/211( ،1/210بود ،همچنین برای متغیر امید به

 ،210۴نف و گریمر.)2103 ،

امید به زندگی نیز به لحاظ آماری معنیدار نبود [1/02۹>1/1۵

زندگی آوری در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش به ترتیب

فرضیه این مطالعه مبنی بر اینکه درمان متمرکز بر شفقت باعث

 )P= 1/211( 1/02۵و  )P= 1/211( ،1/0۴3و در پیشآزمون و پس

افزایش میزان تابآوری و امید به زندگی افراد مبتالبه دیابت نوع دو،

آزمون گروه کنترل به ترتیب  )P= 1/211( 1/021و ،1/212

ت یید شد ..این یافته از پژوهش حاضر با یافتههای قطور ،پور یحیی،

( )P=1/211بود .در آزمون انجامشده سطو معناداری  1/1۵در نظر

داورنیا ،سلیمی و شاکرمی ( )0322و طاهرکرمی ،حسینی و دشت

گرفته شد که نشاندهنده طبیعی بودن توزیع جامعه است .با توجه به

بزرگی ( )0322همسو است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت افراد

برقراری مفروضههای تحلیل کوواریانس چند متغیری ،استفاده از این

مبتالبه دیابت نوع دو با بسیاری از اختالالت روانشناختی ازجمله
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افسردگی و اضطراب درگیر هستند ،همین موارد میتوانند بهراحتی

مشاوره روان یار تهران انجامشده است که این امر میتواند

فرد مبتال را ازلحاظ امید به زندگی در شرایط بد و ناگواری قرار

تعمیمپذیری نتایج را به شهرها و افراد دیگر کاهش دهد .نحوه

دهند ،از طرف دیگر انسانها بهطورکلی موضوع شفقتورزی و

نمونهگیری نیز از نوع در دسترس بوده است که باید مورد توجه قرار

مهربانی نسبت به خود را نیاموختهاند که این موضوع نیز میتواند برای

گیرد .نقطه قوت این پژوهش جدید بودن استفاده از درمان متمرکز

آنها مزید بر علت شود .بنابراین افراد در این درمان ابتدا با استفاده از

بر شفقت در بررسی افراد مبتالبه دیابت نوع دو بود .با توجه به نتایج

ذهنآگاهی (بهوشیاری) ،تجربه هیجانی خودشان را میشناسند و

پژوهش و تجربیات پژوهشگر در حین کاربر روی افراد مبتالبه دیابت

سپس بازخوردی مشفقانه نسبت به احساسات منفی خود پیدا میکنند

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ت ثیر درمان متمرکز بر شفقت

(نف و گریمر .)2103 ،در درمان متمرکز بر شفقت ،افراد میآموزند

بر روی مشکالت دیگر این افراد بهویژه افسردگی و اضطراب بررسی

که از احساسان دردناك خود اجتناب نکرده و آنها را سرکوب نکنند،

شود .با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که درمان

بنابراین میتوانند در گام اول تجربه خود را بشناسند و نسبت به آن

متمرکز بر شفقت میتواند ت ثیرگذاری مناسبی جهت افزایش

احساس شفقت داشته باشند .در این فن درمانی بهجای تمرکز بر تغییر

تابآوری و امید به زندگی بیماران مبتالبه دیابت نوع دو داشته باشد.

خودارزیابی افراد ،رابطه افراد با خودارزیابی آنان تغییر مییابد .در

منابع

تمرینهای شفقت بر تنشزدایی ،ذهنآرام ،دلسوز و ذهنآگاهی

آرامی ،سیدجواد؛ ثناگوی محرر ،غالمرضا و شیرازی ،محمود (.)0322

ت کید میشود که نقش بسزایی در آرامش ذهن فرد ،کاهش تنیدگی

اثربخشی آموزش گروهی با ت کید بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل
بر بهبود کیفیت خواب و مؤلفههای آن در بیماران مرد تحت

و افکار خود آیند منفی خواهد داشت (هرویت  -مایتلند ،ویدال ،بال

درمان با متادون .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی02 ،

و ایرونز.)2100 ،

(.3۹0-32۵ ،)۹2

در تبیین دیگر میتوان به این موضوع اشاره کرد که مهمترین

بشارت ،محمدعلی و عباس پوردوپالنی ،طاهره ( .)03۹2رابطه راهبردهای

مسئلهای که این بیماران با آن درگیر هستند ،عدم شفقت و مهربانی

فراشناختی و خالقیت با تابآوری در دانشجویان .نشریه

نسبت به خود ،عدم خودمراقبتی و درنتیجه تابآوری و امید به

روانشناسی اجتماعی (یافتههای نو در روانشناسی)-02۴ ،)0۴( ۵ ،

زندگی پایین است که این مسئله بر اساس مؤلفههای درمان متمرکز

.000

بر شفقت قابل اصالح است.

بهروز ،بهروز؛ فرهادی ،مهران؛ بخت ،نسیم؛ اکبری ،فاطمه و حیدریزاده،

نف ( )2112خود شفقتی را سازهای سه مؤلفهای شامل مهربانی با

نسرین ( .)0323شیوع اختالالت روانشناختی در مبتالیان به دیابت:

خود در مقابل قضاوت کردن خود ،اشتراکات انسانی در مقابل انزوا

اهمیت جنسیت و تحرك جسمانی .مجله مطالعات علوم پزشکی،

و بهوشیاری در مقابل همانندسازی افراطی تعریف کرده است.

.۵21-۵۱0 ،)2( 2۵

پیکاری ،نازنین ( .)032۴مطالعه جامع در مورد روندهای ملی و فرعی،

ترکیب این سه مؤلفه مرتبط ،مشخصه فردی است که به خود شفقت

تعادل و عدم تعادل شیوع گلوکز و دیابت ناشتا در جمعیت ایران

میورزد .پژوهشهای گستردهای نشان میدهند که شفقت با سالمت

( .)03۱2_0322علوم اپیدمیولوژی ،پایاننامه دکتری ،دانشگاه

جسمانی و سالمتروان ارتباط دارد (کربای ،تلجین و استاندل،

علوم پزشکی تهران.

 .)2102درعینحال خودشفقتی در افراد مضطرب و افسرده کمتر

جعفرنیا ،وحید؛ بادله ،مرتضی؛ سیفی ،حمید؛ حسنی ،جعفر و مدنیفر،

است (چو و همکاران .)210۹ ،در همین رابطه نشان دادهشده است

مهدی ( .)032۵اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر افسردگی و

ذهن شفقتورز نسبت به خود و دیگران در زمان مواجهه با تنیدگی

امید به زندگی بیماران مبتال به هپاتیت ب .مجله اصول بهداشت

میتواند باعث افزایش تابآوری شود (بیمونت و مارتین.)210۱ ،

روانی. 222-22۹ ،)۵(0۹ ،

بهطور مشابه ،نتایج مطالعات نشان میدهد درمان متمرکز بر شفقت بر

جوکار ،بهرام ( .)03۹۱نقش واسطهای تابآوری در رابطة هوش هیجانی

عالئم تنیدگی پس از سانحه مؤثر است (آو و همکاران .)2102 ،در

و هوش عمومی با رضایت از زندگی .مجله روانشناسی معاصر،

انتها باید به این موضوع اشاره کرد که هر مطالعهای محدودیتهای

.022-03۵ ،)2(2

دارد .اجرای پژوهش حاضر بر روی افراد مبتال به دیابت نوع دو مرکز
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روانشناختی زنان در حال یائسگی شهر اهواز .سالمت اجتماعی،

حر ،مریم؛ آقایی ،اصغر؛ عابدی ،احمد و گلپرور ،محسن (.)0322

(.0۹2-022 ،)3

اثربخشی بسته درمان تلفیقی (سبک زندگی سالمت مبتنی بر
پذیرش و تعهد درمانی) با درمان مبتنی بر ذهنآگاهی بر

عبدالکریمی ،ماندانا؛ قربان شیرودی ،شهره؛ خلعتبری ،جواد و زربختی،

خودمراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتال به دیابت نوع

محمدرضا ( .)0322اثربخشی بسته فرا تشخیصی مبتنی بر درمان

دو .سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت.21-۱۵ ،)2( 2 ،

پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتار درمانی
دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و رفتار خوردن زنان مبتال به اضافه وزن

خدابخش پیر کالنی ،روشنک؛ رمضان ساعتچی ،لیلی و ملکی مجد ،مهسا

و چاقی .مجله علوم روانشناختی.۱۵0-۱۱0 ،)21(02 ،

( .)0322بررسی اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر

عشورنژاد ،فاطمه ( .)032۵اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر

افسردگی و اضطراب مرگ و امید به زندگی در زنان سالمند.
سالمندشناسی.21-00 ،)2( 3 ،

افزایش تابآوری و دلمشغولیهای تحصیلی در دانشآموزان
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