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ABSTRACT
Introduction: Skin diseases, not only may have physical consequences

but also costly psychological consequences in one’s life. The present
study was conducted to compare the effect of group counseling with the
approaches of Compassion-Focused Therapy (CFT) and Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) on the internalized shame of patients with
vitiligo.
Material & Methods: This was a quasi-experimental study with pre-test
and post-test design and follow-up and control groups. The study
population consisted of all women with vitiligo who were referred to
Razi Hospital, in Tehran, in 1399. A total of 45 persons who met the
inclusion criteria were purposefully selected and randomly divided into 3
groups of 15 people each (two experimental groups and one control
group). The study tool included Cook's Internalized Shame Scale (1993).
Descriptive statistics and repeated measures analysis of variance was
used to test the research hypotheses. The data were analyzed using SPSS
software (version 20).
(Ethic code: R.IAU.SRB.REC.1399.125)
Findings: Both CFT and ACT therapeutic approaches were effective in
reducing internalized shame in patients with vitiligo, compared to the
control group. A comparison of the two approaches showed no
significant differences between the two experimental groups of CFT and
ACT in terms of all components of shyness, self-esteem, and internalized
shame.
Discussion & Conclusion: Based on the obtained results, the abovementioned treatments can be used to improve the psychological status of
patients with vitiligo.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, Compassion therapy,

Shame, Vitiligo
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( )CFTبر شرم درونیشده در بیماران مبتال به ویتیلیگو
 ،کیانوش زهراکار

 1گروه مشاوره ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 3گروه مشاوره ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :بیماریهای آشکار همچون بیماریهای پوستی ،نهتنها ممکن است عوارض جسمی را به همراه خود داشته

تاریخ دریافت1400/07/12 :
تاریخ ویرایش1400/08/26 :
تاریخ پذیرش1400/11/21 :
تاریخ انتشار1401/03/07 :

باشند ،بلکه ممکن است با عوارض روانی پرهزینه تری در زندگی مبتالیان همراه گردند .پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ
تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد شفقت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر شرم درونیشدۀ بیماران مبتال به
ویتیلیگو انجام گرفت.
مواد و روش ها :روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی ،همراه با پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری و گروه کنترل بود.
جامعۀ پژوهش حاضر را همۀ زنان مبتال به ویتیلیگو مراجعهکننده به بیمارستان رازی تهران در سال  1399تشکیل دادند که از
میان آنان  45نفر به شیوۀ هدفمند ،پس از کنترل مالکهای ورود و خروج ،انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در  3گروه

نویسنده مسئول:
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 ،علیرضا پیرخائفی

*2

3

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان متمرکز بر شفقت

 15نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند .ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامۀ شرم درونیشدۀ کوک

علیرضا پیرخائفی
گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ
پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی،

ar.pirkhaefi@iau-garmsar.ac.ir

با استفاده از نرمافزار  SPSS vol.24بهره گرفته شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد ،هر دو درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد و شفقت ،نسبت به گروه کنترل ،در کاهش شرم
درونیشدۀ بیماران مؤثر بودند .در مقایسۀ دو رویکرد نیز یافتهها نشان دادند ،در همۀ مؤلفههای کمرویی ،عزتنفس و شرم
درونیشده ،دو گروه آزمایشی شفقت و پذیرشوتعهد باهم تفاوت معناداری نداشتند.
بحث و نتیجهگیری :میتوان از این درمانها بهمنظور بهبود وضعیت روانشناختی بیماران مبتال به ویتیلیگو بهره گرفت.
واژههای کلیدی :درمان متمرکز بر شفقت ،درمان مبتنی بر پذیرشو تعهد ،شرم ،ویتیلیگو

 استناد :سلیمان پور ،مهدی؛ پیرخائفی ،علیرضا؛ زهرا کار ،کیانوش .مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان متمرکز بر شفقت
( )CFTبر شرم درونیشده در بیماران مبتال به ویتیلیگو .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،تیر 1401؛.82-96 :)2(30
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ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایالم

حقمؤلف © نویسندگان
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واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
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( )1993است .بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوۀ اندازهگیری مکرر،
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مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 82-96 ،2

ویژگی های آن می توان به زوال پیشرونده در رنگدانه

ویتیلیگو یک تصویر بدنی منفی از خود دارند و

های پوست بهسبب از دست رفتن مالنوسیت ها اشاره

عزتنفس آنان نیز پایین است .عالوه بر این ،ممکن است

کرد که رنگدانههای سلولساز در پوست هستند .در میان

آنان خجالتزده باشند و نسبت به بدن خود احساس شرم

دیگر بافتها ،مالنوسیتها در داخل گوش ،چشم و

کنند که این موضوع زندگی اجتماعی آنان را نیز با

غشاهای مخاطی قرار دارند ( )1،2و درنتیجه ،به علت

اختالل روبرو میکند ( .)13نتایج مطالعۀ نوگیرا ،زانکانارو

ویتیلیگو تحت تأثیر قرار می گیرند ( .)3پژوهش ها دربارۀ

و آزامبوجا ( )14نشان داد که ویتیلیگو با هیجانات

بار روانی ویتیلیگو گزارش میکنند که تقریباً  75درصد

بدبینانهای نظیر ناامنی ،غمگینی و شرم ارتباط دارد .شرم

از بیماران ظاهر خود را بهصورت متوسط یا شدید،

یکی از مهمترین هیجانهای خودآگاه است که احتماالً

غیرقابلتحمل می دانند( .)4مبتالیان به ویتیلیگو ممکن

تأثیر چشمگیری بر احساس فرد از خود ،بهزیستی و

است استرس هیجانی را تجربه کنند ،بهویژه اگر ویتیلیگو

آسیبپذیری نسبت به اختاللهای روانی و شخصیت

در حیطههای محسوس و قابلرؤیت بدن مانند صورت

دارد؛ احساس شرم نشاندهندۀ قضاوت پایدار و باثبات

بروز کند .بیشتر این افراد احساس خجالت ،شرم (با

دربارۀ خود و یا شخصیت فرد است که میتواند ناشی از

کاهش اعتمادبهنفس) و افسردگی دارند یا دربارۀ واکنش

ادراک ارزیابی منفی از دیگران نسبت به خود یا ارزیابی

دیگران نگران هستند( .)5در بیشتر تحقیقات ،بیماران مبتال

منفی از خود باشد(.)15

به ویتیلیگو گزارش میکنند که احساسات شرمساری را

گیلبرت بیان میکند که شرم درونی «یک تجربۀ

تجربه کردهاند که میتواند به عزتنفس پایین و انزوای

درونی از خود بهعنوان یک عامل اجتماعی بیجاذبه است

اجتماعی منتهی شود(.)6

که خود را تحتفشار می دهد تا از طریق فرار کردن یا

جهانی است ( .)7باالترین نرخ بروز این بیماری در

درونی میتواند بر روی جنبههای معین خود (مثل ظاهر

هندوستان ثبتشده است ( 8/8درصد) و پس از آن

جسمانی) یا تواناییها یا تجارب درونی عمومیتر(مثالً

کشورهای مکزیک ( 4درصد) ،ژاپن ( 1/68درصد) و

زمانی که فرد احساس میکند هوش کمتری نسبت به

دانمارک ( 0/38درصد) قرار دارند ( .)8شروع بیماری در

دیگران دارد) تمرکز داشته باشد» (.)16

 50درصد موارد ،در سـن کمتـر از  20سال و یکچهارم

دو مؤلفۀ کلیدی شرم ،خودتخریبی و خودانتقادی

پیش از  8سالگی است ( .)9این بیماری به یک میزان در

هستند .این مؤلفهها بهصورت جریانی از تفکرات ،ارزیابی

زنان و مردان تظاهر می یابد؛ اما در بعضی مطالعات ،شیوع

ها و قضاوت های منفی دربارۀ خود شناسایی شده اند که

آن در زنان اندکی بیشتر گزارششده است(.)10

همراه با احساسات منفی مربوط به شرم درونی است (.)16

خـودایمنی ،آرتـریت رومـاتوئید ،دیـابت شیـریـن

پریشانی روانشناختی نیز منجر شود ( .)17بهسبب ماهیت

بزرگسالی ،کمخونی بـدخیم و لوپوس اریتماتوز

مزمن ویتیلیگو ،سیر غیرقابلپیشبینی عودها و بهبودیها،

سیستمیک همراه است (.)11

دورۀ درمان طوالنی و نبود درمان قطعی ،این بیماری

پژوهش های انجامشده بر بیماران مبتال به ویتیلیگو

اغلب بر کیفیت زندگی در جنبههای مختلف فعالیتهای

نشان میدهند که دست کم  25درصد بیماران از

اجتماعی ،شغل ،تحصیالت و ازدواج و زندگی زناشویی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.82

بیماری خودایمنی ویتیلیگو با اختالالت تیروئید

شرم با افزایش نرخ افسردگی مرتبط است و میتواند به

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

شیوع این بیماری برابر با  0/5تا  1درصد در جمعیت

دلجویی ،آسیب احتمالی برای خود را محدود کند .شرم
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ویتیلیگو یک اختالل پوستی اکتسابی است که از

اختالالت روان پزشکی رنج میبرند ( .)12بیماران مبتال به
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نشان داد که کیفیت زندگی بیماران مبتال به ویتیلیگو

بپردازند و نسبت به آن متعهد گردند که این مسئله میتواند

نسبت به افراد سالم پایینتر است .نتایج پژوهش

زمینۀ کاهش احساس شرم بیماران را فراهم نماید.

بود که بیماران مبتال به ویتیلیگو در مقایسه با افراد سالم،

بیماران مبتال به ویتیلیگو با خود مشفقانه برخورد کنند ،با

سطوح باالتری از اضطراب ،اضطراب اجتماعی،

سختگیری کمتر خودشان را قضاوت مینمایند ،وقایع

افسردگی و سطوح پایینتری از کیفیت زندگی را تجربه

منفی زندگی مانند بیماریشان را راحتتر میپذیرند و

میکنند که لزوم مداخله در سالمت روانشناختی این قشر

خودارزیابیهایشان دقیقتر و بیشتر بر پایۀ عملکرد

را خاطرنشان میسازد.

واقعیشان است (.)25

ویتیلیگو در قالب مطالعات مداخله ای طراحی و انجامشده

پذیرشوتعهد و اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در

است .در ایران احمدی ،سجادیان و جعفری ()21

جامعۀ بیماران مبتال به ویتیلیگو میپردازد .علت انتخاب

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اضطراب ،افسردگی و

این دو رویکرد درمانی توسط محقق برای شرم

میل به خودکشی در زنان مبتال به ویتیلیگو ،شریفیکیا،

درونیشده در مبتالیان به ویتیلیگو و مقایسۀ اثربخشی

آهنگری ،عسکری و طحان ( )22اثربخشی رواندرمانی

آنها در پژوهش حاضر را میتوان اینگونه بیان کرد که

مثبتنگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی

درمان متمرکز بر شفقت به تعدیل افکار و احساسات منفی

بیماران ویتیلیگو ،شاهمرادی ،خالقیپور و مسجدی ()23

نسبت به خود میپردازد و فرد را در برابر خودانتقادی و

اثربخشی طرحوارهدرمانی و شناختدرمانی مبتنی بر

سرزنشگری مصون نگه میدارد ()26؛ همچنین ازآنجاکه

ذهنآگاهی بر طرحوارههای ناسازگار و سالمت عمومی

درمان متمرکز بر شفقت همانند یک سبک تنظیم هیجانی

بیماران مبتال به ویتیلیگو و ذاکری ،حسنی و

مثبت عمل میکند و هیجانات منفی فرد را کاهش

اسماعیلی( )24اثربخشی آموزش نظمجویی فرایندی

میدهد و هیجانات مثبت را جایگزین آن میسازد؛

هیجان بر پریشانی روانشناختی افراد مبتال به ویتیلیگو را

بنابراین میتواند با کاهش شرم ،عزتنفس و کمرویی

بررسی کردهاند.

آنان را بهبود بخشد.

روانشناختی است .از دیدگاه درمان مبتنی بر

ذهنآگاهی ،پذیرش ،ارتباط با زمان حال ،گسلش

پذیرشوتعهد ،مبتالیان به ویتیلیگو اجتناب تجربی دارند و

شناختی ،ارزشها و تعهد تأکید میشود ( .)27این موارد

نمیخواهند در تماس با تجارب شخصی و درونروانی،

نقش مهمی در حفظ آرامش فرد در هنگام مواجهه با

اعم از حسهای بدنی ،هیجانها ،افکار ،خاطرات و

احساس شرم ،پذیرش این احساس بدون تالش برای تغییر

گرایشهای رفتاری قرار بگیرند .این اجتناب از تجارب

آن ،تجربه کردن اینجا و اکنون با گشودگی و عالقه و

دردناک به احساسات ناخوشایند منجر میشود و درنهایت،

نگریستن به احساس منفی شرم دارد .در پژوهشهای

شرم بیشتری را به دنبال خواهد داشت .درمان مبتنی بر

گذشته ،از درمان شفقت و پذیرشوتعهد بر برخی

پذیرشوتعهد با معرفی پذیرش بهعنوان یک راهحل

شاخصهای روانشناختی افراد عادی و بیمار استفاده شده

جایگزین برای اجتناب ،به بیماران کمک میکند تا بهجای

و اثربخش بوده است؛ ازجمله پژوهش رحمانیان ،نژادعلی

تمرکز مداوم بر افکار و احساسات منفی و رفتارهای

و اورکی ( )28در باب تأثیر درمان پذیرشوتعهد بر تنظیم

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.82

دیدگاه مبتنی بر پذیرشوتعهد یکی از درمانهای مهم

از طرفی ،در درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

مداخالت درمانی چندی برای بیماران مبتال به

پژوهش حاضر به مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر
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سلمان،کورت ،توپچوغلو و دمیرکای ( )20نیز بیانگر آن

از سویی ،طبق دیدگاه مبتنی بر شفقت ،چنانچه

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

تأثیر میگذارد ( .)18فراتحلیل موریسون و همکاران ()19

اجتنابی حول بیماری ،به امور مهم و ارزشمند زندگی خود
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مطالعات فوگلویست ،گاستافسون ،کجلین و پارلینگ

بهطور جدیتری به پیامـدهای روانشناختی نـامطلوب

( .)29در تأیید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر

ایـن بیمـاری پرداخته و راهکارهای درمانی غیـردارویـی

کاهش عالئم اختالل خوردن و مشکالت تصویر بدن در

مؤثر در کنار درمان هایی دارویـی بـرای مقابلـه بـا

بیماران دارای عالئم اختالل خوردن پسماند و پژوهش

پیشرفت این بیماری در بعد سالمت روحی و روانی

وین و همکاران ( )27در تأیید اثر درمان مبتنی بر

بیماران بهکار گرفته شود.

پذیرشوتعهد بر استرس روانشناختی بیماران مبتال به

پژوهشگر در مطالعۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این

بیماریهای التهابی روده؛ همچنین پژوهشهای سلیمی،

پرسش است که آیا میزان اثربخشی درمان مبتنی بر

ارسالنده ،زهراکار ،داورنیا و شاکرمی ( )30دربارۀ

پذیرشوتعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر شرم

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سالمت روان زنان

درونیشدۀ بیماران مبتال به ویتیلیگو متفاوت است؟

مبتال به مالتیپل اسکلروزیس ،مطالعۀ کریگر و
همکاران( )26در تأیید تأثیر مثبت مداخلۀ متمرکز بر

مواد و روش ها

شفقت اینترنتی بر کاهش خودانتقادی و تحقیق سامرس

این پژوهش از نوع شبهآزمایشی است و از طرح

اسپیجکرمان ،ترامپتر ،اسچروس و بوهلمیجر ( )31در باب

پیشآزمون– پسآزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری

تأثیر معنادار درمان مبتنی بر شفقت بهعنوان یک ابزار

بهمنظور اجرای آزمایش استفاده گردیده است .در این

خودیاریرسان هدایتشده برای ارتقای سالمت روانی

طرح مداخالت درمانی (درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد و

عموم و پژوهش آیو و همکاران ( )32در تأیید تأثیر

درمان متمرکز بر شفقت) بهعنوان متغیرهای مستقل و

درمان متمرکز بر شفقت برای شرم مربوط به آسیب و

«شرم درونیشده» بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته

استرس پس از آسیب و همچنین تحقیق اندرسون و

شدند (جدول شمارۀ .)1

خودانتقادی و افزایش عزتنفس مبتالیان به بیماریهای

ویتیلیگو مراجعهکننده به بیمارستان فوقتخصصی پوست

روانپزشکی و درنهایت ،تحقیق بوئرسما ،هکنسون،

رازی در شهر تهران در سال  1399تشکیل دادند که تعداد

سالومونسون و جانسون ( )34دربارۀ تأثیر مثبت درمان

آنان  143نفر بود .برای انتخاب نمونه در مرحلۀ

متمرکز بر شفقت برای مقابله با شرم ،خودانتقادی و

غربالگری ،از میان بیماران متقاضی شرکت در جلسات

انزوای افراد دارای اضطراب اجتماعی.

درمانی ،در مرحلۀ اول  100نفر بر اساس مالکهای ورود

با توجه بـه اینکـه بیمـاری ویتیلیگو از بیمـاریهـای

و خروج به پژوهش انتخاب شدند.

مزمنی است که بخشی از افراد جامعه را درگیر میکند و

پس از انتخاب گروه نمونۀ زنان به شیوۀ هدفمند و بر

بـه علت آثار مخرب بیماری بر جسـم و روان افـراد،

اساس مالکهای ورود و خروج ،همۀ این افراد با

بسـیاری از بیماران با مشکالت جدی جسمانی و

پرسشنامۀ شرم درونیشده ارزیابی شدند و  45نفر از

گروه

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

پیگیری

انتصاب افراد
R

آزمایش 1

T1

X1

T2

T3

R

آزمایش 2

T1

X2

T2

T3

R

کنترل

T1

_

T2

T3

 .x1درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد؛  . x2شفقتدرمانی
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جدول شمارۀ  .1نگارۀ طرح آزمایشی پژوهش
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راسمن ( )33در تأیید تأثیر شفقتدرمانی بر کاهش

جامعۀ پژوهش حاضر را همۀ بیماران زن مبتال به
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مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 82-96 ،2

شناختی هیجان و نگرانی از تصویر بدن زنان و نیز

روانشناختی روبرو می گردند؛ بنابراین ضرورت دارد تا

87

داشتند ،بهعنوان نمونۀ نهایی انتخاب گردیدند و با

دو گروه آزمایش  15نفره طراحی گردید.

آزمایش و یک گروه کنترل (هر زیرگروه  15نفر) قرار

الی  45سال ،تشخیص بیماری بر اساس شواهد بالینی از

گرفتند .دربارۀ انتخاب نمونه باید اشاره کرد که در

قبیل نمای ظاهری ضایعات پوستی ،نمونهبرداری پوست و

طرحهای تجربی باید هر زیرگروه دستکم  15نفر باشد؛

تأیید بیماری ویتیلیگو از سوی پزشک متخصص پوست،

در توضیح حجم نمونه باید گفت ،به علت ماهیت

دستکم یک سال سابقۀ ابـتال بـه بیماری ،داشتن رضایت

آموزشی درمانی جلسات آزمایشی تحقیق حاضر و

برای شرکت در جلسات مشاورۀ گروهی ،میزان

بهمنظور حفظ پویایی گروهی در گروهها و پیشگیری از

تحصیالت دستکم دیپلم ،دریافت نکردن خدمات

ازدیاد جمعیت هر گروه برای کاهش پویایی نفرات از

مشاورۀ فردی و گروهی دیگر و همچنین مطالعۀ کتب

منابع مهم مشاورۀ گروهی بهمنظور تعیین حجم نمونه

روانشناسی مربوطه در طول جلسات.

استفاده شد .حجم نمونه برای جلسات مشاورۀ گروهی بین

مالکهای خروج از آزمایش :وخیم بودن وضعیت

 7تا  10نفر پیشنهاد شده است ،همچنین در برخی منابع نیز

جسمانی و پزشکی ،غیبت و یا انصراف در هریک از

تعداد موردنیاز برای تشکیل مشاورۀ گروهی بین  6تا 12

جلسات آموزشی ،اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل و

نفر آمده است ( .)35آنچه در تعیین حجم نمونه مهم است،

مواد روانگردان ،سابقۀ بستری در بیمارستان روانی و یا

برقراری تعادلی میان پویایی گروهی و فرصت تجربه برای

مصرف قرصهای روانپزشکی و ابتالی همزمان به

اعضا است .به این ترتیب ،بهمنظور پیشگیری از افت نمونه

اختالالت همبود نظیر اختاللهای روانشناختی.

و بهمنظور افزایش فرصت ابراز نظرات و بهرهگیری بیشتر
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جایگزینی تصادفی به شیوۀ ساده (قرعهکشی) در دو گروه

مالکهای ورود به آزمایش :زنان در بازه سنی 20

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

بیمارانی که شرم درونیشدۀ باالتری نسبت به سایرین

از جلسات برای گروههای آزمایشی ،یک گروه کنترل و

جدول شمارۀ  2خالصۀ مباحث درمانی به اجرا

جدول شمارۀ  .2خالصۀ محتوای جلسات ارائهشده برای گروههای آزمایش
اهداف

اجرای پیشآزمون ،آشنایی درمانگر و اعضای گروه با

اجرای پیشآزمون ،آشنایی اعضا با
اول

آشنایی با قوانین و

یکدیگر و درمانگر ،شرح قوانین

کلیاتی از روش

گروه ،اهداف و ساختار گروه،

ACT

تعهدات درمانی ،صحبتهای

یکدیگر ،گفتگو دربارۀ هدف تشکیل جلسات و ساخت
آشنایی با اصول

کلی آن ،بررسی انتظارات از برنامۀ درمانی ،مروری بر

کلی درمان

ساختار جلسات ،آشنایی با اصول کلی درمان ،ارزیابی و
بررسی میزان شرم ،خودانتقادی و خودشفقتی اعضا،

مقدماتی دربارۀ. ACT

دوم

مفاهیم  ACTازجمله

نگاه  ،ACTاستخراج تجربۀ

تجربۀ اجتناب،

اجتناب ،آمیختگی و ارزشهای

آمیختگی و پذیرش

فرد ،تهیۀ فهرستی از مزایا ،معایب و

روانی

شیوههای کنترل مشکالت.

ایجاد سنجشی از
شفقت (مصاحبۀ
مهربانی)
خودانتقادی

شناسایی و معرفی مؤلفههای شفقت ،شناسایی و سنجش
میزان مهربانی با خود در اعضا ،شناسایی وجه مشترک
انسانها و ارائۀ سه سامانۀ تنظیم هیجان ،بررسی هر مؤلفۀ
شفقت در اعضا و شناسایی ویژگیهای آن ،آشنایی با
خصوصیات افراد دارای شفقت و مروری بر خودشفقتی اعضا.

بررسی تکالیف خانگی ،تصریح

مروری بر تکالیف جلسۀ پیش ،پرورش احساس گرمی و

اجرای فنون درمانی

ناکارآمدی ،کنترل رویدادهای

مهربانی نسبت به خود ،پرورش و درک اینکه دیگران نیز

 ACTمانند

منفی با استفاده از استعارهها،

جداسازی شناختی،

آموزش جداسازی شناختی و

آگاهی روانی

استعارۀ قطار ذهنی ،آگاهی روانی

خودکار قدیمی ،ویژگیهای مغز آگاه ،آموزش همدردی با

و خودتجسمی.

خود ،افزایش مراقبت و توجه به سالمتی خود.

آشنایی با سه مغز

نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حس اشتراکات انسانی)
در مقابل احساسات خودتخریبگرانه و شرم ناشی از مغز
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سوم

آشنایی با برخی از

سنجش مشکالت درمانجویان از

مفهومسازی آموزش خودشفقتی.
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جلسات

اهداف

درمان پذیرشوتعهد
محتوای جلسات

درمان مبتنی بر شفقت
محتوای جلسات

88
ادامه جدول شمارۀ .2
بررسی تکالیف خانگی ،جدا

چهارم

درمانی ،آگاهی
هیجانی ،آگاهی
خردمندانه

شخصی و اتخاذ موضع مشاهدۀ
افکار بدون قضاوت بهطوریکه به
انعطافپذیری روانی و هیجانات
مثبت منجر شود ،تمرین

شرح مراقبت از
بهزیستی بهوسیلۀ
بخشش و تحمل
پریشانی

خود بهعنوان زمینه و
تمرین فنون

پنجم

ذهنآگاهی و
آموزش تحمل
پریشانی

ششم

به خود و دیگران) ،پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به
آموزش مراقبۀ دلسوزانه.
مرور تمرین جلسۀ پیش ،آشنایی و کاربرد «تمرینهای پرورش

بررسی تکالیف خانگی ،ارتباط با

ذهن شفقتانه» (بخشش ،پذیرش بدون قضاوت و آموزش

زمان حال و در نظر گرفتن خود

بردباری) ،آموزش پذیرش مسائل ،پذیرش تغییرات پیش رو و

بهعنوان زمینه و آموزش فنون
ذهنآگاهی و تحمل پریشانی

شناخت فرد مهربان
و مسیر زندگی او

بهمنظور پذیرش هیجانهای منفی.

تحمل شرایط سخت و چالشبرانگیز با توجه به متغیر بودن
روند زندگی و مواجه شدن افراد با چالشهای مختلف ،شرح
مسئلۀ مسئولیت و حرکت در مسیر بهزیستی در فرد مهربان،
آموزش نوشتن نامههای شفقتآمیز برای خود و دیگران.

آموزش فنون درمانی

بررسی تکالیف خانگی ،شناسایی

ارزشهای شخصی و

ارزشهای زندگی درمانجویان و

شفقتورزانه ،آموزش سبکها و شیوههای شفقت

روشنسازی ارزشها

سنجش ارزشها بر مبنای میزان

شناسایی استدالل

ذهنآگاهی و رقص توجه بهعنوان مهارتهای مهم ،اهمیت

و آموزش تنظیم

اهمیت آنها ،تهیۀ فهرستی از موانع

مهربانانه

توجه مشفقانه و ابراز شفقت (مثال انعطاف بدنی در

هیجانها (استعارۀ

پیش رو در تحقق ارزشها و ایجاد

ورزشها) ،آموزش رشد انعطاف و سیالیت در دستگاه

اتوبوس)

هیجانهای مثبت.

ادراک شخصی.

ارزشهای شخصی و
(استعارۀ صفحه
شطرنج)

بررسی تکالیف خانگی ،ارائۀ
راهکارهای عملی در رفع موانع

شناسایی احساس

ضمن بهکارگیری استعارهها و

مهربانانه بهعنوان

برنامهریزی برای تعهد نسبت به

مهارت التیامبخش

پیگیری ارزشها و ایجاد حس

در شفقت

درمانی آموزش
دادهشده با تأکید بر
تنظیم هیجانها و
حس معناداری در
زندگی در دنیای
واقعی

دلسوزی ،اطمینان ،شرح عملکرد دستگاه خطر مغز ،شرح
قصور مهربانانه بهعنوان بازداریکنندۀ دستگاه امنیت و آرامش.

معناداری در زندگی.
بررسی تکالیف خانگی ،گزارشی

مرور و تمرین فنون

مرور تمرین جلسۀ پیش ،شرح تأثیرات شگفت احساسات

آموزش و تمرین مهارتها ،مرور و تمرین مهارتهای

از گامهای پیگیری ارزشها،

ارائهشده در جلسات گذشته برای کمک به آزمودنیها تا

درخواست از درمانجویان برای
توضیح نتایج جلسات و اجرای

تکمیل یادگیری

فنون آموزشدیده در دنیای واقعی

رفتار مهربانانه

زندگی بهمنظور ایجاد حس

بهعنوان مهارت

معناداری و ایجاد هیجانهای

التیامبخش

مثبت ،اجرای پسآزمون،
هماهنگی برای برگزاری جلسۀ
پیگیری در یک ماه آینده.

از هایس و همکاران ( )42و همچنین درمان مبتنی بر
شفقت برگرفته از گیلبرت ( )16را نشان میدهد.
همچنین برای جمعآوری دادهها از این پرسشنامۀ

مقابله کنند ،راهکارهایی برای حفظ و بهکارگیری این روش
درمانی در زندگی روزمره ،جمعبندی و نتیجهگیری و
پاسخگویی به پرسش های اعضا و ارزیابی کل جلسات،
تشکر و قدردانی از اعضا برای شرکت در جلسات،
هماهنگی برگزاری اجرای پسآزمون ،هماهنگی برای
برگزاری جلسۀ پیگیری در یک ماه آینده.

کوک  1993استفاده شد.
مقیاس شرم درونیشده :کوک این مقیاس را در سال
 1993تهیه کرده و شامل  30ماده و دو خردهمقیاس
کمرویی با  24ماده (،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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درآمده در جلسات درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد برگرفته

بتوانند به روشهای مختلف با شرایط متفاوت زندگی خود
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عمل متعهدانه

هشتم

شفقتآمیز» (ارزش خودشفقتی ،همدلی و همدردی نسبت

مرور تمرین جلسۀ پیش ،تمرین عملی ایجاد تصاویر

آموزش فنون درمانی
هفتم

شفقت» ،شناسایی و کاربرد تمرینهای «پرورش ذهن

خاطر اشتباهات برای سرعت بخشیدن به ایجاد تغییرات،

ذهنآگاهی.
آموزش فنون درمانی

بررسی شخصیت خود بهعنوان فرد «دارای شفقت» یا «غیر
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آموزش فنون

کردن ارزیابیها از تجارب

مرور تمرین جلسۀ پیش ،ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و

89

و عزتنفس با  6ماده ( )29 ،26 ،19 ،14 ،13 ،8است.

شیوۀ اندازهگیری مکرر ( )RMAاستفاده شد؛ همچنین برای

پاسخ به هر مادۀ این مقیاس بهصورت  5درجهای از نوع

تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از نرمافزار تحلیل آماری

لیکرتی است .نمرهگذاری بهصورت معکوس صورت

 SPSS vol.24استفاده گردید .سطح معناداری در این

میگیرد ،بهطوریکه نمرههای باال در این مقیاس

تحقیق  P=0.05تعیین شد.

و تنهایی است و نمرۀ پایین بیانگر اعتمادبهنفس باال است

پژوهش ،اجرای جلسات برای بیماران شرکتکننده مطابق

( .)36کوک( )1993ضریب پایایی آلفای کرونباخ

با مرامنامۀ اخالقی هلسینکی در پژوهش (اصول اخالقی در

خردهمقیاسهای کمرویی و عزتنفس را به ترتیب  0/94و

پژوهشهای پزشکی– مداخلهای روی انسان) صورت

 0/90گزارش نموده است؛ همچنین رجبی و عباسی(.)37

گرفت .فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در جلسات از

ضرایب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس شرم درونیشده را

سوی افراد امضا شد؛ همچنین اطمینان الزم برای رازداری و

در کل نمونه  ،0/90در مردان  0/89و در زنان 0/91

محرمانه ماندن اطالعات افراد بهوجود آمد و هماهنگی

گزارش کردهاند .در پژوهش فتحاهللزاده ،مجلسی،

جلسات پسآزمون و پیگیری با مشارکت اعضا در محیط

مظاهری ،رستمی و همکاران ( )38ضریب آلفای کرونباخ

امن آموزشی مرکز مشاوره انجام گرفت .درنهایت پس از

کل پرسشنامه  0/91محاسبه گردید .مقدار همسانی درونی

پایان آزمایش ،دورۀ آموزشی یادشده برای رعایت اخالق

با آلفای کرونباخ در مطالعۀ حاضر نیز بر اساس نمرات

به گروه کنترل نیز ارائه گردید.
این پژوهش با کد اخالق

مرحلۀ غربالگری روی  100نفر  0/89محاسبه شد.
بهمنظور تجزیه تحلیل دادهها در این تحقیق از
روشهای آماری توصیفی مانند محاسبۀ میانگین و انحراف

R.IAU.SRB.REC.

 1399.125در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران تصویب شده و به اجرا درآمده است.
یافته ها
جدول شمارۀ  3اطالعات جمعیتشناختی گروههای

کلموگروف ـ اسمیرنف و تأیید پیشفرضهای مذکور،

جدول شمارۀ  .3توزیع آزمودنیها برحسب سن ،تحصیالت و تأهل در سه گروه پذیرشوتعهد ،شفقت و کنترل
گروهها

پذیرشوتعهد

شفقت

 20تا 25

3

دیپلم

2

 25تا 30

6

فوقدیپلم

4

 30تا 35

4

لیسانس

7

 35تا 45

2

فوقلیسانس

2

 20تا 25

3

دیپلم

2

 25تا 30

3

فوقدیپلم

6

 30تا 35

6

لیسانس

5

 35تا 45

3

فوقلیسانس

2

 20تا 25

2

دیپلم

5

 25تا 30

6

فوقدیپلم

3

 30تا 35

5

لیسانس

6

 35به باال

2

فوقلیسانس

1

مجرد

4

متأهل

11

مجرد

6

متأهل

9

مجرد

5

متأهل

10
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کنترل

سن

تعداد

تحصیالت

تعداد

تأهل

تعداد
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معیار استفاده گردید؛ سپس پس از سنجش پیشفرضهای
تحلیل پارامتریک استنباطی ازجمله آزمون لوین ،آزمون
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نشاندهندۀ بیارزشی ،بیکفایتی ،احساس حقارت ،پوچی

رعایت کدهای اخالقی :بهمنظور رعایت اخالق در

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

)30 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15

برای تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها از تحلیل واریانس به

90

میدهد .این اطالعات عبارتاند از :سن ،تحصیالت و

این است که تقسیم تصادفی ،تفاوتهای فردی را کنترل

تأهل .سن گروه نمونه از  20تا  ،45تحصیالت آنان از

کرده است و تفاوتهای موجود از پیش تعیینشده و

دیپلم تا فوقلیسانس و تأهل آنان به دو صورت مجرد و

سازمانیافته و سودار نیستند و ناشی از شانساند و اثر

متأهل (عقد دائم) سال بود .همانطور که در جدول

چندانی بر نتایج نخواهند داشت.

اطالعات جمعیتشناختی مشاهده میشود ،تفاوتهایی

جدول شمارۀ  4اطالعات توصیفی مربوط به متغیر

در گروهها به لحاظ سن ،تحصیالت و تأهل وجود دارد و

شرم درونیشده و ابعاد کمرویی و عزتنفس اعم از

جدول شمارۀ  .4یافته های توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون شرم درونی شده و ابعاد آن در گروه های آزمایش پذیرش وتعهد و
شفقت و گروه کنترل
متغیر

مرحله
پیش
آزمون

شرم

پس
آزمون

پیگیری

پیش

کمرویی

پس
آزمون

پیگیری

پیش
آزمون

آزمون

پیگیری

شفقت

63/6

9/99

15

کنترل

63

12/86

15

پذیرشوتعهد

43/66

9/67

15

شفقت

47/53

10/39

15

کنترل

62/4

11/48

15

پذیرشوتعهد

34/33

8/46

15

شفقت

35/8

10/92

15

کنترل

61/4

5/56

15

پذیرشوتعهد

48/26

4 /7

15

شفقت

46/33

10/66

15

کنترل

47/93

8 /8

15

پذیرشوتعهد

35/86

8/78

15

شفقت

36/66

11/11

15

کنترل

47/4

8 /9

15

پذیرشوتعهد

29/73

7/21

15

شفقت

30/06

10/7

15

کنترل

47/2

10/3

15

پذیرشوتعهد

16/46

3/37

15

شفقت

17/26

3/78

15

کنترل

15/06

3 /8

15

پذیرشوتعهد

7 /8

2/56

15

شفقت

10/86

1/92

15

کنترل

15

3/96

15

پذیرشوتعهد

4 /6

2/44

15

شفقت

5/73

3/03

15

کنترل

14/2

3/89

15
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عزتنفس

پس

پذیرشوتعهد

64/73

12/31

15

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

آزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد
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آزمایش پذیرشوتعهد و شفقت و کنترل را نشان

این امر در تقسیم تصادفی گروهها طبیعی است و تصور بر

91
جدول شمارۀ  .5نتایج تحلیل واریانس به شیوۀ اندازهگیری مکرر روی میانگین شرم درونی و ابعاد آن در گروهها

کمرویی

2957/3
4572/3
998/39

78/8
398/7
87/07

0/001
0/000
0/000

گروه
زمان
گروه و زمان

617/2
1502/17
637/28

2
2
4

گروه
زمان
گروه و زمان

5914/77
9144/63
3993/58

2
2
4

درون گروه

درون گروه

درون گروه

0/01
00/000
00/000

0/17
0/80
0/64
0/41
0/76
0/57
0/29
0/90
0/80

میانگین ،انحراف معیار و تعداد افراد نمونه را نشان

مـعنی داری چندمـتغـیرۀ تـفاوتهـا (المبـدای ویـلکز)

میدهد .مقایسۀ میانگینها در مراحل مختلف اندازهگیری

بـا ضرایب معنادار  0/83 ،0/85و  0/92برقرار بود.

نشان میدهد که شرم درونیشده و ابعاد آن در گروه

بنابراین ،با برقراری مفروضه های باال ،به منظور

پذیرشوتعهد و شفقت در مرحلۀ پسآزمون افزایش یافته

سنجش دقیق تفاوت های دو گروه در سه اندازه گیری

و در مرحلۀ پیگیری نیز ثبات نسبی را نشان میدهد؛ اما در

مختلف آزمون ،تحلیل واریانس به روش اندازه گیری

گروه کنترل ،در مراحل سهگانۀ سنجش ،سیر نزولی را

مکرر در جدول شمارۀ  5ارائه شده است.

طی کرده است.
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308/6
751/08
159/32

14/74
133/1
28/24

0/000
0/000
0/000

بین گروه

گروه
زمان
گروه و زمان

2817/83
3234/41
1452/25

بین گروه
شرم

2
1/48
2/97

1408/9
2176/2
488/56

4/42
170/66
38/31

اندازه

منبع تغییر

بین گروه
عزتنفس

مجذورات

آزادی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

متغیر

مجموع

درجۀ

میانگین
مجذورات

F

Sig

مجذورات

اطالعات جدول شمارۀ  5نشان میدهد ،تفاوت میان

اندازهگیری مکرر با تعقیب بونفرونی انجام شد که در

گروه کنترل در متغیر شرم درونیشده و ابعاد کمرویی و

ادامه ذکر آن میآید.

عزتنفس در سه اندازهگیری مختلف پیشآزمون،

پیش از اجرای این آزمون ،شاخص های پیش فرض

پسآزمون و پیگیری و همچنین بر اساس زمان ،تعامل

تحلیل واریانس با روش اندازه گیری مکرر در شرم

زمان و گروهها معنادار است ()P<0.05؛ به عبارتی،

درونیشده و ابعاد آن به اجرا درآمد و میزان کرویت

رویکرد مبتنی بر پذیرشوتعهد و شفقت توانستهاند دست

موشلی در ابعاد کمرویی ،عزت نفس و شرم به ترتیب

کم یک تفاوت معنادار را میان خود با دیگری و یا گروه

 0/78 ،0/65و  0/53محاسبه گردید که هیچکدام

کنترل در سه اندازهگیری مختلف ایجاد کنند .بهمنظور

معنادار نبودند ،به جز بعد کمرویی که معنادار بود و

تعیین دقیق تفاوتهای معنادار میان گروهها با سنجش

برای جبران نقیصۀ یادشده از آزمون محافظه کار گرین

آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسههای جفتی در جدول

هوس گیسر استفاده گردید؛ همچنین میزان  Fآزمون

شمارۀ  6آمده است.

 1/03 ،0/24و  0/69بود و نیز آزمون برابری

مؤلفههای کمرویی ،عزتنفس و شرم درونیشده ،دو

ماتریس های کوواریانس واریانس (ام باکس) به ترتیب

گروه آزمایشی شفقت و پذیرشوتعهد باهم تفاوت

برای ابعاد یادشده عبارت بود از 23/02 ،31/5 :و

معناداری نداشتند؛ اما هر دو گروه نسبت به گروه کنترل

 23/28که هیچکدام معنادار نبودند .درنـهایت نیز

بهبود (کاهش) بیشتری را در شرم درونیشده و مؤلفههای
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برابری واریانس خطای دو گروه (لوین) نیز به ترتیب

اطالعات جدول شمارۀ  6نشان میدهد که در همۀ
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برای پاسخگویی و آزمون فرضیات پژوهش ،آزمون

گروههای آزمایش مبتنی بر پذیرشوتعهد و شفقت و

92
جدول شمارۀ  .6آزمون بونفرونی برای مقایسۀ جفتی تفاوت میانگین گروهها در مراحل مختلف زمانی
متغیر

کمرویی

عزتنفس

شرم درونیشدۀ
کل

پذیرشوتعهد

تفاوت میانگین گروهها در هر سه زمان
میانگین

معناداری

میانگین

معناداری

0/26

0 /1

-9/55

0/04

-9/82

0/03

-5/13

0/000

-3/46

0/003

-014/68

0/001

-13/28

0/004

شفقت
پذیرشوتعهد

-

-1/66

شفقت
پذیرشوتعهد

0/27
-

-1/4

شفقت

0 /1
-

کمرویی و عزتنفس ایجاد کردهاند و تفاوت میانگین

کنترل عوارض روانی وقایع منفی ازجمله بیماریهای

نمرات  3سنجش متوالی پیشآزمون ،پسآزمون و

جسمی است .ذهن اولیه بهصورت اساسی برای در امان

پیگیری میان این گروهها معنادار بود .گفتنی است نمرۀ

ماندن و حفظ سالمتی جسمانی و روانی اغلب به سه

پایینتر در این پرسشنامه وضعیت بهتر را نشان میدهد؛

رویکرد تسلیم و ناامیدی ،پیکار و جنگ و فرار و گریز

به همین علت ،حاصل تفاضل میانگینهای دو گروه

فرمان میدهد که هریک بر اساس موقعیت و شرایط،

شفقت و پذیرشوتعهد از گروه کنترل منفی شده است.

بهتناسب بهکاربرده میشود؛ نتیجۀ این سه عملکرد
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شفقت
گروهها

کنترل

شتابزده ،به دور از منطق و پدید آمدن احساسات منفی
بحث و نتیجهگیری

نامتعالی و غیرانسانی است .معموالً آرامشخواهی فوری و

حاضر با پژوهش رحمانیان ،نژادعلی و اورکی ()28

مبتنی بر پذیرشوتعهد با تأکید بر اصول اساسی انسانی

دربارۀ تأثیر درمان پذیرشوتعهد بر تنظیم شناختی هیجان

بهعنوان یک رویکرد درمانی ،بیماران را با رویههای

و نگرانی از تصویر بدن زنان همخوانی داشت؛ همچنین با

سالمتر و مناسبتری آشنا میکند .در این درمان به

نتایج پژوهش فوگلویست ،گستافسون ،کجلین و پارلینگ

بیماران آموخته میشود الزم نیست آنقدرها به ندای

()29در تأیید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر

درون توجه کنند ،افکار رهاشده و غیرقابلکنترل کامل

کاهش عالئم اختالل خوردن و مشکالت تصویر بدن در

هستند و از ما و دستگاه عقلی انسان جدایند و با واقعیت

بیماران دارای عالئم اختالل خوردن پسماند و درنهایت ،با

در برخی موارد کامالً تفاوت دارند ()27؛ بنابراین ،نباید

پژوهش وین و همکاران ( )27در تأیید تأثیر درمان مبتنی

آنها را کامالً باور کرد؛ همچنین نشانههای جسمانی و

بر پذیرشوتعهد بر استرس روانشناختی بیماران مبتال به

عاطفی چون برانگیختگی ،ترس و تعریق و ضعف و...

بیماریهای التهابی روده همسو است.

ناشی از موقعیت کنونی است و برای همیشه پایدار

در تبیین این یافته میتوان گفت ،شرم درونیشدۀ

نمیمانند .در مرحلۀ بعدی به بیماران میآموزد که بر

متشکل از کمرویی و نقص در عزتنفس بیماران یکی از

اساس اصول ارزشی و اعتقادی موردقبول خود تحلیل

نتایج مورد انتظار کمبود مهارتهای روانشناختی در

کنند که ارزش واقعی در چیست؟ ترس یا شجاعت؟ فرار

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

شرم درونیشدۀ بیماران مبتال به ویتیلیگو در پژوهش

بسیاری از بدکارکردیهای روانی افراد است ( .)39درمان

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.82

نتایج مربوط به تأثیر درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر

اجتناب از تجارب برهمزنندۀ تعادل و آرامش روانی علت
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تجربه و یا آرامش عمیق و تالش و ساختن و . ...معموالً

عموم و پژوهش آیو و همکاران ( )32در تأیید تأثیر

هر ذهن بالغی اصول ارزشی مثبت را قبول دارد.

درمان متمرکز بر شفقت برای شرم مربوط به آسیب و

پذیرش اصول اساسی متعالی ،تعهد محکمی به رفتار بر

راسمن ( )33در تأیید تأثیر شفقتدرمانی بر کاهش

اساس این اصول انعقاد مییابد و عملکرد سالم بدون

خودانتقادی و افزایش عزتنفس مبتالیان به بیماریهای

توجه به نتیجۀ فوری آغاز میشود ( .)42بیماران در این

روانپزشکی همخوانی دارد.

مداخله میآموزند بدون توجه به نشانههای عاطفی و بدنی

در تبیین این یافته میتوان گفت ،بیماریهای جسمی

اضطراب ،احساس شرم و نقص و ،...در اجتماع حضور

درصورتیکه بهشکل آشکار برای دیگران عیان باشند،

یابند؛ به علت اینکه در کنارهگیری رشدی کمی وجود

بهویژه بیماریهای پوستی همچون ویتیلیگو در اذهان

دارد و رشد حاصل عملکرد مثبت مواجههای و عاقالنه

عمومی ممکن است با نشانههای بیماریهای شدیدتر

است ( .)39پس از مدتی که با تشویق درمانگر و ماندن بر

اشتباه گرفته شوند و سبب طرد اجتماعی مبتالیان گردند،

تعهد ،نشانههای مثبت پدیدار میشود و عزتنفس باال

بسیاری از فرصتهای زندگی عادی و طبیعی را حتی

میرود ،کمرویی کاهش مییابد و احساس شرم تعدیل

بااینکه مصری و واگیر نیستند ،از فرد سلب کنند ( )40و

میشود ،عواطف دیگر آزاردهندگی اولیه را ندارند،

اینچنین با کولهباری از احساس نقص به شرم درونیشده،

شرایط رفتار متعادلتر میگردد و رفتار متعهدانه تا بهبود

سبب کاهش عزتنفس و افزایش کمرویی و هراس از

کامل و سالم ادامه مییابد .با پدیدار شدن نشانههای

حضور در اجتماع شوند.

بیشازپیش روشن میشود و فرد با آگاهی بیشتر ،به فرایند

تا ضمن آشتی و پذیرش نشانه های نقص ،از تحمیل بار

رشد ادامه میدهد ()27؛ بنابراین ،به مدد فرایند درمان

اضافی شرم و سرزنش جلوگیری کنند و با خود و

مبتنی بر پذیرشوتعهد ،بیماران مبتال به ویتیلیگو موفق به

دیگران مهربان باشند ( .) 25در درمان متمرکز بر شفقت

کنترل و تعدیل و کاهش احساس شرم و کمرویی

نشانه های بدنیتی و تمسخر در رفتار دیگران به نحو

میگردند و با عزتنفس باالتری به زندگی خود

دیگری ارزیابی میشوند؛ مثالً به این صورت :همۀ مردم

میپردازند که احتماالً منجر به تبعات مثبت بیشتری در

کنجکاوند و همه از بیماری ها اطالعات کافی ندارند،

شاخصهای سالمت آنان در زندگی خواهد شد.

آنان حتی اگر تفسیر منفی از نشانههای بیماری ما داشته

شرم درونیشدۀ بیماران مبتال به ویتیلیگو در پژوهش

اضطراب از ابتالی خودشان است؛ بنابراین ،چنین

حاضر با پژوهشهای سلیمی ،ارسالنده ،زهراکار ،داورنیا

شرایطی نیازمند درک و همدلی و مهربانی با دیگران

و شاکرمی ( )30دربارۀ اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت

است .دیگران بر اساس آنچه میدانند ،تجارب

بر سالمت روان زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس ،کریگر

گذشتهشان ،ترس ها و عواطف خود به ما نگاه میکنند و

و همکاران ( )26در تأیید تأثیر مثبت مداخلۀ متمرکز بر

قضاوت آنان نباید تأثیری بر ما داشته باشد ،در غیر این

شفقت اینترنتی بر کاهش خودانتقادی و تحقیق سامرس

صورت ما باید با افزایش واکنش های دفاعی و مبتنی بر

اسپیجکرمان ،ترامپتر ،اسچروس و بوهلمیجر ( )31دربارۀ

جنگوگریز  ،آرامش روانی خودمان را برهم بزنیم و

تأثیر معنادار درمان مبتنی بر شفقت بهعنوان یک ابزار

رنج بیشتری را عالوه بر رنج آگاهی به نقض جسمانی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.82

نتایج مربوط به اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر

باشند ،از روی ناآگاهی نسبت به بیماری و ترس و

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

بهبودی ،پوچی افکار و احساسات ترسانندۀ اولیه

درمان متمرکز بر شفقت به این بیماران کمک میکند

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

بنابراین ،در درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ،پس از

استرس پس از آسیب و همچنین تحقیق اندرسون و

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTو درمان
متمرکز بر شفقت ()CFT

یا ماندن ،تالش یا ناامیدی ،آرامش موقتی در اجتناب از

خودیاریرسان هدایتشده برای ارتقای سالمت روانی
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خود تحمل کنیم و شایستۀ چنین حالتی نیستیم.

فنون و روش درمان ،به دنبال افزایش مواجهۀ افراد با

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 82-96 ،2

آموختن کاهش رفتارهای تکانشی و توأم با ترس و

رنجهای زندگی هستند .درمان پذیرشوتعهد مقداری

کنارهگیری ،برای افزایش مراقبت از بهزیستی روانی و

رفتاری و عملیاتیتر عمل میکند ( )42و درمان مبتنی بر

جسمانی خود و افزایش همدلی و آرامش و احساسات

شفقت از تغییر دستگاه شناختی بهرۀ بیشتری میگیرد

مثبت و کمککنندهای همچون مهربانی و دوست داشتن

( .)43هر دو رویه تقریباً به نتایج یکسانی میرسند ،تغییر

خود و دیگران شرم درونی کمتری احساس کنند.

دستگاه تفسیری ذهن به بهبود رفتارهای اجتماعی و فردی

بهطورکلی ،تجربۀ درمان مبتنی بر شفقت بهویژه در

میانجامد و بهبود رفتارها و افزایش تجارب مثبت به

بطن گروه درمانی ،به افراد بیمار کمک میکند

تعدیل شناختها و دستگاه ذهنی ناسازگار و منفی کمک

بیشازپیش احساسات مثبت بیشتری را تجربه نمایند و این

مینماید؛ بنابراین ،با عنایت به عوامل و خاستگاه مشترک

احساسات و مهارتهای مثبت را در زندگی اجتماعی

و همچنین نتایج کلی یکسان پس از مداخله در هر دو

خود ادامه دهند ( .)26به دنبال این امر ،آنان از عزتنفس

رویکرد میتوان گفت ،در بیماران مبتال به ویتیلیگو هر دو

بیشتری برخوردار خواهند بود ،لزومی ندارد خود و

رویکرد تأثیر نسبتاً یکسانی را بر کاهش شرم درونی و

نقصشان را پنهان کنند و لزومی به کنارهگیری اجتماعی

ابعاد کمرویی و افزایش عزتنفس داشتهاند و از این نظر،

وجود ندارد و با افزایش تعامالت و تجارب مثبت

تفاوت چندانی میان گروهها وجود نداشت .تغییر در

اجتماعی که نمونۀ آن را در گروه تجربه کردهاند ،بهمرور

شناختها و رفتارهای کلیشهای مبتنی بر اضطراب و

کمرویی آنان نیز کاهش بیشتری را نشان خواهد داد و

ترس ،فرد را با دنیای ذهنی و رفتاری جدیدتری آشنا

درنهایت ،شرم درونیشده کاهش پیدا میکند.

میکند که آنچنان هم ترساننده نیست و این سرآغاز

پذیرشوتعهد در پژوهش حاضر با پژوهشهای ابراهیمیفر،

کاهش احساس شرم و کمرویی و همچنین افزایش

حسینیان ،صفاریان طوسی و عابدی ( )41مبنی بر نبودِ تفاوت

عزتنفس در برخورد با مسائل فردی و بین فردی و

میان شفقت و پذیرشوتعهد در تأثیر بر خودکارآمدی،

اجتماعی منجر میشود؛ بنابراین ،هر دو درمان شفقت

کیفیت روابط و معنای زندگی در زنان نابارور ،همخوانی

و پذیرشوتعهد به میزان تقریباً برابر توانستهاند

دارد .تحقیقات دیگری در مقایسۀ دو درمان بهمنظور بهبود

توانمندیهای افراد را برای داشتن سبک زندگی سالم

شاخصهای روانی افراد بیمار یافت نشد.

بهدوراز سرزنش و سختگیری و توأم با درک و همدلی

در تبیین این یافته میتوان گفت ،درمانهای مبتنی بر

و واقعنگری و جسارت و حرکت بهسوی راه درست را

شفقت و پذیرشوتعهد هر دو با داشتن خاستگاهی یکسان

افزایش دهند و به دنبال آن ،در بهبود شرم درونیشده و

از موج سوم درمانهای شناختیرفتاری و استفاده از فنون

ابعاد آن مؤثر باشند.

دو احتماالً با مداخله در رویههای شناختی و عاطفی و

ویتیلیگو در بیمارستان تخصصی پوست رازی شهر تهران

رفتاری مخرب بیماران ،در کاهش شرم مؤثر هستند.

بود که دست کم مدرک تحصیلی دیپلم داشتند؛ به

هر دو درمان در بطن گروه به اجرا درآمدهاند و از

همین علت ،باید در تعمیم نتایج این تحقیق به جوامع

مزایای درمان گروهی و حمایت اعضای گروه به یک

دیگر زنان احتیاط کرد .در اجرای تحقیق برخی دیگر از

میزان استفاده کردهاند .هر دو درمان فارغ از تفاوت در

محدودیتها ازجمله کنترل نکردن عوامل زمینه ای و

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.82

کموبیش مشترک همچون ذهنآگاهی در لحظه ( ،)41هر

پژوهش حاضر محدود به جامعۀ بیماران زن مبتال به

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.8.9

نتایج مربوط به فرضیۀ مقایسۀ دو درمان مبتنی بر شفقت و

افکار ،احساسات و خزانۀ رفتاری جدیدی است که به

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

بنابراین ،درمان متمرکز بر شفقت در این آزمایش ،با

مشکالت و پیشگیری از اجتناب تجربهای افراد از مسائل و
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) و درمانACT( اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد
)CFT( متمرکز بر شفقت
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.استفاده کنند

 این احتمال وجود دارد که.فردی وجود داشت
شرکتکنندگان بهسبب بعضی از عوامل زمینه ای

تشکر و قدردانی

 اثر برنامه را بیش برآورد،همچون داوطلب درمان شدن

نویسندگان مـقاله از ریـاست و کـارکنان مـحترم

 انجام پژوهش، با توجه به نتایج این پژوهش.کرده باشند

بخشهای بیمارستان فوقتخصصی رازی و بیماران

در گروههای درمانی با نمونهگیری و گمارش تصادفی

عـزیز شـرکتکننده در پـژوهش کـمال تـشکر و

بهمنظور اطمینان بیشتر به یافتههای درمانی توصیه

.سپاسگزاری را دارند

 پیشنهاد می گردد واحدهای بهداشت و درمان.می شود
بیماران صعبالعالج در جلسات مشاورۀ فردی و گروهی

R.IAU.SRB.REC.1399.125 :کد اخالق

از درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد و متمرکز بر شفقت
برای کاهش شرم درونیشدۀ بیماران مبتال به ویتیلیگو
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