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اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
روی انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی

تاریخ دریافت 1399/12/13 :
تاریخ پذیرش 1400/06/17 :

چکیده
زمینه و هدف :با گذشت  40سال از پاندمی ایدز ،انگ ناشی از این بیماری همچنان بهعنوان یک چالش مهم برای

دستیابی به هدف پایان دادن به ایدز بهعنوان یک تهدید بهداشت عمومی و مانع عمده ای برای سالمت جسمی ،روانی
و اجتماعی این بیماران محسوب میشود.

روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود که به صورت

مداخله ای در بازه زمانی اردیبهشت تا دی ماه سال  98روی  54بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز مراجعه کننده به مرکز
مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی شهر تهران انجام شد .نمونه های مورد بررسی بصورت نمونه گیری

در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه  18نفری درمان مبتنی بر شفقت ،درمان کاهش استرس مبتنی بر
ذهن آگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند .هر درمان به مدت  10جلسه بطور هفتگی به دو گروه آزمایش ارائه شد و گروه

کنترل در لیست انتظار قرار گرفت .میزان انگ بیماران در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با مقیاس انگ
برگر ( )Berger Scale Stigmaارزیابی شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  ، 23 SPSSآمار توصیـفی و آمار استنبـاطی
(آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغییری ،بونفرونی و تحلیل واریانس یکطرفه) استفـاده شـد.

یافته ها :نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو درمان مبتنی بر شفقت و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

اچ.آی.وی /ایدز موثر بود .مقایسه اثربخشی دو روش درمانی نشان داد که درمان مبتنی بر

روی انگ بیماران مبتال به

شفقت باعث کاهش بیشتری بر میزان انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی /ایدز شد .تغییرات ایجاد شده در پیگیری سه ماه
پس از درمان نیز همچنان پایدار باقی ماند.

نتیجه گیری :یافتههای مذکور گویای سودمندی دو روش درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش مبتنی بر استرس

روی انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز بود .این یافتهها میتواند در طرحریزی مداخالت پیشگیرانه جهت ارتقاء
سالمت روانی و اجتماعی بیماران مبتال به اچ.آی.وی موثر باشد.

کلمات كلیدی :اچ.آی.وی ،ایدز ،انگ ،درمان مبتنی بر شفقت ،کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایرانMazaramirkhani@yahoo.com .

.1
 .*2نویسنده مسئول ،دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایرانDrshohrehshiroudi@gmail.com .
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایرانRzarbakhsh@yahoo.com .
 .4دانشیار ،مرکز تحقیقات ایدز ایران ،پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایرانS_a_alinaghi@yahoo.com .

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

منظر امیرخانی ،1شهره قربان شیرودی* ،2محمدرضا زربخش بحری ،3سیداحمد سیدعلی نقی

4

34

اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان ...

مقدمه

سازی افراطی می باشد ( .)9پائول گیلبرت به استفاده از این
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با گذشت چهار دهه از عمر شناسائی بیماری ایدز و علی

سازه در جلسات درمانی خود اقدام نمود و در نهایت درمان

رغم در دسترس بودن فنآوری های پزشکی بسیار کارآمد

مبتنی بر شفقت ( )Compassion Focuse Therapyرا مطرح

همچنان هدف پایان دادن به این بیماری دور از دسترس می

نمود ( .)10محور اصلی این درمان ،پرورش ذهن مشفق می

باشد ( .)1این چالش تا حد زیادی به دلیل ناتوانی در ارزیابی

باشد .در حقیقت این درمان با توضیح و تشریح مهارتها و

و مدیریت نقش انگ ناشی از این بیماری بهعنوان یک تعیین

ویژگی های شفقت به مراجع از طریق ایجاد و یا افزایش یک

کننده اجتماعی در سالمتی بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز،

رابطه شفقت ورز درونی افراد با خود؛ بجای سرزنش کردن،

از جمله تأثیر آن بر نتایج پیشگیری ،مراقبت و درمان آنها می

محکوم سازی و یا خودانتقادی به مراجعان کمک می کند (.)11

باشد ( .)2انگ را به عنوان فرآیند اجتماعی مرتبط با تجربه

مطالعات متعددی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت را در جنبه

های شخصی در خصوص رد ،پذیرش ،سرزنش و تنزیل ارزش

های مختلف بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز از جمله کاهش

زندگی افراد می دانند که توام با قضاوت های غیر معمول در

انگ مرتبط با بیماری ( )12افزایش انعطاف پذیری روانشناختی

مورد آنها است ( .)3این پدیده با مواردی چون هویت ،قومیت،

( )12،13کاهش نشخوار فکری ،افسردگی ،اضطراب و استرس و

طبقه اجتماعی و بیماریهای مختلف از جمله بیماری ایدز

افزایش چشمگیر ذهن آگاهی و خود شفقتی نشان داده است (.)14

در ارتباط میباشد ( .)4مطالعات متعددی نشان داده که انگ

یکی دیگر از استراتژیها و مداخالت پیشگیرانه برای کنار

مرتبط با ایدز در این بیماران با عوارض مخربی چون رفتارهای

آمدن با چالشها و حوادث استرس زا در زندگی بیماران مبتال

پرخطر و محافظت نشده جنسی ،ارتباط با شرکای جنسی

به اچ.آی.وی/ایدز ،درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

ناشناخته ،مصرف الکل و سوء مصرف مواد ( )5پایبندی ضعیف

( ) Mindfulness-Based Stress Reduction Programمی

یا اجتناب از درمان ،افزایش بار ویروسی بیماری ( ،)6احتمال

باشد ( )15که " توسط کابات-زین در دانشگاه ماساچوستدر

انتقال بیشتر بیماری و در نهایت با افزایش بروز همه گیری این

سال  1980ارایه شد و هدف آن كاهش نقش هشياري محدود

بیماری در ارتباط است ( .)3عالوه بر این ،تجربه انگ مرتبط با

شده و تاثير بر نگرانیهاي هيجاني و رفتاري بيماران بود (.)16

ایدز در بیماران مبتال به اچ.آی.وی/لیدز باعث افزایش احتمال

ذهنآگاهي هشياري غيرقضاوتي ،غيرقابل توصيف و مبتني بر

بروز اختالالت روانی ( )4از جمله افسردگی ،مانیک ،سایکوز

زمان حال نسبت به تجربهاي است كه در يك لحظه خاص

اضطراب ،اقدام به خودکشی شده که این مشکالت روانی نیز

در محدوده توجه فرد قرار دارد و بهدنبال تغییر رابطه فرد با

سبب پایبندی ضعیف بیمار به درمان های ضد رتروویروسی

افکار و حوادث استرسزا از طریق کاهش واکنش های عاطفی

و نتیجتا پیشرفت و شیوع بیشتر این بیماری می شود (.)7

و افزایش ارزیابی شناختی میباشد ( .)17مطالعات مختلف

مولفه ای جدیدی که به عنوان یک مداخله درمانی جدید جهت

مبین تاثیر مثبت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن

مشکالت بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز استفاده میشود،

آگاهی بر ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز

خودشفقتی است( )8که توسط کریستین نف مفهوم پردازی

از جمله مدیریت انگ ناشی از بیماری ( ،)18کاهش میزان

شده و دارای سه مولفه خودمهربانی در مقابل خودقضاوتی،

افسردگی و استرس ( ،)19کاهش میزان سطح ویروس اچ.آی.

اشتراکات انسانی در مقابل انزوا و ذهن آگاهی در مقابل همانند

وی ،کاهش پرخاشگری و استرس ،بهبود قدرت حل مساله،

منظر امیرخانی و همکاران

ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روانشناختی میباشد (.)20

نفر بطور تصادفی ساده در سه گروه  18نفری جایگزین شدند،

با توجه به مطالعات انجام شده که جملگی موید اثربخشی

نهایتا بطور تصادفی دو گروه بهعنوان گروه آزمایش و یک گروه

درمان مبتنی بر شفقت و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .بدین ترتیب  18نفر در

بر مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی مبتالیان به اچ.آی.وی/

گروه مداخله با روش درمان مبتنی بر شفقت 18 ،نفر در گروه

ایدز از جمله انگ ناشی از این بیماری می باشد ،ضرورت انجام

مداخله با روش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی و

تحقیقات بيشتر در مورد این درمانها احساس می شود .از

 18نفر نیز در گروه کنترل تخصیص داده شد .سپس مداخله

طرف دیگر تا کنون هیچ مطالعه ای در خصوص اثرات درمان

درمان مبتنی بر شفقت در  10جلسه  90دقیقهای به همراه

های مذکور روی انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز در ایران

پرسش و پاسخ با تواتر هفتگی برای بیماران گروه آزمایشی

صورت نگرفته است .لذا با توجه به اهمیت موضوع و بدیع بودن

اول و مداخله درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

مساله ضروری بنظر میرسد که به این سؤاالت پاسخ داده

در  10جلسه  90دقیقهای به همراه پرسش و پاسخ با تواتر

شود که “ آیا درمان های مبتنی بر شفقت و کاهش استرس

هفتگی برای آزمودنیهای گروه آزمایشی دوم برگزار شد .هر

مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/

دو درمان توسط درمانگر آموزش دیده توسط متخصصان در

ایدز مؤثر است؟” ؛ "آیا اثریخشی این دو درمان روی انگ

درمان های مذکور ،به بیماران ارائه گردید .بیماران گروه کنترل

مبتالیان به این بیماری متفاوت است؟"و " آیا تغییرات ایجاد

در طی ارائه درمانهای مذکور به گروههای آزمایشی ،هیچگونه

شده سه ماه پس از درمان همچنان پایدار باقی خواهد ماند؟

مداخلهای دریافت نکرده و در لیست انتظار قرار گرفتند.

روش اجرا و ابزار

معیارهای ورود افراد در این مطالعه شامل تشخیص قطعی

مطالعه حاضر پژوهشی از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-

آزمایشگاهی عفونت اچ.آی.وی و تأیید بیماری توسط متخصص

پس آزمون با گروه کنترل بود که به صورت مداخلهای در بازه

عفونی با توجه به پرونده بیمار ،حـداقل  6ماه سابقه ابـتال

زمانی اردیبهشت تا دی ماه سال 1398بر روی مراجعین

بـه بیماری ،دامنه سنی  15تا  55سال ،دارا بودن تحصیالت

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی شهر

حداقل ابتدایی ،عدم دریافت خدمات روانشناختی خارج

تهران انجام شد .جهت انتخاب نمونه آماری از بین  1284نفر

از جلسات درمانی و تکمیل فرم رضایت آگاهانه مبنی بر

از مبتالیان آچ.ای.وی/ایدز تحت پوشش مرکز مذکور که دارای

داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه بود .مالک خروج افراد از

پرونده فعال بودند 296 ،نفر طبق فرمول کوکران و بر اساس

مطالعه نیز شامل داشتن معیارهای تشخیصی برای اختالالت

نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  208نفر بر اساس

بارز روانپزشکی بر اساس اطالعات مندرج در پرونده بیمار،

معیارهای های ورود به مطالعه وارد پژوهش شده و بهعنوان

ابتال به اختالالت حاد یا مزمن جسمی (مانند بیماریهای

پیش آزمون پرسشنامه انگ برگر ))Berger Scale Stigma

ناتوانکننده قلبی ،تنفسی ،کبدی ،اسکلتی عضالنی ،کلیوی)،

( )21جهت ارزیابی انگ بر روی آنها اجراء گردید؛ سپس 137

اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف الکل ،سابقه شرکت در برنامههای

نفر بر اساس نقطه برش محاسبه شده پرسشنامه که یک انحراف

درمانی در ارتباط با روشهای مذکور در طی  6ماه گذشته و

استاندارد باالتر از نمره میانگین برابر با ( 130میانگین 121/7

غیبت بیش از  3جلسه در گروه درمانهای مبتنی بر شفقت
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افزایش رضایت از زندگی ،خودتنظیمی ،انطباق با دارو ،افزایش

و انحراف استاندارد  )12/4انتخاب شدند .از بین این تعداد 54
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و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در نظر گرفته شد.

و آموزش پزشکی به نمونههای مورد پژوهش این مطالعه در

محتوای جلسات درمانی مبتنی بر شفقت برگرفته از پروتکل

خصوص حفظ حریم شخصی ،محرمانه ماندن محتوای پرونده

درماني گيلبرت ( )22و پکیج جلسات درمان کاهش استرس

پزشکی بیمار ،نتایج مشاورههای بالینی و درمانی اطمینان

مبتنی بر ذهن آگاهی نیز بر اساس طرح درمانی مدون

خاطر داده شد و از آنها رضایتنامه کتبی جهت شرکت در

شده توسط کابات-زین و هنه ( )23بود .پس از پایان

پژوهش اخذ گردید .همچنین پژوهشگر به واحدهای مورد

جلسات مداخله درمانی ،از هر سه گروه پس آزمون بعمل

مطالعه ،جهت استقالل بیمار و حق خروج از مطالعه اطالع

آمد .جهت بررسی ماندگاری اثر مداخالت درمان مبتنی

رسانی الزم را انجام نمود و به ایشان اطمینان داده شد که

بر شفقت و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 3 ،ماه

خروج از مطالعه در هر مقطع زمانی میسر بوده و هیچ عواقبی

پس از اتمام مداخله ،مجددا ً پرسشنامه انگ برگر جهت

برای بیمار در پی نداشته و مراحل درمانی طبق مسیر معمول

سنجش میزان انگ توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید.

و جاری در نظام سالمت اجرا و پیگیری میگردد .این مطالعه

اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﯾﺮاﯾﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ «ﻣﻘﯿﺎس

با کد اخالق IR.IAU.TON.REC.1399.04

در وزارت

اﻧﮓ ﺑﺮﮔﺮ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷـﺎﻣﻞ  40ﮔﻮﯾـﻪ اﺳـﺖکه

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تائید قرار گرفته است.

ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس مقیاس ﻟﯿﮑـﺮت نمره گذاری میشود.
نمرات برای هر آیتم از  1تا  4می باشد و دامنه نمرات بین
 40-160است .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس  40ﺳﻮاﻟﯽ  0/96می
باشد که ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (.)21
در مطالعه نورباال در ایران ،ضریب روائی و پایائی برای
این پرسشنامه به ترتیب  0/83و  0/81بهدست آمد (.)24
برای تحلیل دادههای جمع آوری شده حاصل از این پژوهش از
نرمافزار  SPSS 23استفاده شد .جهت مقایسه اثربخشی درمان
مبتنی بر شفقت با درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
بر شاخص انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز در مرحله پس
آزمون از تحلیل کوواریانس تک متغییری و آزمون بنفرونی و برای
بررسی تداوم اثربخشی درمان های مذکور در مرحله پیگیری
نسبت به پس آزمون از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
جهت انجام مطالعه هماهنگیهای الزم از طریق معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با محیط پژوهش انجام
و سپس جمعآوری دادهها و مداخله آغاز گردید .طبق بند 6
منشور حقوق بیمار معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان

یافته ها
داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها در پیش آزمون-
پس آزمون گروههای آزمایشی و کنترل با روشهای آماری
مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج یافته های
توصیفی نشان داد که میانگین سنی نمونههای گروه های
شرکت کننده در مطالعه  37سال بود که از بین این تعداد
حدود  %61مرد و  %59زن بود .از نظر وضعیت تاهل %35

شرکت کنندگان مجرد %52 ،متاهل و  %13مطلقه بودند.
همچنین از نظر تحصیالت  %6دارای تحصیالت ابتدائی%28 ،

راهنمائی %22 ،دیپلم و  %44تحصیالت باالتر از دیپلم بودند.
یافته های توصیفی نمرات انگ در پیش آزمون-پس آزمون-
پیگیری بر حسب عضویت در گروه درمانی به شرح ذیل بود:
طبق نتایج جدول ( )3مشاهده می شود ،نتیجه آزمون
بنفرونی نشان داد که بین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت
و درمان کاهش استرس مبتنی ذهن آگاهی بر میزان انگ
(P>0/05؛  )MD =4/40بیماران تفاوت آماری معنی داری
وجود دارد .لذا می توان گفت که میزان تاثیر درمان مبتنی
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بر شفقت بر میزان انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز

بین میزان انگ در مرحله پیگیری (P<0/05؛50(=2/03و)2

بیشتر از درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بود.

 Fگروه های آزمایشی و کنترل وجود ندارد.

همانطوریکه در جدول ( )4مشاهده میشود نسبت  fحاصل از
تحلیل واریانس گویای آن است که تفاوت آماری معنی داری

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به میزان انگ در پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری
درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

99/33

9/25

108/33

9/15

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

135/67

ﭘﯿﮕﯿﺮي

102/06

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ

15/91
9/06

10/77

141/94

9/15

109/72

ﮐﻨﺘﺮل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

142/44

14/88

15/56

141/78

14/62

142/67

در گروههای آزمایشی و

همان گونه که در جدول ( )1مشاهده میشود نتایج در رابطه با

(P>0/01؛50(=375/35وF)2

میانگین و انحراف معیار نمره کلی شاخص انگ حاکی از کاهش

کنترل وجود داشت .بدین معنی که اثربخشی درمان مبتنی

نمرات آزمودنیها پس از مداخالت درمانی می باشد که نشاندهنده

بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش شاخص انگ در آزمودنیها میباشد ،اما تفاوت محسوسی

بر میزان انگ بیماران متفاوت بوده است .به عبارتی درمان

از مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیگیری مشاهده نشد.

مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن

همانطوریکه در جدول ( )2نشان می دهد ،نسبت  fحاصل

آگاهی بطور متفاوتی سبب کاهش میزان انگ بیماران مبتال

از تحلیل کوواریانس گویای آن است که پس از حذف اثرات

به اچ.آی.وی/ایدز شده است .مجذور سهمی اتا نشان می دهد

متغیر تصادفی کمکی (پیش آزمون) تفاوت آماری معنی

که  93/8درصد از تغییرات یا کاهش میزان انگ در بیماران

داری بین نمرات تعدیل شده انگ در مرحله پس آزمون

مبتال به اچ.آی.وی/ایدز ناشی از تاثیر روشهای درمانی بود.

جدول  .2نتیجه تحلیل کوواریانس تک متغیری برای تعیین تفاوت اثرگذاری درمان بر میزان انگ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات

درﺟﺎت آزادي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات

ﺧﻄﺎ

1057/72

50

21/15

ﮔﺮوه
ﮐﻞ

15880/91
25265/26

2

53

7940/47

ﻧﺴﺒﺖ f
375/35

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
0/001

ﻣﺠﺬور ﺳﻬﻤﯽ اﺗﺎ
0/938

جدول .3مقایسه های زوجی میانگین های نمرات میزان انگ بر اساس نوع درمان
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ

اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري

38/63

1/56

0/001

درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ -درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ

4/40

درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ-ﮐﻨﺘﺮل

34/23

درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ-ﮐﻨﺘﺮل

1/55
1/53

0/021
0/001

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

مبتالیان به اچ.آی.وی میگردد ( .)30برایان و همکاران
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اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان ...

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

در نمونه ای  187نفری از بیماران مبتال به اچ آی.وی

ورز در بافتار درمان مبتنی بر شفقت ،باعث ایجاد احساس

دریافت که خود شفقتی سبب کاهش استرس ،اضطراب،

پیوند بین خویشتن و دیگران میشود و به دلیل ایجاد این

شرم و بهبود واکنشهای سازگارانه تر در خصوص بیماری

حس در فرد توانائی غلبه بر احساس طرد ایجاد میگردد .لذا

ایدز در بین این مبتالیانبه این بیماری میشود (.)31

افرادی که دارای خود شفقتی باالتری هستند در تجربه اتفاقات

در تحلیل اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت روی انگ بیماران

ناگوار؛ علی الخصوص تجربه هائی که در بردارنده برآورد

مبتال به اچ.آی.وی/ایدز می توان گفت که تمرینات ذهن شفقت

مقیاس اجتماعی میباشد ،با توجه به این موضوع که هر انسانی

جدول  .4نتیجه تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین تفاوت اثرگذاری درمان(پایداری نتایج) بر میزان انگ در مرحله پیگیری
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات

درﺟﺎت آزادي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات

ﺧﻄﺎ

557/68

50

11/15

ﮔﺮوه
ﮐﻞ

10/62

8248/09

2

53

5/31

ﻧﺴﺒﺖ f
2/03

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
0/142

بحث و نتیجه گیری

پذیری روانشناختی بیماران مبتال به اچ.آی.وی بود ( .)25داده

هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر

های پژوهش اقارب پرست و همکاران نشان داد که درمان

شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

متمرکز بر شفقت در افزایش کیفیت زندگی و کاهش احساس

روی انگ بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز بالفاصله و سه

تنهایی زنان مبتال به اچ.آی.وی دارای تاثیر معناداری میباشد

ماه پس از درمان بود .مطالعه حاضر نشان داد که هر دو

( .)26یافته های مطالعه ایفاینیچوکو و مایا نشانگر این بود که

درمان در کاهش انگ این بیماران موثر بوده و اثر آن تا

درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش افکار خودکشی در بیماران

سه ماه پس درمان نیز همچنان باقی ماند .در مقایسه

جدید مبتال به اچ.آی.وی با افکار خودکشی میگردد ( .)27داده

اثربخشی دو درمان مذکور نیز یافته حاکی از این بود که

های مطالعه فراستادوتیر و دورجی نشان داد که درمان مبتنی

درمان متمرکز بر شفقت نسبت به درمان کاهش استرس

بر شفقت باعث افزایش چشمگیری در میزان ذهن آگاهی،

مبتنی بر ذهن آگاهی از اثربخشی باالتری برخوردار بود.

خود شفقتی و کاهش نشخوار فکری ،افسردگی ،اضطراب و

در راستای اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت روی انگ

استرس در بین مبتالیان به اچ.آی.وی میشود ،این نتایج در

مبتالیان به اچ.آی.وی/ایدز میتوان گفت که اگر چه پژوهش

پیگیری یک ماهه پس از این مطالعه نیز همچنان پایدار باقی

حاضر به لحاظ بدیع بودن از نظر متغییر های مستقل و

ماند ( .)28داده های مطالعه اسکینا و همکاران مبین این بود

وابسته به طور مستقیم با هیچ برنامه مداخله درمانی قبلی

که میتوان از تمرینات مبتنی بر شفقت به عنوان ابزاری برای

در خصوص انگ بیماران مبتال به اچ.آ.وی/ایدز در ایران قابل

افزایش تابآوری و کاهش انگ در همجنسگرایان مبتال به

مقایسه نیست اما میتوان به مطالعات همخوان با این پژوهش

اچ.آی.وی استفاده نمود ( .)29اوداناوان و همکاران دریافتند

از جمله مطالعه خلج و همکاران اشاره داشت که نتایج آن

که درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش پریشانی روانشناختی

حاکی از اثربخشی درمان مبتی بر شفقت بر روی انعطاف

و افزایش انعطافپذیری و پذیرش وضعیت بیماری در بین

منظر امیرخانی و همکاران

میکنند (مولفه اشتراکات انسانی)( .)32همچنین افرادی که

در این بیماران میشود ،این نتایج در پیگیری سه ماهه پس از

از میزان خودشفقتی باالتری برخوردار میباشند ،به این دلیل

این مطالعه نیز همچنان پایدار باقی ماند ( .)38نتایج حاصل

که خویشتن را با سخت گیری کمتری قضاوت میکنند؛

از بررسی آزمایشی جورج و همکاران که به تاثیر اثربخشی

اتفاقات منفی زندگی را آسان تر پذیرفته و خودارزیابی و عکس

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی مبتالیان به

العملهای بهتر و بر اساس واقعیت از خود بروز میدهند،

اچ.آی.وی با درد عصبی-عضالنی پرداخت ،نشان داد که این

زیرا قضاوت این افراد از خودانتقادیگری اغراق آمیز به سوی

درمان در کاهش درد مزمن و استرس ادراک شده ناشی از این

خوددفاعی هنجار شده هدایت میشود ( .)33لذا مداخالتي


بیماری در بین این بیماران موثر بود ( .)39گو و همکاران در

كه موجب ارتقاء خودشفقتی ميشوند میتواند سبب کاهش

یک مطالعه سیستماتیک و فراتحلیلی که بر روی درمانهای

خودانتقادگري و شرم شده و واكنشهاي ناكارآمدي را كه

مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله درمان کاهش استرس مبتنی

اغلب همراه با خود سرزنشي هستند را بهبود بخشند (.)34,35

بر ذهن آگاهی انجام داد؛ شواهد محکمی در کاهش نشخوار

همچنین افزایش احساس اشتیاق شخصی میتواند سبب

فکری و نگرانی ،بهبود واکنش شناختی و عاطفی ،افزایش ذهن

کاهش انگ و شرم ناشی از بیماری و بروز پاسخ های رفتاری

آگاهی ،خودشفقتی و انعطاف پذیری روانشناختی در گروه های

صحیح و سازگارانه تر در بیماران مبتال به اچ.آی.وی گردد (.)31

مورد مطالعه را عنوان نمود ( .)40یافته های حاصل از پژوهش

در راستای اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن

سیبینگا و همکاران بر روی نوجوانان مبتال به اچ.آی.وی مبین

آگاهی روی انگ مبتالیان به اچ.آی.وی/ایدز می توان به مطالعات

این بود که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر

همخوان با این تحقیق از جمله نتایج پژوهش حمید و همکاران

به کاهش عالئم روانی ،عصبانیت ،خصومت و افسردگی و بهبود

اشاره داشت که نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن

عوامل استرسزای مخصوص به این بیماران مانند مصرف دارو،

آگاهی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران

ترس از بیماری و مرگ ،تجربه انگ و تبعیض میگردد (.)41

مبتال به اچ.آی.وی موثر است .یافته های مطالعه پرهون و

در خصوص تبیین اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی روی

همکارن نیز مبین این بود که درمان کاهش استرس مبتنی بر

انگ مبتالیان به اچ.آی.وی/ایدز میتوان گفت هدف مطلوب

ذهن آگاهی بهطور قابل توجهی منجر به کاهش عالئم اختالل

این درمان ،پرورش آگاهی پایدار و غیرواکشی در مورد تجربه

استرس پس از سانحه ،اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال

های درونی (مانند تجارب شناختی ،عاطفی و حسی) و تجارب

به اچ.آی.وی میگردد ( .)37داده های حاصل از پژوهش وب

بیرونی افراد (مانند تجارب اجتماعی و محیطی) است .در این

و همکاران روی نوجوانان مبتال به اچ.آی.وی حاکی از این بود

روش فرد به جای سرکوب کردن یا رد کردن افکار و احساسات

که افراد شرکت کننده بعد از مداخله درمانی کاهش استرس

منفی و دردناک خویش ،تنها به مشاهده آنها می پردازد و به

مبتنی بر ذهن آگاهی از سطوح باالتری از انعطافپذیری و

آنها مجال می دهد که همانگونه که هستند ،باشند و با توسعه

دقت شناختی در مواجهه با محرک های هیجانی برخوردار

توجه پایدار و آگاهی غیرقضاوتی و غیرواکنشی ،دامنه گسترده

بودند .همچنین یافته های این مطالعه نشان داد که این درمان

ای از عرصه های گوناگون از قبیل؛ آرمیدگی جسمی ،تعادل

منجر به کاهش میزان پرخاشگری و استرس ،ارتقاء سطح ذهن

هیجانی ،تنظیم رفتاری ،تغییرات در خودقضاوتی ،خودآگاهی و

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

امکان بروز اشتباه را دارد ،احساسات ناگوار کمتری را تجربه

آگاهی ،بهبود توانائی حل مسئله ،خود تنظیمی و انطباق با دارو

39

40

اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان ...

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

ارتباط با دیگران به طور بالقوه تحت تأثیر قرار میگیرد .کسب

های دقیقتر و بر پایه عملکرد واقعی از خود بروز دهند (.)47

این مهارت ها توج ِه فرد را قادر میسازد تا انجام واکنش های

این یافته ها با ادهای گیلبرت در خصوص اثربخشی درمان

هیجانی ،قضاوتی و یا تحلیلی از روی عادت نسبت به موضوع

مبتنی بر شفقت بر روی احساس شرم ،گناه و خودسرزنشگری؛

مورد توجه را قطع و یا محدود نماید و با آگاهی بیشتری به

همخوان میباشد ( .)48از دیگر مطالعات همخوان با این یافته

مسائل زندگی پاسخ دهد ( .)42همچنین ذهن آگاهی به طور

می توان به نتایج مطالعه چان و همکاران اشاره داشت که

خاص کمک میکند تا فرایندهای شناختی منفی از بین برود و

حاکی از این بود که مقاومت در برابر انگ با ذهن آگاهی دارای

از این طریق به افراد کمک میکند تا سوگیری های منفی خود

ارتباط مثبت بوده و این ارتباط با واسطه های خودشفقتی و

را به آگاهی برسانند و افکار و باورهای ناسازگار را به چالش

انعطافپذیری روانشناختی صورت میپذیرد که هر دوی این

کشیده و بازسازی کنند ( .)43همچنین وجود ذهن آگاهی

مولفهها از اجزای اصلی درمان متمرکز بر شفقت میباشد (.)49

باعث خنثیسازی تحریفات شناختی مرتبط با پریشانی باال،
افسردگی و اضطراب میشود ،به عبارت دیگر ذهن آگاهی باعث
کاهش سرکوب احساسات و نشخوار فکری و افزایش آگاهی
از احساسات در جمعیت های دچا ِر انگ میشود (.)44،45
در تبیین اثربخشی باالتر درمان مبتنی بر شفقت نسبت به
درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش انگ
بیماران مبتال به اچ.آی.وی/ایدز میتوان گفت که درمان مبتنی
بر شفقت در پاسخ به این مشاهده تدوین شد که بسیاری
از مردم بهویژه افرادی که دچار شرم و خودانتقادی باالئی
بودند ،هنگام ورود به درمانهای سنتی در ایجاد صدای درونی
مهربان و خودحمایتگر دشواریهائی داشتند ( ،)10این در
حالی است که افراد مبتال به اچ.آی.وی/ایدز از نظر روانشناختی
معموالً دچار نقصان در تصور از خود ،احساس شرم یا گناه و
هراس از تبعیض توسط دیگران میشوند .لذا محتوای درمان
مبتنی بر شفقت بهواسطه تمرینات ذهن شفقت ورز برای
بیماران مبتال اچ.آی.وی /ایدز که دارای احساس شرم ،گناه
و افکار خودتخریبگر هستند ،موثر می باشد ( )46زیرا پرورش
خودشفقتی باعث میشود که افراد ،خود را کمتر مورد قضاوت
قرار داده ،سختگیری کمتری به خود اعمال نموده و در نتیجه
وقایع منفی زندگی را راحتتر پذیرفته و خودارزیابی و واکنش

قدردانی و تشکر
پژوهشگران خود را موظف میدانند به رسم امانتداری
علمی و به پاس همکاری از کلیه کارمندان مرکز مشاوره
بیماریهای رفتاری که در مراحل اجرای مطالعه کمال
همکاری را داشتند و همچنین از تمامی بیمارانی که در
این مطالعه همکاری داشته ،به پرسشنامهها پاسخ داده و در
جلسات درمانی شرکت نمودهاند؛ تشکر و قدردانی نمایند.
سازمان حمایت کنند
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه مقطع دکتری رشته مشاوره
تحت عنوان «مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و
درمان ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس بر میزان انگ،
خودشفقتی و انعطافپذیری روانشناختی بیماران مبتال
به اچ.آی.وی بیمارستان امام خمینی با کد 162270742
از گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن میباشد که از
سوی هیچ سازمانی مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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A Comparison of Effectiveness of Compassion-Focused Therapy (CFT)
and Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on stigma of HIV/AIDS

Manzar Amirkhani1, Shohreh Ghorbanshiroudi2*, Mohammadreza zarbakhshbahri3, Seyed Ahmad
Seyed Alinaghi4

Abstract
Background and objective: After 40 years of the pandemic of AIDS, stigma associated with this disease is a

major challenge to achieving the goal of ending AIDS as a public health threat and a main obstacle to physical,
psychological and social health of these patients.
Materials and method: The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with
a control group that was performed as an intervention in the period from May to January in 2020 on 54 HIV/AIDS
patients referred to Behavioral Consultation Center of Imam Khomeini Hospital. The samples of the study mode
were selected by available sampling and randomly divided in three groups of 18 people based on CompassionFocused Therapy, mindfulness-based stress reduction therapy session and the control group. Each treatment was
presented to two experimental groups for 10 sessions per week and the control group was placed on a waiting list.
Patients’ stigma was assessed by the “Berger scale stigma” in three stages: pre-test, post-test and follow-up. for
data analysis, SPSS 23 software, descriptive statistics and inferential statistics (Univariate analysis of covariance,
Bonferroni test and one-way analysis of variance) were used.
Results: The results showed that both interventions based on Compassion-Focused Therapy and and
Mindfulness-Based Stress Reduction were effective on the HIV/AIDS-associated stigma, as well as this effect was
maintained until the follow-up stage. Changes in follow-up remained stable for three months after treatment.
Conclusion: This study supports that Compassion-Focused Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction
can be effective in decreasing HIV/AIDS-associated stigma. These findings can be effective in planning preventive
interventions to promote mental and social health of HIV patients.
Keywords: HIV, AIDS, Stigma, Compassion-Focused Therapy, Mindfulness-Based Stress Reduction
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