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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر تركیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTو درمان مبتنی بر
شفقت ( )CFTبا سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی -رفتاری ( )CBASPبر عالئم افسردگی ،كیفیت
زندگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود زنان مبتال به اختالل افسردگی مداوم است .طرح
پژوهش ،نیمهآزمایشی بود و ارزیابی بهصورت پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری دو ماهه انجام شد .نمونه
این مطالعه 92 ،بیمار مبتال به افسردگی مداوم بود كه بهشیوه در دسترس انتخاب و بهشیوه تصادفی در دو
گروه آزمایشی قرار گرفتند .هر كدام از گروههای آزمایشی 02 ،جلسه درمان دریافت كردند و در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،پرسشنامههای افسردگی بك ،كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی،
انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود را تكمیل نمودند .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای مكرر استفاده شد .نتایج نشان داد كه بین دو گروه تفاوت معناداری وجود
ندارد؛ یعنی هر دو گروه به یك اندازه در متغیرهای مورد مطالعه پژوهش بهبود پیدا كرده بودند .تحلیلهای
دقیقتر نشان داد كه هر كدام از درمانها بهتنهایی در طول مراحل زمانی در بهبود چهار متغیر مورد مطالعه
مؤثر بودهاند .این یافتهها حاكی از آن است كه درمان تركیبی میتواند بهاندازه سیستم رواندرمانی تحلیل
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شناختی -رفتاری ،بهعنوان درمان تأییدشده برای افسردگی مداوم ،مؤثر واقع شود و هر دو درمان میتوانند
به عنوان درمانهای مكمل دركنار درمان دارویی برای افراد مبتال به اختالل افسردگی مداوم بهكار گرفته
شوند.

واژگان كلیدی :سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی-رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
درمان مبتنی بر شفقت ،اختالل افسردگی مداوم ،عالئم افسردگی ،كیفیت زندگی،
انعطافپذیری روانشناختی ،شفقت به خود.

مقدمه
افسردگی یك اختالل روان شناختی شایع است و براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی
( ،)9191بهطور كلی بیش از  962میلیون نفر در سراسر دنیا از افسردگی رنج میبرند .تقریباً
 91درصد همه بیمارانی كه یك دوره افسردگی اساسی را تجربه میكنند ،تجربه یك دوره
افسردگی مزمن را نیز در آینده خواهند داشت (گیلمر 0و همكاران.)9112 ،
براساس تغییراتی كه در طبقهبندی اختالالت روانی ایجاد شده است ،شكل مزمنِ
افسردگی ،اختالل افسردگی مداوم 9نامیده میشود .براساس ،DSM-5این تشخیص ،هر دو
طبقه تشخیصی افسردگی اساسی مزمن 3و افسردهخویی 2در  DSM-IVرا شامل میشود.
ویژگی اصلی اختالل افسردگی مداوم ،خُلق افسرده است كه اكثر ساعات روز و اكثر
روزها ،به مدت حداقل دو سال تداوم دارد .عالوه بر این ،برای تشخیص این اختالل ،الزم
است همزمان با خلق افسرده ،دو مورد (یا بیشتر) از موارد زیر وجود داشته باشد:
بیاشتهایی یا پراشتهایی ،بیخوابی یا پرخوابی ،انرژی اندك یا خستگی شدید ،عزتنفس
پایین ،تمركز حواس ضعیف یا دشواری در تصمیمگیری و احساس ناامیدی .همچنین در
طول دوره دو ساله هرگز زمانی نبوده است كه فرد بیش از  9ماه فاقد نشانههای این اختالل
بوده باشد (انجمن روانپزشكی آمریكا.)9103 ،
اختالل افسردگی مداوم اغلب ،شروعی زودهنگام و تدریجی دارد (انجمن روانپزشكی
آمریكا .)9103 ،خطر ابتالء به افسردهخویی و سایر افسردگیهای مزمن در زنان در مقایسه

1. Gilmer
2. Persistent depressive disorder
3. Chronic major depression
4. Dysthymia
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با مردان تقریباً دو برابر است (كلین و سانتیاگو .)9113 ،0در مقایسه با دورههای افسردگی
اساسی حاد ،افسردگی مزمن ،بیشتر با اختالالتِ همراه ،اختالل قابلمالحظه در عملكرد،
مشكالت بینفردی ،استفاده از خدمات بهداشتی ـ درمانی ،اقدام به خودكشی و بستری
شدن مرتبط است (شرام 9و همكاران .)9100 ،اختالل افسردگی میتواند تمام جنبههای
زندگی افراد را در زمینههای شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی تحتتأثیر قرار دهد.
درواقع ،افراد مبتال به افسردگی ،نهتنها از نشانههای این اختالل ،رنج میبرند بلكه كیفیت
زندگیشان نیز آسیب جدی میبیند كه این عامل ،باعث افزایش رنج ناشی از افسردگی
برای خودشان و نیز پیامدهای منفی برای خانواده و جامعه خواهد شد (اسحاق 3و همكاران،
.)9100
یافتههای تحقیقاتی نشان میدهند بهكارگیری تركیب دارودرمانی و رواندرمانی در
درمان افراد مبتال به افسردگی مداوم ،در مقایسه با بهكارگیری هر كدام از این درمانها به
تنهایی ،تأثیر بیشتری دارد (جابست 2و همكاران .)9106 ،پیرامون اثربخشی مداخالت
روان شناختی بر افسردگی مطالعات زیادی انجام و ثابت شده است كه این مداخالت در
درمان افسردگی مؤثر هستند .از جمله میتوان به درمان شناختی – رفتاری ،2رواندرمانی

بینفردی ،6رواندرمانی حمایتی كوتاه مدت 7و سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی -
رفتاری 8اشاره نمود (كوایجپرز و همكاران.)9101 ،
سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی ـ رفتاری ( ،)CBASPتنها مدل رواندرمانی است
كه اختصاصاً برای افسردگی مز من طراحی شده است .این درمان ،مبتنی بر حجم قابلقبولی
از پژوهشها برروی افراد مبتال به افسردگی است و توسط جیمز مككالوف در سال 9111
طراحی شده است (مككالوف ،CBASP .)9113 ،2درمانی بسیار ساختاریافته است و
راهكارهای رفتاری ،شناختی و بین فردی را یكپارچه میسازد تا به بیماران ،مهارتهای
1. Klein & Santiago
2. Schramm
3. IsHak
4. Jobst
5. Cognitive-behavioral therapy
)6. Interpersonal psychotherapy (IPT
)7. Brief supportive psychotherapy (BSP
)8. Cognitive-behavioral analysis system psychotherapy (CBASP
9. McCullough
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حل مشكالت بین فردی را آموزش دهد (شرام و همكاران .)9100 ،در این مدل ،این فرض
مطرح میشود كه افراد مبتال به افسردگی مزمن نمیتوانند رابطه بین فكر ،رفتار و پیامدهای
محیطی را درك كنند .بهعبارت دیگر ،متوجه سهم خود در مشكالت زندگی نیستند.
تحلیل موقعیتی ،0تكنیك اصلی در این درمان است كه براساس گزارش منبر 9و همكاران
( ، )9113بهبود عملكرد بیماران در تحلیل موقعیتی ،پیشبین بهبودی در عالئم خود
ـگزارششده افسردگی است .یافتههای تحقیقاتی نشان میدهند كه  CBASPیك درمان
مؤثر برای بهبود افسردگی مزمن است (آرنو ،9112 ،3دیس سالوو و مك كالوف9119 ،2؛
شرام و همكاران9100 ،؛ براكمایر 2و همكاران9100 ،؛ ویرسما 6و همكاران9102 ،؛ شرام

7

و همكاران.)9102 ،
اثربخشی مداخالت مختلف با  CBASPبهعنوان درمان استاندارد برای اختالل
افسردگی مداوم ،در پژوهش های مختلفی مورد مقایسه قرار گرفته است ( شرام و
همكاران9100 ،؛ الك ،سایق ،پنبرتی ،وبر ،هینتجنز و ترسكی .)9106 ،8نتایج این
مطالعات نشان داده است كه در مورد عالئم افسردگی CBASP ،بیش از درمان بینفردی و
بهاندازه فعالسازی رفتاری 2موثر بوده است .از میان درمانهای موج سوم ،اثربخشی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد (برای مثال ماركاندی 01و همكاران )9109 ،و درمان مبتنی بر
شفقت (برای مثال تیواری ،آنتونی و آچاریا )9108 ،00بهعنوان درمانهای موثر در درمان
اختالل افسردگی در نظر گرفته شدهاند اما هیچ یك از این درمانها با  CBASPمورد
مقایسه قرار نگرفته اند.

)1. Situational analysis (SA
2. Manber
3. Arnow
4. DiSalvo & McCullough
5. Brakemeier
6. Wiersma
7. Schramm
8. Locke, Sayegh, Penberthy, Weber, Haentjens & Turecki
9. Behavioral activation
10. Markanday
11. Tiwari, Antony & Acharya
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درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTیكی از رویكرد های روان درمانی است كه
در سال های اخیر جهت درمان افسردگی پیشنهاد شده است .این درمان ،توسط هیز

0

درسال  0287مطرح شد .هدف اصلی این درمان ،ایجاد انعطافپذیری روانشناختی است.
انعطافپذیری روانشناختی اینطور تعریف میشود« :توانایی ارتباط كامل با زمان حال
بهطور هشیارانه و تغییر رفتار در راستای ارزشها یا تدوام رفتارهاییكه همراستا با ارزشها
هستند» (هیز و استروسال ،9112 ، 9ص.)2 .
انعطافپذیری روانشناختی از طریق شش فرایند پذیرش ،گسلش ،زندگی در زمان
حال ،خود بهعنوان زمینه ،ارزشها و تعهد اتفاق میافتد .هدف اصلی  ACTدر افسردگی،
حذف عالئم این اختالل نیست ،بلكه كمك به مراجع است تا بتواند دنیای آزاردهنده
درون (افكار ،تصاویر ذهنی ،احساسات و عالئم بدنی) را بپذیرد و مشغول انجام فعالیتهای
مؤثر و ارزشمند زندگی شود (فرمن و همكاران9109 ،؛ توهیگ و لوین .)9107 ،در واقع
هرقدر ،اجتناب تجربهای ،كمتر اتفاق بیفتد و بهعبارتی پذیرش دنیای درون بیشتر تجربه
شود ،عالئم افسردگی كاهش مییابد (بُلمائر ،فلدرس ،راكس و پیتس.)9100 ،3
كارآزماییهای بالینی متعدد ،نشان دادند كه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش
انعطافپذیری روانشناختی (بوند ،هیز و بارنس-هلمز ،)9116 ،2بر بهبود عالئم افسردگی
و كیفیت زندگی افراد مبتال به افسردگی ،مؤثر است (كرمی ،عمرانی و دانایی0327 ،؛
عزیزی ،طباطبایی و جانبزرگی0328 ،؛ فرمن ،هربرت ،موایترا ،یومنز و گلر9117 ،2؛
بُلمائر و همكاران 9100 ،؛ فُلك ،پارلینگ و مِلین9109 ،6؛ فرمن 7و همكاران9109 ،؛
ماركاندی 8و همكاران9109 ،؛ كارلین 2و همكاران9103 ،؛ توهیگ و لوین.)9107 ،01
از جمله درمان های دیگری كه برای افسردگی پیشنهاد شده است ،درمان مبتنی بر
شفقت ( )CFTاست كه توسط گیلبرت مطرح شده است .محور اصلی این درمان،
1. Hayes
2. Strosahl
3. Bohlmeijer, Fledderus, Rokx & Pieterse
4. Bond, Hayes & Barnes-Holmes
5. Forman, Herbert, Moitra, Yeomans & Geller
6. Folke, Parling & Melin
7. Forman
8. Markanday
9. Karlin
10. Twohig & Levin
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آموزش ذهن مشفق 0است تا به افراد كمك شود بتوانند تجربیات تسكیندهنده ،گرم و
امنی را از طریق شفقت به خود ایجاد كنند (گیلبرت ،مكایوان ،كاتارینو و بیا .)9102 ،9به
اعتقاد نف ( ،)9113شفقت به خود ،سه مولفه مهم را دربرمیگیرد -0 :مهربانی با خود -9
انسانیت مشترك  -3ذهنآگاهی .پایین بودن مهربانی با خود ،هم میتواند زمینهساز
افسردگی و هم از پیامدهای ابتالء به آن باشد.
مداخالت مبتنی بر شفقت میتوانند از طریق مهارتهای استدالل مهربانانه ،توجه
مهربانان ه ،تصویرسازی مهربانانه ،تجربه حسی و رفتار مهربانانه ،به فرد كمك كنند تا یك
رابطه مهربانانه درونی را با خود برقرار سازد و آن را جایگزین خود ـ سرزنشگری و خود ـ
انتقادگری كند (گیلبرت و همكاران .)9102 ،باتوجه به ارتباط شفقت به خود با عالئم
افسردگی و كیفیت زندگی (پینتو-گوویا ،دوآرت ،متوس و فرُگس ،)9103 ،3بهكارگیری
مهارتهای مهربانانه می تواند از طریق كاهش عالئم افسردگی به غنای زندگی فرد بیفزاید
و كیفیت زندگی او را بهبود بخشد .كارآزماییهای بالینی متعدد نیز ،اثربخشی درمان مبتنی
بر شفقت را بر شفقت به خود و افسردگی نشان داده اند (گاویلی ،سهرابی و فرهادیفر،
9106؛ تیواری و همكاران.)9108 ،
طی یك دهه اخیر ،در بحث درمان اختالالت خلقی ،یكپارچهسازی رواندرمانی
اهمیت بیشتری پیدا كرده است .از یكسو ،كارآزماییهای بالینی متعدد نشان میدهند كه
 ACTاز طریق تغییر رابطه افراد با افكار و احساساتشان ،افزایش حضور در لحظه،
پررنگكردن ارزشها و تأكید آن بر تعهد ،میتواند منجر به بهبود عالئم افسردگی،
ارتقای كیفیت زندگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت در بین افراد شود .از سوی
دیگر ،باتوجه به تأثیر تجربیات دوران كودكی بر تجربه عالئم افسردگی مزمن (نِگلی،
كافولد ،كلنباخ و بهلبر )9102 ،2و باال بودن سطح خودـانتقادگری ،نشخوار و رفتارهای
اجتنابی در بین افراد مبتال به افسردگی (كریگر و همكاران9103 ،؛گیلبرت و
همكاران )9102،و تأكید  CFTبر موارد ذكرشده ،بهنظر میرسد استفاده از تكنیكهای
 CFTدر درمان این بیماران میتواند مفید باشد.
1. Compassionate mind
2. Gilbert, McEwan, Catarino & Baiao
3. Pinto-Gouveia, Duarte, Matos & Fraguas
4. Negele, Kaufhold, Kallenbach & Bohleber
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درحالیكه میتوان شاهد این موضوع بود كه شفقت به خود در تمامی فعالیتهای
 ACTبه صورت ضمنی وجود دارد ،این نیاز وجود دارد كه چنین شفقت به خودِ ضمنی،
هنگام كار با مراجعانی كه بهشدت خودـانتقادگر و مستعد تجربه شرمساری هستند ،بهشكل
آشكارتری ،كانون توجه و تمركز قرار گیرد (لوما و پلت .)9102 ،لذا در پژوهش حاضر،
به منظور كاهش عالئم افسردگی و افزایش كیفیت زندگی افراد مبتال به افسردگی مداوم،
تكنیكهای  ACTبا  CFTتركیب و در كنار هم بهكار گرفته شدهاند .باتوجه به پوشش
ابعاد مهم و تأثیرگذار اختالل افسردگی مداوم توسط درمانهای  ACTو  ،CFTفرض
پژوهش حاضر ،این است كه تركیب این دو درمان میتواند در بهبود عالئم ،كیفیت
زندگی ،انعطافپذیری روان شناختی و شفقت نسبت به خود زنان مبتال به افسردگی مداوم
مؤثر باشد.0
بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،آن است كه درمان تركیبی  ACT/CFTرا با درمان
استاندارد 9برای این اختالل ـیعنی  CBASPـ مقایسه كند ،لذا در صورت مشاهده عدم
تفاوت معنادار میان اثربخشی هر دو مداخله ،میتوان اینطور استنباط كرد كه بسته درمانی
جدید  ACT/CFTنیز میتواند در درمان افراد مبتال به اختالل افسردگی مداوم ،مؤثر باشد.

روش
این پژوهش ،یك پژوهش كاربردی و طرح آن ،نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و با
ارزیابی پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری دوماهه است .جامعه آماری ،زنان مبتال به
اختالل افسردگی مداوم ،مراجعه كننده به مراكز خدمات درمانی -بهداشتی شهر اصفهان
در سال  0327-0328میباشد 98 .بیمار مبتال به اختالل افسردگی مداوم كه از طریق پنج
روانپزشك ارجاع داده شده بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش قرار گرفتند.
پرسشنامههای مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش در مرحله پیشآزمون توسط
شركتكنندگان تكمیل شد .سپس برای هر دو گروه آزمایش ،مداخالت ( ACT/CFTو
 )CBASPدر قالب  02جلسه اجرا شدند .مدت زمان هر جلسه بین  21تا  091دقیقه بود.

 .0در ادامه ،به علت طوالنی بودن اصطالح درمان تركیبی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت،
بهجای آن از  ACT/CFTاستفاده میشود.
2. Gold standard
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مجداً در مراحل پسآزمون و پیگیری (دو ماهه) پرسشنامههای مذكور توسط
شركتكنندگان تكمیل شدند .الزمبهذكر است از هر كدام از گروهها 9 ،آزمودنی بهدلیل
عدم شركت در تمام جلسات از پژوهش كنار گذاشته شدند.
مالكهای ورود به این پژوهش عبارت بودند از -0 :جنسیت زن  -9سطح تحصیالت
حداقل دیپلم  -3دامنه سنی  91-21سال  -2تشخیص اختالل افسردگی مداوم براساس
مالكهای تشخیصی  DSM-Vو  -2دریافت درمان دارویی زیر نظر متخصص
روانپزشك .هچنین مالك های خروجی كه در این پژوهش مدنظر قرار گرفتند ،شامل این
موارد میشوند -0 :ابتالء به بیماریهای جسمیشدید ،عقبماندگی ذهنی ،اختالالت
سایكوتیك ،اختالل دوقطبی و اختالالت شناختی (نظیر دمانس)  -9بروز افكار خودكشی
و احتمال خطر خودكشی كه نیاز به مداخله فوریتی را ایجاب نماید -3عدم شركت در
بیش از سه جلسه از جلسات درمان گروهی.
ابزارهای پژوهش:
 -0پرسشنامه افسردگی بك ـ ویرایش دوم :0این پرسشنامه ،یك پرسشنامه 90
آیتمیخودگزارشی برای سنجش عالئم و شدت افسردگی در بزرگساالن و نوجوانان 03
سال به باال است .هر آیتم ،نمرهای بین صفر تا سه میگیرد و محدوده نمره كل بین  1تا 63
خواهد بود .به طور كلی ،ضرایب همسانی درونی هر یك از آیتمها و سایر مشخصههای
آماری پرسشنامه و ضریب آلفای كرونباخ نشان میدهد كه  BDI-IIدر جمعیت ایرانی از
اعتبار مناسبی برخوردار است .ضریب اعتبار كل پرسشنامه برای هر  90آیتم برابر با 1/20
به دست آمده است (دابسون ،محمدخانی و مساح چوالبی .)0386 ،همچنین ضریب آلفای
كرونباخ برای كل پرسشنامه با روش همسانی درونی  1/86تعیین شده است (رجبی و
كسمایی .)0320 ،ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/88به دست آمد.
9
 -9پرسشنامه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
پرسشنامه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،چهار حیطه سالمت جسمانی،
سالمت روان ،روابط اجتماعی و سالمت محیط را با  92سوال میسنجد .دو سوال اول به
هیچیك از حیطهها تعلق ندارند و وضعیت سالمت و كیفیت زندگی را به شكل كلی مورد
)1. Beck Depression Inventory-II (BDI-II
)2. World Health Organization Quality Of Life-BREF (WHOQOL-BREF
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ارزیابی قرار میدهند ،بنابراین این پرسشنامه در مجموع  96سوال دارد (نجات ،منتظری،
هالكویی و كاظمی .)0382 ،ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه (فرم
كوتاه) توسط یوسفی ،قاسمی ،سرافزادگان ،مالكی و ربیعی ( )9101مورد بررسی قرار
گرفت .نمونه این پژوهش شامل  9226فرد سالم و  9236فرد بیمار بود .پایایی پرسشنامه با
استفاده از آلفای كرونباخ  1/89بهدست آمد .همچنین این پرسشنامه از روایی مالك و
روایی افتراقی قابلقبولی برخوردار بود .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای كرنباخ برای
پرسشنامه كیفیت زندگی  1/88بود.
 -3پرسشنامه پذیرش و عمل( 0نسخه دوم) :این پرسشنامه یك ابزار خودسنجی است
كه بهمنظور سنجش انعطافپذیری روانشناختی تدوین شده است .نسخه اول این
پرسشنامه توسط هیز و همكاران در سال  9112تدوین شد .نسخه دوم این پرسشنامه
توسط بوند 9و همكاران ( )9100تدوین و ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار
گرفت .این نسخه شامل  01سوال است كه سواالت مثبت و منفی را شامل می شود (ایزدی،
 .)0320سواالت روی طیف لیكرت هفت درجهای از یك (به هیچ وجه در مورد من
صدق نمیكند) تا هفت (همیشه در مورد من صدق میكند) ارزیابی میشود .نمرات
پایینتر ،تمایل و توانایی بیشتر به عمل در حضور افكار و احساسات منفی و نمرات
باالتر نشاندهنده انعطافپذیری روانشناختی كمتر است .ویژگیهای روانسنجی نسخه
فارسی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است (عباسی ،فتی ،مولودی و ضرابی،
 .)0320یافتههای این پژوهش ،همسانی درونی قابلقبولی را برای نسخه فارسی پرسشنامه
پذیرش و عمل نشان دادند .ضریب آلفای كرونباخ و ضریب تنصیف به ترتیب  1/82و
 1/83به دست آمدند .همچنین یافتههای مربوط به روایی همگرا نشان داد كه سازه پذیرش
و عمل با میزان افسردگی ،اضطراب ،سالمت روان و مشكل در تنظیم هیجان رابطه
معناداری دارد .ضریب آلفای كرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/78به دست
آمد.
 -2پرسشنامه شفقت نسبت به خود (فرم كوتاه) :3فرم كوتاه پرسشنامه شفقت به خود
توسط رائس ،پمیر ،نف و وانگاچ )9101( 0تدوین شد .یافتههای پژوهش رائس و
)1. Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II
2. Bond
)3. Self-Compassion Scale (short form
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همكاران ( )9101نشان داد كه این پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و
میتواند بهعنوان جایگزین فرم بلند این پرسشنامه نیز مورد استفاده قرار بگیرد .فرم كوتاه
پرسشنامه شفقت به خود شامل  09سوال است و سه مولفه دوقطبی را در  6زیرمقیاس
مهربانی با خود /خود قضاوتی ،ذهنآگاهی /همانندسازی افراطی و اشتراكات انسانی /انزوا
اندازهگیری میكند .در این پرسشنامه ،سه مقیاس منفی یعنی خود-قضاوتی ،همانندسازی
افراطی و انزوا بهصورت معكوس نمرهگذاری میشوند .ویژگیهای روانسنجی نسخه
ایرانی این پرسشنامه توسط خانجانی ،فروغی ،صادقی و بحرینیان ( )0322مورد بررسی
قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی و روایی مطلوبی
برخوردار است .در پژوهش خانجانی و همكاران ( ،)0322ضریب آلفای كرونباخ برای
كل مقیاس 1/21 ،بهدست آمده است .همچنین برای سنجش روایی واگرای مقیاس شفقت
به خود از مقیاسهای عاطفه منفی ،كمالگرایی و شرم بیرونی استفاده شد .نتایج تحلیلها
نشان داد كه شفقت به خود با همه این موارد همبستگی منفی و معناداری داشت .ضریب
آلفای كرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/81به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :تركیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت
تدوین شد .سپس این پروتكل به شش نفر از متخصصان كه در این دو درمان مسلط بودند
و با افراد مبتال به افسردگی كار كرده بودند ارائه شد و بسته درمانی از نظر محتوا ،فرایند،
تمرین و تكنی ك مورد ارزیابی قرار گرفت كه ضریب كوهن برای كفایت كلی بسته1/2 ،
به دست آمد .الزم به ذكر است كه این تحقیق توسط كمیته اخالق پژوهش دانشگاه
اصفهان از نظراخالق پژوهش مورد تأیید قرارگرفت .كد اخالق پژوهش
حاضر IR.UI.REC.1396.027 ،است.
افرادی كه واجد مالكهای ورود پژوهش بودند از سوی  2روانپزشك معرفی شدند.
با  21نفر از افرادی كه معرفی شدند ،قبل از جلسه گروهی یك جلسه فردی بین  61تا 21
دقیقه گذاشته شد و از آنهایی كه شرایط شركت در جلسات و تمایل به حضور در این
جلسات را داشتند ،شرححال گرفته شد و داستان زندگی آنها بررسی شد .همچنین در
مورد ساختار و اهداف جلسات گروهی توضیحاتی برای آنها ارائه شد .سپس اعضاء
بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش ( )n1=n2=09قرار گرفتند .در جلسه اول ،قبل از
1. Raes, Pommier, Neff & Van Gucht
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شروع جلسه پرسشنامههای پیشآزمون توسط اعضای گروه تكمیل شد .در جلسه
چهاردهم ،پرسشنامههای پس آزمون توسط اعضاء تكمیل شد و برای دو ماه بعد ،جهت
جلسه پیگیری زمانی مشخص گردید.
محتوای جلسات  CBASPبرگرفته از كتاب راهنمای درمان افسردگی مداوم-
راهنمای درمانگر ( )CBASPاست كه توسط سایق و پنبرتی )9106( 0نوشته شده است.
همچنین ساختار جلسات  ACT/CFTبراساس راهنمای متخصصان برای استفاده از ACT

برای درمان افسردگی (زتل )9117 ،9و درمان متمركز بر شفقت (گیلبرت )0322 ،تدوین
شده است .الزم بهذكر است كه در گروه درمان تركیبی ،عالوه براینكه محتوای جلسات با
شفقت غنی شده بود ،درمانگر از طریق بهكارگیری اصول شفقت ،عالوه بر محتوا ،فرایند
جلسات را نیز براساس اصول آن پیش برد .خالصه محتوای جلسات هر دو گروه در جدول
 0ارائه شده است.
جدول  .1خالصه جلسات سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی -رفتاری ( )CABSPو تركیب درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت ()ACT/CFT
CBASP
جلسه اول :خوشامدگویی و تشكیل گروههای دونفره
و معرفی خود و عالئق خود به یكدیگر ،توضیح در مورد
عالئم افسردگی حاد و مداوم و پیامدهای آنها در
حوزههای مختلف زندگی ،ارائه نمودار فعالیت ،توافقنامه
گروهی و ارائه طرح جلسات درمان گروهی

ACT & CFT
جلسه اول :خوشامدگویی و تشكیل گروههای
دونفره و معرفی خود و عالئق به یكدیگر ،مفهومسازی
مشكل (تمثیل زخم روان و مراقبت از زخم) ،ساختار و
قوانین جلسات گروهی ،بررسی امید و ترس اعضای
گروه در مورد فرایند درمان ،دادن یك گلدان به هریك
از اعضاء برای انتقال مفهوم مراقبت

جلسه دوم :بررسی نمودار فعالیت ،در كدام

جلسه دوم :تمثیل لیوان گلآلود ،بررسی كلی

حوزههای بینفردی ،مشكل دارید؟ ،توضیح چرخه

تجربیات زندگی در یك تمرین تصویرسازی ،بیان

افسردگی و عدمفعالیت ،تعیین تمرینهای برای مراقبت از
خود ،محیط و روابط ،شیوههای مقابله با عالئم افسردگی

چرخه ایجاد زخم یا زخمهای روان و روند عمیقشدن
آن ،صحبت در مورد شكستن چرخه ،تمرین تنفس

و اضطراب

ذهنآگاهانه

جلسه سوم :مرور تكالیف خانگی ،چگونه تفكر
ناكارآمد منجر به اتخاذ راهبردهای مقابلهای ناكارآمد
می شود ،چرخه درماندگی و ناتوانی ،منجر به افسردگی

جلسه سوم :مرور تكالیف خانگی ،شناسایی و
اسمگذاری زخمهای روان

مداوم میشود ،ما چگونه میتوانیم این چرخه را
1. Sayegh & Penberthy
2. Zettle
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بشكنیم؟ ،تحلیل موقعیت و ارائه مثالی از آن (مرحله
فراخوانی)
جلسه چهارم :مرور تكالیفخانگی ،مرحله اصالح
در تحلیل موقعیت و كابرد تحلیل موقعیت برای
موقعیتهایی كه در آینده پیش میآید
جلسه پنجم :مرور تكالیف خانگی ،تمرین تحلیل
موقعیت با مراحل فراخوانی و اصالح

جلسه چهارم :مرور تكالیفخانگی ،معرفی ذهن و
اثراتی كه زخمهای روان بر ذهن ما داشتهاند ،معرفی
تولیدات ذهن ،آگاهی از زخمها و تولیدات ذهن در
لحظه با مكث قبل رفتار ،تمرین شنیدن ذهنآگاهانه
جلسه پنجم :مرور تكالیف خانگی ،رنج پاك و
ناپاك ،كنترل مسئله است ،بررسی شیوههایی كه برای
كنترل دنیای درون استفاده میكنند

جلسه ششم :مرور تكالیف خانگی ،چگونه حوزه
بینفردی شما در گروه در ارتباط با دیگران ابراز
میشود؟ ،درك تأثیر رفتارهای بینفردی بر سایر اعضای

جلسه ششم :مرور تكالیف خانگی ،تمثیل باغبان
برای تجربه گشودگی یا پذیرش دردهای زخم روان،

گروه ،آیا این پیامد مطلوب منجر بهدستیابی به پیامد

تمرین خوردن ذهنآگاهانه

مطلوب میشود؟
جلسه هفتم :مرور تكالیف خانگی ،ادامه بحث
جلسه هفتم :مرور تكالیف خانگی ،تمرین تحلیل
موقعیت با مراحل فراخوانی و اصالح

گشودگی با تمرین كاغذ (دورنگهداشتن كاغذ ،نزدیك
صورت نگهداشتن كاغذ و گذاشتن آن در داخل آستین)
– مصداقهای آن در زندگی اعضای گروه و تعیین

تمرین برای تجربه گشودگی
جلسه هشتم :مرور تكالیف خانگی مربوط به تجربه
جلسه هشتم :مرور تكالیف خانگی ،تمرین تحلیل
موقعیت با مراحل فراخوانی و اصالح

پذیرش ،تمرین تصویرسازی در ارتباط با خود مهربان،
مرهمگذاری بر رنجهای درونی از طریق فعالساختن
خود مهربان (نوازش كالمی ،فیزیكی و رفتاری)

جلسه نهم :مرور تكالیف خانگی ،درك تعامالت
بینفردی و چرخهبینفردی ،بررسی ارزشها و كارآمدی
بینفردی ،چگونه نیمرخ بینفردی شما با رفتارهای
بینفردیتان در داخل گروه مرتبط است؟
جلسه دهم :مرور تكالیف خانگی ،درك تعامالت
بینفردی و چرخهبینفردی ،بررسی ارزشها و كارآمدی
بینفردی ،چگونه نیمرخ بینفردی شما با رفتارهای
بینفردیتان در داخل گروه مرتبط است؟

جلسه نهم :مرور تكالیف خانگی ،قلب روان ،تمثیل
جشن تولد  81سالگی بهمنظور تصریح ارزشها در
قسمتهای مختلف زندگی
جلسه دهم :مرور تكالیف خانگی ،تعیین اهداف و
رفتارها در راستای ارزشها برای حوزههای مختلف
زندگی -چهار رفتار مهربانانه

جلسه یازدهم :مرور تكالیف خانگی ،فهرست

جلسه یازدهم :مرور تكالیف خانگی ،معرفی

مشكالت بینفردی ،شناسایی ویژگیهای بینفردی كه
منجر به تعارضات بینفردی میشود؟ از چه رفتارهایی

ابزارهایی جهت غنیتر كردن زندگی در راستای
ارزشها و تقویت خود مهربان (حساسیت به رنج به جای

برای رسیدن به اهدافتان استفاده میكردید؛ در مورد

حساسیت به رفتار و احساس مهربانانه ،نوشتن نامه
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شفقتآمیز به خود)

فكر كنید؟
جلسه دوازدهم :مرور تكالیف خانگی ،شناسایی
ویژگیهای بینفردی كه منجر به تعارضات بینفردی

جلسه دوازدهم :مرور تكالیف خانگی و خواندن

میشود؟ درك برخی الگوهای بینفردی معمول افراد

نامههای شفقتآمیز به خود ،معرفی ابزارهایی جهت

دارای افسردگی مداوم ،آیا شما فكر میكنید در

غنیتر كردن زندگی در راستای ارزشها (مهارتهای

تعامالتتان بیشتر خشك و انعطافناپذیر هستید یا
منعطف؟ پیامدهای اجتناب بینفردی برای شما چیست؟

ارتباطی)

جلسه سیزدهم :مرور تكالیف خانگی ،تعامالت
مكمل و غیرمكمل ،چه تعامالتی هستند؟ آیا آنچه را از

جلسه سیزدهم :مرور تكالیف خانگی ،آمیختگی به

دیگران میخواهید ،بهدست میآورید؟ آیا انگیزههای

صفات و داستان زندگی بهعنوان موانع درونی برای

پنهانیتان باعث دورشدن دیگران از شما میشود؟ پیامد

حركت در مسیر ارزشها

مطلوب شما چیست؟
جلسه چهاردهم :مرور تكالیف خانگی ،مرور
جلسه چهاردهم :یكپارچه كردن مطالب ،مرور

بحثهای ارائهشده (چرخه اسارت و چرخه تعالی)،

اهداف ،استفاده از تحلیل موقعیت بهمنظور درك آنچه

شناسایی عالئم هشداردهنده عود بیماری و چگونگی

میخواهید و یادگیری چگونگی بهدستآوردن آن

برخورد با عالئم ،تقویت سرمایههای روانشناختی
بهمنظور پیشگیری از عود.

یافتهها
میانگین سنی گروههای درمان  CBASPو تركیب درمانهای  ACTو  CFTبه ترتیب
 32/92و  32/18بود .همچنین میانگین مدت زمان ابتال به اختالل افسردگی مداوم بر حسب
سال در گروههای  CBASPو  ACT/CFTبه ترتیب  2/28و  00/07بوده است .بهمنظور
بررسی معناداری و تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مكرر
استفاده شد .پیش از انجام تحلیل یافتهها ،پیشفرضهای تحلیلواریانس با اندازهگیریهای
مكرر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون شاپیرو–ویلك نشان داد پیشفرض توزیع
نرمال در گروههای  CBASPو  ACT/CFTدر مورد متغیرهای افسردگی ،كیفیت زندگی،
انعطافپذیری روانشناختی و شفقت نسبت به خود در مراحل پسآزمون و پیگیری برقرار
است .نتایج آزمون لوین نیز حاكی از رعایت پیشفرض همگنی واریانسها میباشد.
همچنین نتایج آزمون باكس برای متغیرهای عالئم افسردگی (،F= 1/29 ،P>1/27
 ، )BOX=6/22كیفیت زندگی ( ،)BOX=2/21 ،F= 1/69 ،P>1/70انعطافپذیری
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روانشناختی( )BOX=8/18 ،F= 0/02 ،P>1/33و شفقت نسبت به خود(0/87 ،P>1/18
= )BOX=03/02 ،Fنشان داد كه پیشفرض همگنی كواریانسها بهدرستی رعایت شده
است.
جدول 9شاخصه ای توصیفی نمرات افسردگی ،كیفیت زندگی ،انعطافپذیری
روان شناختی و شفقت نسبت به خود را بر حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی نشان
میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای گروه  CBASPو  ACT/CFTدر متغیرهای
پژوهش در مراحل مختلف پژوهش

نتایج این جدول نشان میدهد كه گروههای آزمایشی پس از دریافت مداخله در
مراحل پسآزمون و پیگیری در متغیرهای عالئم افسردگی و انعطافپذیری روانشناختی
نمرات پایینتر و در متغیرهای كیفیت زندگی و شفقت نسبت به خود نمرات باالتری را
بهدست آوردند.
نتایج مربوط به تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مكرر برای متغیرهای افسردگی،
كیفیت زندگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت نسبت به خود در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مكرر مربوط به متغیرهای افسردگی ،كیفیت
زندگی ،انعطاف پذیری روانشناختی و شفقت به خود
متغیر
افسردگی

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

زمان

0262/23

9

93/18

زمان+

23/37

9

1/69

اثر

توان

F

معناداری
1/110

0

1/23

1/02

آماری
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گروه
2/27

9

2/27

1/110

1/27

زمان

23/20

9

1/28

1/69

1/09

انعطافپذیری

زمان

0018/08

9

92/99

1/11

0

روانشناختی

زمان+گروه

71/12

9

0/22

1/16

1/39

زمان

711/96

9

92/07

1/11

0

32/08

9

0/21

1/16

1/98

كیفیت زندگی

زمان+
گروه

شفقت با خود

زمان+
گروه

همانطور كه در جدول  3مالحظه میشود در متغیرهای افسردگی ،كیفیت زندگی،
انعطافپذیری روانشناختی و شفقت با خود ،عامل زمان معنادار بوده است بنابراین بین نمرات این
متغیرها در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشته است.

براساس نتایج این جدول ،تعامل بین زمان و عضویت گروهی معنادار نیست .بنابراین نحوه
تغییر نمرات این چهار متغیر طی مراحل زمانی در هر دو گروه به یك شكل بوده است.

نتایج جدول  2نشان میدهد كه در هركدام از گروههای آزمایش ،بین میانگین
متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،تفاوت معنادار وجود
دارد.
جدول .4نتایج تحلیل واریانس مربوط به متغیرهای افسردگی ،كیفیت زندگی ،انعطافپذیری
روانشناختی و شفقت به خود به تفكیك گروههای آزمایش
درمان

ACT/CFT
CBASP

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

افسردگی

9

717/00

8/29

كیفیت زندگی

9

223/22

2/33

1/103

9

726/62

02/29

1/110

1/62

شفقت به خود

9

326/72

8/68

1/119

1/22

1/22

افسردگی

9

0309/02

02/32

1/110

1/26

1/22

كیفیت زندگی

9

212/92

2/03

1/102

1/30

1/76

9

230/28

8/62

1/119

1/22

1/22

9

329/62

92/19

1/110

1/62

0

متغیر

انعطافپذیری
روانشناختی

انعطافپذیری
روانشناختی
شفقت به خود

اندازه

توان

اثر

آماری
1/22

F

معناداری
1/110

1/22
1/39

1/78
0
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جدول .5نتایج مقایسه زوجی متغیرهای تحقیق در میان دو گروه در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون
و پیگیری
گروه

متغیر

مرحله

مرحله

پیشآزمون

پسآزمون

01/33

پیگیری

02

9/26

پسآزمون

پیگیری

2/66

3/33

1/08

پیشآزمون

پسآزمون

-8/33

2/06

1/17

پیگیری

-00/83

3/12

1/11

پسآزمون

پیگیری

- 3 /2

3/82

1/38

پیشآزمون

پسآزمون

8/66

9/77

1/10

پیگیری

02/72

9/22

1/110

پسآزمون

پیگیری

7/18

9/33

1/10

پیشآزمون

پسآزمون

-7/92

9/62

1/19

پیگیری

-01/2

9/72

1/11

پسآزمون

پیگیری

-3/92

9/97

1/08

پیشآزمون

پسآزمون

02/83

3/69

1/110

پیگیری

02/72

2/23

1/110

پسآزمون

پیگیری

3/20

3/23

1/97

پیشآزمون

پسآزمون

-09

3/29

1/110

پیگیری

-01/92

2/92

1/13

پسآزمون

پیگیری

0/72

2/38

1/62

پیشآزمون

پسآزمون

01/18

9/12

1/110

پیگیری

01/66

3/32

1/110

پسآزمون

پیگیری

1/28

3/16

1/82

پیشآزمون

پسآزمون

-01/66

0/20

1/110

پیگیری

-8/20

0/29

1/110

پیگیری

0/72

0/87

1/37

افسردگی

كیفیت زندگی
ACT/CFT
انعطافپذیری
روانشناختی

شفقت به خود

افسردگی

كیفیت زندگی
CBASP
انعطافپذیری
روانشناختی

تفاوت

شفقت به خود
پسآزمون

میانگین

خطا

معناداری

2/23

1/12
1/110

همانطور كه اشاره شد ،بین مراحل مختلف زمانی در مورد هر چهار متغیر تفاوت
معنادار وجود دارد؛ یعنی حداقل ،میان نتایج دومرحله از سه مرحله زمانی در هر دو درمان،
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تفاوت معناداری وجود دارد .در جدول  2تحلیل های دقیقتر نشان می دهند كه در هر
كدام از گروههای آزمایشی ،نمرات افسردگی و شفقت به خود در مراحل پیش آزمون و
پس آزمون و نیز مراحل پیش آزمون و پیگیری تفاوت معنادار داشته اند ( ،)p <1/12اما
نمرات این دو متغیر بین مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری نداشته اند.
در مورد متغیر كیفیت زندگی در گروه  ACT/CFTبین مراحل پیشآزمون و
پسآزمون تفات معناداری وجود ندارد اما بین دو مرحله پیشآزمون و پیگیری تفاوت
معناداری وجود داشته است ( .)p <1/12در گروه  CBASPنیز بین مراحل پیشآزمون و
پسآزمون و نیز مراحل پیشآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد(.)p<1/12
در مورد انعطافپذیری روانشناختی ،در گروه  ACT/CFTبین مراحل پیشآزمون و
پسآزمون ،پیشآزمون و پیگیری و پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
( ،)p<1/12این درحالیاست كه در گروه  CBASPبین پسآزمون و پیگیری تفاوت
معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی -رفتاری و
تركیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر عالئم افسردگی ،كیفیت
زندگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود بیماران مبتال به اختالل افسردگی
مداوم بود .نتایج پژوهش نشان داد هر دو روش درمان بر كاهش عالئم افسردگی و افزایش
نمرات كیفیت زندگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود موثر بوده است ولی
میانگین نمرات دو گروه آزمایشی در چهار متغیر پژوهش با یكدیگر تفاوت معناداری
ندارند؛ یعنی میزان تغییر در هر دو گروه ،طی مراحل زمانی یكسان بوده است .بر اساس
یافته های این پژوهش ،مدل یكپارچه تدوین شده در این پژوهش( ،)ACT/CFTبه اندازه
درمان گلد استاندارد تایید شده در كارآزمایی های بالینی( ، CBASPموثر است.
بررسی پژوهش های قبلی ،حاكی از عدم انجام كارآزمایی بالینی در حوزه مقایسه
اثربخشی تركیب  ACT/CFTو  CBASPبود .در تبیین عدم تفاوت میان دو مداخله
 CBASPو  ACT/CFTمیتوان به مكانیزمی كه در طی دو درمان اتفاق افتاد ،اشاره نمود.
تأكید بر حضور در لحظه ،و تمركز بر حل مسائل (تكنیك تحلیل موقعیتی در  CBASPو
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ذهنآگاهی و حلمسئله برای دنیای بیرون با توجه به ارزشها در  )ACTمنجر به
توانمندشدن افراد در حلمسئله شده است .در هر دو درمان ،بر آگاه شدن از افكار و
احساسات و رفتارهای ناكارآمد كه فرد را از پیامد مطلوب (اصطالح مطرحشده در
 )CBASPو از ارزشها (در  )ACT/CFTدور نگه میدارد ،تأكید شده است و در هر دو
درمان ،فرد به سمت و سویی سوق داده می شود كه با تمركز بر نقش خود و نه تعیین نقش
برای دیگران ،از تأثیر رفتار خود بر دیگران آگاه شود و درصدد اصالح آن برآید .در هر
دو روش درمانی ،بر مراقبت از خود و زندگی ،تأكید و تمرینهایی تعیین شد .همچنین،
همانطور كه نتایج نشان داد ،هر دو درمان توانسته بودند انعطافپذیری روانشناختی را در
زنان مبتال به افسردگی مداوم افزایش دهند .طبق تحقیقات انجامشده ،بهدنبال افزایش
انعطافپذیری روانشناختی ،شفقت به خود ،افزایش وآسیبهای روانشناختی از جمله
افسردگی و اضطراب كاهش مییابد (یادآوا ،هیز و ویالداگه.)9102 ،0
به منظور تبیین سازوكار اثر بخشی دو شیوه درمان كه در این مطالعه بكار رفت ،یافته
های مربوط به هر مدل روان درمانی ( )CBASP & ACT/CFTبهصورت جداگانه نیز
مورد بحث قرار می گیرد .یافتههای پژوهش نشان میدهد كه  CBASPدر طول مراحل
زمانی پژوهش بر هر چهار متغیر تأثیرگذار بوده است .اثربخشی این درمان بر عالئم
افسردگی با یافتههای آرنو ( ،)9112دیسسالو و مككالوف ( ،)9119شرام و همكاران
( ،)9100براكمایر و همكاران ( ،)9110ویرسما و همكاران ( )9102و شرام و همكاران
( )9102همخوانی دارد .همه مطالعات مذكور نشان دادهاند كه  CBASPمنجر به كاهش
عالئم افسردگی شده است.
در تبیین اثربخشی  CBASPبر عالئم افسردگی ،میتوان گفت تحلیل موقعیتهای
بینفردی و آگاهی از میزان تأثیر خود در روابط بینفردی ،منجر به بهبود روابط و در
نهایت منجر به تغییر عالئم میشود .ویویان و سالون )9103( 9در مطالعه خود به سه فرایند
مهم اشاره میكنند كه در طول جلسات  CBASPاتفاق میافتد و منجر به پیامدهای مثبت
میشوند -0 :شناسایی مشكل در لحظه و اكنون و مربوط به یك موقعیت خاص كه از
طریق یكی از تكنیكهای اصلی  CBASPیعنی تحلیل موقعیتی ( )SAاتفاق میافتد .تحلیل
1. Yadavaia, Hayes & Vilardaga
2. Vivian & Salwen
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موقعیتی ،یك مواجهه واقعی است زیرا فرد ترغیب میشود با موقعیتهای چالشبرانگیزی
روبهرو شود كه در تداوم افسردگی او نقش دارند -9 ،ترغیب افراد به شناخت نقش
تأثیرگذار خود در پیامدهای آزاردهندهای كه تجربه میكنند و پذیرش مسئولیت اصالح
خود و  -3درگیرشدن درمانگر در فرایند تغییر مراجع از طریق مشاركت شخصی منضبط.
یكی از مهمترین نمودهای این درگیرشدن ،بازخورد دادن به مراجع در مورد تأثیری است
كه رفتارهای او بر درمانگر گذاشته است .باتوجه به اینكه در این پژوهش ،جلسات
بهصورت گروهی برگزار شد عالوه براینكه درمانگر به اعضاء در مورد تأثیر رفتارشان
بازخورد میداد ،اعضای گروه نیز در مورد رفتارهای یكدیگرو تأثیر آنها به همدیگر
بازخورد میدادند و احساساتشان را ابراز میكردند كه این عامل ،منجر به افزایش بینش
آنها و تغییر تدریجی رفتارهای كالمی و غیركالمی غیرمؤثر در گروه و محیط خارج از
گروه شد.
یكی دیگر از یافتههای این پژوهش ،تأثیر  CBASPبر بهبود كیفیت زندگی بیماران
مبتال به اختالل افسردگی مداوم بود .این نتایج یا یافتههای پژوهشهای میهالك ،شولتز،
هایدنریچ و شرام )9102( 0و سابس 9و همكاران ( )9107همخوان است ،كه در این
مطالعات ،تأثیر این درمان بر كیفیت زندگی ،متوسط ارزیابی شده است .تغییر در حوزه
سبك زندگی ،یكی از مواردی است كه در پروتكل  CBASPگروهی سایق و پنبرتی
( ) 9106مورد توجه قرار گرفته است .تكمیل هفتگی نمودار فعالیت و همچنین تعیین
تمرینهایی برای مراقبت از خود ،محیط و مهارتهای ارتباطی متناسب با بافت زندگی هر
كدام از اعضاء از عوامل تأثیرگذار بر بهبود كیفیت زندگی بوده است .الزمبهذكر است كه
انجام تمرین های مربوط به تحلیل موقعیتی نیز از طریق ارتقاء عملكرد مؤثر فرد در روابط
بینفردی و درونفردی در بهبود كیفیت زندگی مؤثر بودهاند.
در پژوهش حاضر ،یافتهها نشان داد كه  CBASPبر افزایش انعطافپذیری
روانشناختی و شفقت به خود تأثیرگذار بوده است .همانطور كه اشاره شد در جستوجو
در پایگاههای اطالعات علمی ،پژوهشی در مورد اثربخشی  CBASPبر انعطافپذیری
روان شناختی و شفقت به خود یافت نشد .در مورد تبیین اثربخشی این درمان بر شفقت به
1. Michalak, Schultze, Heidenreich & Schramm
2. Sabaß
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خود در این پژوهش میتوان به چند عامل اشاره نمود :در تكنیك اصلی  CBASPیعنی
تحلیل موقعیتی ،فرد برای رسیدن به پیامد مطلوب ،بسیاری از رفتارهای ناكارآمد كه او را
از رسیدن به پیامد مطلوب ،دور نگه میدارد ،كنار میگذارد .بسیاری از این رفتارهای
ناكارآمد ،رفتارهای خود ـ تخریبی یا دیگر ـ تخریبی هستند كه با اصل شفقت مغایرت
دارند و بیش از پیش ،فرد را با خود ،نامهربان میسازد .در این درمان ،به فرد كمك
میشود چنین رفتارهایی را با كمك یك مشوق یا مربی درونی كنار بگذارد؛ مربی
درونیای كه شباهت زیادی با خود مهربان در درمانهای مبتنی بر شفقت دارد و فرد را به
سمت رفتارهای مؤثر و سازنده سوق می دهد تا درنهایت ،فرد بتواند به پیامد مطلوب خود
دست یابد .از موارد مورد تأكید دیگر در مراحل اصالح موقعیت ،عبور از افكار و
احساساتی است كه مانع رسیدن به پیامد مطلوب میشوند .بهعبارتی ،فرد با وجود دنیای
درون آزاردهنده در راستای رسیدن به اهداف مطلوب ،رفتارهای مؤثر نشان دهد .از طرفی
در تكنیك تحلیل موقعیتی ،بر حلمسئله در «لحظه و اكنون» تمركز میشود كه این خود تا
حد زیادی از غرق شدن فرد در دنیای افكار خود در گذشته و آینده جلوگیری میكند و
همه این موارد میتوانند در افزایش انعطافپذیری روانشناختی نقش داشته باشند.
در این پژوهش میزان اثر بخشی مدل تدوین شده یكپارچه ( )ACT/CFTبر عالئم
افسردگی نیز بررسی شد .یافتههای این از بخش پژوهش نشان داد كه  ACT/CFTبر عالئم
افسردگی ،انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود در مراحل پسآزمون و پیگیری و
بر كیفیت زندگی در مرحله پیگیری اثربخش بوده است .مطالعهای كه اثربخشی تركیب
این دو درمان را بر اختالل افسردگی مداوم بررسی كند ،یافت نشد .بااینحال ،اثربخشی
مولفه  ACTبر عالئم افسردگی با نتایج یافتههای كرمی و همكاران ( ،)0327عزیزی و
همكاران ( ،)0328فرمن و همكاران ( ،)9117بلمائر و همكاران ( ،)9100فلك و همكاران
( ،)9109فرمن و همكاران ( ،)9109ماركاندی و همكاران ( ،)9109كارلین و همكاران
( )9103و توهیگ و لوین ( )9107همخوان است .همچنین اثربخشی  ACTبر كیفیت
زندگی با نتایج یافتههای فرمن و همكاران ( ،)9117فلك و همكاران ( ،)9109فرمن و
همكاران ( ،)9109كارلین و همكاران ( )9103و توهیگ و لوین ( )9107همسو است .در
همه مطالعات مذكور ،عالئم افسردگی و كیفیت زندگی بعد از دریافت درمان ،ACT
بهبود پیدا كردهاند.
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در تبیین اثربخشی  ACT/CFTبر متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش ،میتوان به چند
مكانیزم اصلی تغییر در این دو درمان اشاره نمود .فرایندهای پذیرش ،گسلش شناختی،
ارزشها و عمل متعهدانه از طریق افزایش انعطافپذیری روانشناختی میتوانند منجر به
كاهش عالئم افسردگی شوند (استرگارد ،الندگرین ،زتل ،لندرا و هالند .)9191 ،0در
 ACTمراجع با پذیرش رنجهای درونی ،از تقال و تالش برای فرار از دنیای درون دست
برمیدارد؛ شیوهای كه تا پیش از این ،روزبهروز بر رنج او میافزود و درنهایت یادمیگیرد
به شیوه جدیدی با دنیای درون خود ارتباط برقرار كند كه نهتنها رنجهای درونی او را
پررنگتر نمیسازد ،بلكه به غنای زندگی او نیز كمك میكند .در طی تجربه پذیرش
رنجهای درونی ،از افراد خواسته شد یكسری رفتارهای ناكارآمد را كه در بلندمدت
تشدیدكننده عالئم افسردگی است ،كنار بگذارند .همانطور كه نتایج تحقیقات كریگر و
همكاران ( ) 9103نشان داده است ،هر چه اجتناب و نشخوار ذهنی در فرد افسرده ،كاهش
پیدا كند عالئم افسردگی او نیز بهبود مییابد.
ذهنآگاهی یا توانایی حضور در لحظه ،یكی دیگر از موارد مهم و مورد توجه در
این درمان بود .این مهارت بر تغییر منعطف توجه به محركهای مرتبط ،متمركز است كه
از طریق تمرینهای متعدد در جلسات و بهعنوان تكلیف خانگی تمرین شد .حضور در
لحظه ،به افراد كمك می كند تا در مدیریت روابط و بروز رفتارهای مؤثر توانمند شوند و
این امر تاحد زیادی ،هیجانات منفی آنها را كاهش میدهد .ارزشها یكی دیگر از مباحث
مهمی است كه افراد در طول فرایند درمان ،درگیر آن میشوند .با شناسایی ارزشها و
كمك به افراد برای حركت تدریجی در مسیر ارزشها ،به آنها كمك میشود تا بتوانند
با معنا دادن به رنج خود ،زندگی غنی ،هدفمند و معنادار داشته باشند .اما در اینمیان ،یكی
از موانع اصلی افراد مبتال به افسردگی برای تجربه پذیرش و حركت در مسیر ارزشها،
آمیختگی با صفات و داستان زندگی است كه در این درمان ،با بهكارگیری تمثیلها و
تمرینهای تجربهای مختلف ،به افراد كمك شد تا بتوانند از این صفات و داستان زندگی
خود جدا شوند و بهسمت یك زندگی معنادار حركت كنند.
تأثیر  CFTبر عالئم افسردگی و شفقت به خود با نتایج گاویلی و همكاران ( )9106و
تیواری و همكاران ( )9108همسو است بدین معنا كه در مطالعات مذكور CFT ،منجر به
1. Ostergaard, Lundgren, Zettle, Landro & Haaland
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كاهش عالئم افسردگی و افزایش شفقت به خود شده است .مكانیزمهای اصلی تغییر در
 CFTكه در كاهش عالئم ،تأثیرگذار بودند بدین شرح است :در این درمان ،تجربیات
دوران كودكی و نوجوانی افراد بررسی شد؛ تجربیاتی كه توانسته بهشكلی بر روان این
افراد ،زخمی ایجاد كند و عدم مراقبت از این زخم ،منجر به گسترده شدن و عمیقتر شدن
آن شده است .درواقع ،در درمان مبتنی بر شفقت ،درمانگر این موضوع را بررسی میكند
كه چگونه اتفاقات دوران كودكی توانستهاند سیستم دفاع فرد را حساس كنند و این
موضوع ،منجر به بروز یكسری راهكارهای ایمنی میشود كه بهصورت خودكار ظاهر
میشوند .برخی از این راهكارها (مثل گوشهگیری) ،آسیبپذیری فرد نسبت به اضطراب و
افسردگی را افزایش میدهد (گیلبرت .)9102 ،روبروشدن با زخمهای روان هرچند در
لحظه ،منجر به پریشانی افراد میشود اما فرار كردن و عدم مراقبت از آنها ،پریشانی را
برای این افراد ،چند برابر كرده است .شناسایی زخمها ،چگونگی مراقبت از آنها و
چگونگی مراقبت از زخمی نشدن مجدد از جمله مواردی است كه در طی این درمان
مطرح شدند.
در پژوهش حاضر ،هدف از بهكارگیری تكنیكهای مذكور در  ACTو ،CFT
افزایش مراقبت است؛ از شناسایی و التیام زخمهای روان ،گرفته تا جلوگیری از
زخمیشدن مجدد و زخمی كردن دیگران .بهنظر میرسد مجموعه مكانیزمهای مذكور در
 ACTو  ،CFTتوانسته اندبه كاهش عالئم افسردگی ،ارتقای كیفیت زندگی و افزایش
انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود در افراد مبتال به اختالل افسردگی مداوم،
منجر شوند.
در جلسات  ،ACT/CFTبا توجه به اینكه از جلسه نهم ،بهصورت اختصاصی به بحث
ارزشها پرداخته شد ،آزمودنیها تا پایان جلسات ،برای تصریح ارزشها در حوزههای
مختلف زندگیشان و تعیین اهداف و اعمال مرتبط با آنها ،زمان كمتری داشتند،
بههمینخاطر ،تغییرات در كیفیت زندگی در مرحله پسآزمون ،بهلحاظ آماری معنادار
نبوده است اما با توجه به مدت زمان مناسبی كه بین آخرین جلسه تا جلسه پیگیری داشتند،
اعضای گروه بهصورت اختصاصی ،وقت بیشتری برای تصریح ارزشها و برنامهریزی
داشتند كه نِمود آن در نمرات مرحله پیگیری كیفیت زندگی مالحظه شد.
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در مورد باال نبودن اندازه اثر مداخالت مورد استفاده در این پژوهش ،در مورد برخی
متغیرها مانند كیفیت زندگی ،به دالیل مختلفی میتوان اشاره نمود .كوایجپرز و همكاران
( )9101یكی از دالیل پایین بودن میزان تأثیر مداخالت روانشناختی در افسردگی مزمن را
ماهیت مداوم و عودكننده این اختالل میدانند و تعداد جلسات باال حداقل  08جلسه را
برای این افراد الزم میدانند .افراد مبتال به اختالل افسردگی مداوم ،افسردگی خود را
بیماریای میبینند كه برای همیشه ،ادامه دارد و زندگی آنها را به شیوهای فراگیر و كلّی،
تحتتأثیر قرار می دهد ،كه این موضوع در احساس ناامیدی این افراد تأثیرگذار است.
بههمیندلیل ،این افراد به تعداد جلسات درمانی و پیگیری بیشتری نیاز دارند تا بتوانند از
داستانِ همیشگی بودن افسردگی و ناامیدی كه بر آنها سایه انداخته است ،رهایی یابند و
تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد كنند .همچنین باتوجه به نقش مهم خانواده در
اختالالت روانشناختی مزمن ،مثل افسردگی (تریولی و آپندرا )9108 ،0بهنظر میرسد
عدم برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده و عدم مشاركت آنها در فرایند درمان ،در
باال نبودن اندازه اثر برای برخی متغیرهای این پژوهش ،بهویژه كیفیت زندگی ،مؤثر بوده
است.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این موارد اشاره نمود :باتوجه به
اینكه جامعه مورد مطالعه این پژوهش را زنان  91تا  21ساله مبتال به افسردگی مداوم
تشكیل میدادند ،لذا باید نسبت به تعمیم یافتهها به مردان مبتال به  PDDو نیز زنان مبتال به
 PDDدر سایر گروههای سنی ،احتیاط كرد .باتوجه به ماهیت مزمن این اختالل ،الزم بود
در فواصل زمانی مشخص ،پیگیریهای میانمدت و بلندمدت از وضعیت مراجعان انجام
میشد .بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،پیگیریهای طوالنیتر ششماهه و
یك ساله انجام شوند .با توجه به نقش مهم خانواده در تشدید یا بهبودی این اختالل،
پیشنهاد می شود همزمان با اجرای جلسات درمانی برای افراد مبتال به اختالل افسردگی
مداوم ،جلسات آموزشی برای خانوادههای این افراد نیز برگزار شود.
همچنین پیشنهاد میشود تركیب درمان  ACT/CFTدر مورد سایر اختالالت
روانشناختی و همچنین  CBASPبرای افرادی كه در كنار اختالل افسردگی مداوم از سایر
اختالالت روانشناختی رنج میبرند ،بهكار گرفته شود و تأثیر هر كدام از درمانهای این
1. Treveli & Upendra
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پژوهش با سایر مداخالت ،مورد مقایسه قرار گیرد .باتوجه به نتایج این پژوهش و سایر
تحقیقاتی كه نشان دادهاند شفقت به خود با سالمت روانشناختی ارتباط دارد ،ایجاد و
گسترش مداخالت درمانی كه بتوانند شفقت به خود را افزایش دهند نیز میتواند برای افراد
مبتال به اختالالت روانشناختی از جمله اختالالت افسردگی ،مؤثر واقع شود.
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