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Background and Aim Fibromyalgia syndrome is a chronic disease that causes widespread musculoskeletal 
pain. It primarily affects women and negatively impacts many aspects of a person’s psychological and 
social life. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness and 
compassion therapy on automatic negative thoughts, psychological symptoms, pain intensity, and qual-
ity of life in patients with fibromyalgia syndrome.
Methods & Materials This research is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with 
two experimental and one control group. The statistical study population consisted of all individuals with 
fibromyalgia syndrome referred to Mehregan Pain Clinic in Mirdamad (District 3), Seyed Khandan Clinic 
(District 4), and Taleghani Hospital Pain Clinic (District 1) in Tehran City, Iran. Of them, 30 patients were 
randomly selected and divided into three groups of experimental 1, experimental 2, and control; each 
group will include 10 people. The instruments used in this study included the World Health Organization 
quality of life questionnaire (WHOQOL BREF), pain intensity questionnaire (PIS), psychological symptoms 
questionnaire (Anxiety, Stress and Depression [DASS]), and automatic negative thoughts (QNS).
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak Branch, Islamic 
Azad University (Code: IR.IAU.ARAK.REC.1400.005). 
Results The analysis of covariance showed the effectiveness of both cognitive therapies based on mind-
fulness and compassion therapy on four variables of pain intensity, psychological symptoms, automatic 
negative thoughts, and quality of life (P<0.05). Comparing the two intervention methods showed that 
both therapies had almost the same effect on pain intensity, psychological symptoms, and automatic 
negative thoughts (P<0.05) but the effectiveness of mindfulness intervention on the quality of life was 
significantly higher than compassion intervention (P<0.05). 
Conclusion The results indicate that cognitive therapy based on mindfulness and compassion therapy are 
suitable for people with fibromyalgia under appropriate treatment. 
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F
Extended Abstract

Introduction

ibromyalgia syndrome is a chronic mus-
culoskeletal disease [1]. Pain and auto-
matic negative thoughts in these patients 
play an important role in their mental 
health and quality of life (QoL) [2]. Fi-

bromyalgia syndrome is associated with high levels of 
psychological distress [5]. One of the third-wave thera-
pies is cognitive-behavioral therapy based on mindfulness 
[8], in which the person is watching his thoughts in the 
present moment [9]. As an effective treatment, this treat-
ment reduces pain and automatic negative thoughts, and 
psychological symptoms and thus increase the QoL[11]. 
Compassion therapy is also effective in controlling pain; 
Self-compassion involves being kind to oneself. Regard-
ing the effectiveness of this treatment in improving the 
QoL, it helps people to enjoy greater flexibility and QoL 
[24-26]. According to the mentioned materials in relation 
to the subject of the present study, no study has been done 
so far, and an attempt has been made to compare these 
two interventions and fill the research gap. This study 
seeks to answer whether there is a difference between 
these similar treatment methods on the mentioned vari-
ables in patients with fibromyalgia.

Materials and Methods

This research is an interventional study (due to the lack 
of control of all variables) with a pretest-posttest design 
with two experimental groups and one control group. The 
statistical study population consisted of all individuals 

with fibromyalgia symptoms, of which 30 were randomly 
divided into three groups: experimental group 1, experi-
mental group 2, and control. The inclusion criteria were 
as follows: diagnosis of fibromyalgia based on the Ameri-
can College of Rheumatology (ACR), female gender, the 
satisfaction of participating in research, and not receiving 
any psychological intervention in the last 6 months. The 
criteria for diagnosing fibromyalgia are generalized pain 
for three months and pain in the elbows, buttocks, chest, 
knees, back, neck, chest, shoulders, and thighs. The ex-
clusion criteria were unwillingness to continue attending, 
having a psychiatric disorder, and reporting any musculo-
skeletal pain outside the fibromyalgia criteria. After form-
ing the groups, cognitive-behavioral education based on 
mindfulness and compassion therapy were administered 
for the experimental groups. No education was presented 
for the control group. In the present study, the analysis of 
covariance and the Chi-square test were used for analysis 
using SPSS 26 software. The research instruments were 
WHO QoL questionnaires, the severity of pain, psycho-
logical symptoms, and automatic negative thoughts.

Results 

The effectiveness of the interventions was evaluated 
and compared using a univariate analysis of covariance. 
Homogeneity of demographic characteristics of gender, 
age, and education in groups was assessed and con-
firmed using the Chi-square test (P<0.05). Assumptions 
of analysis of covariance, including normality of data 
distribution, homogeneity of variance, and homogeneity 
of regression slopes with appropriate tests, including tilt 
and elongation statistics, Levene’s test, and interactive ef-
fects of pretest and group, were examined. The analysis 

Table 1. Results of analysis of covariance to evaluate the effectiveness of interventions

Variables Source df Sum of Squares Mean of Squares F P Effect Size

Severity of pain
Group effect 2 3490.06 1475.03

23.67 <0.005 0.646
Error 26 1916.36 73.71

Psychological 
symptoms

Error 2 3131.41 1565.71
48.43 <0.001 0.788

Group effect 26 840.51 32.33

Automatic negative 
thoughts

Error 2 4026.08 2013.04
34.84 <0.001 0.695

Group effect 26 1502.34 57.78

Quality of Life (QoL)
Error 2 11.9.89 554.94

44.10 <0.001 0.772
Group effect 26 327.15 12.58
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Regarding therapeutic interventions on psychological 
symptoms, the findings are consistent with some studies 
[44-47]. Mindfulness teaches how to prepare habitual 
skills out of the rigid state and direct information process-
ing resources toward attention goals such as breathing or 
the momentary sense of the situation. These activities re-
duce psychological symptoms [45].

Regarding the effect of compassion therapy on the re-
duction of psychological symptoms, these findings are 
consistent with the results [48-50]. This treatment acts as 
a positive emotional regulation style and reduces negative 
emotions, and replaces positive emotions with stress [48].

Regarding the effectiveness of mindfulness-based cog-
nitive therapy on spontaneous thoughts, the results are 
consistent with some studies [17, 21, 51-53]. In this treat-
ment, cognitive reconstruction is performed.

Regarding the effect of compassion therapy on automat-
ic thoughts, the findings are consistent with some studies 
[31, 52, 53]. By creating a fault, the components of self-
efficacy cause the person to observe them without any 
judgment, instead of identifying themselves with negative 
thoughts [53]. The effect of mindfulness intervention was 
more than compassion therapy intervention. This finding 
is in line with the results of some studies [11-13, 29, 54-

of covariance showed that both therapeutic interventions, 
namely cognitive therapy based on mindfulness and com-
passion therapy, were effective on variables of the sever-
ity of pain, psychological symptoms, automatic negative 
thoughts, and QoL (P<0.05) (Table 1). Effect size values   
ranged from a minimum of 0.646 for the severity of pain 
to a maximum of 0.788 for psychological symptoms. 
Bonferroni post hoc test to compare the mean of the three 
groups showed that the two cognitive-therapy interven-
tions based on mindfulness and compassion therapy had 
an almost equal effect on the three variables of the sever-
ity of pain, psychological symptoms, and automatic nega-
tive thoughts (P<0.05) (Table 2). However, mindfulness-
based cognitive therapy had a greater effect on the QoL 
variable than compassion therapy intervention (P<0.05).

Discussion

Therapeutic interventions were effective on these vari-
ables, and the effect has been equal. The results are con-
sistent with the results of some studies [41, 42]. Mind-
fulness helps to identify situations that lead to discomfort 
and to learn coping strategies for coping [42].

Regarding the effect of compassion therapy on the se-
verity of pain, these findings are consistent with some 
studies [43]. When patients have compassion for them-
selves, they accept that the individual deserves kindness.

Table 2. Bonferroni post hoc test results to compare posttest scores of variables between the three groups

Variables Variables Comparison Type Mean Difference SE Sig.

Severity of pain

Mindfulness and compassion therapy -2.03 3.85 0.603

Mindfulness and control -23.84 3.85 <0.001

Compassion therapy and control -21.82 3.84 <0.001

Psychological symptoms

Mindfulness and compassion therapy 2.01 2.57 0.441

Mindfulness and control -20.76 2.54 <0.001

Compassion therapy and control -22.77 2.58 <0.001

Automatic negative 
thoughts

Mindfulness and compassion therapy 4.55 3.48 0.606

Mindfulness and control -22.07 3.41 <0.001

Compassion therapy and control -26.62 3.44 <0.001

Quality of life (QoL)

Mindfulness and compassion therapy 7.44 1.64 <0.001

Mindfulness and control 14.91 1.59 <0.001

Compassion therapy and control 7.47 1.66 <0.001
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56]. The presence of the mind increases the QoL through 
self-regulation and care activities [12, 54, 55].

Regarding the effectiveness of compassion therapy on 
QoL, these findings are consistent with some studies [59-
56]. Self-compassion reduces pain and helps improve 
QoL by creating acceptance and kindness. It is suggested 
that this research be performed in other medical centers 
and on a larger sample.

Cognitive therapy based on mindfulness and compas-
sion therapy has had almost the same and quite an effec-
tive effect on the variables.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was approved by the Research Ethics Com-
mittee of Arak Branch, Islamic Azad University (Code: 
IR.IAU.ARAK.REC.1400.005). 

Funding

This article is taken from the doctoral dissertation of 
Naghme Shekohinjad in the field of general psychol-
ogy in the psychology department of the Faculty of 
Psychology and Educational Sciences, Arak Branch, 
Islamic Azad University.

Authors' contributions

All authors contributed equally in preparing all parts 
of the research.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

Shokoohi Nejad N, et al. Cognitive Therapy Based on Mindfulness and Compassion Therapy based on automatic negative thoughts, Psychological Symptoms, Pain Intensity, and QoF. JAMS. 2022; 25(1):156-173.

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://arak.iau.ir/fa
https://arak.iau.ir/fa


This Page Intentionally Left Blank



161

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

* نویسنده مسئول:
دکتر محمدرضا بیات

نشانی: اندیمشک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اندیمشک، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی. 
تلفن: 8366338 )912( 98+

bayatm60@yahoo.com :پست الکترونیکی

زمینه و هدف سندرم فیبرومیالژیا یک بیماری مزمن همراه با درد گسترده اسکلتی عضالنی است که در درجه اول زنان را مبتال می کند 
و بر بسیاری از ابعاد زندگی روان شناختی و اجتماعی فرد تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف هم سنجی شناخت درمانی مبتنی 
بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر افکارخودآیند منفی، عالئم روان شناختی، شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا 

انجام شد.

مواد و روش ها این مطالعه، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با 2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل است. جامعه آماری 
این پژوهش را تمامی افراد دارای عالئم فیبرومیالژیای مراجعه کننده به کلینیک درد مهرگان منطقه 3 میرداماد، کلیلینک درد سیدخندان 
منطقه 4 تهران و کلینیک درد بیمارستان طالقانی منطقه 1 تهران تشکیل دادند. از این جامعه 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند 
و به صورت تصادفی ساده در 3 گروه آزمایشی 1، گروه آزمایشی 2 و کنترل قرار داده شدند. تعداد افراد نمونه 30 نفر بودند که هرکدام از 
این گروه ها شامل 10 نفر بودند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسش نامه 

شدت درد، پرسش نامه عالئم روان شناختی )اضطراب، استرس و افسردگی( ، پرسش نامه افکارخودآیند منفی بود.

مالحظات اخالقی این مطالعه با شناسه IR. IAU. ARAK. REC. 1400.005 به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اراک رسیده است.

و  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  شناخت درمانی  مداخله  دو  هر  اثربخشی  کوواریانس  تحلیل  به روش  داده ها  تجزیه و تحلیل  یافته ها 
شفقت درمانی بر 4 متغیر شدت درد، عالئم روان شناختی، افکار خودآیند منفی و کیفیت زندگی را تأیید کرد )P>0/05(. مقایسه 
دو روش مداخله نشان داد دو مداخله اجرا شده، اثربخشی تقریبًا یکسانی بر شدت درد، عالئم روان شناختی و افکار خودآیند 
منفی داشتند )P<0/05(، اما اثربخشی مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی به طور معنا داری بیشتر از مداخله شفقت درمانی 

.)P>0/05( بود

نتیجه گیری نتایج بیانگر آن است که رویکردهای درمانی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی برای افراد دارای بیماری 
فیبرومیالژیای تحت درمان مناسب است.

کلیدواژه ها: 
شناخت درمانی 

مبتنی بر ذهن آگاهی، 
شفقت درمانی، 

افکارخودآیند منفی، 
عالئم روان شناختی، 
شدت درد، کیفیت 
زندگی فیبرومیالژیا
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مقدمه

سندرم فیبرومیالژیا1، یک بیماری مزمن ماهیچه ای اسکلتی 
است که با درد گسترده و وجود نقاط حساس منتشر در غیاب 
هرگونه التهاب یا نابهنجاری ماهیچه ای اسکلتی مشخص می شود 
[1[ شدت درد2 در این بیماران، پدیده  شایعی بوده و اخیراً مشخص 
شده است نقش  مهمی در سالمت  روان3 و کیفیت زندگی4 آنان 
ایفا می کند [2[. کیفیت زندگی از مهم ترین مؤلفه های مفهوم کلی 
بهداشت محسوب می شود و به وسیله دو شیوه فردی و اجتماعی 
بررسی می شود [3[. عوامل بسیاری بر کیفیت زندگی بیماران 
فیبرومیالژیا تأثیرگذار است، ازجمله شدت درد5 این بیماران که 
یکی از این عوامل است. درد منتشر در بدن، مشخصه بارز بیماری 
است که این درد ممکن است با عباراتی مانند تیز و سوزشی، 
یا سوزن سوزن شدن  و  و عمقی  مبهم  تیر کشنده،  ضربان دار، 
و بی حسی توصیف شود [4[. همچنین پژوهش ها نشان دادند 
سندرم فیبرومیالژیا همراهی باالیی با پریشانی های روان شناختی6 
ازجمله افسردگی، اضطراب و استرس دارد [5[. در کنار این موارد 
تحقیقات گیلن و همکاران [6[ نشان دادند نوع نگرش ها و افکار 
عامل مؤثری در تحمل درد است. براین اساس طیف مشکالت 
و  مزمن  درد  و  افسردگی(  و  اضطراب  )استرس،  روان شناختی 
افکار خودآیند منفی7 به طور جدی می تواند کیفیت  همچنین 
زندگی و فرایند سازگاری انسان ازجمله این افراد را تحت  تأثیر 
درمان های  به خصوص  روان شناختی  دیدگاه های  دهد.  قرار 
تسکین  برای  موفقیت  در  طوالنی  تاریخچه   شناختی رفتاری 

دردهای  مزمن دارند [7[. 

در سال های اخیر ازجمله درمان های موج سوم شناختی رفتاری 
که عالقه فزاینده ای به درمان های مبتنی بر پذیرش ایجاد شده 
است، درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی8 است [8[ که 
در آن افراد یاد می گیرند هشیاری لحظه حاضر را به جای هدایت 
خودکار ایجاد کنند و شیوه های جدید پاسخ دادن به موقعیت ها 
را یاد بگیرند [9[. ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوهای 
خاص و هدفمند در زمان حال و خالی از قضاوت است. این روش با 
ترکیب مهارت های ذهن آگاهی و فنون شناختی شرایطی را فراهم 
می کند تا فرد بتواند به صورت مجزا و خالی از قضاوت، نظاره گر 
افکار منفی خود باشد و از درگیر شدن با الگوهای پایدار افکار 
منفی دوری کند [10[. تحقیقات نشان داده است شناخت درمانی 

  1. Syndrome fibromyalgia
 2. Pain intensity
3. Mental health
4. Quality of Life (QoL)
5. Pain intensity
  6. Psychological distress
 7. Self-negative thoughts
 8. Cognitive-consciousness-based behavior

مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک برنامه درمانی کارآمد 
به افزایش کیفیت زندگی منجر شود و همچنین ُخلق را بهبود 
می بخشد و آموزش کوتاه مدت آن خستگی و اضطراب را کاهش 
می دهد و بهبود کیفیت زندگی را به همراه دارد [11[. تحقیقات 
انجام شده [13،12 [ نیز نشان دهنده اثر شناخت درمانی مبتنی 
 بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران است. تحقیقات 
بر  مبتنی  درمان شناخت درمانی  اثربخشی   ] 15،14] بسیاری 

ذهن آگاهی بر شدت درد در بیماران مختلف را نشان دادند. 

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای بهبود عالئم اضطراب 
از اختالل های  افسردگی و استرس در دامنه نسبتًا متنوعی  و 
پزشکی استفاده شده است. برای مثال تیکل و همکاران و گیو و 
همکاران [16-18[ در پژوهش خود نشان دادند شناخت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی به کاهش عالئم اضطراب و استرس نیز 
در بیماران کمک می کند. از دیگر متغیرهای مطرح شده در این 
است.  منفی  خودآیند  افکار  فیبرومیالژیا،  افراد  درباره  پژوهش 
نگرش های ناکارآمد، باورها و نگرش های انعطاف ناپذیر، افراطی و 
مقاوم به تغییر هستند که فرد را مستعد آشفتگی روانی می کنند 
[19[. در بسیاری از تحقیقات [17، 21،20 [. اثر شناخت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند منفی بررسی شده است. 
یکی دیگر از رویکردهای درمانی در این تحقیق، شفقت درمانی9 
از روش های درمانی است که به نظر  است. شفقت درمانی یکی 
می رسد برای افزایش تحمل آشفتگی و کنترل  درد مؤثر باشد. نف 
[22[ خودشفقتی را سازه ای سه مؤلفه ای شامل مهربانی با خود 
در مقابل قضاوت کردن خویش و اشتراکات انسانی در برابر انزوا 
و ذهن آگاهی در مقابل همانندسازی افراطی تعریف کرده است. 
ازاین رو گیلبرت [23[ با استفاده از این سازه درمان متمرکز بر 
شفقت10 را مطرح کرد. درمورد اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت 
بر بهبود کیفیت زندگی این بیماران، می توان گفت شفقت درمانی 
به افراد کمک می کند تا از انعطاف پذیری روان شناختی باالتری 
برخوردار شوند و از چنگ افکار و رفتارهای ناکارآمد رهایی یابند 

و کیفیت زندگی باالتری داشته باشند [26-24[. 

اثربخشی مبتنی  با موضوع  تحقیق های متعددی [27، 28[ 
بر پذیرش، تعهد و شفقت بر فاجعه پنداری درد در افراد سندرم 
فیبرومیالژیا، نشان دهنده تأثیرگذاری این رویکرددرمانی است. 
مطالعات زیادی نشان دادند شفقت به خود باالتر با اضطراب و 
افسردگی پایین تر همراه است [29[. همچنین تحقیقات گذشته  
[30[ نیز تأثیر این درمان را بر عالئم روان شناختی تأیید کردند، 
زیرا درمان متمرکز بر شفقت، بیماران را به تمرکز بر درک و 
احساس شفقت به خود در طول فرایندهای تفکر منفی و تمرکز 

قوی بر پرورش شفقت در خود تشویق می کند [32،31 [. 

 9. Compassion therapy
 10. CFT
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اثربخشی  هم سنجی  مورد  در  بیان شده  مطالب  به  توجه  با 
درمانی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر 
افکار خودآیند منفی، عالئم روان شناختی، شدت درد و کیفیت 
زندگی در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا تاکنون در پژوهش های 
قبلی بررسی نشده است. در پژوهش حاضر تالش می شود تا این 
دو مداخله مقایسه شوند. به همین دلیل با کاربرد درمان های 
مذکور بر این بیماران، امید است خأل پژوهشی موجود در این 
زمینه برطرف شود. درنتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به 
این سؤال است که بین هم سنجی روش های درمانی )روش های 
 درمانی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی( بر 
افکار خودآیند منفی، عالئم روان شناختی و شدت درد و کیفیت 

زندگی در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا تفاوت وجود دارد؟  

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع پژوهش های مداخله ای )به علت عدم کنترل 
تمامی متغیرها( با طرح پیش آزمون پس آزمون با 2 گروه آزمایش 
تمامی  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  کنترل  گروه   1 و 
افراد داری عالئم فیبرومیالژیای مراجعه کننده به کلینیک درد 
مهرگان منطقه 3 ) منطقه میرداماد(، کلینک درد سیدخندان 
منطقه 4 تهران و کلینیک درد بیمارستان طالقانی در منطقه 
1 تهران تشکیل دادند. از این جامعه در ابتدا 45 نفر به صورت 
دردسترس انتخاب شدند )گروه 15 نفری(، اما به دلیل شرایط 
کرونا و یک سری از محدودیت ها، برخی از بیماران از ادامه طرح 
انصراف دادند و 30 نفر برای اجرای مداخله در تحقیق حاضر باقی 
ماندند. و به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش 1، گروه آزمایش 
2 و کنترل قرار داده شدند. تعداد افراد نمونه 30 نفر بودند که 
هرکدام از این گروه ها شامل 10 نفر بودند. در پژوهش حاضر 

کورسازی انجام نشده است.

مالک های ورود برای گروه آزمایش: بیماران مبتال به فیبرومیالژیا 
بر اساس مالک های طبقه بندی کالج روماتولوژی آمریکا، زن بودن، 
رضایت از شرکت در پژوهش، مالک های تشخیص فیبرومیالژیا 
ماه همراه  برای مدت 3  منتشره که حداقل  از: درد  عبارت اند 
با تندرنس در حداقل 11 نقطه از نقاط هجده گانه ادامه داشته 
باشد، درد می بایست در مناطق آرنج، باسن، سینه، زانو، پشت 
کمر، گردن، قفسه سینه، شانه و ران ها باشد، نمونه ها در 6 ماه 
گذشته نباید هیچ گونه درمان روان شناختی دریافت کرده باشند. 
به  آزمایش: عدم تمایل  برای گروه  از مطالعه  مالک های خروج 
روان پزشکی  اختالل  به  ابتال  مداخله،  در جلسات  ادامه حضور 
همراه شدید که نیاز به درمان فوری داشته باشد، گزارش هرگونه 
از  بعد  فیبرومیالژیا.  مالک های  از  خارج  عضالنی اسکلتی  درد 
تشکیل گروه ها در یک گروه، آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر 
ذهن آگاهی و گروه دیگر شفقت ورزی داده شد و در گروه کنترل 
هیچ گونه طرحی انجام نشد. در پژوهش حاضر از آزمون تحلیل 

کوواریانس11 و کای اسکوئر12 استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 داده ها انجام شد.

پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی13 

پرسش نامه کیفیت زندگی، خالصه پرسش نامه کیفیت زندگی 
سازمان بهداشت جهانی14 است. این پرسش نامه 4 حیطه سالمت 
جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط را با 24 
سؤال می سنجد. 2 سؤال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارند 
و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را ارزیابی می کنند. بنابراین 
این پرسش نامه درمجموع 26 ماده دارد [33[. در ابتدا به هریک 
از 26 سؤال، نمره 1 تا 5 داده می شود. سازمان بهداشت جهانی 
روایی محتوایی ابزار را تأیید و اعتبار آن را در کشورهای مختلف 
و  نجات  از 0/70 گزارش کرد.  باالتر  آلفای کرونباخ15  با روش 
دیگران [33[ در پژوهشی بر روی 1167 نفر اعتبار پرسش نامه 
کیفیت زندگی را بررسی کردند. اعتبار پرسش نامه با استفاده از 
آلفای کرونباخ و همبستگی درون خوشه ای حاصل از آزمون مجدد 
سنجیده شد. مقادیر همبستگی درون خوشه ای و آلفای کرونباخ 

در تمام حیطه ها باالی 0/7 به دست آمد [33[. 

پرسش نامه شدت درد مزمن درجه بندی شده ونکروف16

و  اورمل، کییف  را در سال 1992 ون کورف،  این پرسش نامه 
داوورکین [34[ برای اندازه گیری شدت درد مزمن ساختند. این 
پرسش نامه 7 سؤالی است. در این پرسش نامه 3 محور ارزیابی 
می شود. شدت درد، ثبات یا مدت درد و میزان ناتوانی حاصل 
از درد. پاسخ دهنده هریک از 7 عبارت پرسشی آزمون را روی 1 
مقیاس 11 نقطه ای صفر تا 10 درجه بندی می کند. در مطالعه ای 
که اسمیت و همکاران [35[ بر روی این مقیاس با استفاده از 
400 بیمار مبتال به درد انجام دادند. پایایی درونی مقیاس 0/91 
و اعتبار تمام سؤاالت بیش از 0/75 به  دست آمد. آلفای کرونباخ 
برای ناتوانی و شدت درد به ترتیب 0/87 و 0/68 است. در مطالعات 
تهرانی و همکاران [36[ ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

برای ناتوانی و شدت درد به ترتیب 0/91 و 0/83 به دست آمد.

11. Covariance
12. Chi-squared test
13. Quality Of Life-Brief (WHOQOL-BREF)
14. World Health Organization (WHO)
15. Cronbach's alpha
16. VanKroff Graded Chronic Pain Scale (PIS)
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و  استرس  )اضطراب،  روان شناختی  عالئم  پرسش نامه 
افسردگی(17 

پرسش نامه افسردگی، اضطراب  و استرس، الویبوند و الویبوند 
ارزیابی  برای  خود گزارش دهی  مقیاس   3 از  مجموعه ای   ]37]

حاالت عاطفه  منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است .

هریک از خرده مقیاس های این پرسش نامه شامل 7 سؤال است 
که نمره نهایی هرکدام ازطریق مجموع نمرات سؤال های مربوط 
به آن به دست می آید. هر سؤال از صفر )اصاًل درمورد من صدق 
نمره گذاری  می کند(  من صدق  درمورد  )کاماًل  تا 3  نمی کند( 
می شود [37[. آنتونی و همکاران [38[ مقیاس مذکور را درمورد 
تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی 
از وجود 3 عامل افسردگی، اضطراب و تنیدگی بود. نتایج این 
این 3  با  مقیاس  واریانس کل  از  داد 68 درصد  نشان  مطالعه 
عامل سنجیده می شود. ارزش ویژه عوامل تنیدگی، افسردگی و 
اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر با 9/07، 2/89 و 1/23 
و ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 0/97، 0/92 و 0/95 بود. 
روایی و اعتبار این پرسش نامه در ایران نیز بررسی شده است 
و  اضطراب  افسردگی،  مقیاس  برای  بازآزمایی  اعتبار  که   ]39]
تنیدگی به ترتیب برابر با 0/80، 0/76 و 0/77 و آلفای کرونباخ 
برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر با 0/81، 

0/74 و 0/78 گزارش شده است.

17. Depression- Anxiety- Stress Scale (DASS)

پرسش نامه افکارخودآیند منفی18

کندال  و  هولون  به وسیله  منفی  خودآیند  افکار  پرسش نامه 
آن  نمره گذاری  است.  سؤال   30 دارای  و  شده  ساخته   ]40]
براساس طیف لیکرت است. به این ترتیب که به گزینه های هرگز، 
گاهی، معمواًل، اغلب و همواره به ترتیب نمره های 1 تا 5 تعلق 
تا 150 است. پرسش نامه  می گیرد. نمره کل هر فرد بین 30 
افکار خودآیند منفی، چهار جنبه از این افکار خودآیند شامل 
و  منفی  خودپنداشت  تغییر،  به  تمایل  و  شخصی  ناسازگاری 
انتظارات منفی، اعتمادبه نفس پایین و درماندگی را می سنجد. 
اعتبار این پرسش نامه از ثبات درونی بسیار خوبی برخوردار است. 
هولون و کندال [40[، آلفای کرونباخ این پرسش نامه را 0/89 
گزارش کردند. در پژوهشی [15[ روایی هم گرایی این پرسش نامه 
مطلوب گزارش شده است. همچنین پایایی پرسش نامه با استفاده 

از ضریب آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد.

گروه آزمایش 8 جلسه پروتکل درمانی شناخت درمانی مبتنی 
بر ذهن آگاهی را گذراندند. شرح جلسات براساس مفاهیم سگال 
است.  شده  خالصه   1 شماره  جدول  در   )2002( همکاران  و 
همچنین گروه دیگر 12 جلسه پروتکل درمانی شفقت درمانی را 
گذراندند که شرح جلسات براساس مفاهیم گیلبرت )2014( در 

جدول شماره 2 خالصه شده است.

18. Questionnaire for Negative Self-Thought s (QNS) 

جدول 1. پروتکل درمانی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

موضوعات هر جلسهجلسات
ایجاد ارتباط اولیه، تمرین وارسی بدنی، معطوف کردن توجه به فعالیت روزمره توأم با حالت حضور ذهناول

تمرینات مربوط به وارسی بدنی، حضور ذهن بر روی جریان تنفس به مدت 10 دقیقه، تمرین افکار و احساسات، تبیین هیجان و شناسایی هیجان های دوم
مثبت و منفی، آموزش ثبت کردن رویدادهای مطلوب، عطف توجه به فعالیت روزمره همراه با حضور ذهن

مراقبه در حالت دیدن و شنیدن، مراقبه نشسته )حضور ذهن مربوط به تنفس و بدن(، قدم زدن به همراه حضور ذهن، تمرین فضای تنفس 3 سوم
دقیقه ای، ثبت رخدادهای نامطلوب

 مراقبه دیدن و شنیدن، مراقبه در وضعیت نشسته )آگاهی از تنفس، بدن، اصوات، افکار(، تعریف اصول و قوانین حاکم بر هیجان، فضای تنفس 3 چهارم
دقیقه ای به طور منظم، فضای تنفس 3 دقیقه ای مقابله ای

مراقبه نشسته )آگاهی از تنفس، اجزای بدن، صداها و افکار( و چگونگی واکنش دهی به افکار، احساسات و حس های بدنی، 3 دقیقه فضای تنفس پنجم
منظم و مقابله ای، خواندن داستان پادشاه و3 پسرش و معرفی مفهوم پذیرش

مراقبه در وضعیت نشسته )آگاهی یافتن از تنفس، اجزای بدن، صداها و افکار(، برقرارکردن ارتباط با افکار و احساسات خود و توسعه آن ها و پذیرفتن ششم
افکار و هیجان های ناخوشایند

مراقبه در وضعیت نشسته )آگاهی یافتن از تنفس، اجزای بدن، صداها و افکار(، آگاهی از رابطه بین فعالیت و خلق، تهیه فهرستی از فعالیت های هفتم
لذت بخش و فعالیت هایی که احساس تسلط در فرد ایجاد می کند. 3 دقیقه فضای تنفس منظم و مقابله ای

تأمل در وارسی بدن، مرورکل دورههشتم
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بعد از برگزاری پیش آزمون، روش درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی19 
در 8 جلسه 1/5 ساعته پی درپی و در 8 هفته در ارتباط با بیماران 
در گروه آزمایشی )روش درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی( مطابق با 

پروتکل )جدول شماره 1( به کار گرفته شد.

بعد از برگزاری پیش آزمون، روش شفقت درمانی در 12 جلسه 
با  ارتباط  در  بار  یک  هفته ای  به صورت  پی درپی  دقیقه ای   75
بیماران در گروه آزمایشی مطابق با پروتکل 12 جلسه ای )جدول 

شماره 2( به کار گرفته شد.

یافته ها

در این پژوهش برای بررسی اثربخشی مداخله از آزمون تحلیل 
کوواریانس استفاده شد. حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون 
تجزیه و تحلیل   .)P≥0/05( شد  گرفته  درنظر   0/05 فرضیه ها، 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 داده ها انجام شد. 
نتایج آزمون کای دو نشان داد تفاوت معناداری از نظر ویژگی های 
جمعیت شناختی بین سه گروه وجود ندارد )جدول شماره 3(. 
می توان نتیجه گرفت که پاسخگویان از نظر سن و تحصیالت 
ازنظر  توجهی  قابل  اختالف  و  دارند  مشابهی  وضعیت  تقریبًا 

19. Cognitive Therapy Based on Mindfulness (MBCT)

ویژگی های جمعیت شناختی بین گروه ها وجود ندارد و درنتیجه 
گروه ها ازنظر ویژگی های جمعیت شناختی همگن هستند.

در جدول شماره 4 میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی 
)شدت درد، عالئم روان شناختی، افکار خودآیند منفی و کیفیت 
زندگی( آمده است. بررسی میانگین ها نشان داد میانگین شدت 
گروه  در  نمره ای،   24/20 کاهش  ذهن آگاهی  گروه  در  درد 
شفقت درمانی 21/20 نمره ای و در گروه کنترل افزایش 0/50 
گروه  در  روان شناختی  عالئم  میانگین  است.  داشته  نمره ای 
شفقت درمانی  گروه  در  نمره ای،   21/20 کاهش  ذهن آگاهی 
داد.  نشان  را  نمره ای  در گروه کنترل 0/02  و  نمره ای   24/20
میانگین افکار خودآیند منفی در گروه ذهن آگاهی کاهش 25/50 
نمره ای، در گروه شفقت درمانی 34 نمره ای و در گروه کنترل از 
10 کاهش 4/6 نمره ای را نشان داد. میانگین کیفیت زندگی در 
گروه ذهن آگاهی، افزایش 15/60 نمره ای، در گروه شفقت درمانی 
8/10 نمره ای و در گروه کنترل 0/70 نمره ای را نشان داد. جهت 
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده  اثربخشی مداخله  بررسی 
شد. بررسی مفروضات آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد در بین 
مقادیر داده پرت وجود نداشت. مقادیر کجی و کشیدگی متغیرها 
در دامنه مثبت 2 تا منفی 2 بود و گواه نرمال بودن شکل توزیع 

جدول 2. پروتکل شفقت درمانی

موضوعات هر جلسهجلسات

ایجاد ارتباط اولیه، جلب اعتماد و همکاری اعضای گروه. ارائه منطق درمان و آشنایی با شیوه کار گروهی و مقررات آن، پاسخ به پرسش نامه و بستن جلسه اول
قرارداد درمانی

منطق درمان مبتنی بر شفقت، تفهیم شفقت و شفقت به خود، تمایز شفقت از تأسف برای خود، ارزیابی میزان آزار عاطفی، 5 مسیر مراقبت از خویش، جلسه دوم
مدیتیشن عشق و محبت به خود

آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس، آشنایی با سیستم های مغزی مبتنی بر شفقت، آموزش همدلی، آموزش تصویرسازی از مکان جلسه سوم
امن، کشف ارزش ها

آشنایی با خصوصیات افراد دارای شفقت، شفقت به دیگران، پرورش احساس گرمی و مهربانی در قبال خود، آموزش هم دردیجلسه چهارم
تمرین ذهن آگاهی از صدا، تمرین ذهن آگاهی از تنفس، استفاده از مهارت های تصویربرداری شفقت گونه، استفاده از فن تنفس تسکین بخشجلسه پنجم

ترغیب آزمودنی ها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان فرد دارای شفقت یا بدون شفقت با توجه به مباحث آموزشی و شناسایی کاربردی ترین جلسه ششم
آموزش ها )پرورش ذهن مشفقانه( )ارزش خودشفقتی، همدلی و هم دردی با خود و دیگران، آموزش استعاره فیزیوتراپ(، آموزش بخشایش

آشنایی و کاربرد )تمرین های پرورش ذهن شفقتانه( )بخشش، پذیرش بدون قضاوت، آموزش استعاره آنفوالنزا، آموزش بردباری(جلسه هفتم

آموزش فن نوشتن نامه شفقت روزانه و ارتقای شفقت خود به وسیله تخلیه هیجانی، آموزش روش )ثبت و یادداشت روزانه موقعیت های واقعی مبتنی بر جلسه هشتم
شفقت و عملکرد فرد در آن موقعیت(

تمرین عملی ایجاد تصاویر شفقتانه، آموزش سبک ها و روش های ابراز شفقت )شفقت کالمی، شفقت عملی، شفقت مقطعی، شفقت پیوسته(، آموزش جلسه نهم
رشد احساسات ارزشمند و متعالی

آموزش قضاوت نکردن و تجارب روزمره، بررسی آسیب شناسی عوامل ایجادکننده ترس و دافعه آزمودنی ها در برابر شفقت خودجلسه دهم
آموزش روش های مقابله با عوامل مخل شفقت خود و استفاده از فن آرام سازیجلسه یازدهم
آموزش و تمرین مهارت ها، مرور و تمرین مهارت های ارائه شده جلسه دوازدهم
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داده ها بود. همگنی واریانس ها با آزمون لون20 نشان داد سطح 
معنا داری بیشتر از 0/05 است و مفروضه همگنی واریانس ها تأیید 
شد )P<0/05(. همچنین آزمون همگنی شیب های رگرسیون 
ازطریق بررسی اثر تعاملی پیش آزمون با گروه انجام شد که تمامی 
اثرات رد شد و مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی تأیید شد 

 .)P<0/05(

20. Levene's test

در جدول شماره 5، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با هدف 
و  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  شناخت درمانی  مداخله  تأثیر  بررسی 
آزمون  نتایج  است.  آمده  پژوهش  متغیر   4 بر  شفقت درمانی 
آنکووا نشان داد بین میانگین پس آزمون 4 متغیر شدت درد، 
با  افکار خودآیند منفی و کیفیت زندگی  عالئم روان شناختی، 
 .)P>0/05( کنترل نمرات پیش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد
بدین معنا که بین حداقل دو گروه از گروه های مورد مقایسه تفاوت 
معنا دار مشاهده شده است. بررسی اندازه اثر به دست آمده، نشان از 

جدول 4. میانگین و انحراف معیار متغیرها به تفکیک گروه ها و مراحل پیش آزمون و پس آزمون

گروهمتغیرها
میانگین±انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

شدت درد
11/83±12/7688/10±112/30ذهن آگاهی

11/93±17/7588/60±109/80شفقت درمانی
12/49±11/22110/60±110/10کنترل

عالئم روان شناختی
7/95±11/1558/40±79/40ذهن آگاهی

8/08±7/6058/20±82/40شفقت درمانی
7/55±8/4078/78±78/80کنترل

افکار خودآیند منفی
7/20±6/5171/30±96/80ذهن آگاهی

9/80±9/1667/20±101/20شفقت درمانی
4/65±10/1893/50±98/10کنترل

کیفیت زندگی
6/84±6/3683/10±67/50ذهن آگاهی

7/36±5/5579/20±71/10شفقت درمانی
5/89±5/6067/70±67/00کنترل
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)n=10( جدول 3. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پژوهش

ویژگی
کای اسکوئرتعداد )درصد(

سطح معنا داریگروه کنترلگروه شفقت درمانیگروه ذهن آگاهی

جنسیت
)50(5)40(4)60(6مرد

0/670
)50(5)60(6)40(4زن

سن
)30(3)30(3)40(4کمتر از 30 سال 

0/984 )40(4)40(4)30(303 تا 50 سال
)30(3)30(3)30(3بیشتر از 50 سال

میزان تحصیالت
)20(2)20(2)30(3کمتر از دیپلم

0/915 )50(5)40(4)30(3دیپلم و فوق دیپلم
)30(3)40(4)40(4لیسانس و باالتر
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جدول 5. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثربخشی مداخله ها

درجهمنبعمتغیر
 آزادی

مجموع 
مجذورات

میانگین
سطح مقدار F مجذورات

اندازه اثرمعنا داری

شدت درد
23490/061745/03اثر گروه)آزمایش(

23/67<0/0010/646
261916/3673/71خطا

عالئم 
روان شناختی

23131/411565/71اثر گروه)آزمایش(
48/43<0/0010/788

26840/5132/33خطا

افکار خودآیند 
منفی

24026/082013/04اثر گروه)آزمایش(
34/84<0/0010/695

261502/3457/78خطا

کیفیت زندگی
21109/89554/94اثر گروه)آزمایش(

44/10<0/0010/772
26327/1512/58خطا

تأثیر بیشتر مداخله بر عالئم روان شناختی و کیفیت زندگی داشته 
است. جهت مقایسه زوجی 3 گروه در پس آزمون از آزمون تعقیبی 

بونفرونی21 استفاده شد. نتایج در جدول شماره 5 آمده است.

مداخله های  تعقیبی  آزمون  داد  نشان   6 شماره  جدول 
ذهن آگاهی و شفقت درمانی به طور معنا داری بر شدت درد، عالئم 
روان شناختی، افکار خودآیند منفی و کیفیت زندگی مؤثر بودند 
و اختالف معنا داری بین نمرات پس آزمون 2 گروه ذهن آگاهی و 
شفقت درمانی با گروه کنترل وجود دارد )P>0/05(. بر این اساس، 

21. Bonferroni

تأثیر مداخله ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر 4 متغیر پژوهش 
تأیید شد )P>0/05(. همچنین یافته ها نشان داد میزان تأثیر 2 
مداخله ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر 3 متغیر شدت درد، عالئم 
روان شناختی و افکار خودآیند منفی برابر بوده است و اختالف 
زندگی  کیفیت  متغیر  در  فقط  و   )P<0/05( ندارد  معنا داری 
میزان تأثیر مداخله ذهن آگاهی به طور معنا داری بیشتر از مداخله 

.)P>0/05( شفقت درمانی بوده است

جدول 6. نتیجه آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نمره پس آزمون متغیرها در بین 3 گروه

سطح معنا داریخطای استاندارداختالف میانگیننوع مقایسهمتغیرها

شدت درد
2/033/850/603-ذهن آگاهی و شفقت درمانی

0/001 >23/843/85-ذهن آگاهی و کنترل
0/001 >21/823/84-شفقت درمانی و کنترل

عالئم روان شناختی
2/012/570/441ذهن آگاهی و شفقت درمانی

0/001 >20/762/54-ذهن آگاهی و کنترل
0/001 >22/772/58-شفقت درمانی و کنترل

افکار خودآیند منفی
4/553/480/606ذهن آگاهی و شفقت درمانی

0/001 >22/073/41-ذهن آگاهی و کنترل
0/001 >26/623/44-شفقت درمانی و کنترل

کیفیت زندگی
0/001 >7/441/64ذهن آگاهی و شفقت درمانی

0/001 >14/911/59ذهن آگاهی و کنترل
0/001 >7/471/66شفقت درمانی و کنترل
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بحث 

نتایج نشان داد مداخله های ذهن آگاهی و شفقت درمانی به طور 
خودآیند  افکار  روان شناختی،  عالئم  درد،  شدت  بر  معنا داری 
فرضیه  داد  نشان  یافته ها  بودند.  مؤثر  زندگی  کیفیت  و  منفی 
پژوهش مبنی بر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
و شفقت درمانی بر شدت درد بیماران مبتال به فیبرومیالژیا تأیید 
می شود و میزان تأثیر 2 مداخله برابر بوده است که این یافته ها 
 ،41] همکاران  و  ایتون  همکاران،  و  سلیمانی  نتایج  با  همسو 
42[ است. در تبیین این نتایج می توان گفت بیماران مبتال به 
فیبرومیالژیا سطوح باالیی از فاجعه انگاری درد را که همراه با درد 
گسترده در این بیماران است، نشان می دهند. تحقیاتی [41[ با 
هدف بررسی تأثیر درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 
پذیرش و شدت درد بیماران مبتال به فیبرومیالژیا انجام شده است 
که نشان دادند ذهن آگاهی به افراد کمک می کند تا موقعیت هایی 
را که به ایجاد ناراحتی و درد در آن ها منجر می شوند، شناسایی 
کنند و شناخت بهتری نسبت به خود پیدا کنند؛ نقاط ضعف و 
قوت خود را بشناسند. سپس راهبردهای مقابله ای برای مواجهه با 
این موقعیت ها را بیاموزند. درنتیجه این توانایی را می یابند تا افکار 
اضطراب آور و نگران کننده خود را کنترل کنند و به تبع آن نگرانی 

و شدت درد به صورت پیوسته کاهش پیدا می کند [42[.

داد  نشان  نتایج  درد،  شدت  بر  شفقت درمانی  تأثیر  درمورد 
این رویکرد درمانی نیز بر شدت درد افراد مبتال به فیبرومیالژیا 
با نتایج [43[ است که  تأثیرگذار است که این یافته ها همسو 
در تبیین این نتایج می توان گفت شفقت به خود به عنوان یک 
موضع مثبت نسبت به خود، زمانی که چیزی بد پیش می رود 
پرورش  برای  مؤثر  محافظ  عامل  و یک  به عنوان یک صفت  و 
انعطاف پذیری عاطفی محسوب می شود. درواقع زمانی که افراد 
مبتال به فیبرومیالژیا به شفقت نسبت به خود دست یافتند، به 
نابسندگی ها  و  رنج، شکست  نائل شدند که  نکته  این  پذیرش 
بخشی از شرایط انسانی است و همه انسان ها و ازجمله خود فرد 

مستحق مهربانی و شفقت است.

بر  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  شناخت درمانی  اثربخشی  درمورد 
یافته ها  این  فیبرومیالژیا  به  بیماران مبتال  عالئم روان شناختی 
همسو با نتایج برخی پژوهش های دیگر است [44-47[. آموزش 
ذهن آگاهی به افراد یاد می دهد چگونه مهارت های عادتی واقع 
در موتور مرکزی را از حالت تصلب خارج و با جهت دادن منابع 
حس  یا  تنفس  مانند  توجه  اهداف  به طرف  اطالعات  پردازش 
لحظه، حال شرایط را برای تغییر آماده کنند. بنابراین به کارگیری 
افزایش یا ماندگاری افسردگی و  از  مجدد توجه به این شیوه، 
چرخه های  می شود  باعث  و  می کند  جلوگیری  فکری  نشخوار 
پردازش معیوب کمتر دردسترس قرار گیرند [44[. در تمرین های 
ذهن آگاهی در هر لحظه افراد متوجه وجود ارتباط بین افکار، 
هیجان ها و حس های بدنی می شوند. درنتیجه این آگاهی افکار 

و حاالت افسرده ساز شناسایی می شوند و با تمرین رها کردن و 
پذیرش این افکار به تدریج افسردگی و عالئم روان شناختی کاهش 

می یابد [45[.

عالئم  کاهش  بر  شفقت درمانی  تأثیر  درمورد  همچنین 
روان شناختی بیماران، این یافته ها همسو با برخی پژوهش هاست 
[48-50[. در تبیین نتایج می توان اضافه کرد، درمان شفقت محور 
مانند یک سبک تنظیم هیجانی مثبت عمل می کند و هیجانات 
منفی فرد را کاهش می دهد [49[ و هیجانات مثبت را جایگزین 
آن می کند. بنابراین به نظر می رسد به واسطه این خودتنظیمی 
تبیین  در  می یابد.  کاهش  فرد  اضطراب  و  افسردگی  هیجانی، 
دیگر، بر اثر ماهیت و محتوای تمرین های شفقت بر آرام سازی، 
ذهن آرام و دلسوز و ذهن آگاهی تأکید می شود که نقش بسزایی 
در آرامش فرد و کاهش استرس دارد [48[ ودرمورد اثربخشی 
منفی  افکار  خودآیند  بر  بر ذهن آگاهی  مبتنی  شناخت درمانی 
بیماران مبتال به فیبرومیالژیا، نتایج همسو با برخی پژوهش هاست 
[17، 21، 51-53[. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی یکی از 
شیوه های مرسوم جهت کاهش افکار خودآیند منفی است [51، 
52[. در این شیوه درمانی بدون آنکه درمانگر مستقیمًا با تغییر 
افکارناکارآمد آزمودنی ها درگیرشود نوعی بازسازی شناختی انجام 

می دهد. 

افکار خودآیند  بر روی  تأثیرگذاری شفقت درمانی  درمورد 
برخی  نتایج  با  همسو  یافته ها  فیبرومیالژیا،  بیماران  منفی 
پژوهش هاست [31، 52، 53[. ذهن آگاهی یکی از مؤلفه های 
اصلی خودشفقتی به شمار می رود و سبب می شود پذیرش و 
گشودگی افراد نسبت به تجارب ناخوشایند افزایش یابد [52[. 
به عالوه مؤلفه های خودشفقتی با ایجاد گسل شناختی باعث 
می شود که فرد به جای یکسان دانستن خود با افکارمنفی، بدون 
هرگونه قضاوت به مشاهده آن ها بپردازد [53[ و از درگیر شدن 
و کنترل آن ها پرهیز کنند. درواقع می توان گفت خودشفقتی 
با سبک مقابله ای مؤثر و غیراجتنابی باعث کاهش سبک های 
داده  نشان  [31[. همچنین  افکار خودآیند می شود  اجتنابی 
شده است مداخله های ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر کیفیت 
دادند  نشان  یافته ها  و  بودند  مؤثر  معنا داری  به طور  زندگی 
میزان تأثیر مداخله ذهن آگاهی به طور مؤثری بیشتر از مداخله 
شناخت درمانی  اثربخشی  درمورد  است.  بوده  شفقت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی این یافته ها همسو با 
بیانگر این  نتایج گذشته است [11-29،13 ،54 -56[. نتایج 
زندگی  بر کیفیت  بر ذهن آگاهی  مبتنی  بود که درمان های 
تأثیرگذار است. حضور ذهن ازطریق خودتنظیمی و با توجه، 
حسی  و  عاطفی  مؤلفه های  بر  مراقبه  فعالیت های  به وسیله 
بدن اثر می گذارد. براساس این یافته ها می توان گفت کاهش 
تقویت  اجتماعی  ازنظر  که  آن هایی  مخصوصًا  فعالیت ها، 
می شوند و برای فرد بیمار دارای ارزش و اهمیت است، می تواند 
خودکارآمدی،  کاهش  اجتماعی  بیشتر،  کناره گیری  موجب 
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همچنین  و  ناتوانی  احساس  افسردگی،  و  اضطراب  افزایش  
کاهش کیفیت زندگی در این بیماران شود [54،12 ،55 [. 

در مورد اثربخشی شفقت درمانی بر کیفیت زندگی، این یافته ها 
خودشفقتی   .]56-59] پژوهش هاست  برخی  نتایج  با  همسو 
با ایجاد پذیرش، مهربانی با خود، ذهن آگاهی و التیام روانی در 
درمورد  شرمگینی  و  درد  پریشانی،  فیبرومیالژیا،  به  مبتالیان 
تغییرات  ظاهری را کاهش می دهد. این تغییرات می تواند به بهبود 
کیفیت زندگی کمک کند و به علت نقش آموزش خودشفقتی 
در کاهش استرس  ادراک شده و رفع خودانتقادی، تأثیر بیشتر 
در حوزه های جسمانی و روانی مشهود خواهد بود. به عبارتی، 
خودشفقتی به افراد کمک می کند تا احساس بیشتری از تعلق و 
امنیت داشته باشند و به واسطه یادگیری ذهن آگاهی و بودن در 
لحظه حال از ذهن انتقادگر و قضاوتگر خود فاصله بگیرند که این 

جنبه ها به بهزیستی و کیفیت بهتر زندگی منجر می شود. 

نتیجه گیری

بر  شفقت درمانی  و  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  شناخت درمانی 
افکار خودآیند منفی، عالئم روان شناختی، شدت درد و کیفیت 
زندگی در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا تقریبًا اثر مشابه و کاماًل 
مثمرثمر داشته است و باعث کاهش افکارخودآیند منفی، عالئم 
روان شناختی و شدت درد و از سویی باعث افزایش کیفیت زندگی 

در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا شده است.

در این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهش هایی که در حوزه علوم 
رفتاری و روان شناسی صورت می گیرد و به دلیل شرایط خاص 
جسمی و روانی بیماران فیبرومیالژیا محدودیت هایی وجود داشت. 
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر این بود که نتایج پژوهش 
حاضر فقط مربوط به زنان مبتال به فیبرومیالژیاست که در شهر 
تهران بودند و از 3 کلینیک در مناطق 1، 3 و 4 استفاده می کردند. 
همچنین عدم استفاده از کورسازی محدودیت بعدی پژوهش 

حاضر است. 

نتایج مربوط به مقایسه دو طرح درمانی است که هر دو طرح از 
طرح های درمانی موج سوم است. پیشنهاد می شود این پژوهش 
انجام شود  در مراکز درمانی دیگر و بر روی نمونه بزرگ تر هم 
و  مراکز مشاوره  به  بهره برداری  و  اطالع  نتایج حاصل جهت  و 
این درمان اجرا شود. همچنین در  تا  بیمارستان ها اعالم شود 
راستا پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود جامعه آماری پژوهش از 
مناطق  مختلف کشور تشکیل شود. بهتر است در مطالعات آینده 
این روش درمان با سایر درمان های روان شناختی و درمان های 

دارویی مقایسه شود.
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