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اين پژوهش با هدف تعیین اثربخشي درمان مبتني بر شفقت بر افسردگي ،اضطراب و تنظیی هیجیان در
بیماران مبتال به کرونر قلب انجام شد.
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مقدمه

کورتیزول را در پي دارد ( .)2در واقع افزايش کورتیزول اثیرات

يكي از مه ترين عوامل مرگ و مییر در دنییا ،بیمیار قلبیي-

زهرآگیني بر رو پوشش داخلیي سیرخرگ کرونیر گیاشیته و

عروقیي اسیت .بیمیار قلبیي -عروقیي اصیطالحي عیام بیرا

نقش مهمي در رشد پالکت ها خوني باز میي کنید .همچنیین
قلبي حیاد بیه طیور مسیتقل پییش-

بیمار ها قلب و رگها خوني اسیت .تحقیقیات پیوپیولي و

افسردگي پس از يك استر

همكاران 6نشان ميدهد ،که مرگ و میر ناشي از بیمار هیا

بینيکننده مرگ و میر و تشديد بیمیار هیا قلبیي اسیت (.)9

قلبي -عروقي از حدود  61/9میلیون نفر در سال  2002به حدود

وجود افسردگي و اضطراب ،نییز موجیب کیاهش آسیتانه درد

 21/1میلیییون نفییر در سییال  2010م یيرسیید( .)6بیمییار عییرو

شده و شخص نسبت به دردها جسمي ناشي از بیمیار هیا

کرونر 2قلبیي از جملیه بیمیار هیا

قلبیي -عروقیي اسیت ،کیه

مزمن ،حسا تر ميشود( .)8همچنیین بیمیاران افسیرده مبیتال بیه

تظاهرات اين بیمار  ،جسماني– رواني بوده است ،به طور که

درد مزمن شیدت و تیداخل درد بیشیتر ،رفتارهیا دردنیاکتیر،

و اضطراب

کنترل کمتر بیر زنیدگي و اسیتفاده بیشیتر از راهكارهیا مقابلیه

و آسیبها رواني نیز مي شوند .در واقع اين بیمار فقط نتیجیه

منفعالنه -اجتنابي را نسبت به بیمیاران بیدون افسیردگي گیزارش

غیرقابییل اجتنییاب پیییر شییدن و سییاخت ژنتیكییي افییراد نیسییت و

ميدهند(.)7

متغیرها بیولوژيك ،محیطي ،روان شناختي در سبب شناسیي آن

از سو ديگر افراد افسرده کمتر بیه رفتارهیا وابسیته بیه ارتقیا

دخالت دارند ( .)2تشخیص بیمار عرو کرونر عالوه بر مطرح

سالمت مانند حفظ رژي غیايي سال  ،ورزش منظ  ،پايبند بیه

بیماران عالوه بر درد ،تعريق و استفراغ ،دچار استر

نمودن مشكالت جسمي ،باعث اختالالت قابل توجه در وضعیت

تجويزها دارويي ،کاهش استر

روانیي بیمیاران میيشیود ( .)1در حقیقیت درد میزمن و تجربیه

بازتواني قلبي تمايل نشان مي دهند .در واقع آنها برا ک کیردن

زندگي با آن ،يك تجربه منحصر به فرد است و ادراک فرد از

کلسترول مشكل دارند و عدم پايبند بیه تجويزهیا دارويیي و

درد از متغیرها جسماني ،رواني و اجتمیاعي تییثیر میيپییيرد.

تناسب جسماني ک با افزايش خطر رويدادها قلبي همراه است

درد جسماني اغلب به درد رواني تبديل میيشیود ( )5و شیايع-

و ايیین امییر نشییانگر ايیین اسییت ،کییه تغییییرات رفتییار همییراه بییا

ترين اختالالت روانپزشكي همراه بیا درد میزمن ،افسیردگي 1و

افسردگي ممكن است با پیشرفت بیمار کرونر قلب و پیامدها

اضطراب 5ذکر شده است (.)1

قلبي بدتر همراه باشید( .)60شیفقت 1میيتوانید بیا ايجیاد برخیي

افسییردگي حالتي از خلق است ،که با کیاهش اعتمیاد بیه نفیس،

ويژگيها م بت چون ادراک معقیول خیود ،صیبر ،بردبیار و

بییيکفییايتي ،عییدم شايسیییتگي و برداشییت نییامطلوب از

تعادل هیجاني در طول تجربهها دشوار و همچنین يادآور اين

احسییا

خويشتن همراه اسیت و دارا عالئ جسماني ،رفتار و شناختي
ميباشد .افسردگي به عنوان احسیا

و انجام و تكمیل برنامه هیا

نكته به شخص ،که ناماليمات و مشیكالت بیرا همگیان اتفیا

مرضیي غمگیني که شیامل

مي افتند ،از اثرات منفي ناشي از ناماليمات پیشگیر نموده و بیه

عالئ متعیدد چییون خلییق افسیرده ،بیي عالقگیي ،بیيلییتي،

عنوان يك سپر دفاعي در مقابل افسردگي باشد .ارتباط شفقت با

دلتنگي ،بيتحرکي و آشیفتگي احساسات ميباشد ،تعريف شده

برخي متغیر ها مه روانشناختي چیون خیوش بینیي و بهزيسیتي

اسیت ( .)1همچنین افسردگي منجر به تحريك خودکار و بییش

ميتواند ،يك نقطه کلید برا درک ارتباط منفي اين متغییر

فعالي محور هیپوتاالمو  -هیپوفیز -فو کلیه ميشود ،کیه ايین

با افسردگي باشد(.)66

امر افزايش تجمع کورتیزول و فقدان تغییرات روزانه در سیطوح

اضطراب حالیت هیجیاني اسیت ،کیه بیا عالئی فیزيولیوژ م یل

1-Piepoli

et al
Artery Disease
3- Depression
4-Anxiety

ضربان قلب شديد ،برافروختگي ،تنش عضالني ،تعريیق ،حالیت

2-Coronary

Compassion

5-
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تهوع ،سرگیجه و سردرد و نیز عالئی هیجیاني و شیناختي ماننید

هیجانها از جمله عوامل روانشناختي مؤثر هستند ،که میيتواننید

تشییويش ،از دسییت دادن تمرکییز ،وحشییت زدگییي و تحريییك

در بروز يا تشديد بیمار سه داشته باشند .همچنین اثرات مزمن

پیير مشخص ميشود .اضطراب زماني مرضي تلقي میيشیود،

بازدار هیجانها منفي باعث افزايش فعالییت سیمپاتیك نظیام

که در عملكرد فرد اختالل ايجاد کنید ( .)62همچنیین اضیطراب

قلبي– عروقي ميشود(.)68

با افزايش خطر مرگ و میر در بیماران عرو کرونر قلبي همیراه

شفقت با سبك مقابله و تنظیی هیجانیات میرتبط اسیت ( .)67در

است ،به خصوص هنگامي که با افسیردگي همیراه باشید( .)61از

واقع شفقت ميتواند از راهها مختلیف بیه عنیوان يیك راهبیرد

نظیییر روانشیییناختي اضیییطراب و پريشیییاني میییيتوانییید ،باعیییث

تنظی هیجان در نظر گرفته شود ،که در آن از تجربه هیجانهیا

برانگیختگي خودکار و نشانهها بدني متعاقب آن شده و اين به

آزار دهنده و نامطلوب جلوگیر نميشود ،بلكه تالش ميشیود

نوبه خود مي تواند ،بیمیار را تشیديد کنید .همچنیین اضیطراب

تا احساسات به صورتي مهربانانه مورد پییيرش واقیع شیود (.)20

احتمال ايجاد خطاها شناختي و يا ارزيابي منفي را افزايش مي-

تحقیقییات کريجییر و همكییاران )2061( 2نشییان داد ،کییه افییزايش

دهد ،که اين مسئله مي تواند باعث اجتنیاب از فعالییت و نیاتواني

شفقت خود با افزايش عواطف م بیت و کیاهش عواطیف منفیي

بیشتر شود( .)65در واقع انتظارات و تغییرات تیوجهي حاصیل از

همیراه اسیت( .)26همچنیین شیفقت احتمیاالو توانیايي افیراد را از

اضطراب باعث ميشود ،افراد از شواهد محیرکهیا میرتبط بیا

طريق تنظی احساسات و هیجانات و نییز ارائیه پاسی مناسیب بیه

درد آگاهتر شیوند .همچنیین ايین انتظیارات بوسییله خیاطرات

چالشها و موانع اجتناب ناپییير در افیزايش رفتیارهیا مدبرانیه

برخوردها گیشته بیا درد يیادآور میيشیوند و سیپس پاسی

نسبت به سالمت و مقابله با مشكالت جسماني باال ميبرد(.)22

خودکار بدن ناشي از اضطراب آغاز ميشود (.)61

درمان مبتني بر شفقت 1در پاس به اين مشاهده تدوين شد که

هیجانات نقش مهمي در بسیار از جنبهها زندگي روزمره ايفا

بسیار از مردم ،به ويژه افراد که شرم و خود انتقاد بااليي

کرده و در انطبا با وقیايع اسیتر زا و تحیوالت زنیدگي بسییار

دارند ،هنگام ورود به درمانها سنتي در ايجاد صدا دروني

تیثیر گیار ميباشند .در واقع هیجانات واکینشهیا بیولیوژيكي

مهربان و خود حمايتگر دشوار هیايي داشیتند .در واقیع درمیان

هسیتند ،کیه در چیالشهیا و موقعیییتهیا مهی زنیدگي جهییت

مبتني بر شفقت بر چهار حیوزه تجیارب پیشیین و تاريخچیها ،

هماهنگي برا رويارويي و پاس دهي ظاهر ميشیوند .اگیر چیه

امنیت و پیامدها و نتايج

تر ها اساسي ،راهكارها احسا

بیولوژيكي دارند ،اما افیراد قیادر بیه تییثیر

پیشبیني نشده متمرکیز اسیت ( .)21در حقیقیت انگییزشهیا و

گیاردن بر هیجانات و راهها ابراز آن ميباشند ،کیه ايین عمیل

قابلیتها شفقتورز با نظامها مغز تكامل يافتها مرتبط

تنظی هیجان 6نامید ميشود( .)61ناتواني در تنظی هیجیان منجیر

است ،که زير بنا رفتارها دلبستگي ،نوعدوستي و مهرورز

به فعالیت طوالني مدت غیدد درون ريیز و سیسیت عصیبي خیود

هستند .کارکرد طبیعي شفقت نیز ايجاد رفتارهیا مهرجويانیه،

مختار ميشود .بنابراين ،بیمار ها روان تني يا عالئ جسیماني

فراه کردن موقعیتهايي برا به ه پیوستگي ،امنیت ،تسكین

ايجاد ميشوند .همچنین هیجانات بخشي از گیرندهها رفلكسي

بخشي ،مشارکت ،ترغیب و حمايت ميباشد( .)25مفهوم شفقت

نخاع را تنظی ميکنند و از اين طريیق هیجانیات خوشیايند میي-

مالطفت به همراه آگاهي عمیق از رنج افیراد و سیاير موجیودات

توانند موجب بازدار در گیرندهها شوند و شدت درد را کاهش

زنده و آرزو و يا تالش برا رهايي از آن تلقي ميشود .در واقع

دهند .در حقیقت عالئ جسمي و هیجانات ناخوشايند به افزايش

اين تعريف دو بُعد مه از اين مفهوم را روشن ميسازد :نخستین

فعالیت اين گیرندهها و افزايش شدت عالئی جسیمي درد منجیر

بُعد تحت عنوان اشتیا شناخته مي شود و اشیاره بیه حساسییت و

ميشود( .)69در بیمار ها قلبي عروقیي نییز بییان يیا سیرکوب

آگاهي از حضور رنج و داليل آن دارد و دومین بُعد موسیوم بیه

هیجانات پايه و اسا

Kriger et al
Regulation Emotion

1-

(Therapy )CFT

2-

3-Compassion-Focused
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التیام ،متشكل از انگیزه و تعهید نسیبت بیه گیام برداشیتن جهیت

درد و شكست از طريق خود محكومساز  ،)15( 2احسا

کاهش رنجي است که فرد بیا آن روبیرو میيشیود ( .)21درمیان

( ،)11بزرگنمايي 5افكار و احساسات ()11تقويت ميشود.

مبتني بر شفقت در کاهش هیجانیات منفیي و افكیار پارانويیید

بیمار ها عرو کرونر با تظاهرات سیندرم حیاد عیرو هنیوز

( ،)21کیاهش اسیتر

و افیزايش احسیا

انزوا1

آرامیش و تسیكین

علت اصلي مرگ در کشورها توسیعه يافتیه و در حیال توسیعه

( ،)29کاهش شرم ،خود انتقاد و اضطراب اجتماعي ( )28مؤثر

مییيباشیید .بییهطییور کلییي پیشییرفت تكنولییوژ و زنییدگي مییدرن

است.

امروز موجب تغییراتیي در روش زنیدگي و شیرايط اجتمیاعي

در واقع شفقت سالمتي را از طريیق افیزايش احسیا

مراقبیت و

افراد شده است ،که ميتواند زمینیهسیاز بسییار از بیمیار هیا

آرامش عاطفي در زمان سختي تقويت ميکند و به ويژه به افیراد

قلبي -عروقي شود .در واقع افیزايش میانیه سیني جمعییت ،رشید

در اصالح الگوها ناسازگار فكر و رفتار کمیك میيکنید.

سريع شهرنشیني ،کوچك شدن جوامع ،توسعه فناور و به دنبال

همچنین شفقت فرد را در برابر شكستها با استراتژ ها مقابله-

آن کاهش فعالیت ها جسیماني و افیزايش تینشهیا روحیي-

تطبیقي محافظت ميکند و نیرو انگیزشي برا رشد و بهبود

رواني باعث گسترش عوامل خطر بیمار هیا قلبیي -عروقیي و

سالمتي را برا او فراه ميکند( .)27شفقت بیشتر ،مواجه شدن

در نتیجه شیوع زيیاد ايین بیمیار هیا شیده اسیت .همچنیین ايین

با هیجان را مدنظر قرار ميدهد ،تا اجتناب کردن از آن ،بنیابراين

بیمار ها عالوه بیر عالئی جسیماني تغیییرات روانشیناختي را در

افراد با شفقت باالتر اجتناب کمتر دارند و بیشتر از راهبردها

بیماران به وجود ميآورند ،که ميتواند آسیبها ناشي از ايین

مسیله محیور اسیتفاده میيکننید کیه ايین امیر در کیاهش تجربیه

بیمار را بیرا فیرد و جامعیه افیزايش دهید .بنیابراين ضیرورت

و افسردگي بسیار با اهمیت است ( .)10درمفهوم شیفقت

پژوهش در زمینه بررسي عملكردها روانشناختي اين بیماران

استر

بعد شفقت خود 6اهمیت ويژها دارد و به معنا تجربه پیير و

در جهت افزايش سالمت روان آنها چشمگیر ميباشد .از سو

تحیت تییثیر قیرار گیرفتن از رنیج ديگیران بیه گونیها کیه فیرد

ديگر درمیان متمرکیز بیر شیفقت از معیروفتیرين رواندرمیاني

مشكالت و رنجها خود را قابل تحملتیر بدانید ،تعريیف شیده

موسوم به موج سوم رفتاردرماني اسیت ،کیه تكنییك هیايي را از

اسییت( .)16-12شییفقت خییود را در بردارنییده سییه جییز اساسییي

رفتاردرماني شناختي به همراه ايدههايي از روانشناسیي تكیاملي،

مهربان بودن و درک صحیح نسبت به خود بدون داشتن ديیدگاه

روانشناسي اجتماعي ،روانشناسي رشد ،روانشناسي بوديستي و

قضاوتي و خود انتقادگرانه ،داشتن اين ديدگاه کیه تجیارب فیرد

علوم اعصاب را يكپارچه کرده اسیت .در واقیع ايین رويكیرد را

جزئي از تجارت همه انسانها است و تجارب و احساسات خیود

ميتوان از جملهها رواندرمانيهايي يكپارچهنگیر دانسیت کیه

را بییه گونییها متعییادل و بییدون بزرگنمییايي نگريسییتن مییيدانیید.

سعي کرده است تا پلي بر شكاف سنتي مابین هیجیان و شیناخت

شفقت منجر به بروز سیبك هیا مقابلیه

در حوزه رفتاردرماني شناختي بزند .يكي از موضیوعات کیانوني

فعال در جهت ارتقا و حفظ سیالمت روانیي میيشیود .بنیابراين

اين رويكرد استفاده از آموزش ذهن مشفق بیرا يیار رسیاندن

افراد همیراه بیا شیفقت خیود درد و نقیص کمتیر را نسیبت بیه

به افراد و ايجاد ماليمت دروني ،امنیت و تسكین از طريق شفقت

سايرين تجربه مي کنند و ديدگاه حمايیت گرانیه نسیبت بیه خیود

به خود و ديگران است .بنابراين عالرغ تحقیقات در ايین زمینیه

افسیردگي و اضیطراب و

به سبب اهمیت و گسترش روز افیزون بیمیار هیا قلبیي هنیوز

همچنین داشتن احسا

دارند که باعیث کمتیر شیدن احسیا

افزايش رضايت آنها از زندگي میي شیود( .)11همچنیین افیراد

پژوهشها جديد اهمیت و جايگاه ويژها دارند .از اينیرو ايین

که دارا شفقت خود هستند سالمت رواني بیشتر را نسبت بیه

پژوهش به دنبال اين سوال است که آيا درمان مبتني بر شفقت بر

افراد که شفقت خود کمتر دارند تجربه ميکنند ،زيرا تجربه
2-

Self-Condemnation
-Feeling of isolation
4 -Over-Identification
3

Self- Compassion

1-
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افسردگي ،اضطراب و تنظی هیجان در بیمیاران مبیتال بیه کرونیر

تمرکز بر عالئ روانشناختي سطح اضییطراب و افسیردگي را در

قلب تیثیر دارد؟

بیماران جسمي مورد ارزيابي قرار ميدهد .در واقع اين پرسشنامه

روش کار

ابزار خودگزارشي  65سیؤالي اسیت ،کیه بیرا غربیال وجیود و

پژوهش حاضر به روش نیمه آزمايشي از نوع پیشآزمون -پس-
آزمون با گروه کنترل به همیراه آزمیون پیگییر  51روزه انجیام
شد .جامعه آمار در اين پژوهش شامل بیماران مبتال به بیمیار
کرونییر قلییب مراجعییه کننییده بییه کلینیییكهییا خصوصییي شییهر
اصفهان در زمستان  6171بوده است .ابتدا از مییان کلینییكهیا
خصوصي قلب و عرو شهر اصفهان يك کلینییك بیه صیورت
دردستر

انتخاب شد و سپس از میان بیماران مراجعیهکننیده بیه

اين مرکز و بر اسا
دردستر

معیارها ورود و خروج  10نفر به صورت

انتخیاب شیدند و سیپس بیه صیورت تصیادفي در دو

گروه (61نفر گروه آزمايش و  61نفر گروه کنترل) قرار گرفتند.
سپس از آزمودنيها هر دو گروه ،آزمايش و کنتیرل از طريیق
پرسشنامه پیشآزمون گرفته شیده اسیت و بیرا آزمیودنيهیا
گروه آزمايش يك دوره درمان مبتني بیر شیفقت بیه صیورت
گروهي در  8جلسیه  70دقیقیها  ،هفتیها دو بیار برگیزار شیده
است ،در حالي که آزمودنيها در گروه کنترل تا پايان مرحلیه
پیگیر هیچ مداخله روانشیناختي دريافیت نكردنید .سیپس در
پايان دوره آموزش از آزمودنيها هر دو گروه ،پسآزمون بیه
عمل آمد و در نهايت  51روز پس از مداخله ،آزمون پیگیر از
دو گروه نیز انجام شد.
معیارها ورود برا افیراد شیامل تشیخیص بیالیني سیندرم حیاد
کرونر توسط پزشك متخصص قلیب و عیرو  ،دامنیه سیني
 11 -11سال ،حداقل تحصیالت سییكل و عیدم اخیتالالت حیاد
روانپزشكي بود .همچنین مالکها خروج از اين پیژوهش نییز
شامل عدم تمايل بیمار به شرکت در جلسات آموزشي و غیبیت
بیش از دو جلسه از جلسات آموزشي بود.
پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی :6اين پرسشنامه توسیط
زيگمونیید و اسیینیث )6781( 2طراحییي شییده اسییت( .)19ايیین
پرسشنامه يك ابزار کوتاه است ،که بیا حییف عالئی جسیمي و

شدت نشانهها افسردگي و اضطراب و بر مبنیا مقییا

چهیار

نمییرها ( 2، 6 ،0و )1تنظییی شییده اسییت .در ايیین مقیییا

هفییت

پرسش در رابطه با نشانه ها اضطراب و هفیت پرسیش پیرامیون
نشانههیا افسیردگي وجیود دارد .بنیابراين ،نمیرات هیر يیك از
زيرمقیییا هییا افسییردگي و اضییطراب بییین  0تییا  26مییيباشیید.
زيرمقیا  ،نمرات در دامنیه صیفر تیا هفیت عیاد يیا طبیعیي،
هشت تا 60خفیف 66 ،تا  65متوسط و  61تیا  26شیديد در نظیر
گرفته ميشود .در واقع مؤلفان نمره  66را بیه عنیوان نقطیه بیرش
پیشنهاد میيکننید ،کیه نمیرههیا بیاالتر از آن از اهمییت بیالیني
برخوردارند .کويجپر

و

همكاران1

نشیان دادنید ،پرسشینامه

اضطراب و افسردگي بیمارستاني يك ابزار غربالگر بیا پايیائي،
روايي و حساسیت مناسب است( .)18همچنین در پژوهش لوپز-
آلوارنگا و

همكاران)2002( 5

آلفیا کرونبیا بیرا اولیین بیار

برابییر بییا  0/85و بییرا مرتبییه دوم  0/81و همچنییین ضییريب
همبسییتگي درون گروهییي  0/751بدسییت آمیید( .)17کاويییاني و
همكاران ،محاسبه آلفیا کرونبیا بیرا آيیت هیا هفیتگانیه
زيرمقییا

افسیردگي و اضیطراب را بیه ترتییب برابیر بییا  0/90و

 0/81نشان دادند ،که گويا همیاهنگي درونیي ايین زيرمقییا
بوده است( .)50ضريب آلفا کرونبا در پژوهش حاضر بیرا
اين پرسشنامه  0/521برا زير مقییا
زير مقیا

افسیردگي و  0/517بیرا

اضطراب بدست آمده است.
1

پرسشنننامه تنظننیم شننناختی هیجننان  :ايیین پرسشیینامه توسییط
گارنفسكي و

همكاران1

تدوين شده اسیت( .)56ايین پرسشینامه

يك ابزار خود گزارشي است ،که دارا  11ماده اسیت و دارا
فرم ويژه بزرگساالن و کودکان ميباشد .پرسشنامه تنظی هیجیان
ن یه راهبییرد شییناختي مالمییت خییويش ،پیییيرش ،نشییخوارگر ،
تمرکز مجدد م بت ،تمرکز مجدد بر برنامهريز  ،ارزيابي مجیدد
م بت ،ديدگاهپیير  ،فاجعهانگار و مالمت ديگران را ارزيابي
3-

Kuijpers et al
López-Alvarenga et al
5- Emotional Cognitive Regulation Questionnaire
6 -Garnefski et al
4-

)Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS
Zigmond & Snaith

12-
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ميکند .اين پرسشنامه شامل  11پرسش بر اسا

نوشین اديبي زاده و ايلناز سجاديان

لیكرت پنج نمرها هرگز ( ،)6به ندرت ( ،)2برخي اوقات ( ،)1اغلب اوقات ( )5و همیشیه

( )1ميباشد ،که هر چهار پرسش يك عامل را مورد ارزيابي قرار ميدهد .همچنین ضريب آلفیا کرونبیا بیرا خیرده مقییا هیا ايین
پرسشنامه در دامنه  0/96تا  0/86گزارش شده است ( .)56همچنین ضريب آلفیا کرونبیا بیرا خیرده مقییا هیا ايین پرسشینامه در
پژوهش ساماني و صادقي ( )6187در دامنه  0/12تا  0/76گزارش شده است( .)52ضريب آلفا کرونبا در مطالعیه حاضیر بیرا ايین
پرسشنامه برا تنظی هیجاني منفي  0/817و برا تنظی هیجاني م بت  0/889محاسبه گرديد.
بسته درمانی مبتنی بر شفقت :در اين پژوهش از بسته درماني مبتني بر شفقت نف و گرمر 6استفاده شد .خالصه جلسیات درمیاني در جیدول
( )6ارائه گرديده است(.)51
جدول  -5شرح جلسات درمانی مبتنی بر شفقت
جلسه اول

آموزش درک شفقت خود ذهن آگنا ::در يیك تمیرين رقیابتي اعضیا گیروه تفیاوت مییان چگیونگي رفتیار بیا خودشیان و
چگونگي رفتار با فرد که او را دوست دارند ،را در هنگام دشوار ها زندگي تشخیص ميدهند .سپس سه عنصیر شیفقت خیود در
يك محیط امن آموزش داده ميشوند.

جلسه دوم

آموزش تمرین ذهن آگاهی :در اين جلسه نظريه و اصول ذهن آگاهي ارائه ميشوند .همچنین چگیونگي اينكیه ذهین (مغیز) بیه
صورت طبیعي در هنگام استراحت به دنبال مسائل و مشكالت گیشته و آينده است ،شرح داده ميشوند.

جلسه سوم

آموزش تمرین مهربانی و مهر ورزیدن :در اين جلسه شرکتکنندگان تمرين مهر ورزيدن را ياد ميگیرند .اين تمرينات شامل
عباراتي مانند :من احسا

امنیت مي کن  ،من با خودم مهربان هست ميباشد .در واقع اين تمرين يا در جلسات رسیمي کیال

و يیا در

طول روز انجام ميشود.
جلسه چهارم

آموزش یافتن جایگا :شفقت در خودتان :در

اصلي اين جلسه اين است ،که چگونه از تكرار عبیارتهیا مهیرورز فراتیر

رويد و به صورت طبیعي شفقت خود را در خود تمرين کنید .در واقع شفقت خیود بیا هیدف و قصید اينكیه مین تیو را دوسیت دارم و
نميخواه رنج بكشي ،انجام شود.
جلسه پنجم

آموزش عمیق زندگی کردن :در اين جلسه به بررسي و کشف ارزشها اصلي که به زندگي معنا ميبخشد ،پرداخته میيشیود.
اگر بداني واقعاو چه چیز برايت مه است ميتواني با خود مهربان باشي .اين جلسه همچنین به فیرد کمیك میيکنید ،کیه در صیورت
عدم تطابق زندگي با ارزشها اصلي ،باز ه شفقت خود داشته باشد.

جلسه ششم

آموزش مدیریت احساسات و عواطف دشوار :به شرکتکنندگان در برنامه شفقت درماني ،در ابتدا آمیوزش داده میيشیود،
که چگونه اين عواطف دشوار را نام گیار کنند (از اين عواطف با يك رويكرد آرام و مهربان ياد کنند) و سپس جايگاه آن عواطف
را در بدن خود بیابند .تمرين اصلي که در اين جلسه آمیوزش داده میيشیود (تمیرين آرام کیردن) بیر اسیا

مهیارتهیا مربیوط بیه

آگاهيها جسماني ميباشد .اين تمرين شامل شفقت فیزيكي و رواني ميباشد.
جلسه هفتم

آموزش تغییر روابط :تمرينات اين جلسه شامل تغییر درد روابط ،چه درد ذاتي و يا چه درد که ناشي از عدم توانايي در برقیرار
رابطه باشد ،ميباشند .بسیار از دردها در زندگي در روابط بهوجود ميآيند و در روابط نیز خاتمه مييابند .شفقت خود ذهن آگیاه
مي تواند اولین گام در کاهش دردها و افزايش قدرت بخشیش بیه خیود و ديگیران باشید .شیرکتکننیدگان يیاد میيگیرنید کیه بیرا
دردهايي که در روابط دشوار زندگي آنها را تحمل کردهاند ،از جمالت و عبارات همراه با شفقت استفاده کنند.

جلسه هشتم

آموزش قبول و پذیرش زندگی :اين جلسه آخر تعصیبات منفیي زنیدگي را میورد هیدف قیرار میيدهید .اينكیه جسیتوجیو
تهديدها ف یزيكي و عاطفي برا ادامه بقا ضرور است ،اما در ظرفیت فرد برا شاد بودن ،مشكل ايجیاد میيکنید .در حقیقیت بیا
تكیه بر چیزها خوب در زندگي و ويژگيها خوب در وجود خود فرد ميتواند ،تعصبات ذاتي خود را ک کند و بیشتر از زنیدگي
لیت ببرد.

Germer
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همچنین دادهها حاصل از پژوهش با استفاده از بسته آمار در

آزمايش  %10نمونه زن و  %50مرد ،در حالي که در گروه کنترل

علوم اجتماعي نسخه  22مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .بیرا

 11/1درصد زن و  %51/9مرد بودنید .همچنیین مییانگین سین در

تجزيه و تحلیل دادهها در سطح توصییفي از مییانگین و انحیراف

گییروه آزمییايش  58/29سییال و در گییروه کنتییرل  59/1سییال،

استاندارد و در سطح استنباطي با توجه به برقرار بودن آزمونها

میانگین مدت بیمار در گروه آزمیايش  1/71سیال و در گیروه

پارامتريك از آزمون تحلیل کواريانس چند متغیر استفاده شده

کنترل  1/85سال و میانگین سال ها تحصیلي در گروه آزمايش

است.

 62/89سال و در گروه کنترل  60/8سال بوده است.

نتایج

در جییدول ( )2نتییايج همبسییتگي نمییرات متغیرهییا پییژوهش بییا

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي درمان مبتني بر شفقت بر

ويژگي ها جمعییت شیناختي پیوسیته سین ،تحصییالت و میدت

افسردگي ،اضطراب و تنظی هیجان در بیمیاران مبیتال بیه کرونیر

بیمار ارائه شده است.

قلب انجام شد و نتايج يافتیههیا توصییفي نشیان داد ،در گیروه
جدول  -2ضرايب همبستگي متغیرها جمعیتشناختي با متغیرها پژوهش
سن

متغیرها پژوهش
شاخص

ضريبهمبستگي

تحصیالت
ضريبهمبستگي

معنادار

مدت بیمار
معنادار

ضريبهمبستگي

معنادار

افسردگي

-0/221

0/227

0/622

0/122

0/111

0/017

اضطراب

-0/021

0/87

-0/061

0/711

0/271

0/665

تنظی هیجاني منفي

-0/016

0/892

0/105

0/001

-0/09

0/961

تنظی هیجاني م بت

0 /6

0 /1

-0/167

0/001

0/091

0/902

نتايج نشان ميدهد ،که تحصیالت با تنظی هیجاني منفي و م بت

بنییابراين در بررسییيهییا مربییوط بییه تنظییی هیجییاني عییالوه بییر

رابطه معنادار دارد ( .)p>0/01همچنیین رابطیه ايین سیه متغییر

پیشآزمون متغیر تحصیالت کنترل گرديده است.

جمعیتشناختي با ساير متغیرها پژوهش غیرمعنادار بوده اسیت.
جدول  -3شاخصها تو صیفي متغیرها پژوهش به تفكیك دو گروه و سه مرحله پژوهش
گروه ها

آزمايش

متغیر

کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

2/21

6/17

6 /6

انحراف استاندارد

0/29

0/21

0/61

0/21

میانگین

2/68

6/15

0/77

2/11

2/51

انحراف استاندارد

0/21

0/21

0/21

0/68

0/25

0/65

تنظی هیجاني

میانگین

11/1

57

17/11

11/5

15/89

19/2

منفي

انحراف استاندارد

1/07

2/29

1 /2

2/75

2 /1

5/98

تنظی هیجاني

میانگین

17/91

17/61

18/19

57/89

57/87

58/2

م بت

انحراف استاندارد

9/78

1/18

1/17

1/88

5/59

1/29

افسردگي
اضطراب

پیگیر

پیگیر

پیشآزمون

پسآزمون

2/66

2/21

2/29

0/61

0/61
2/55
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نوشین اديبي زاده و ايلناز سجاديان

نتايج در جدول ( )1نشان ميدهد ،میانگین افسردگي و اضطراب

اين آزمیون پییشفیر

و تنظیی هیجیان منفیي در گیروه آزمیايش در مقايسیه بیا گیروه

متغیرها بررسي شیدند .نتیايج آزمیون کلمیوگروف -اسیمیرنوف

کنتییرل در مراحییل پییسآزمییون و پیگیییر نسییبت بییه مرحلییه

نشان داد ،فیر

صیفر مبنیي بیر نرمیال بیودن توزيیع نمیرات در

پیییشآزمییون پییايین تییر اسییت .همچنییین میییانگین نمییرات تنظییی

متغیرها پژوهش در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگییر

هیجاني م بت باالتر است.

در هر دو گروه باقي است .در واقع توزيع نمرات نمونیه نرمیال و

در ادامه به منظور بررسي اينكه آيا میزان تیثیر مداخله درماني،

همسان با جامعه است و کجي و کشیدگي حاصیل اتفیاقي اسیت

از آزمون تحلیل کواريانس استفاده شد .البتیه پییش از اجیرا

(.)p<0/01

جدول  -4نتايج آزمون لوين در مورد پیش فر
متغیرها

تساو واريانسها گروهها پژوهش

پیشآزمون
F

نرمیال بیودن و همسیاني واريیانسهیا

پسآزمون

معنادار

F

پیگیر

معنادار

F

معنادار

افسردگي

0/889

0/115

0/612

0 /9

0/198

0/511

اضطراب

6/205

0/282

0/207

0/116

6 /1

0/216

تنظی هیجاني منفي

01/876

0/065

0/507

0/128

0/505

0/11

تنظی هیجاني م بت

7/991

0/005

0/198

0/569

0/186

0/561

آزمون لوين جهت بررسي تساو واريانسها در جدول ( )5نییز
نشان داد ،که فیر

صیفر بیرا تسیاو واريیانسهیا نمیرات

باکس پیشفر

تساو کواريانسها يیا روابیط بیین متغیرهیا

وابسته نیز تیيید شد.

گروه ها در تمام متغیرها در پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیر به

( Mbox= 66/297و p= 0/66بیییییییرا افسیییییییردگي1/58 ،

جییز تنظییی هیجییاني منفییي و م بییت در مرحلییه پیییشآزمییون ،رد

= Mboxوp= 0/618بیییییرا اضیییییطراب Mbox= 60/11 ،

نمي شود .يعنیي پییش فیر

تسیاو واريیانسهیا نمیرههیا در

وp= 0/151برا تنظی هیجان)

گییروههییا آزمییايش و گییروه کنتییرل در مرحلییه پیییشآزمییون،

با توجه به رعايت اين پیش فر  ،نرمال بیودن بیشیتر نمیرههیا و

پسآزمون و پیگیر تیيید ميگردد ( .)P<0/01همچنین آزمون

تساو واريانسها ،تحلیل مورد نظیر بیرا بیه دسیت

پیشفر

آوردن نتايج استنباطي صورت گرفت.
جدول  -1نتايج کلي تحلیل کواريانس چند متغیر تیثیر درمان مبتني بر شفقت بر افسردگي
متغیر

ضريب

F

درجه آزاد
فر

درجه آزاد

معنيدار

اندازه اثر

توان آمار

خطا

پیش آزمون افسردگي

0/781

0/21

2

21

0/971

0/069

0/082

گروه

0/056

101/827

2

21

0/006

0/717

6/000

پیش آزمون اضطراب

0/781

0/682

2

21

0/811

0/065

0/091

گروه

0/098

611/871

2

21

0/006

0/722

6/000

پیشآزمون تنظی هیجاني

0/178

2/181

5

22

0/082

0/102

0/188

منفي
پیشآزمون تنظی هیجاني

0/799

0/61

5

22

0/79

0/021

0/092

م بت
تحصیالت

0/81

0/79

5

22

0/555

0/61

0/211

گروه

0/61

52/71

5

22

0/006

0/889

6/000
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جدول  -6نتايج تحلیل تك متغیر مقايسه دو گروه در متغیر افسردگي در مراحل پسآزمون و پیگیر
مجموع

منبع

مجیورات
افسردگي

پسآزمون
پیگیر

اضطراب

پسآزمون
پیگیر

تنظی هیجاني منفي

پس آزمون
پیگیر

تنظی هیجاني م بت

پس آزمون
پیگیر

درجه
آزاد

میانگین

F

معنيدار

حج اثر

مجیورات

توان
آمار

1/071

6

1/071

662/002

0/006

0/801

6/000

7/508

6

7/508

555/728

0/006

0/751

6/000

1/11

6

1/11

71/916

0/006

0/982

6/000

7/99

6

7/99

221/919

0/006

0/871

6/000

262/219

6

262/219

18/711

0/006

0/107

6/000

6210/558

6

6210/558

90/225

0/006

0/919

6/000

179/011

6

179/011

26/711

0/006

0/519

0/775

2276/826

6

2276/826

616/219

0/006

0/818

6/000

نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیر در جدول ( )1بیانگر اين

پژوهش نشان داد ،که درمان مبتني بر شفقت در بیمیاران کرونیر

است ،که درمان مبتني بر شفقت ،نمرات افسردگي ،اضطراب و

قلبي در کاهش افسردگي و اضطراب و افیزايش تنظیی هیجیاني

تنظی هیجاني در بیماران مبتال به کرونر قلب را در گروه

مؤثر بوده اسیت .لینكیولن و همكیاران و ( )22،21در تحقیقیات

آزمايش در مرحله پسآزمون و پیگیر بهبود داده است .به

خود توانايي شفقت در تنظی هیجانات را نشان دادند ،که همسیو

عبارت ديگر درمان مبتني بر شفقت در بهبود متغیرها پژوهش

با نتیايج ايین پیژوهش اسیت .آريمیتسیو و هیافمن و گیلبیرت و

مؤثر بوده و نتايج درمان میکور در طي زمان نیز دارا ثبات

پروستر( )66،10نیز در تحقیقات خود به نقش شفقت در کیاهش

بوده است و اثربخشي آن باقي مانده است.

افسردگي اشیاره کردنید( .)27-10الییك و سیديكیدز نییز بییان

بحث و نتیجهگیری

کردند ،که شفقت خود باعث کاهش اضطراب و افسردگي مي-

يكي از مه ترين عوامل مرگ و مییر در دنییا ،بیمیار قلبیي-

شود که همسو با نتیايج ايین پیژوهش اسیت( .)11در تبییین ايین

عروقي است بیمار عرو کرونیر 6قلبیي از جملیه بیمیار هیا

فرضیه مي توان اذعان کرد ،که بیمار مبتال به کرونر قلبي به سبب

قلبي -عروقي است ،که تظاهرات اين بیمار  ،جسماني– روانیي

حساسیت بیمار و مشكالت ناشي از آن اغلیب نگیران اسیت و

بوده است ،به طور که بیماران عالوه بر درد ،تعريق و استفراغ،

اين نگراني اضطراب را برا او بیه همیراه دارد .بیروز اضیطراب

دچار استر

و اضطراب و آسیبها روانیي نییز میيشیوند .در

فقط به يك نقطه خت نميشیود و پیامیدها نیاگوار ديگیر هی

واقع اين بیمار فقط نتیجه غیرقابل اجتناب پییر شیدن و سیاخت

دارد .در واقع بیمار وقتي اضطراب و نگراني داشته باشد در انجام

ژنتیكیییي افیییراد نیسیییت و متغیرهیییا بیولوژيیییك ،محیطیییي،

بسیار از فعالیتها و ارتباطات اجتماعي منفعل و ناتوان میيشیود.

روان شناختي در سیبب شناسیي آن دخالیت دارنید( .)2تشیخیص

در حقیقت آشفتگيها ناشیي از اضیطراب میوانعي بیرا يیك

بیمار عرو کرونر عالوه بر مطرح نمیودن مشیكالت جسیمي،

زندگي آرام محسوب میيشیوند ،کیه میيتوانید در بیر هی زدن

باعث اختالالت قابل توجه در وضعیت روانیي بیمیاران میيشیود

تنظیمات هیجاني و تشديد عالئی بیمیار میؤثر باشید .در واقیع

(.)1

تنظی هیجانات در زندگي بسیار مه و کلید ميباشد و نیازمند

پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بیر ايین بیمیار و تحقییق

توانايي در ايجاد و حفظ تعادل خود هنگام برخورد با چالشها و

درمورد راهها درمان اين بیمار پرداختیه ،چنانچیه نتیايج ايین

ناماليمات است .مسلماو زندگي در بیماران کرونر قلبي هی ماننید
زندگي همه انسانهیا مشیكالت زيیاد دارد،کیه بیه گونیها

Artery Disease

1-Coronary
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انعطاف و درايت در برخورد با آنها الزم ميباشد .حتیي تنظیی

ميباشد .همچنین شفقت بیشتر ،مواجه شدن با هیجیان را میدنظر

هیجانات در اين بیماران به نوعي نقیش مهی تیر دارد ،زيیرا هیر

قرار ميدهد ،تا اجتنیاب کیردن از آن و اسیتفاده از راهبیردهیا

گونه تالطمات هیجاني ميتواند آسیبها جبران ناپیير را در

مسیله محور را سرلوحه قرار ميدهد ( .)10بنابراين بیمیار پیس از

رابطه با بیمار به دنبیال داشیته باشید .همچنیین ايین ديیدگاه در

درمان به جا اجتناب از مسائل هیجاني با برخیورد مسییله میدار

بیمار وجود دارد ،که کنترل هیجانات در کنترل بیمار اش مهی

همییراه بییا شییفقت تنظییی هیجانییات را بییه مییرور فییرا مییيگیییرد و

است و به سبب اين حساسیت گاهي به جیا مواجیه صیحیح بیا

توانمند او در ايجاد تعادل در هیجانات به نوعي او را در مسییر

موانع اجتناب را در پیش ميگیرد ،که اين خود ميتواند تشیديد

بهتر سو ميدهد .در واقع وقتي بیمار نسبت به خود و ديگران

کننده هیجانات منفي باشد .از سو ديگر اضطراب نیز ناتواني

مهربان تر شیود و ديیدگاه جديید پییدا کنید بیه میرور دامنیه

بیمار را تنظی هیجانات تشديد ميکند .در پي اضیطراب و عیدم

ارتباطییات بییین فییرد و اجتمییاعي هی عالرغی وجییود بیمییار

تنظی هیجاني بیمار به مرور سرخورده ميشود و خلق افسرده بیه

افزايش مييابد .گسترش ارتباطات و مهربیاني بیا ديگیران سیطح

سراغ او ميآيد .در واقع مجموعه اين تغییرات به صیورت دور

خلق بیمار را بهبود ميبخشد و افسردگي کیاهش میييابید .زيیرا

باطل در تشیديد يكیديگر و ايجیاد مشیكالت بیرا بیمیار نقیش

درمان مبتني بر شفقت در بیمار نگرشي شفقت بار بیدون تمرکیز

اساسي دارند .افراد همراه با شفقت درد و نقص کمتر را نسبت

بر کاستيها و تر ها ايجاد کرده است .در واقیع پیس از درمیان

به سايرين تجربه ميکنند و ديیدگاه حمايیتگرانیه باعیث کمتیر

تقويت م بت هر کدام از متغیرها ميتواند به نوعي تیثیرات م بت

شدن احسا

افسردگي و اضیطراب و افیزايش رضیايت آنهیا از

بر ديگر داشته باشد.
تیثیر که درمان مبتني بیر شیفقت در ايین پیژوهش بیر

زنیییدگي میییيشیییود( .)11بنیییابراين مبنیییا در درمیییان مبتنیییي بیییر

براسا

شفقت آموزش ذهن مشفق نسبت بیه خیود و ديگیران اسیت .در

متغیرها روانشناختي بیماران کرونر قلبي داشیته اسیت .بنیابراين

اين تكنیك به درمانجو مهارت ها و خصوصیات شفقت آموختیه

جا مداخالت روانشناختي بالخصوص درمان مبتنیي بیر شیفقت

مي شود .آموزش ذهن مشفق به درمانجويان کمك میيکنید ،تیا

در کنار درمانها ديگر در حوزه درمان بیماران کرونیر قلبیي

الگوها شناختي و هیجاني مشیكلسیاز خیود را تغیییر دهید .بیا

خالي مي باشد و توجه به اين سازه و تالش به تقويیت و آمیوزش

تغییرات ايجاد شده در الگوها ذهني مخیرب ،بیمیار نسیبت بیه

آن به بیماران و روانشناسان پیشینهاد میيشیود .همچنیین بررسیي

خود و ديگران مهربانتیر میيشیود و حساسییت بیر کاسیتيهیا و

تیییثیر ديگییر مییداخالت روانشییناختي بییرا کییاهش افسییردگي و

ناماليمات نیز کمتر ميشود .اين تغییرات آرامش ذهني و کاهش

اضطراب و تنظی هیجیاني در بیمیاران کرونیر قلبیي و مقايسیه

اضطراب و نگراني را برا بیمار به همراه دارد .همچنیین شیفقت

نتايج حاصل از مداخالت مختلف در جهت بهبود سیالمتي روان

بیا سییبك مقابلییه و تنظییی هیجانییات مییرتبط اسییت( .)67بنییابراين

بیماران پیشنهاد ميشود.

هیجانات م بت در بیمار پس از درمان مبتني بر شفقت نیز تقويت
ميشود ،چون اسا

شفقت به نوعي بیر پايیه هیجانیات م بیت
References

1- Piepoli, MF. Hoes, AW. Agewall, S. Albus, C. Brotons, C. Catapano, AL. et al. (2016). European Guidelines
on cardiovascular disease prevention in clinical practice:The Sixth Joint Task Force of the European Society of
Cardiology and Other Societies on CardiovascularDisease Prevention in Clinical Practice (constituted by
representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European
Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European Heart Journal. 37 (29): 23152381.
2- Braunwald, E. (2012). Coronary Artery Diseas. In: Bonow, RO. Mann, DL. Zipes, DP. (editors). Heart disease:
A textbook of cardiovascular medicine. 9th ed. Philadelphia: WB. Elsevier Saunders. P. 294-302.
3- Ebadi A, Moradian ST,Faizi F, Asiabi M. Comparison of Hospital Anxiety and Depression in Patients with
Coronary Artery Disease. Quarterly Iranian Journal Of Critical Care Nursing. 1390; 4(2):97-102

11  سال،1 ويژه نامه

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-553

4- Costa, MA. Trentini, CA. Schafranski, MD. Pipino, O. Gomes, RZ. Reis, ES. (2015). Factors Associated with
the Development of Chronic Post-Sternotomy Pain: a Case-Control Study. Braz J Cardiovasc Surg. 30 (5):552556.
5- Greenwood, M. (2015). Essentials of medical history-taking in dental patients. Dent Update. 42 (4):308-310.
6- Fathi Ashtiyani A. Psychological tests: personality assessment and mental health. Tehran. Besat.(Persian)
7- Leung, YW. Flora, DB. Gravely, S. Irvine, J. Carney, RM. Grace, S. L. (2012). The impact of premorbid and
postmorbid depression onset on mortality and cardiac morbidity among patients with coronary heart disease:
metaanalysis. Psychosomatic Medicine. 74 (8): 786–801.
8- Jain, A. Bhadauria, D. (2013). Evaluation of efficacy of fluoxetine in the management of major depression and
arthritis in patients of rheumatoid arthritis. Indian J Rheumatol. 8 (6): 165- 169.
9- Baker, TA. Buchanan, NT. Small, BJ. Hines, RD. Whitfield, KE. (2011). Identifying the relationship between
chronic pain, depression, and life satisfaction in older African Americans. Res Aging. 33 (4):426-443.
10- Huffman, JC. Celano, CM. Beach, SR. Motiwala, SR. Januzzi, JL. (2013). Depression and cardiac disease:
epidemiology, mechanisms, and diagnosis. Cardiovascular psychiatry and neurology, retrieved from
http://dx.doi.org/10.1155/2013/695925.
11- Gilbert, P. Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: over
view and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology Psychotherapy. 13 (6): 353-379.
12- Ganji M. DSM-based psychopathology. Tehran. Savalan. (Persian)
13- Watkins, LL. Koch, GG. Sherwood, A. Blumenthal, JA. Davidson, JRT. O’Connor, C. et al. (2013).
Association of anxiety and depression with all-cause mortality in individuals with coronary heart disease.
American Heart Association's. 2 (2):e000068.
14- Thompson, B. (2006). The relationship between the expectation of pain and pre-competitive anxity Msc Thesis,
Fiorida State Univercity, United States of America.
15- Asmundson, GJG. Collimore, KC. Bernstein, A. Zvolensky, MJ. Hadjistavropoulos, HD. (2007). Is the latent
structure of fear of pain continuous or discontinuous among pain patients? Taxometric analysis of the pain
anxiety symptoms scale. The Journal of Pain. 5: 387-395.
16- Tamir, M. (2016). Why Do People Regulate Their Emotions? A Taxonomy of Motives in Emotion Regulation.
Personality and social psychology review. 20(3):199-222.
17- Goldenberg, A. Halperin, E. van Zomeren, M. Gross, JJ. (2016). The Process Model of Group-Based Emotion:
Integrating Intergroup Emotion and Emotion Regulation Perspectives. Personality and social psychology
review. 20(2):118-141.
18- Grandey, AA. Melloy, RC. (2017). The state of the heart: Emotional labor as emotion regulation reviewed and
revised. J Occup Health Psychol. 22(3):407-422.
19- Diedrich, A. Grant, M. Hofmann, S.G. Hiller, W. Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion
regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research and therapy. 58: 43-51.
20- Alen, AB. Leary, MR. (2010). Self- compassion, stress and coping. Social and Personality Psychology
Compass. 4 (2): 107-118.
21- Kriger, T. Hermann, H. Zimmermann, J. Holtforth, MG. (2015). Associations of self-compassion and global
self-esteem with positive and negative affect and stress reactivity in daily life. Personality and Individual
Differences. 87: 288-292.
22- Terry, LM. Leary, RM. (2011). Self- compassion, self requlation and health. Journal of Self and Identity. 10
(3): 352-362.
23- Ashworth, F. Gracey, F. Gilbert, P. (2011). Compassion focused therapy after traumatic brain injury:Theoretical
foundations and a case illustration. Brain Impairment. 12(02):128-139.
24- Depue, RA. Morrone-Strupinsky, JV. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: implications for
conceptualizing a human trait of affiliation. Behav Brain Sci. 28(3):313–350.
25- Gilbert, P. (2013). The Compassionate Mind Approach to Mindful Compassion. Constable-Robinson, London.
26- Lincoln, TM. Hohenhaus, F. Hartmann, M. (2013). Can paranoid thoughts be reduced by targeting negative
emotions and self-esteem? An experimental investigation of a brief compassion-focused intervention. Cognitive
Therapy and Research. 37(2):390-402.
27- Heriot-Maitland, C. Vidal, JB. Ball, S. Irons, C. (2011). Acompassionate-focused therapy group approach for
acute inpatients: Feasibility, initial pilot outcome data, and recommendations. Br JClin Psychol. 53(1):78-94.
28- Boersma, K. Håkanson, A. Salomonsson, E. Johansson, I. (2015). Compassion focused therapy to counteract
shame, self-criticism and isolation. A replicated single case experimental study for individuals with social
anxiety. Journal of Contemporary Psychotherapy. 45(2):89–98.
29- Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-fucused therapy. Advances in Psychiatric Treatment. 15: 199-208.
30- Arimitsu, K. Hofman, SG. (2015). Cognitions as mediators in the relationship between self-compassion and
affect. Personality and Individual Differences. 74: 41-48.

نوشین اديبي زاده و ايلناز سجاديان

 اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتال به کرونر قلبی، اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی-441

31- Neff, KD. (2003a). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity. 2:
223-250.
32- Neff, KD. (2011). Self-compassion, self-esteem and well-being. Social and Personality Psychology Compass. 5
(1): 1-12.
33- Alicke, MD. Sedikides, C. (2009). Self-enhancement and self-protection: what they are and what they do.
European Review of Social Psychology. 20: 1-48.
34- Lee, Wk. (2013). Self- compassion as a moderator of the relationship between academic burn- out and
psychological health in Korean cyber university students. Personality and Individual Differences. 54 (18): 899902.
35- Van Dam, NT. Sheppard, SC. Forsyth, J. Earleywine, M. (2011). Self- compassion is a better predictor than
mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety
Disorders. 25 (1): 123-130.
36- Ruiz, F. J. (2010). A review of acceptance and commitment therapy (ACT) empirical evidence: Correlational,
Experimental Psychopathology, Component and Outcome Studies. International Journal of Psychology and
Psychological Therapy. 10 (1): 125-162.
37- Zigmond, AS. Snaith, RP. (1983). The hospital anxiety and depression scale.Acta Psychiatr Scand .67: 361-70.
38- Kuijpers, PM. Denollet, J. Lousberg, R. Wellens, HJ. Crijns, H. Honig, A. (2003). Validity of the hospital
anxiety and depression scale for use with patients with noncardiac chest pain. Psychosomatics. 44: 329-35.
39- López-Alvarenga, JC. Vázquez-Velázquez, V. Arcila-Martínez, D, Sierra-Ovando, AE. González-Barranco, J.
Salín-Pascual, RJ. (2002). Accuracy and diagnostic utility of the Hospital Anxiety andDepression Scale (HAD)
in a sample of obese Mexican patients. RevInvest Clin. 54: 403-409.
40- Kaviani H, Seyfourian H, Sharifi V, Ebrahimkhani N. Reliability and Validity of Iranian Anxiety and
Depression Hospital Scale for Depressed and Anxiety Iranian Patients. Tehran Journal of Medical Sciences.
5(67):379-385.
41- Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, Ph. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and
depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311–1327.
42- Samani S, Sadeghi L. Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Journal
Management System. 1(1): 51-62
43- Neff, K. Germer, C. (2013). Self-Compassion in Clinical Practice. Journal of clinical psychology. 69(8): 1–12.

11  سال،1 ويژه نامه

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-551

Original Article
The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Depression, Anxiety and
Emotion Regulation in Patients with Coronary Heart Disease
Received: 06/12/2018 - Accepted: 22/11/2018
Nooshin Adibizadeh1
Ilnaz Sajjadian2*

1

M.A of general psychology, Department of
Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic
Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor Department of psychology,
Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran

* Department of psychology, Isfahan(Khorasgan)
Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Email: i.sajjadian@khuisf.ac.ir

Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to determine
the effectiveness of compassion focused therapy on depression,
anxiety and emotion regulation in patients with coronary heart
disease.
Methods: A quasi-experimental design including pretest, posttest
and follow-up assessments with control group was used in the study.
For this purpose, 30 patients with coronary heart disease were
selected using available sampling method and were randomly
assigned to two experimental and control groups. The instrument for
measuring Anxiety and depression scale and emotion regulation
questionnaire which was completed by the participants. In the
experimental group, Compassion-focused therapy was performed in
8 sessions of 90 minutes.
Results: The results of covariance analysis showed that
self-compassion therapy improved the scores of depression, anxiety
and emotional regulation in patients with coronary heart disease in
the experimental group in the post-test and follow up (P <0.05). In
other words, compassion-focused therapy was effective in improving
the variables of the study and the results of the therapy remained
stable over time.
Discussion and Conclusion: The results show that education has a
significant positive correlation with negative and positive emotional
regulation (P <0.05). Also, the relationship between these three
demographic variables with other research variables has been
irrational. Therefore, in the study of emotional regulation, in addition
to the pre-test, the variable of education has been controlled.
Key words: depression, anxiety, emotion regulation, compassionfocused therapy, coronary heart disease.

