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Abstract
Background and Objectives: Irritable Bowel Syndrome is one of the
most common gastrointestinal diseases that involve a considerable part
of society. In this regard, the present study aimed to investigate the
effectiveness of self-compassion training on symptoms of Irritable
Bowel Syndrome.
Methods: This quasi-experimental study was conducted using a preand post-test design with control and experiment groups. The study
population included high school female students in Khosrowshahr, East
Azerbaijan, Iran. The sample consisted of 30 students who achieved
the highest score in the screening test for Irritable Bowel Syndrome.
They were selected by purposive sampling method and randomly
assigned into experimental (n=15) and control groups (n=15). Data
were collected using the Irritable Bowel Syndrome Questionnaire and
analyzed through univariate analysis of covariance.
Results: The results showed that self-compassion training significantly
reduced the symptoms of Irritable Bowel Syndrome (P<0.05).
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Conclusion: Applying self-compassion training improves the symptoms
of irritable bowel syndrome in individuals.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

اثربخشی آموزش شفقت به خود بر عالئم سندرم روده تحریکپذیر
عزتاله احمدی
1

گروه روانشناسی ،دانشکده علوم

تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
2

*1

 ،بهزاد شالچی

1

2

 ،زهرا منصورزاده

چکیده
زمینه و هدف :سندرم روده تحریکپذیر یکی از بیماریهای شایع گوارش ی اس ت ک بش
قابلتوجهی از جامع را درگیر میکند .در این راستا ،پژوه

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،

حاضر اثربششی آموزش شفقت ب

خود بر عالئم سندرم روده تحریکپذیر را بررسی کرده است.
روش بررسی :روش پژوه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،

کنترل و آزمای

ایران.

نمون پژوه

حاضر ،شب آزمایشی از نوع طرح پی آزم ون و پ

آزم ون ب ا گ روه

بود .جامع آماری شامل دان آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان خسروش هر ب ود.
شامل  ۳0نفر از دان آموزانی بودند ک در آزمون غربالگری سندرم روده تحریکپ ذیر

بیشترین نمره را ب دست آوردند ک ب روش نمون گیری هدفمند انتش ا و ب ص ورت تص ادفی در دو
گروه آزمای
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

و کنترل گمارده شدند ( 15نفر برای هر گروه) .دادهها ب ا اس تفاده از پرس

نام عالئ م

سندرم روده تحریکپ ذیر ( ) EISSS: Extra-intestinal symptoms severity scaleجم عآوری

عزتاله احمدی؛ گروه روانشناسی،
دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،
ایران.

و با تحلیل کوواریان

تکمتغیری ( )ANCOVAتحلیل شد.

یافتهها :نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر شفقت ب خود ،باع

ک اه

معن یدار عالئ م س ندرم

روده تحریکپذیر شده است (.)P<0/05
نتیجهگیری :آموزش شفقت ب خود ب بهبود عالئم سندرم روده تحریکپذیر منجر میشود.

آدرس پست الکترونیکی:
amiraliahmadi91@yahoo.com
ahmadi.e@azaruniv.ac.ir

کلیدواژهها :آموزش؛ سندرم روده تحریکپذیر؛ شفقت؛ عالئم.

تاریخ دریافت1۳۹8/08/20 :
تاریخ پذیرش1۳۹۹/0۳/06 :

لطفاً ب این مقال ب صورت زیر استناد نمایید:
Ahmadi E, Shalchi B, Ansourzadeh Z. Effectiveness of Self-Compassion Training
on Symptoms of Irritable Bowel Syndrome.
]Qom Univ Med Sci J 2020;14(4):1-10. [Full Text in Persian
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اثربخشی شفقت به خود بر عالئم سندرم روده تحریکپذیر
...

عزتاله احمدی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

کاهش عالئم سندرم روده تحریکپذیر همیشه مؤثر نیست.

مقدمه

Irritable

همچنین درمان شناخریرفراری و درامسازی در کاهش عالئم

) ) Syndrome(IBSیکنننی از بیمننناریهنننای شنننایش وارشنننی

سندرم روده تحریکپذیر در مقایسه با رویکردهای اسراندارد

است .رچنه ازنظنر ار انینک اینن بیمناری علنص خادنی نندارد،

برتری ندارد (.)4

سننننننندرم روده تحریننننننکپننننننذیر (

Bowel

دردهننای مننزمن شننکمی ،اسننها  ،یبوسننت یننا نفنن موجننود،

امروزه مو

کیفیت زند ی بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد (.)1

مرفاوت ،سعی در ایجاد نگرشی نو به زند ی انسان دارد.

سننندرم روده تحریننک پننذیر نننوعی اخننرال کننارکردی روده

بررسی تأثیر شیوه های نوین قطعاً یکی از راههای ایجاد تجییرات

اسنننت کنننه مشختنننه دن تجیینننر در اجابنننت منننزا و درد ینننا

مطلوال روانشناخری خواهد بود .یکی از این روشهای

ننناراحری شننکمی در ینناال اخننرالرت سنناخراری قابننص شناسننایی

مداخله رایانه و جدید در درمانهای روانشناخری ،شفقت به خود

معینننار رم -چهنننار ( )ROME IVاینننن

( )Self-Compassionاست ( Gilbert .)11این درمان را با هدف

اسنننت ( .)2بنننر اسنننا

سوم درمان های شناخری رفراری با ایجاد فضای

سنننندرم بنننهعننننوان ینننک اخنننرال عملکنننردی روده تعرین ن

کمک به ترویج سالمت روانی و هیجانی با تشویق افراد نسبت به

مننیشننود کننه در دن درد یننا ننناراحری شننکمی عودکننننده بننا

شفقت به خود و دیگران شکص داد .نخسرین ادو درمان

دفنننش ادرار ینننا تجیینننر در عنننادات روده ای همنننراه اسنننت (.)3

مرمرکز بر شفقت ،از سیسرمهای عمومی تنظیم احساسات شامص

عالئننم سننندرم روده تحریننکپننذیر معمننورً هراز نناهی ظنناهر

سیسرم تهدید و حفاظت از خود ،سیسرم هیجانات و سیسرم

بننا اخننرالرت کننارکردی

حمایت اجرماعی برخاسره است .جلسات درمان از ارتباط بین

و سنن ن ناپدینند مننی شننوند و ا لنن

دیگننننری نظیننننر فیبرومیننننال ی ( ،)Fibromyalgiaسننننردرد،

این سیسرمها و افکار و رفرار انسان تشکیص شده است (.)12

کمننردرد و عالئننم ادراری-تناسننلی شننباهت هننایی دارننند (.)2

در درمان مبرنی بر شفقت افراد میدموزند از احساسات دردناک خود

تننأثیرات روانننی و هزینننههننای ایننن بیمنناری تهدینندی بننرای

اجرناال نکنند و دنها را سرکوال نکنند ( .)13خودشفقری میتواند از

منابش بهداشری و سالمری بیماران است (.) 4

طریق تقلیص پاس های دفاعی ،حارت هیجانی و خودسرزنشی و

در حا حاضر درمانی وجود ندارد که بهطور همزمان تمام عالئم

نیز افزایش تبعیت از تودیههای پزشکی ،خودتنظیمی را بهبود

سندرم رودهی تحریکپذیر را درمان کند ( )5و معمورً رویکرد

بخشد ( .)14همچنین خودشفقری میتواند نوعی سیسرم مراقبری

درمانی اسرفادهشده به شدت اخرال وابسره است ( .)6تا به امروز

بیولوژیکی را در فرد فعا سازد که باعث تنظیم اسرر

و

تحقیقات و اقدامات درمانی زیادی پیرامون سندرم روده

رفرارهای مشفقانه شود و اثرات سودمند زیسری و روانشناخری را

تحریکپذیر انجام شده است .طی

وسیعی از درمانهای

برای فرد در برابر اسرر های اجرماعی ایجاد کند (.)15

روانشناخری شامص هی نوتراپی ) ،)Hypnotherapyبازخورد

با دموزش سیسرمهای شفقت به خود که باعث افزایش

Cognitive

انعطافپذیری عاطفی میشود ،میتوان سیسرم تهدید (مربوط به

) )Behavior Therapyفردی و روهی) ( ،)7دموزش تنشزدایی

احساساتی مانند دفاع ،ناامنی و تحریکات اتونومیک) را خنثی و

( )8) )Relaxation Trainingو درمان روانپویایی بینفردی

سیسرم مراقبت (مربوط به احساساتی مانند امنیت ،د بسرگی و

( )9( )Psychodynamic Interpersonal Therapyدر درمان

سیسرم مخدر اکسیتوسین) را فعا کرد ).)16

سندرم روده تحریکپذیر به کار رفره شده است .دراینبین ،تا

پ وهشها نشان داده است شفقت به خود با پیامدهای روانشناخری

سا های مرمادی درمان شناخریرفراری بهعنوان مؤثرترین درمان

مثبت مانند انگیزه بیشرر برای حص تعارضات بینشختی ،افسرد ی

روانشناخری سندرم روده تحریکپذیر مطرح بوده است (.)10

و اسرر

کم همراه است ( .)17ادبیات پ وهشی حاکی از

برخی از مطالعات اخیر نشان میدهند درمان شناخریرفراری در

اثربخشی این شیوه درمانی بر کاهش عالئم اخرالرت و بهبود

زیسری ( ،)Biofeedbackدرمان شناخریرفراری (
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عملکرد افراد است ( .)18همچنین افراد مبرالبه اخرال جسمانی در
مقایسه با افراد سالم خودشفقری کمرری دارند (.)19

سؤا دارد که هدف دن سنجش شدت عالئم یررودهاى سندرم

مطالعه اخیر نشان میدهد دموزش کوتاهمدت شفت به خود،
نواحی مجزی مرتبط با اسرر

یررودهای سندرم روده تحریکپذیر اسرفاده شد .این پرسشنامه 15
روده تحریکپذیراست .طی

نمره ذاری دن از نوع هفت زینهای

نظیر دمیگدا و سینگولیت را تحت

است ( زینههای « اهیاوقات= »0تا «همیشننه= .)»6نمره بار

تأثیر قرار میدهد .باوجوداین ،اهمیت تأثیر دموزش تکنیکهای

نشاندهنده شدت عالئم بیشنرر است .نسخه فارسى پرسشنامه اعربار

شفقت بر پاس های رفراری مرتبط با اسرر

و پایایى قابص قبولى (دلفاى کرونباخ= )0/84دارد (.)21

و عت

زیستشناخری کمرر شناخره شده است ()20؛ بنابراین ،با توجه به
عوامص عت

زیستشناخری و روانشناخری در شکص یری و

روش اجرا

تداوم سندرم روده تحریکپذیر و نبود پ وهش در زمینه اثربخشی

بعد از هماهنگی رزم و انرخاال نمونه دماری درنهایت افرادی که

دموزش شفقت به خود بر عالئم سندرم روده تحریکپذیر ،هدف

معیار ورود به دزمایش را داشرند 15 ،نفر در روه دزمایش و 15

پ وهش حاضر پاس به این پرسش است که دیا دموزش شفقت به

نفر در روه کنرر به تتادف مارده شدند .ضمن توجیه

خود بر عالئم سندرم روده تحریکپذیر مؤثر است.

شرکتکنند ان و بیان اهداف و ارائه برنامه جلسات بر اسا
درمان مبرنی بر شفقت یلبرت ( ،)22پیشدزمون اجرا شد .مدت

روش بررسی

جلسات درمانی هشت جلسه دوساعره بود و بهدورت روهی و

طرح پ وهش حاضر به شیوه شبهدزمایشی و با طرح پیشدزمون و

یک بار در هفره اجرا شد .همچنین اطمینانبخشی به دزمودنیها در

پندزمون با روه کنرر اجرا شد .جامعه دماری شامص تمام

زمینه محرمانهماندن اطالعات و داشرن رضایت برای شرکت در

دانشدموزان دوره مروسطه دوم شهرسران خسروشهر بود که در

پ وهش ،از نکات اخالقی رعایتشده در این پ وهش بود .پن از

سا تحتیلی  97 -98مشجو به تحتیص بودند .نمونه پ وهش

اتمام دوره دموزش ،از دو روه تحت درمان و روه کنرر

شامص  30نفر از دانشدموزان دخرر با دامنه سنی  15تا  17سا بود

پندزمون رفره شد .س ن دادههای بهدستدمده با اسرفاده از

که به روش نمونه یری هدفمند انرخاال و بهدورت تتادفی در

نرمافزار  SPSSبه شیوه دماری تحلیص کوواریانن تکمرجیره

دو روه دزمایش و کنرر

مارده شدند ( 15نفر برای هر روه).

(دنکووا) تجزیهوتحلیص شد.

با توجه به بر زاری دزمون اولیه بین  1280دانشدموز ،معیار ورود
شامص کس

نمرات بار (چارک سوم به بار) ،تأیید سندرم روده

تحریکپذیر و رد اخرالرت وارشی دیگر توسط پزشک معرمد

همانطور که در جدو

شماره  1مالحظه میشود ،تعداد

در

دزمودنیها درمجموع  30دانشدموز دخرر در دو روه دزمایش

نمره کم ،تأییدنشدن سندروم روده

( 15نفر) و کنرر ( 15نفر) بود .میانگین سنی روه دزمایش

و حضور در جلسات دموزش بود .همچنین معیار خرو
پ وهش حاضر شامص کس

یافتهها

تحریکپذیر یا تأیید اخرالرت وارشی دیگر توسط پزشک و

 16/26و کنرر  16/40سا بود.

تمایصنداشرن به حضور در جلسات دموزش بود .با درنظر رفرن

جدو شماره  2میانگین ،انحرافمعیار ،حداقص و حداکثر نمرات

معیار ورود و خرو و با توجه به امکانات تیم تحقیق ،تعداد 15

روه دزمایش و کنرر را در مرجیر سندرم روده تحریکپذیر در
دو مرحله پیشدزمون و پندزمون نشان میدهد.

نفر برای هر روه انرخاال شد.

همانطور که جدو شماره  2نشان میدهد ،میانگین نمره روه
ابزار

دزمایش در مرحله پندزمون نسبت به روه کنرر کمرر شده

در پ وهش حاضر برای جمشدوری دادهها از پرسشنامه عالئم

است .بهمنظور بررسی معنیدار بودن یا نبودن تفاوت میانگین
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خالصه محتوای جلسهها بر اساس درمان مبتنی بر شفقت گیلبرت

جلسه اول
برقراری ارتباط اولیه ،روهبندی ،مروری بر ساخرار جلسات ،دشنایی با ادو کلی و تمایز شفقت با تأس

برای خود،

مفهومسازی دموزش خودشفقری.
جلسه دوم
دموزش ذهند اهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفن ،دشنایی با سیسرمهای مجزی مبرنی بر شفقت ،دموزش
همدلی ،دموزش درک و فهم اینکه افراد احسا

کنند که امور را با نگرش همدرنه دنبا کنند و ارائه تکالی

خانگی.

جلسه سوم
رمی و مهربانی نسبت به خود،

دشنایی با ختودیات افراد دارای شفقت ،شفقت نسبت به دیگران ،پرورش احسا

پرورش و درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حن اشرراکات انسانی) در مقابص احساسات
خودتخری

خانگی.

رانه شرم ،دموزش همدردی و ارائه تکالی

جلسه چهارم
مرور تمرین جلسه قبص ،تر ی

دزمودنیها به خودشناسی با توجه به مباحث دموزشی و بررسی شختیت خود

بهعنوان فرد یرمشفق یا دارای شفقت ،شناسایی و کاربرد تمرینهای پرورش ذهن مشفق ،دموزش بخشایش و ارائه
خانگی.

تکالی

جلسه پنجم
معرفی مد رفراری سهبعدی بهمنظور بیان ارتباط مشررک رفرار /احساسات ،کارکردهای روانشناخری و رفرار
قابصمشاهده و بحث در مورد تالش برای تجییر رفرار بر اسا

دن ،دریافت بازخورد و ارائه تکلی  ،تمرینهای

پرورش ذهن مشفقانه ،مرور تمرین جلسه قبص ،دشنایی و کاربرد (بخشش ،پذیرش بدون قضاوت ،دموزش بردباری)،
دموزش پذیرش مسائص ،پذیرش تجییرات پیشرو و تحمص شرایط سخت و چالشبرانگیز با توجه به مرجیربودن روند
زند ی و مواجهشدن افراد با چالشهای مخرل .
جلسه ششم
مرور تمرین جلسه قبص ،تمرین عملی ایجاد تتاویر مشفقانه ،دموزش سبکها و روشهای ابراز شفقت (شفقت کالمی،
عملی ،مقطعی و پیوسره) ،بهکار یری این روشها در زند ی روزمره برای همسر ،فرزندان ،والدین ،دوسران،
معلمان و دشنایان ،دموزش رشد احساسات ارزشمند و مرعالی و ارائه تکالی

خانگی.

جلسه هفتم
مرور تمرین جلسه قبص ،دموزش نوشرن نامههای مشفقانه برای خود و دیگران ،دموزش ثبت و یادداشت روزانه
موقعیتهای واقعی مبرنی بر شفقت و عملکرد فردی در دن موقعیت.
جلسه هشتم
دموزش و تمرین مهارتها ،مرور و تمرین مهارتهای ارائهشده در جلسات ذشره برای کمک به دزمودنیها
بهمنظور مقابله با شرایط مرفاوت زند ی به روشهای مخرل

و درنهایت جمشبندی و ارائه راهکارهایی برای

حفظ و بهکار یری این روش درمانی در زند ی روزمره.

جدول شماره  :1فراوانی جنسیت و میانگین سنی آزمودنیها
گروه

جنسیت

فراوانی میانگین سنی

دزمایش

دخرر

16/26 15

کنرر

دخرر

16/40 15

اسرفاده شود .قبص از دزمون کوواریانن ،رزم است برخی
پیشفرضهای دن بررسی شود .برای این منظور جداو شماره 3
و  4در زیر دورده شده است.
جدو شماره  3نشان میدهد دزمون لون از  0/05بیشرر است

نمرات دو روه باید از دزمون تحلیص کوواریانن تکمرجیره

(P≤0/05؛  )Sig=0/34که بیانگر همگنی واریاننهاست.
5
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جدول شماره  :2دادههای توصیفی سندرم روده تحریکپذیر گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه

سندرم روده
تحریکپذیر

دزمایش
کنرر

مرحله

میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکثر

پیشدزمون

44/53

3/93

38

50

پندزمون

39/67

3/79

31

47

پیشدزمون

45/60

3/62

40

51

پندزمون

45/73

3/69

40

51

جدول شماره  :3آزمون لون برای همگنی واریانس دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

آماره F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

P

0/93

1

28

0/34

سندرم روده تحریکپذیر

جدول شماره  :4مقایسه میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر سندروم روده تحریکپذیر
متغیر وابسته
سندرم روده تحریکپذیر

گروه

میانگین تعدیلشده

خطای استاندارد

اختالف میانگین

P

دزمایش

40/07

0/55

-5/26

0/001

کنرر

45/33

0/55

جدول شماره  :5تحلیل کوواریانس برای سنجش اثرات بین گروه آزمایش و کنترل
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

192/86

1

192/86

سندرم روده تحریکپذیر

F
43/28

P
0/001

ضریب اتا
0/634

درنریجه اسرفاده از دزمون کوواریانن بالمانش است.

بیمارانی که از سندرم روده تحریکپذیر رنج میبرند ،بخش

همان ونه که مالحظه میشود ،میانگین نمره سندرم روده

سینگولیت مجز که با فرایندهای توجه و زینش پاس مرتبط است

تحریکپذیر در روه دزمایش بهطور معنیداری نسبت به روه

فعالیت بیشرری نشان میدهد و فعالیت این قسمت از مجز با احسا

کنرر کمرر است؛ بنابراین ،با توجه به نرایج میتوان این ونه

ناخوشایند درد همراه است ( .)2همچنین تمرکز توجه انرخابی بر

اظهار کرد که درمان مبرنی بر شفقت بر عالئم سندرم روده

فرایندهای فیزیولوژیکی و احسا های بدنی عالوه بر تداوم

تحریکپذیر مؤثر است.

اخرال  ،باعث ادراک افراطی نشانگان میشود ( .)19این بیماران

همانطور که در جدو شماره  5مشهود است ،با توجه به سطح

میزان زیاد وشبهزنگی و توجه انرخابی بیشرری به نشانههای

معنیداری بهدستدمده از مرجیر سندرم روده تحریکپذیر

سندرم روده تحریکپذیر از خود نشان میدهند (.(24

( )P=0/001، F=43/28که از  0/01کمرر است ،میتوان فت

نرایج پ وهش در حیطه دموزش شفقت نشان داده است دموزش

که تفاوت معنیداری در روه کنرر و دزمایش وجود دارد؛

کوتاهمدت شفت به خود ،نواحی مجزی مرتبط با اسرر

نظیر

بنابراین ،فرض تحقیق مبنی بر اثربخشی دموزش شفقت بر سندرم

دمیگدا و سینگولیت را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)20درحقیقت

روده تحریکپذیر تأیید میشود.

دموزش شفقت هم بر فعالیت سینگولیت و هم بر فرایندهای توجه
این بیماران تأثیر می ذارد.

بحث

همچنین نرایج اخیر پ وهشهای علوم اعتاال و تتویربرداری

نرایج تحقیق حاضر نشان میدهد درمان مبرنی بر شفقت بر عالئم

مجزی نشاندهنده این مسئله است که تمرین تتویرسازی شفقت

سندرم روده تحریکپذیر دانشدموزان دخرر تأثیر داشره است .با

برای دیگران و خود ،به تجییراتی در قشر پیشانی ،دسرگاه ایمنی

توجه به فقر ادبیات پ وهشی در این حوزه ،نریجه پ وهش حاضر با

بدن و بهزیسری عمومی بدن منجر میشود .ازدنجاکه اسرر

و

یافره سید جعفری ( )23همسو است .شواهد نشان میدهد در

اضطراال با راهاندازی سیسرم تهدید و حفاظت از خود در مجز
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باعث میشود بدن در حالت دفاعی قرار بگیرد و با فعا شدن

ا ر به یک هدف نرسند ،بهرر میتوانند هدف جایگزینی را برای

دمیگدار و محور هی وتارمو -هی وفیز-ددرنا  ،واکنشهای

خود قرار دهند .تنظیم خود در هر مرحلهای میتواند با هیجانات

دفاعی مثص جنگ یا ریز فعا میشود ،درمان مبرنی بر شفقت

منفی از خط خار شود .افرادی که میتوانند هیجانات خود را با

میتواند با تمریناتی از قبیص شفقتورزی ،ریرم تنفن

توجه به مشکالت پزشکی و درمانی مدیریت کنند ،بهطور

تسکیندهنده ،تتویرسازی مشفقانه ،تمرین دندلی مشفق و

مؤثرتری میتوانند رفرارهای ارتقادهنده سالمری داشره باشند.

بهکاربردن خود خردمند ،خود قدرتمند و خود مالیم ،به تعویض

افرادی که خودشفقری بیشرری دارند بهدورت مؤثرتری

سیسرم فعا در مجز فرد منجر شود ،بدیندورت که باعث

میتوانند اهداف سالمری را انرخاال کنند و در راسرای رسیدن به

میشود از سیسرم تهدید و حفاظت از خود که منبش احساسات

اهدافشان تالش کنند (شامص پیگیری درمانهای پزشکی و تبعیت

دشوار و دردناک است به سیسرم تسکیندهنده رضایت و امید

از دسرورات درمانی) و مسیر رسیدن به هدف را ارزیابی کنند

بر ردیم که ما را قادر میسازد تعاد خود را دوباره بهدست

(.)29

دوریم و درامش درونی را تجربه کنیم .بدیندورت ،با تمرین

مؤلفه دیگر شفقت به خود ،خودمهربانی است که به پاس دهی

تکنیکهای ذکرشده بدن از حالت واکنشهای دفاعی رها و از

دبورانه و توأم با پذیرش فرد بهجای خودانرقادی و خودسرزنشی

میزان ترشح کورتیزو کاسره میشود که این تجییرات میتواند به

به بیکفایری ،ناکامی و مشکالت اشاره میکند .این نوع

بهبود وضعیت بدنی و سالمت جسمی در افراد منجر شود (.)25

پاس دهی ،هیجانهای منفی را خنثی و به فرد کمک میکند

نواحی دمیگدا  ،هی وکامپ و قشر پیشپیشانی از یکسو

حوادث فشارزا را به شیوه خودحمایری ،تعبیر و تفسیر کند (.)30

میتوانند عملکرد روده را تعدیص کنند و از سویی دربر یرنده

این در حالی است که مبرنی بر الگوی زیسری-روانی-اجرماعی،

منفی ،درد و

مواجهه با اسرر های مالیم روانشناخری ،سیسرم حرکری هیجانی

رفرارهای شناخری مثص حص مسئله و طراحی و جستوجوی

را در بیماران روده تحریکپذیر فعا میسازد و پاس دهی دنان را

اطالعات هسرند و درنهایت در پرورش رفرارهای اجرماعی،

نسبت به تحریکات رودهای افزایش میدهد و بیماران نشانههای

تنظیم هیجانات مثص خلق ،اضطراال ،عواط

مهارتهای مقابلهای و بهزیسری روانشناخری مؤثر هسرند ()26

بیشرری از بیماری و حری ا ل

شواهد نشان میدهد افراد با خودشفقری زیاد بهدنبا مواجهه با

نیز درد شدیدی را در ناحیه کولون تجربه میکنند ()31؛ بنابراین،

اسررسورهای دزمایشگاهی ،فعالیت کم سیسرم اعتاال سم اتیک

ا ر افراد یاد بگیرند با خود مهربانانه رفرار کنند ،سیسرم حرکری

و پاس های برانگیخره و هیجانی کاهشیافرهای نشان میدهند

هیجانی بهدسانی در برابر اسرر ها تحریک نخواهد شد و درنریجه

( Cosley .)27و همکاران ( )29دریافرند شفقت برای دیگران

درد شدیدیرا تجربه نخواهند کرد.

میتواند ظرفیت دریافت حمایت اجرماعی را فراهم کند و به پاس

مؤلفه دیگر شفقت به خود ،با عنوان اشرراکات انسانی اشاره

فیزیولوژیکی ساز ارانه نسبت به اسرر

در مواجهه با اسرر های جزئی

منجر شود.

میکند که تمام انسانها نقص دارند ،اشرباه میکنند و شکست را

زیستشناخری ،شفقت به خود میتواند

تجربه میکنند .افراد با وی ی خودشفقری در اثر تجربه شکست،

از طریق مکانیسمهای روانشناخری بر سندروم روده تحریکپذیر

خود را منزوی نمیکنند ،بلکه میپذیرند که حوادث و مشکالت

اثر ذار باشد .برای مثا  ،مطالعات سعیدی و همکاران ( )29نشان

بخشی از تجربه انسانی است .ارزیابی مشکالت از این چشمانداز،

میدهد افرادی که توجه ذهند اهانه و یرقضاوتی همراه با

ادراک تهدید (بهعنوان منبش اسرر ) و موانش کمکخواهی در

پذیرش به تجارال خویش در زند ی دارند ،بهرر میتوانند به

مواقش ضروری را کاهش میدهد ( .)30از این نظر ،افرادی که

تنظیم خود در زند ی ب ردازند .درواقش افراد با خودشفقری بیشرر

تحت دموزش شفقتورزی قرار می یرند ،یاد می یرند بر

چون کمرر دفاعی میشوند ،بهرر میتوانند رفرار و اهدافشان را

احسا

در

ارزیابی کنند و تتمیمات بهرری برای پیگیری اهدافشان بگیرند و

این بیماری است تا بیماری را از دیگران مخفی نگه دارند ( .)32از

عالوه بر اثر ذاری عت

شرم ،ناه و خشم لبه کنند که از هیجانهای ال
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طرفی دیگر ،رفرارهای اجرنابی کاهش مییابد که با عالئم

روانشناسان و روانپزشکان است که بیماران در فضای درمان

وارشی افراد مبرالبه سندرم روده تحریکپذیر رابطه دارد.

مانند کلینیکهای وارش ،برای بهبود بیماری سندرم رودۀ

کاهش رفرارهای اجرنابی علت بخش زیادی از اثرات درمانی بر

تحریکپذیر ،درمانهای روانشناخری را نیز دریافت کنند.

این بیماران است (.)33

باید توجه داشت که نریجه پ وهش حاضر به دانشدموزان دخرر
دارای عالئم سندرم روده تحریکپذیر محدود است .برخی

نتیجهگیری

تحقیقات نشان دادهاند شفقت به خود در زنان کمرر ( )34و تجییر

بنابر نرایج مطالعه حاضر ،دموزش مرمرکز بر شفقت به خود

این مؤلفه در این جنن با سخری بیشرری همراه است؛ بنابراین،

بهعنوان یکی از درمانهای مو سوم شناخریرفراری در کاهش

پیشنهاد میشود در تحقیقات دتی اثر جنسیت و نوع اخرال
یرد .همچنین با توجه به تعداد اندک

شدت بیماران مبرالبه سندرم رودۀ تحریکپذیر اثرات مؤثر و

موردتوجه قرار

مفیدی دارد و میتوان از این شیوه برای درمان این بیماران

شرکتکنند ان بهعنوان محدودیت تحقیق حاضر ،تودیه میشود

اسرفاده کرد .ازدنجاکه بیماری سندرم رودۀ تحریکپذیر ابعاد

تحقیقات مشابه دتی با تعداد بیشرر شرکتکننده انجام یرد.

زیسریعتبی و روانشناخری دارد و با توجه به نریجه پ وهش
حاضر ،بهمنظور بهبود سریش بیماران و کاهش هزینههای درمانی

تشکر و قدردانی

پیشنهاد میشود در کنار درمانهای دارویی ،از درمانهای

این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی رفره

روانشناخری بختوص درمان مرمرکز بر شفقت اسرفاده شود که

شده است .از تمامی افراد شرکتکننده در پ وهش که در اجرای

از درمانهای جدید مو سوم درمان شناخریرفراری است .این

این مطالعه همکاری کردند دمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.

کار مسرلزم همکاری پزشکان فوق تختص

وارش،
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