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Abstract
Aim and Background: Love is one of the most amazing emotions a person can experience, but at the same
time, it can be one of the most painful emotions. Breaking up the romantic relationships has been accompanied
with different negative physical and psychological responses such as depression, anxiety psychopathology,
loneliness and self-blame. Current research has been done by the purpose of evaluating the effectiveness of
compassion focused therapy on negative affect and self-blame in female students with failing in love.
Methods and Materials: Current study is a sort of semi-experimental research with pre-test and post-test So,
among the female students with failing in love in Zahedan university of medical science (2017-2018), a sample
of 40 students were selected and randomly arranged into experimental and control groups (n=20). All the
subjects have completed the negative affect questionnaire in the pre-test stage. Then experimental group has
been educating the compassion focused therapy for 8 sessions (each session lasted for 90 minutes), whereas the
control group hasn't been receiving any intervention. In the end, both groups were evaluated and assessed again.
The data were analyzed by Covariance analysis test.
Findings: The results of covariance analysis showed that compassion-focused therapy intervention

reduced the scores of negative affect and self-blame in the experimental group compared to the control
group (P≤0/01).
Conclusions: According to the results of the research compassion focused therapy could be utilized to decrease
the negative affect and self-blame in female students with failing in love and its use is justified on the

Iranian population.
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اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه منفی و سرزنش خود دانشجویان دختر دارای شکستت
عاطفی
زهرا کشاورز  ،1نور محمد بخشانی  ،2حسن آقائی خواجه لنگی

3

( -1نویسنده مسئول) گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات سالمت کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 -3روانشناس بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :عشق یکی از حیرتانگیزترین هیجانهایی است که انسان میتواند تجربه کند ،اما درعینحال ،میتواند یکی از دردناکترین
هیجانها باشد .انحالل روابط عاشقانه با انواع پاسخهای منفی جسمی و روانی اعم از اضطراب ،افسردگی ،آسیبشناسی روانی ،تنهایی و سرزنش خوود

ارجاع :کشاورز زهرا ،بخشانی نور محمد ،آقائی خواجه لنگی حسون .اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه منفی و سرزنش خود دانشججویان دختجر
دارای شکست عاطفی .مجله تحقیقات علوم رفراری 1244؛ .343-493 :)4(19
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همراه بوده است .پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان شفقتمحور بر عاطفه منفی و سرزنش خود در دانشوجویان دخرور بوا شکسوت عواطفی
صورت گرفت.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیشآزمون و پسآزمون میباشد؛ بدین منظوور از بوین دانشوجویان دخرور دارای تجربوه
شکست عاطفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی  ،99-99نمونهای  24نفره به روش نمونهگیری در دسررس انرخاب و بهطور تصادفی بوه
دو گروه آزمایش و کنررل ( )n=44گمارده شدند .کلیه آزمودنیها در مرحله پیشآزمون پرسشنامه عاطفه منفی و سرزنش خود را تکمیل کردنود .سو س
گروه آزمایش به مدت  8جلسه  94دقیقهای تحت آموزش درمان شفقت محور قرار گرفرند ،درحالیکه گروه کنررل مداخلهای دریافت نکرد .در پایان هور
دو گروه مجدداً ارزیابی شدند .دادههای پژوهش از طریق آزمون تحلیل کوواریانس (آنکووا) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نرایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله درمانی شفقت محور باعث کاهش نمرات عاطفه منفی و سرزنش خود در گروه آزمایشی نسبت به
گروه کنررل شده است (.)P≤ 4/41
نتیجهگیری :با توجه به یافرههای تحقیق ،جهت کاهش عاطفه منفی و سرزنش خود در دانشوجویان دخرور بوا شکسوت عواطفی مویتووان از درموان
شفقتمحور اسرفاده کرد و کاربرد آن بر روی جمعیت ایرانی موجه میباشد.
واژههای کلیدی :دانشجویان دخرر ،شکست عاطفی ،درمان شفقتمحور ،عاطفه منفی و سرزنش خود.
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دانشگاه برای جوانان مخصوصاً دخرران همراه باتجربههای جدید
ارتباط با جنس مکمل است ،تغییور موقعیوت و دوری از خوانواده
موجب میشود که نیازمندیهای عاطفی خاصتر شده و احرمال
درگیرشان در روابط عاطفی با جنس مکمل ظهور بیشورری پیودا
کند .بعالوه ،در این دوره سنی بهتدریج یوافرن شوریز زنودگی،
رویداد مهمی در زندگی میشود ( .)1عشق مفهومی میباشد کوه
تعریف آن بهسادگی امکانپو یر نیسوت؛ زیورا مویتوانود شوامل
مراقبت از یز دوست یا اعضای خانواده ،جاذبه جنسی یا عالقوه
به شخص دیگر باشد که ممکن است زودگ ر یوا بورای همیشوه
تداوم داشره باشد (.)3 ,4
روابط عاشقانه بخش مهمی از زندگی اکثر دخرران در حوال
تحصیل در دانشگاه را تشکیل مویدهود و بورای آنهوا ،روابوط
عاشقانه میتواند از جنبوههوای مهوم هویوت ،منبوم صومیمیت،
موقعیت اجرماعی و امنیت عاطفی باشد ( .)2 ,2همچنوین روابوط
عاشقانه یز تالش چالشبرانگیز است که افراد آن را بوهعنووان
یز هدف اصلی در زندگی جستوجو میکنند و زمانی کوه ایون
روابط پایان مییابد ،خاتمه آن میتواند زیانبار و ازلحاظ عاطفی
ناراحتکننده باشد ( .)9انحالل روابط عاشقانه ازلحاظ تجربی بوا
انواع پاسخهای منفی جسمی و روانی اعم از اضطراب ،افسردگی،
آسیب شناسی روانی ،تنهایی ،مصورف الکول ،توخخیر در ازدواج و
کاهش طول عمر بهوسیله مرگ فووری از طریوق خودکشوی یوا
قرل همراه بوده است ( .)9-9روابوط رمانریوز هوم بوا سوالمت
روانی مثبت مانند ارائه حمایت اجرماعی ،حول تعوار  ،افوزایش
اعرمادبه نفس ،صمیمت و بهکارگیری راهبردهای مقابلهای موثثر
همووراه اسووت ( .)14در پووژوهشهووای وزارت علوووم تحقیقووات و
فناوری 44 ،درصد دانشجویان در سال  83و  41درصد در سوال
 82اظهار کردند کوه اخیوراً تجربوه شکسوت در روابوط عواطفی
داشرهاند ( .)11با توجه به اینکه همراه با شکست عاطفی ،اندوه،
افسردگی ،خشم و اضطراب در فرد ظاهر میشود و سالمت روان
و روابط بین فردی او را با خطر مواجه میکند ،یکی از روشهای
بهبود از آسیبهای روانی شناسایی عوامل و پیامدهای مرتبط بوا
آن اسووت ( .)14یکووی از فاکرورهووای روانشووناخری موورتبط بووا
شکست عاطفی ،عاطفه منفی میباشد ( .)13عاطفه منفی حاالت
ناخوشایندی مانند غم ،ترس ،اضطراب ،عصبانیت و احساس گناه
را نشان میدهد؛ و همچنین عواطف ناخوشایندی از قبیل ترس،
اسررس و خشم را فعال میکند ( .)12یکی دیگر از ویژگویهوای
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افراد دارای شکست عاطفی ،خود انرقادی (سرزنش خوود) اسوت
( .)19 ,12افراد با سطوح باالیی از سرزنش خود ،ارزیابی تنبیهی
خشن و احساس شرم بسیار زیادی درباره جنبههایی از شخصیت
و رفرار خود دارنود ( .)19نشوخوار خودسورزنش گوری شوکلی از
نشخوار فکری و تفکر تکراری منفی است که هدفش بویارزش
سازی خود است و پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که با مشوکالت
روان شناخری مانند افسردگی ،اضطراب و خشم در ارتبواط اسوت
( .)18با توجه بوه پیامودهای روانشوناخری ،هیجوانی و عواطفی
نامطلوب بروز شکست عواطفی در دخروران دانشوجو و توخثیرات
عمیق آن بر روند زندگی فردی ،اجرماعی و ارتبواطی دخروران و
آسیبهای پیش رو لوزوم موداخالت روان شوناخری را دوچنودان
مویسووازد ( .)19یکووی از درمووانهووای روانشووناخری کووه اخیوراً
موردتوجه قرارگرفره است و ریشه در موج سوم رفراردرمانی دارد،
درمان شفقت محور است .نف ( )4443شفقت به خود را بهعنوان
سازهای سه مثلفهای ،شامل این موارد تعریف میکنند :مهربوانی
با خود در مقابل قضاوت خود (درک خود بهجای قضاوت یا انرقاد
و نوعی مهرورزی و حمایت نسبت به کاسریها و بیکفایریهای
خود) ،اشرراکهای انسانی در مقابل انزوا (اعرراف به اینکه هموه
انسانها دارای نقص هسرند و اشرباه میکنند) و ذهن آگواهی در
مقابل همسانسازی افراطی (آگاهی مرعادل و روشون از تجوارب
زمان حال که باعث میشود جنبههای دردناک یوز تجربوه ،نوه
نادیده گرفره شوند و نه بهطور مکرر ذهن را اشغال کنند)؛ امروزه
ترکیب این سه مثلفه مرتبط ،مشخصه فردی است که نسبت به
خود شفقت دارد ( .)42-44مطالعات زیوادی نشوان داده انود کوه
شفقت به خود باالتر ،با اضطراب و افسوردگی پوایینتور مورتبط
اسووت ( .)41 ,44گیلبوورت ( )4442بووه اسوورفاده از ایوون سووازه در
فضای جلسات اقدام کرد و درنهایت ،نظریوه درموان مبرنوی بور
شفقت را مطرح کرد .سیر تاریخی شکلگیری این مدل درموانی
در عدم بهبود هیجانهای منفی در درمانهای شناخری-رفرواری
ریشه دارد ( .)42اصول پایه در درمان مبرنی بر شوفقت بوه ایون
موضوع اشاره میکند کوه افکوار ،عوامول ،تصواویر و رفرارهوای
تسکینبخش بیرونی باید درونی شوند و در ایون صوورت ،ذهون
انسان همانگونه که نسبت بوه عوامول بیرونوی واکونش نشوان
میدهد ،در مواجهه با این درونیات نیز آرام میشود (.)49
این درمان یک ارچه نگر ،برگرفروه از علوم عصوبشناسوی،
روان شناسی اجرماعی ،رشد ،تحولی ،بودائی و همچنین بسویاری
دیگر از سایر مدلهای درمانی در مشکالت ذهنی است .در ایون
درمان از طریق ایجاد و یا افزایش یز رابطه شفقت ورز درونوی
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مواد و روشها
پژوهش حاضر طورح نیموه آزمایشوی هموراه بوا پویشآزموون و
پس آزمون میباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیوه دانشوجویان
دخرر دانشگاه علوم پزشکی زاهودان در سوال تحصویلی 99-99
بود که تجربه شکسوت عواطفی داشورند .حجوم نمونوه در ایون
تحقیق  24نفر بود کوه بوهطوور تصوادفی در دو گوروه  44نفوره

499

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18

مراجعین با خودشان ،به جای سرزنش کردن ،محکوم کردن و یوا
خود انرقادی ،کمز الزم به مراجعین میشود .از نرایج ایون نووع
درمان ،مهم شمردن بهزیسری ،درک و همدلی ،همدردی کردن،
عدم قضاوت و عدم مقصر شمردن دیگران ،تحمل و یا تابآوری
آشفرگی و درد و رنج ،از طریق توجه ،تفکر ،رفرار ،تصویرسوازی،
احساس و حس کردن شوفقت آمیوز اسوت ( .)42اثربخشوی ایون
درمووان در برخووی از آزمووایشهووای تصووادفی و کنروورلشووده
موردمطالعه و بررسی قرارگرفره است و توخثیرات آن بور کواهش
هیجانات منفی و افکار بدبینانه و عزتنفوس کواهش اسوررس و
افزایش احساس آرامش و تسکین ،درمان افسردگی ،بهبود خوود
انرقادی و افکار خود تخریب ،کاهش مشکالت هیجانی ،نشانهها
و عالئم مروداول اضوطراب ،اسوررس و افسوردگی ( ،)34-49در
ارتقاء بهبود هیجانی بیماران ( )31در گروههوای مخرلفوی نشوان
دادهشده است.
پژوهشها نشان میدهند خود شوفقری رابطوهای قووی بوا
سالمت روانی دارد .افرادی که سوطوح خوود شوفقری بواالتری
دارند در مقایسه با افرادی که فاقد خود شفقری هسورند ،سوطوح
پایینتری از افسردگی ،اضطراب ،نشخوار فکری و همچنین پس
از جدایی بهبودی عاطفی باثبات و سرمایه روانشناخری بیشرر را
تجربه و پیشبین کننده ضربه عشق در افراد مویباشود (-34 ,2
)32؛ و شادی ،خوشبینی ،رضایت از زنودگی ،انگیوزه درونوی،
هوش هیجانی ،مهارتهای مقابله ،هوش و انعطافپ یری آنها
بیشرر از کسانی است که بهشدت از خودشان انرقاد مویکننود و
نیز عاطفه منفی کمرری را تجربه میکنند (.)39-39
بنابراین با توجه بوه افوزایش روابطوی کوه منجور شکسوت
عاطفی میشود و آسیبها و پیامدهای جبورانناپو یری کوه بور
روی افراد ،خانوادهها و جامعه بر جای میگ ارد ،پژوهش حاضور
باهدف اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه منفی و سرزنش
خود دانشجویان دخرور دارای شکسوت عواطفی دانشوگاه علووم
پزشکی زاهدان در سال تحصیلی  99-99صورت پ یرفت.
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آزمووایش و کنروورل گماشووره شوودند .روش نمونووهگیوری در ایون
پژوهش به شیوه در دسوررس بوود ،بوه ایونگونوه کوه ابرودا بوا
هماهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام به نصب اطالعیه در
دانشگاه و خوابگاه دخررانوه جهوت شورکت در پوژوهش گردیود،
س س از بوین دخروران باتجربوه شکسوت عواطفی کوه مراجعوه
داشره اند با اسرفاده از مصاحبه بالینی نمونه الزم انرخاب گردیود.
ازجمله مالکهای ورود به مطالعه -1دامنه سنی  19تا  32سال،
 -4داشرن حداقل یز رابطه عاطفی که منجر به شکسوت شوده
است -3 ،نداشرن رابطه جنسی -2 ،س ری کردن حوداقل  4مواه
از اتمام رابطه و مالکهای خروج این پژوهش شامل-1:ابرال به
اخوورالالت حوواد روانپزشووکی -4 ،رفرارهووای مخوورب در حووین
برگزاری جلسات درمانی نظیر خودکشی که نیازمنود بوه مداخلوه
فوری داشره باشد -3 ،عدم تمایل به ادامه جلسات آمووزش-2 ،
اعریاد به مواد مخدر و الکل -2 ،غیبت بیش از دو جلسه.
برای اجرای پژوهش ابردا از هر دو گروه پویشآزموون اجورا
شد ،س س بسره درمانی  8جلسه ای شفقت محوور ( ،)42توسوط
مرخصص روانشناسی بالینی پس از گ راندن دورههای آموزشوی
موردنیاز؛ به مدت یز جلسه در هفره ( 94دقیقه) ،در محل مرکز
مشاوره دانشگاه ،بر روی گروه آزمایش اعمال شد و گوروه گوواه
هیچ مداخلهای دریافت نکرد ،در انرهای جلسات درمانی از هر دو
گروه پسآزمون به عمل آمد .در این پوژوهش از آموار توصویفی
(میانگین و انحراف معیوار) و اسورنباطی (تحلیول کوواریوانس) و
نرم افزار  SPSSنسخه  44اسرفاده شد .ابوزار پوژوهش در ذیول
مطرح شدهاند.
شرح جلسات درمان شفقت محور.
جلسه اول :اجرای پیش آزمون-آشنایی درموانگر و اعضوای
گروه با یکدیگر ،گفت وگو درباره هدف تشکیل جلسات و ساخت
کلی آن ،بررسی انرظارات از برنامه درمانی ،آشنایی با اصول کلی
درمان شفقت محور و تمایز شفقت با تخسف برای خود.
جلسه دوم :توضیح و تشریح شفقت :اینکه شفقت چیسوت و
چگونه می توان از طریق آن بر مشکالت فائق آمد .آموزش ذهن
آگواهی همووراه بووا تموورین وارسووی بوودنی و توونفس ،آشوونایی بووا
سیسرمهای مغزی مبرنی بر شفقت.
جلسه سوم :آشنایی با خصوصیات افراد شوفقت ورز ،شوفقت
نسبت به دیگران ،پرورش احساس گرمی و مهربوانی نسوبت بوه
خود ،پرورش و درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند
(پوورورش حوس اشوورراکات انسووانی) در مقابوول احساسووات خووود
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تخریب گرایانه .آموزش افزایشگرموی و انور،ی ،ذهون آگواهی،
پ یرش ،خرد و قدرت ،گرمی و عدم قضاوت.
جلسه چهارم :ترغیب آمودنی هوا بوه خودشناسوی و بررسوی
شخصیت خود به عنوان شفقت ورز با غیر شفقت ورز با توجه بوه
مباحث آموزشی ،شناسایی و کاربرد تمورینهوای پورورش ذهون
شفقت ورز ،ارزش شفقت ،همدلی و همدردی نسبت بوه خوود و
دیگران.
جلسه پنجم :آمووزش سوبزهوا و روشهوای ابوراز شوفقت
(شفقت کالمی ،شفقت عملی ،شفقت مقطعی و شفقت پیوسره) و
بهکوارگیری ایون روشهوا در زنودگی روزموره و بورای والودین،
دوسران و آشنایان .جلسه ششم :آموزش مهارتهای شوفقت بوه
شرکت کنندگان در حوزه های توجه شفقت ورز ،اسردالل شوفقت
ورز ،رفرار شفقت ورز ،تصویرپردازی شفقت ورز ،احساس شوفقت
ورز و ادراک شفقت ورز ،ایفای نقش فرد در سوهبعودی وجوودی
خود انرقادگر ،خود انرقاد شونده و خود شوفقت ورز بوا اسورفاده از
فن صندلی خالی گشرالت ،پیدا کردن لحون و تون صودای خوود
انرقادگر و خود شفقت گر درونی هنگوام گفوت وگووی درونوی و
مشابهت آن با الگوی گفتوگوی آدمهای مهم زندگی مانند پودر
و مادر.
جلسه هفرم :پر کردن جدول هفرگی افکوار انرقوادگر ،افکوار
شفقت ورز و رفرار شفقت ورز .پیدا کردن رنگ ،مکان و موسیقی
شفقت گر که اجزای تصویرپردازی شفقت ورز میتواننود باشوند،
کار بر روی ترس از شفقت به خود و موانم پرورش این خصیصه.
آموزش تکنیزهوای تصوویرپردازی ذهنوی شوفقت ورز ،تونفس
تسکینبخش ریرمیز ،ذهن آگاهی و نوشرن نامه شفقت ورز.
جلسه هشرم :جمم بندی و نریجوهگیوری و پاسوخگوویی بوه
سثاالت اعضا و ارزیابی کل جلسات ،تشوکر و قودردانی از اعضوا
جهت شرکت در جلسات ،اجرای پسآزمون.

پرسشنامه عاطفه مثبجت و کجرر ( :)1111ایون
مقیاس  44گویه دارد که بعد عاطفه مثبت و منفی را اندازهگیری
میکند .گویه روی یز مقیاس پنج نقطهای ( =1بههیچوجوه توا
 =2بسیار زیاد) رتبهبندی میشوند .پایایی این مقیاس با اسورفاده
روش آلفای کرونباخ محاسوبه و مقودار  4/92بوه دسوت آمود و
همچنین ضریب اعربار سازه مقیاس عاطفه منفی معادل ضوریب
همبسرگی  4/84و در سطح  P≤/441به دست آمد .اعربار ایون
آزمون از طریق همبسرگی خرده مقیاسهای عاطفه منفی سیاهه
افسردگی بز  4/28و همبسرگی خرده مقیاس عاطفه منفوی بوا
خرده مقیاس اضطراب آشکار و پنهان مرول  4/21گوزارششوده
اسووت ( ،)24در ایوون پووژوهش از خوورده مقیوواس عاطفووه منفووی
اسرفادهشده است و آلفای کرون باخ  4/91به دست آمد.
مقیاس خود انتقادی /حمله به خجود /قجوت قلج

یافتهها
در این بخش نرایج تجزیهوتحلیل دادهها مطرح میشود.
مشخصات جمعیت شناخری آزمودنیها در جدول  1نشان داده
شده است.

( 94/99درصد) و حداقل نمونه را دانشجویان رشره دندان زشکی
( 9/3درصد) تشکیل میدهند.

با توجه به جدول  1بیشررین رده سنی  41-43با فراوانی
 49و  92درصد و اکثریت نمونه دانشجویان مقطم کارشناسی
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جدول  .1توزیع فراوانی بر اساس سن و مقطع تحصیلی دانشجویان
درصد
فراوانی
مقطم تحصیلی
درصد
فراوانی
سن
94/99
42
کارشناسی
14/2
2
44-18
19/49
9
کارشناسی ارشد
92
49
43-41
12/99
2
دکرری
14/2
2
49-42
9/3
3
دکرری دندان زشکی
2
2
49-49
144
21
جمم
144
24
جمم
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( :)FSCRSاین مقیاس توسط گیلبورت ،کوالرک ،هوم پول،
مایل و آیرونز در سال  ،4442تهیهشده است و دارای  44ماده در
سه خرده مقیاس خود ناقص ،ناقص ،تنفر از خوود و قووت قلوب
است .پاسخ به هر ماده ایون مقیواس در یوز طیوف لیکرتوی 2
رتبهای از کامالً مخالفم ( )4تا کامالً مووافقم ( ،)2تنظویمشوده و
حداکثر و حداقل نمره آن به ترتیب از صفرتا  88در نوسان است
( .)21رجبی و عباسی ضریب آلفای کرونبواخ ایون مقیواس را در
کل نمونه  ،4/92در مردان و در زنان  4/82گزارش دادند (.)24
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر عاطفه منفی و سرزنش خود
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
مرغیر
انحراف اسراندارد
میانگین
انحراف اسراندارد
میانگین
2/449
44/33
9/912
49/194
آزمایش
عاطفه منفی
9/132
31/444
9/323
49/224
کنررل
2/943
39/942
9/292
24/482
آزمایش
سرزنش خود
9/921
24/944
9/439
24/244
کنررل

سطوح معنیداری بوزرگتور از  4/42مویباشود) .بورای بررسوی
پیش فر نرمال بودن توزیوم نمورات از آزموون کولمووگروف-
اسمیرنوف اسرفاده شد که فر صفر مبنی بر نرمال بودن توزیم
نمرات در مرغیرهای پژوهش در دو گوروه آزموایش و کنرورل در
مرحله پیش آزمون باقی است ،یعنی توزیم نمرات نمونه نرموال و
همسان با جامعه است و کجی و کشیدگی حاصل ،تصادفی است
(سطح معنیداری بزرگتر از  4/42است).
در ادامه برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل کوواریوانس
تز مرغیره به شرح جدول  3و  2اسرفاده شد.

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس عاطفه منفی
منبم
پیشآزمون
اثر اصلی
گروه
خطا
مجموع

SS

df

MS

F

P

291/31
314/98
984/24
998/23
34832/44

1
1
1
39
24

291/31
314/98
984/24
44/99

49/24
12/42
39/99

4/441
4/441
4/441

از گروه کنررل اسوت .بوه عبوارتی مویتووان گفوت کوه درموان
شفقت محور به طور معنی داری موجب کواهش عاطفوه منفوی در
مرحله پسآزمون شده است.

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود بین میانگین نمورات
پسآزمون مرغیر عاطفه منفی بعد از ح ف اثر پیشآزمون تفاوت
معنویداری وجوود دارد ()P=4/441؛ بنووابراین میوانگین نموورات
پسآزمون گروه آزمایش بهطور معنیداری در عاطفه منفی بیش

تفوواوت معنویداری وجووود دارد ()P=4/441؛ بنووابراین میووانگین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش بهطوور معنویداری در سورزنش

همانگونه که از جدول  2مشاهده مویگوردد بوین میوانگین
نمرات پسآزمون مرغیر سرزنش خود بعد از ح ف اثر پیشآزمون
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جدول  .0نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات سرزنش خود
P
F
MS
df
SS
منبم
4/441
21/82
1832/24
1
1832/24
پیشآزمون
4/441
/44
194/29
1
194/29
اثر اصلی
4/441
11/99
213/44
1
213/44
گروه
32/24
39
1349/94
خطا
24
99212/44
مجموع
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همانطور که از جدول  4مشاهده میگردد میوانگین نمورات
عاطفه منفی و سرزنش خود در مرحلوه پوسآزموون نسوبت بوه
پیشآزمون در گروه آزمایش کاهشیافره ولی در گروه کنررل بوا
افزایش همراه بوده است.
به منظور بررسی اثربخشوی مداخلوه موی بایسوری از تحلیول
کوواریووانس تووز مرغیووره (آنکووووا) اسوورفاده نمووود .یکووی از
مفروضووههووای ایوون تحلیوول برابووری واریووانسهووای خطاسووت.
پیش فر لوین مبنی بر برابری واریانسها در گروهها در نمرات
پوویشآزموون مرغیوور عاطفووه منفووی و سوورزنش خووود در مرحلووه
پیش آزمون پژوهش در جامعه رد نشده و باقیمانده اسوت (هموه
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خود بیش از گروه کنررل است .به عبارتی مویتووان گفوت کوه
درمان شفقتمحور بهطور معنویداری موجوب کواهش سورزنش
خود در مرحله پسآزمون شده است.
بحث و نتیجهگیری
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هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشوی درموان شوفقتمحوور بور
عاطفه منفی و سورزنش خوود دانشوجویان دخرور دارای تجربوه
شکست عاطفی دانشگاه علوم پزشکی زاهودان بوود .بور اسواس
نرایج تحلیل کوواریانس ،درمان شفقتمحور بر عاطفوه منفوی و
سرزنش خود دانشجویان دخرور دارای تجربوه شکسوت عواطفی
مثثر بود .همچنین نرایج پژوهش حاضور نشوان داد کوه درموان
شفقت محور موجب کاهش چشمگیر عاطفه منفی در دانشجویان
دخرر باتجربه شکست عاطفی شد .بهطوریکوه نمورات در طوی
جلسات کاهش قابل توجهی نسبت به نمرات پیش آزمون داشرند.
یافرههای این پژوهش بهطور غیرمسرقیم نشوان داد کوه درموان
شفقتمحور میتواند در کاهش عاطفه منفوی دانشوجویان موثثر
واقم گردد .نریجه پژوهش با نرایج پوژوهشهوای برقوی ایرانوی
( ،)38( )1392االیوون و هووالینز ( ،)39( )4419گیلبوورت ()4412
( ،)34مبنی بر توخثیر درموان شوفقتمحوور روی عاطفوه منفوی
همخوان است.
در تبیین یافرههای فووق مویتووان گفوت کوه افوراد دارای
شکست عاطفی ،نیرو و انر،ی الزم را برای رویارویی با رویدادها
ندارند و بیشرر بهتنهایی و انزواطلبی روی میآورند و فاقد انر،ی،
اشریاق و اعرماد میشوند ( .)23آنها درونگرا و ازنظر اجرمواعی
گوشه گیر هسرند ،از تجارب پرشور پرهیز مویکننود و در کول از
درگیر شدن فعاالنه با محیط خودداری میکننود .ایون افوراد بوه
ناراحری و ناخرسندی گرایش داشره و دید منفی نسبت به خوود،
دنیا و آینده دارند ( .)22همچنین ازآنجاییکه درموان شوفقت ورز
موجب تسهیل تغییر عاطفی بهمنظور مراقبت بیشرر و حمایوت از
خووود م ویشووود ،قابلیووت پ و یرش نوواراحری را بوواال م ویبوورد و
آَشفرگیهای عاطفی را کاهش میدهد .این روش درمانی فرد را
قادر میسازد که بیشرر خود را تسکین دهد و کنرورل کنود (.)49
درواقم این درمان میتواند با آموزش نظم بخشی هیجان ،کنررل
عواطف و نشخوار گری به دانشوجویان دارای شکسوت عواطفی
کمز کند تا سالمت روانوی خوود را بهبوود بخشویده و برواننود
عواطف منفی خود را کاهش دهند (.)22
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همچنین خود شفقری توانایی مرصل شدن به احساسوات درد
و رنج با حس مهربانی و عنایت ،اتصوال و نگرانوی اسوت (.)44
شفقت ورزی ممکن است نشخوار فکور را کواهش دهود ( )29و
میتواند بهعنوان عامل محافظری بالقوه مهمی در نظر گرفرهشده
که باعث رشد انعطافپ یری عاطفی و مقابله شود به این معنوی
که شفقت ورزی واکنش احساسی معردل افوراد بوه رویودادهای
منفی است که به افراد کمز میکند تا خوود و تجوارب زنودگی
خود را دقیقتر ارزیابی کنند و درنهایت واکنشهوای غمگینوی و
اضطراب افراد به اتفاقات زندگی مثل شکسوت عواطفی کواهش
یابوود ( .)39افووراد شکسووتخووورده بووا درجووات مرفوواوتی از
انعطافپ یری با شکست عاطفی مقابله مویکننود .برخوی نسوبراً
راحت ،از طریق یادگیری از تجربوه خوود ،بوا ایون مسوئله کنوار
میآیند ،درحالیکه ناامیدی برخوی دیگور از دانشوجویان آنقودر
شدید است که در پی شکست عاطفی اقدام به خودکشی میکنند
(.)29
همچنووین نرووایج مطالعووه حاضوور نشووان داد کووه درمووان
شفقتمحور موجب کاهش چشمگیر سرزنش خود در دانشجویان
دخرر باتجربه شکست عاطفی شد .بهطوریکوه نمورات در طوی
جلسات کاهش قابل توجهی نسبت به نمرات پیش آزمون داشرند.
نرایج این پژوهش به شیوه غیرمسرقیم بوا نروایج پوژوهشهوای
نورباال و همکاران ( ،)28( )1393نف و همکواران (،)29( )4449
قربانی و همکاران ( ،)43( )4414موزبوت و همکواران ()4414
( ،)24مبنی بر تخثیر آموزش درمان شفقتمحور بر سرزنش خوود
همخوان است ...گیلبورت و آررون ( ،)4442اشواره مویکننود کوه
درمان شفقتمحور میتواند به افرادی که به شرم درونوی ،خوود
سرزنشگری مبرال هسرند کمز کند(.)21
در تبیین نرایج پژوهش میتوان گفت که درمان شفقتمحور
دربرگیرنده نوعی رابطه شفقتآمیز بوا خوود اسوت .ایون درموان
بیشرر از اینکه به حل اخرالفات درونی ب ردازد؛ از طریوق ایجواد
مراقبوت ،توجووه جدیود بووه خوود و پیشوونهاد فراینودهای درونووی
دلسوزانه به تغییر افراد کمز میکنود .ایون تغییورات مویتوانود
بهصورت نوعی از درمان فیزیولو،ی -عصوبی و روانوی تعبیور و
تفسیر شود ( .)24از سوی دیگر چون درمان شفقتمحور هموراه
با نوعی مراقبه و آرامش جسمانی است ،میتواند بهعنوان عامول
واسطهای برافزایش عملکورد روانشوناخری ،کواهش مشوکالتی
مانند سرزنش خود ،احساس گناه و شرم شود ( .)23همچنوین در
درمووان شووفقتمحووور بووا آموووخرن نحوووه شناسووایی رفرارهووای
شفقتآمیز در خویشرن ،اسرفاده از تصویرسازی شوفقت گونوه در
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نیروهای نظامی آمووزش داده شوود .پیشونهاد مویشوود درموان
شفقتمحور در دو جونس زن و مورد اجورا شوده و تفواوتهوای
موجود در پاسخدهی به مداخله آموزشی مقایسوه شوود .پیشونهاد
میشود تا پژوهشگرانی که عالقهمند به بررسوی توخثیر درموان
شفقتمحور بر اخراللهای روانشناخری مخرلوف هسورند ،بوه
نقش عوامل تخثیرگ ار در این زمینه (مثل ویژگیهای شخصیری
یا هوش) توجه کنند .پیشنهاد مویشوود در راسورای توخثیر گو ر
زمان بور میوزان حفود دسوراوردهای آموزشوی ،پژوهشوگران در
پژوهشهای آتی دورههای پیگیری (ترجیحاً  3تا  9ماه) در نظور
بگیرند .همچنین اثربخشی ایون مهوارت را در مقایسوه بوا سوایر
مهارتها مثل تحمل پریشانی ،روابط بین فردی موثثر و تنظویم
هیجان موردبررسی قرار دهند .همچنین اثربخشی این مهارت در
مقایسه با سایر درمانها و مهارتها موردبررسی قرار دهند.

مراجعین ،اسرفاده از تنفس تسکینبخوش و هشویاری و آگواهی،
همچنین با آموخرن همدلی و نوشرن نامه شفقت ورز ،اسورفاده از
مفهوم توجوه شوفقت ورز بوه خویشورن و دیگوران و اسورفاده از
تمرینهای آن در گروه و خارج از گروه ،زمینوه را بورای کواهش
سرزنش خود در دانشجویان فوراهم مویآورد .هودف کلوی ایون
پژوهش ،بررسی اثربخشی درمان شفقتمحور بر عاطفه منفوی و
سرزنش خوود در دانشوجویان دخرور باتجربوه شکسوت عواطفی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود .با توجوه بوه یافروههوای ایون
پژوهش ،درمان شفقتمحور میتواند باعث کاهش عاطفه منفوی
و سرزنش خود در دانشجویان دخرور باتجربوه شکسوت عواطفی
شود .ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این موارد
اشاره کرد-1:جامعه آماری به دانشجویان دانشگاه علوم پزشوکی
زاهدان محدود میباشد که این مسئله تعمیم دهی نرایج تحقیوق
را با مشکل مواجه میکند-4 .اطالعات و دادهها فقوط از طریوق
خودگزارشدهی آزمودنیها و بهوسیله پرسشنامه جممآوری شود
که این شیوه همیشه تحت تخثیر عوامول مرعودد تخثیرگو ار مثول
گرایش پاسخدهندگان به ارائه پاسخهای جامعه پسوند اسوت-3.
محدودیت دیگر مربوط به عدم انجام پیگیری در پژوهش حاضر
برمیگردد .ل ا با توجه به نرایج تحقیق ،پیشونهاد مویشوود ایون
دورههای آموزشی در سطح مدارس ،دانشگاههوا و پادگوان هوای
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