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چکیده
نوجوانانی که از حمایت خانواده محروم هستند ،با احساس عدم امنیت ،ترس و اضطراب رشد میکنند .طبق
پژوهشهای پیشین ،مشکالت ساختاری خانواده و وجود عوامل زمینهساز نامناسب محیطی باعث ایجاد
آسیبهای روانی در دختران بدسرپرست میگردد .لذا انعطافپذیری روانشناختی و ادراک شایستگی
بهعنوان چارچوبی بهمنظور درک آسیبشناسی روانی و سالمت روان مطرح میباشد .بر این اساس ،پژوهش
حاضر در پی بررسی تأثیر آموزش خود شفقت ورزی بر ادراک شایستگی و انعطافپذیری روانشناختی
دختران بد سرپرست میباشد .طرح پژوهش نیمه آزمایشی بر اساس پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل
بود که به همین منظور  1۲نفر از دختران مراکز شبانهروزی شهر کرج به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .شرکتکنندگان پرسشنامههای ادراک
شایستگی ،اجتناب و آمیختگی و پذیرش و توجهآگاهی را پیش از آموزش و پس از آن تکمیل کردند .دوره
آموزشی خود شفقت ورزی طی هشت جلسه هفتگی به مدت  1/5ساعت برگزارشد .یافتههای حاصل از این
پژوهش با تحلیل کوواریانس نشان دادند آموزش خودشفقت ورزی با اطمینان  35درصد منجر به افزایش
ادراک شایستگی (شناختی  ،%55اجتماعی  %06و فیزیکی  )%۲۲و انعطافپذیری روانشناختی (اجتناب و
آمیختگی  %55و پذیرش و توجه آگاهی  )%52در گروه آموزش شده است .با توجه به نتایج به دست آمده
میتوان از آموزش خودشفقت ورزی بهعنوان روشی مؤثر در افزایش ادراک شایستگی و انعطافپذیری
روانشناختی در دختران بد سرپرست استفاده نمود.
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واژگان کلیدی :اجتناب و آمیختگی ،ادراک شااستتگی ،اعطاا پذسری روانشناختی ،پذسرش و
توجه آگاهی ،خود شفقت ورزی.

مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای در سایه امنیت و سالمت جسمانی و روانی اعضای آن جامعه
شکوفا خواهد شد که در این راستا نقش دختران بهعنوان زنان آینده به جهت وظیفه خطیر و
بسیار مهم خود یعنی تربیت نسل بشری حائز اهمیت است .ازاینرو کارکرد خانواده بهعنوان
مهمترین کانون تربیت ،شکلگیری شخصیت ،رشد و بالندگی انسانها از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشد (عطایی .)2911 ،شیوههای نامناسب فرزند پروری ،سبکهای دلبستگی
ناایمن ،الگوها و رفتارهای اشتباه و حضور نادرست یا عدم حضور والدین میتواند منجر به
ایجاد اختالل در تحول روانشناختی کودک و نوجوان ،بروز مشکالت رفتاری ،هیجانی و
شناختی گردد.
با توجه به ساختار جمعیتی جوان ایران ،مخاطراتی چون بحران هویت در نوجوانان،
افزایش روزافزون بیکاری و سردرگمی و عدم استقالل آنها ،قابل پیشبینی میباشد؛ بنابراین
غیرطبیعی نیست که به علت مشکالت بیان شده ،بنیان خانوادهها سست گردد و پدیدههای
ناخوشایندی چون خانههای کودکان و نوجوانان بیسرپرست پدید آید (احمدی.)2911 ،
بیسرپرستی یک خالء است که در تمامی ابعاد زندگی فرد ریشه میدواند .کودکان
بیسر پرست و بدسرپرست که از عاطفه مادران و عشق و روابط صمیمی والدین محروم
بوده اند ،غالباً از اختالالت عاطفی ،ناایمنی ،احساس وابستگی یا طرد ،گروه گریزی یا
گروهگرایی رنج میبرند و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمی و عاطفی هستند (مجنونی،
.)2939
در پرورشگاه به هیچوجه الگوی خاصی برای تعلیم و تربیت و نگهداری فرزندان وجود
نداشته و آنها در طول زندگی در پرورشگاه با افراد ،شخصیتها ،باورها و فرهنگهای
مختلف و گاهی متضاد در تماس و ارتباط بوده و از هریک از آنها بهنوعی تأثیر پذیرفتهاند.
نتایج بررسیهای انجام شده در زمینه مشکالت موجود در این مراکز نشان میدهد که نظام
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تربیتی هدفمند و منسجمی در رابطه با فرزندان شبانهروزی وجود ندارد (سیلک و
هاول .166۲،2به نقل از صفارحمیدی.)2935،
بهطور خالصه کمبود محبت ،محرومیت از مهر مادرانه ،عدم ثبات و یکنواختی در
روابط ،نفرت از شبانهروزی ،وابستگی ،سرکشی ،گریز از زندگی اجتماعی و عدم رشد
اجتماعی ،از مشکالت مراکز نگهداری شبانهروزی میباشند (محمدی نجفآبادی.)2936 ،
آموزش خودشفقت ورز ی 1با توانمندسازی کودکان و نوجوانان بدسرپرست و
بیسرپرست در زمینه احساس اطمینان به خود ،مهربانی و خودتسکین بخشی میتواند بهعنوان
راهکاری برای غلبه بر احساس ناشایستگی و بیکفایتی ،طردشدگی ،ناامنی عاطفی و عدم
سازگاری با شرایط محیطی مؤثر واقع شود .ازاینرو در پژوهش حاضر تالش پژوهشگر
آموزش خودشفقت ورزی به دختران بدسرپرست و بررسی میزان اثربخشی آن بر ادراک
شایستگی 9و انعطافپذیری روانشناختی ۲آنان میباشد.
مبانی نظری :یکی از مسائلی که در بهزیستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست و
بیسرپرست نقش مهمی دارد ،ادراک شایستگی است .اعتقاد عمیق به اینکه من بهقدر کافی
خوب نیستم و احساس شایسته نبودن روی تمامی نقطهنظرهای مثبت ،تأثیر منفی گذاشته و
افکار منفی را اعتبار میبخشد .فردی که خود را دستکم میگیرد آسانتر تحت تأثیر
پیامدهای متقاعدکننده قرار میگیرد تا فردی که به خود عالقهمند است .درنتیجه اگر عقاید
او به مبارزه طلبیده شود ممکن است خیلی بیمیل نباشد که تسلیم شود (ارونسون،2333 ،5
ترجمه شکرشکن .)2911 ،ادراک شایستگی قضاوت کلی فرد و ارزشگذاری درباره خود
است و به فرایند آگاهی فرد از ویژگیهای شخصی ،نوع روابط با دیگران و نظرش نسبت به
ظرفیت و تواناییهای او اشاره دارد (هارتر ،2311 ،0به نقل از شهیم .)166۲ ،5هارتر ()2333
ادراک شایستگی را بهعنوان محرکی چندبعدی که افراد را در حوزههای فیزیکی ،اجتماعی
و شناختی هدایت میکند ،توصیف نمود .بر اساس این دیدگاه ادراک شایستگی و لذت
1. Sellick & Howell
2. Self-compassion
3. perceived competence
4. psychological flexibility
5. Aronson, E
6. Harter
7. Shahim, S.

4

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و چهارم ،سال پانزدهم ،زمستان 98

درونی که از موفقیت به دست میآید منجر به افزایش تالش برای موفقیت میشود
درحالیکه ادراک عدم شایستگی و نارضایتی منجر به اضطراب و کاهش تالش برای
موفقیت میگردد (رد فیلد .)1661 ،2شواهد موجود حاکی از آن است که تعامل با همساالن
میتواند بهعنوان عاملی بااهمیت در شبکه روابط اجتماعی فرد تلقی گردد اما در شکلگیری
ادراکات نسبت به شایستگی و ارزشمندی خود ،عوامل دیگر این شبکه ازجمله روابط با
والدین و سایر اعضا ،تجارب قبلی و کنونی شخص نیز حائز اهمیت است (مایز 1و همکاران،
 ،2331به نقل از صفار حمیدی  .)2935عالوه بر این ویژگیهای شناختی ،بستر اجتماعی و
فرهنگی نیز بر پیدایش و تحول ادراکهای خود و عواطف همایند یا برخواسته از آن
تأثیرگذار است؛ بنابراین چنانکه یافتههای پارهای از پژوهشها نشان داده است ادراک خود
در مورد شایستگی ،بهویژه شایستگی اجتماعی ،میتواند کیفیت روابط بین فردی با همساالن
را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو ،میتوان انتظار داشت که ادراک خود ضعیف منشأ
احساس تنهایی و عدم پذیرفته شدن از سوی گروه همساالن باشد (جاللی .)2911،همچنین
9
ادراک شایستگی موجب افزایش سازگاری فرد با شرایط متفاوت تنشزا میگردد (فرناندز
و همکاران .)1663 ،پژوهشها نشان دادهاند که دختران نسبت به پسران از ادراک شایستگی
جسمانی پایینتری برخوردارند (بوریس ،درازن و دردیک .)1626 ،۲برخی از پژوهشها نیز
بیانگر این موضوع هستند که دختران نسبت به پسران در ابعاد تحصیلی و ورزشی ،ادراک
شایستگی پایینتری دارند (چن ،یه و کندی ،1665 ،5به نقل از صفارحمیدی .)2935،ادراک
شایستگی تحت تأثیر سن نیز قرار میگیرد.
یکی دیگر از مسائلی که در سالمت روانی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست نقش
مهمی ایفا میکند انعطافپذیری روانشناختی است که شامل طیف وسیعی از تواناییهای
انسان در زمینه تشخیص و سازگاری با محیط تا تغییر راهبردهای رفتاری است .ازآنجاییکه
انعطافپذیری روانشناختی در ایجاد تعادل بین حوزههای مختلف زندگی مؤثر است با
سالمت روان نیز ارتباط مستقیم دارد .انعطافپذیری روانشناختی بدین معنی است که فرد
1. Redfield
2. Mize
3. Fernandez
4. Boric, M., Drazen, G., & Durdica, M
5. Chen, J., Yeh, C., & kennedy, C..
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بر اساس آنچه در موقعیت اتفاق میافتد با محیط ارتباط برقرار میکند و به حفظ یا تغییر
رفتار در مسیر ارزشهای انتخابشده میپردازد (هیز 2و همکاران .)1622،انعطافپذیری به
افرادی منتسب میشود که توانایی تغییر سازگارانه عکسالعملهای رفتاری خود را در مقابل
تغییرات محرک و محیط دارند (ارتگ ا 1و همکاران .)1629 ،در سالهای اخیر،
انعطافپذیری روانشناختی بهعنوان یک چارچوب بهمنظور درک آسیبشناسی روانی و
سالمت روان مطرح شده است و در پژوهش های متعددی بر نقش این متغیر در کاهش
اضطراب ،افسردگی ،استرس و افزایش سالمت روان ،کیفیت زندگی و رضایت از زندگی
تأکید شده است (صادقی و همکاران .)2930 ،انعطافپذیری روانشناختی هسته اصلی مدل
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد است و مکانیزم مرکزی تغییر در این رویکرد میباشد.
افزایش انعطافپذیری روانشناختی شامل کمک کردن به بیماران برای رهایی از چرخه
اجتناب تجربی و همجوشی شناختی میباشد ،نه به چالش کشیدن و یا تغییر افکار و
احساساتشان (بالکلج و هیز .)1660 9انعطافپذیری روانشناختی یکی از مؤلفههای اصلی
کارکرد اجرایی میباشد .کارکردهای اجرایی ،برون دادهای رفتار را تنظیم میکنند که
معموالً شامل بازداری و کنترل محرکها ،حافظه کاری ،انعطافپذیری شناختی ،برنامهریزی
و سازماندهی است (دنکال .)1669 ،۲انعطافپذیری روانشناختی در ارتباط با کارکرد
اجرایی به توانایی انتخاب پاسخ عملی در بین گزینههای موجود و مناسب و استفاده از
خالقیت اشاره میکند (سیدمن.)1660 ،5
شفقت به خود یکی از ویژگیهای شخصیتی است که میتواند در تنظیم پردازش افکار
و هیجانات ناخوشایند نقش داشته باشد و بهعنوان مالک مؤثر در سالمت روان و درمان
بیماریهای روانی معرفی شود .آموزش خودشفقت ورزی پیرامون اشتراکات انسانی،
انعطافپذیری را افزایش میدهد و فرد را قادر میسازد تا با وقایع سازگار شود .خودشفقت
ورزی بهعنوان سازهای سه مؤلفهای شامل مهربانی با خود در مقابل انتقاد از خود ،احساسات
مشترک انسانی در مقابل انزوا و ذهن آگاهی در مقابل همسانسازی افراطی (نف)1663 ،0
1. Hayes, S. C.
2. Ortega, L. A.
3. Blackledg, G.T., & Hayes’s, C.
4. Denckla
5.Seidman
6. Neff, K.
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برای فرد یک امنیت هیجانی ایجاد میکند که بدون ترس از سرزنش خود به مشاهده خویش
بنشیند و به او اجازه می دهد که الگوهای ناسازگارانه افکار ،احساسات و رفتار خودش را
درک و اصالح کند (براوون .)2333 ،2افرادی که فاقد شفقت به خود هستند ،احتمال دارد
که خانوادههایی نا کارآمد و والدینی سختگیر داشته باشند و الگوهای دلبستگی ضعیفتری،
نسبت به افرادی داشته باشند که دارای شفقت به خود هستند .سو استفادههای عاطفی در
دوران کودکی نیز به شفقت به خود مربوط میباشند (تاناکا .)1622،1شفقت به خود باعث
تعدیل رابطه میان بدرفتاری با کودک و اختالالت عاطفی ناشی از آن میشود .درنتیجه
افرادی که در دوران کودکی مورد سو استفادههای عاطفی قرار گرفتهاند ولی دارای سطح
شفقت به خود باالیی هستند میتوانند بهتر با وقایع نگرانکننده کنار آیند (وت س 9و
همکاران .)1622،آموزش خودشفقت ورزی عاملی مهم برای توانمندسازی کودکان و
نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در راستای تغییر و تعدیل الگوهای فکری ،عاطفی و
احساسی آنها میباشد زیرا خودشفقت ورزی عالوه بر آنکه فرد را در مقابل حاالت روانی
منفی محافظت میکند ،در تقویت حاالت هیجانی مثبت نیز نقش دارد .اگرچه شفقت به
خود با عواطف مثبت ارتباط دارد ،توانایی نگهداری هیجانهای منفی در هوشیاری
غیرقضاوتگر نیز میباشد (نف و همکاران .)1665 ،شفقت شامل در تماس بودن با رنج
خود و دیگران ،آگاه شدن از درد و اجتناب نکردن از آن ،احساس مهربانی نسبت به دیگران
و خود و تمایل برای کاهش رنج است (ویسپ .)2332 ،۲شفقت به خود نیز نیازمند فهم بدون
قضاوت از درد ،نواقص و شکستهای خود است .گیلبرت 5در سال  1663درمان متمرکز بر
شفقت را مطرح کرد که بر اساس رویکرد تحولی عصبشناختی برای مشکالت سالمت
ذهنی شکل گرفته است .اصول پایه در این درمان به این موضوع اشاره میکند که افکار،
عوامل ،تصاویر و رفتارهای تسکین بخش بیرونی باید درونی شوند و در این صورت ذهن
انسان همانگونه که نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان میدهد در مواجهه با این درونیات
نیز آرام میشود (گیلبرت .)162۲ ،شفقت مهارتی است که میتوان به کسی آموخت و سپس
1. Brown, B.
2.Tanaka
3. Vettese LC.
4. Wispe, L.
5. Gilbert, P.
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با تمرین آن ،سیستمهای فیزیولوژی ،عصبی و ایمنی فرد تحت تأثیر قرار گیرد (گیلبرت،
 .)1625در تمرینهای خودشفقت ورزی بر تن آرامی ،ذهن آرامی ،شفقت به خود و ذهن
آگاهی تأکید میشود که نقش مهمی در آرامش ذهن ،کاهش استرس و افکار خودآیند
منفی خواهد داشت (نف و گریمر .)1629 ،2افراد از طریق احساسهای جسمانی واکنشهای
مبارزه ،پرواز و یخ زدن از وجود احساسهای سخت آگاه میشوند .این فعالسازی سیستم
عصبی به این معناست که بدن در حال واکنش نشان دادن به یک تهدید است و خود را برای
مقاومت و دفاع در برابر آن یا اجتناب از آن آماده میکند (نف و مکیگی .)1626 ،1در این
درمان از طریق ایجاد یا افزایش یک رابطه شفقتورز درونی مراجعان با خود ،به جای
سرزنش کردن ،محکوم کردن و خودانتقادی ،به آنها کمک میشود (مکلین 9و همکاران،
 .)1621عالوه بر این ،مهربانی با خود و احساس ارتباط داشتن ،میتواند باعث افزایش
هوشیاری شود .برای مثال ،اگر فردی قضاوت و سرزنش کردن خود را متوقف کند و به
میزان کافی پذیرش خود را تجربه کند ،اثر منفی تجارب هیجانی کاهش مییابد و حفظ
آگاهی متعادل از افکار و هیجانات آسانتر میشود (فردریکسون .)1662،۲شفقت به خود با
سبکهای مقابله و تنظیم هیجانات نیز مرتبط است (برنر و سالووی .)2335،5اخیراً روان
شناسان تشخیص داده اند که راهبردهای مقابله با رویکرد هیجانی که در آن افراد تالش
مؤثری برای حفظ آگاهی ،فهم و درک هیجانات خود دارند ،با سازگاریهای مثبت
روانشناختی در ارتباط است (پنبیکر )2339،و از بسیاری جهات شفقت به خود میتواند
بهعنوان یک راهبرد مقابلهای هیجان محور مفید در نظر گرفته شود .ازآنجاکه شفقت به خود،
نیازمند آگاهی هوشیارانه از هیجانات خود است (بنت  -گلمن ،)1662 ،0دیگر از احساسات
دردناک و ناراحتکننده اجتناب نمیشود ،بلکه با مهربانی ،فهم و اشتراکات انسانی داشتن،
به آنها نزدیک میگردد (سالووی و میر .)2336،5شفقت ورزی ویژگیهایی چون توجه به

1. Gremer
2. McGeehee
3. McLean
4. Fredrickson, B. L.
5. Brenner, E., & Salovey, P.
6. Bennet-Goleman
7. Salovey, P., & Mayer, J. D

8

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و چهارم ،سال پانزدهم ،زمستان 98

بهزیستی ،2حساسیت 1نسبت به نیازها و تنشها ،همدردی ،9تحمل رنج و پریشانی ،۲همدلی،5
قضاوت نکردن 0را در بر میگیرد (گیلبرت .)1663،مهارتهای شفقت شامل ایجاد احساس
دلگرمی ،مهربانی و حمایت در یک سری فعالیتهایی میباشد که باید به افراد آموزش داد
که بتوانند خود نسبت به یک سری اقدامات درمانی که بر افکار ،احساسات و رفتارها تمرکز
دارند توجه بیشتری داشته باشند( .گیلبرت .)1663،لیری 5و همکاران ( )1665در مطالعهای
نشان دادند که پردازش هیجان ها به شیوه خودشفقت گرانه منجر به کاهش عاطفه منفی
میشود و افراد خودشفقت ورز جنبههای ناخواستنی خود را بدون اینکه در مورد آنها
احساس بدی داشته باشند ،بیشتر میپذیرند .کارکرد طبیعی شفقت ،ایجاد رفتارهای
مهرجویانه ،فراهم کردن موقعیتهایی برای پیوستگی ،امنیت ،تسکین بخشی ،مشارکت،
ترغیب و حمایت میباشد (گیلبرت و پروکتر.)1660 ،1
پیشینه :ازآنجاییکه کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست از هدایت و
حمایت خانواده محروم هستند از مشکالت بیشتری رنج میبرند و به واسطه عدم امنیت
عاطفی و خالء حمایت خانوادگی ،ضروری است که خود ،یاور عاطفی خود باشند .ازجمله
ویژگیهایی که تحت شرایط بیسرپرستی و بدسرپرستی دستخوش تغییر میشوند ،ادراک
شایستگی و انعطافپذیری روانشناختی است و بدینجهت آموزش خودشفقت ورزی
میتواند بر سالمت روان این افراد نقش مؤثری ایفا کند.
گیلبرت و پروکتر ( )1660بر این باورند که شفقت به خود باعث افزایش انعطافپذیری
عاطفی میشود زیرا میتواند سیستم تهدید را خنثی کند و سیستم مراقبت را فعال نماید.
بهطور مشابه نف ،رود و پاتریک )1665( 3دریافتند که شفقت به خود رابطه مثبتی با همزیستی
و شادمانی و رابطه منفی با عاطفه منفی ،افسردگی و اضطراب دارد .لیری و همکاران ()1665
نیز در چند پژوهش آزمایشی نشان دادند که خودشفقت ورزی یک سازه مهم در تعدیل
1. Care for well-being
2. Sensitivity
3. Sympathy
4. Distress tolerance
5. Empathy
6. Non-judgement
7. Leary, M.R.
8. Procter, S.
9. Rude, S. S., & Kirkpatrick, K.
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واکنش افراد به موقعیتهای ناراحتکننده شامل شکست ،طرد ،خجالت و دیگر حوادث
منفی است .راکلیف ،گیلبرت ،مک اوان ،الیت من وگالور )1661( 2در حمایت از این
فرضیه دریافتند که دادن تمرینات شفقت به خود به افراد باعث کاهش سطح هورمون استرس
کورتیزول میشود .یافتههای تحقیقات نشان میدهند که دانشآموزانی که توانایی
خودشفقت ورزی دارند نسبت به هماتاقیهای خود حمایت اجتماعی بیشتری دارند و روابط
میان فردی را نیز تشویق میکنند (کروکر و کانولو )1661 ،1و خودشفقت ورزی همبستگی
مثبت با سالمت روانی در حوزههایی مانند عاطفه ،موفقیت ،الگوهای شناختی و ارتباطهای
اجتماعی دارد (آکین )1661 ،9و رابطه منفی با تحریف شناختی بین فردی (آکین )1626 ،و
اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی (ورنر ۲و همکاران )1621 ،دارد .تری و لری

5

( )1622در پژوهشی با عنوان " خودشفقت ورزی ،خودتنظیمی و سالمتی " به این نتیجه
دست یافتند که افرادی که دارای میزان باالتری از شفقت به خود هستند ،توصیههای پزشکی
را بیشتر رعایت میکنند و در مواجهه با بیماری رفتار مدبرانه نسبت به سالمت خود نشان
میدهند و به مقابله با مشکالت جسمانی میپردازند .خودشفقت ورزی همچنین با
نوعدوستی ،مسئولیتپذیری و بخشش دیگران نیز در ارتباط است (نف و پومیر .)1621 ،0در
طول دهههای گذشته شواهد زیادی به دست آمده که دانشآموزانی که خودشفقت ورزی
باالیی دارند ،در موقعیتهای دشوار مقتدرتر هستند و در روابط گوناگون نیز احساس رفاه
و امنیت بیشتری میکنند (یارنل 5و نف )1629 ،و خودشفقت ورزی بهطور مثبتی با عاطفه
مثبت ،بهزیستی و سازگاری روانشناختی و بهطور منفی با عاطفه منفی و بیماریهای
روانشناختی رابطه دارد (آریمیتسو و هافمن .)1625 ،1پژوهشهای مختلف حاکی از آن
است که انعطافپذیری روانشناختی با اختالالت اضطرابی ،افسردگی و سو مصرف مواد
رابطه دارد (لوین 3و همکاران .)162۲ ،بررسیهای دیگر نشان دادهاند که اجتناب تجربهای
1. Rockliff, McEwan, Lightman, & Glover
2. Crocker, J., & Canevello, A.
3. Akin, A.
4. Wrener, A.A.
5. Terry & Leary
6. Pommier, E.
7. Yarnell, L. M.
8. Arimitsu, K. & Hofmann, S. G.
9. Levin, M.E.
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(اجتناب و سرکوبی افکار و احساسات ناخوشایند) با انواع اختاللهای اضطرابی و افسردگی
در نوجوانان مرتبط میباشد (ملیک 2و همکاران .)1625 ،مافیت 1و همکاران ( )1621طی
پژوهش اثربخشی مداخله کوتاهمدت عزتنفس و خودشفقت ورزی بر حالت نارضایتی
بدنی و انگیزه بهبود خود دریافتند پس از مداخله ،در گروه خودشفقت ورزی ،میزان
نارضایتی از وزن و نارضایتی از وضعیت ظاهری بهطور معناداری پایینتر و انگیزه خودسازی
(بهبود خود) بهطور معناداری باالتر از گروه عزتنفس گزارش شده است .نتایج پژوهش
فلپس 9و همکاران ( )1621و رندون )1665( ۲نیز نشان داد که بین مصرف مواد مخدر و الکل
با شفقت به خود ،اعتمادبهنفس و ذهنآگاهی همبستگی منفی وجود دارد .بر اساس
پژوهشهای انجام شده بین خودشفقت ورزی با عوامل گوناگونی مانند سبکهای دلبستگی
(مکینتا ش 5و همکاران ،)1621،اضطراب دلبستگی (راکو-بوگد ن 0و همکاران،)1620،
کمالگرایی ناسازگار (مهر و آدامز )162۲ ،5و اضطراب اجتماعی (پوتر 1و همکاران)162۲،
ارتباط وجود دارد .صابریان و طباطبایی ( )2930در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش
خودشفقت ورزی بر رفاه ذهنی و خودارزشمندی دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که مداخله شفقت ورزی بر رفاه ذهنی و خودارزشمندی
مؤثر است .بهطورکلی ،خودشفقت ورزی با سالمت روان (نف ،رود و کریک پاتریک،3
 ،)1665تابآوری (بیک ر 26و همکاران  ،)1623رضایت از زندگی (فیلیپس،)1621،
خودکنترلی و امید به زندگی (رسولیان ،)2935 ،خوشبینی (قدم پور و منصوری)2930 ،
رابطه مستقیم دارد و باعث افزایش این مؤلفهها میگردد .از طرفی دیگر ،خود شفقت ورزی
بهطور معناداری با افسردگی و اضطراب (بیکر و همکاران( ،)1623،کریگر 22و همکاران،

1. Mellick, W
2. Moffitt
3. Phelps
4. Rendon
5. Mackintosh, K.
6. Raque-Bogdan
7. Mehr, K. E., & Adams, A. C.
8. Potter, R. F.
9. Kirkpatrick, K. & Rude, S. S.
10. Baker
11. Kreiger
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( ،)1629لوو 2و همکاران )1623 ،و (منظری توکلی ،)2935 ،اضطراب اجتماعی (واتسون

1

و همکاران ،)1621 ،تفکر سرکوبکننده (نف ،رود و کریک پاتریک ،)1665 ،دلبستگی
ناایمن و پریشانی عاطفی (ترنر 9و همکاران ،)1625 ،پرخاشگری (رسولیان )2935،رابطه
منفی دارد و افزایش خود شفقت ورزی باعث کاهش این مؤلفهها میشود .بارنی ۲و همکاران
( )1623طی پژوهشی گزارش کردند که انعطافپذیری روانشناختی در کیفیت زندگی و
خودشفقت ورزی در کاهش ترس از اشتباه نقش واسطهای دارند و شرکتکنندگان با
خودشفقت ورزی اولیه متوسط ،بهره بیشتری از  5ACTمیبرند .پالمر 0و همکاران ( )1623به
بررسی منظم رابطه بین خودشفقت ورزی و عالئم افسردگی در نوجوانان پرداختند .نتایج
بیانگر نقش بالقوهای است که خودشفقت ورزی میتواند در توسعه ،نگهداری و درمان
افسردگی در نوجوانان بازی کند .این مطالعات نشان میدهند که چگونه ممکن است تأثیر
خودشفقت ورزی با توجه به جنسیت و سن متفاوت باشد .لترن 5و همکاران ( )1623با انجام
مطالعهای بر روی نوجوانان با میانگین سنی  ،2۲/5اعالم کردند که خودشفقت ورزی رابطه
بین استرس ادراکشده و عالئم درونی را تعدیل میکند .وارینگ و کل ی )1623( 1در
پژوهش خود دریافتند که آموزش خودشفقت ورزی ،پاسخهای سازگارانه تری در برابر
شکست را پیشبینی میکند .سو استفاده عاطفی و غفلت عاطفی میتواند شکلگیری شفقت
به خود را تضعیف کند .خودشفقت ورزی پایین باعث بروز شرم و عالئم افسردگی بیشتر
میشود .خودشفقت ورزی میتواند یک مداخله مؤثر برای بازماندگان بدرفتاری عاطفی
باشد (دوتراراس 3و همکاران .)1623 ،یافتههای مطالعه ژانگ و وانگ )1623( 26حاکی از
آن است که طراحی برنامههای پیشگیری و مداخله برای سالمت روان با محوریت قدردانی
و خودشفقت ورزی ،میتواند به دانشجویان معلول دانشگاه با سابقه قربانی قلدری کمک

1. Luo
2. Watson
3. Turner
4. Barney
5. Acceptance and Commitment Therapy
6. Pullmer
7. Lathren
8. Waring & Kelly
9. DutraRoss
10. zhang & wang
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کند .فرسنیکس 2و همکاران ( )1623از مطالعه پیمایشی که با شرکت  236دانشجو انجام
دادند به این نتیجه دست یافتند که بین خودشفقت ورزی و اختالل خوردن رابطه معناداری
وجود دارد.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری

اطالعات در طبقه پژوهشهای نیمه آزمایشی بر اساس پیشآزمون – پسآزمون با گروه
کنترل و آزمایش قرار میگیرد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دختران بدسرپرست  21تا  25سال خانههای
شبانهروزی شهر کرج در سال  2931تشکیل میدهند که از بین  ۲خانه شبانهروزی ،مرکز
مهر برای انجام پژوهش درنظر گرفته شده است.
نمونه پژوهش نیز شامل  1۲نفر از دختران مرکز شبانهروزی میباشند که با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش
قرار گرفته اند.
در این پژوهش از مقیاس ادراک شایستگی هارتر ،1پرسشنامه اجتناب و آمیختگی
وپرسشنامه پذیرش و توجهآگاهی 9برای ارزیابی استفاده شده است.
هارتر در سال  2311مقیاس ادراک شایستگی کودکان را تهیه کرد که بهعنوان یک
آزمون خودگزارشی سه حوزه ادراک شایستگی شناختی ،شایستگی اجتماعی و شایستگی
جسمانی را مورد ارزیابی قرار میدهد .خرده آزمون چهارم این مقیاس متمرکز بر
خودارزشمندی کلی است .هر زیر مقیاس  5عبارت دارد و کل مقیاس  1۲عبارت است .جمع
نمرات هر بعد از مقیاس بر تعداد عبارتهای آن بعد تقسیم میشود و میانگین حاصل از ابعاد
مختلف ،نقاط قوت و ضعف آزمودنی در ادراک شایستگی را نشان میدهد .در نمره گذاری
از روش ساختاری جایگزین استفاده شده است که در دو بعد مطرح میشود .این مقیاس برای
دانش آموزان کالس چهارم و باالتر ترجمه شده است .روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی
منجر به استخراج سه عامل شناختی ،اجتماعی ،فیزیکی و کلی به ترتیب با بار عاملی ،6/05
1. Fresnics
2. Perceived competence Scale for Children
3. CAMM
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 6/56 ،6/0۲ ،6/02گردید .همچنین همبستگی درونی عوامل در دامنه  6/10 – 6/56گزارش
شده است .ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  6/32و برای عوامل شناختی ،جسمانی
و اجتماعی به ترتیب  6/5۲ ،6/12 ،6/13گزارش شده است (شهیم .)166۲ ،در پژوهش
بهادر مطلق و عطاری اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  6/39و
برای عوامل شناختی ،اجتماعی و جسمانی به ترتیب  6/3۲ ،6/13 ،6/36گزارش شده است.
پرسشنامه اجتناب و آمیختگی توسط گرکو و همکاران در سال  1665طراحی شده که
برای ارزیابی انعطافپذیری روانشناختی ایجادشده توسط همجوشی شناختی ،اجتناب
تجربهای و رفتارهای بیاثر در حضور ارزیابی منفی رویدادهای ذهن (مانند افکار ،احساس،
عالئم بدنی) است 25 .گویه دارد و پاسخدهندگان باید در یک مقیاس  5درجهای به هر
سؤال پاسخ دهند .نمرات باال بیانگر انعطافناپذیری روانشناختی است .میزان آلفای
کرونباخ بین  6/36تا  6/39است (گرکو ،مورل و کوین .)1665 ،2مجتبایی و یاسینی در
پژوهشی در سال  30به هنجاریابی این پرسشنامه در ایران پرداختند که طی آن نتایج ضریب
آلفای کرونباخ نشان داد این پرسشنامه پایایی قابل قبولی دارد ( .)6/16همچنین تحلیل عامل
اکتشافی با چرخش واریماکس نشان داد عامل اول  15/15درصد از واریانس کل را پیشبینی

میکند .روایی عامل تائیدی نیز مدل تکعاملی را تائید میکند.
پرسشنامه پذیرش و توجهآگاهی توسط گرکو و همکارانش در سال  1665تهیه شده و
میزان مشاهده تجربه درونی ،رفتار آگاهانه و میزان پذیرش تجارب بدون ارزیابی آنها را
توسط کودک و نوجوان میسنجد .هدف ،ارزیابی سرکوب افکار و انعطافناپذیری
روانشناختی است .این ابزار پایایی و روایی معتبری دارد و میتواند ابزار مناسبی برای استفاده
از مهارتهای توجهآگاهی برای کودکان و نوجوانان با سن مدرسه باشد (گرکو ،مورال و
کوین .)1665 ،این ابزار  15سؤالی است و برای کودکان باالتر از  3سال بهکار میرود .یک
مقیاس  5درجهای از "اصالً درست نیست تا همیشه درست است" دارد که آزمودنی باید
مطابق با آن پاسخ دهد .آلفای کرونباخ کلی در پژوهش خارجی  6/15به دستآمده و در
کل اعتبار خوبی دارد (گرکو ،دیو و بال .)1665 ،1در ایران طی پژوهشی که توسط دهقانی

1. Greco, L. A., Murrell, A., & Coyne, L
2. Greco, L.A., Dew, S.E. & Ball, S.
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و همکاران در سال  2939صورت گرفت ،آلفای کرونباخ  6/15به دست آمده که نشاندهنده
پایایی خوب پرسشنامه است.
با در نظر گرفتن نمونه در دسترس پژوهش ،پس از اجرای پیشآزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل ،دوره آموزشی برای آزمودنیهای گروه آزمایش اجرا گردید .دوره
آموزش خود شفقت ورزی که یک برنامه آموزشی  1هفتهای است ،هر هفته به مدت 1/5
ساعت برگزار شد که شامل یک سری مراقبات درمانی مانند عشق ورزیدن و تنفس با
احساس ،شناسایی خودهای مختلف ،آشنایی با خود مهربان و همچنین تمرینهایی مانند نامه
نوشتن با شفقت و لمس آرام و  ...میباشد .پس از پایان جلسات آموزشی ،دوباره
پرسشنامههای مذکور به هر دو گروه ارائه شد .پس از اجرا ،آزمونها مورد تحلیل آماری
توصیفی و استنباطی قرار گرفتند.
 .1سرفصل و محتوای کلی جلتات آموزش خود شفقتورزی
جلسه

محتوای جلسات
آشنایی اعضا با یکدیگر ،شرح قوانین گروه ،ایجاد ارتباط درمانی ،توضیح مختصری از

اول

خودشفقتورزی ،توضیح درباره چگونگی عملکرد ذهن ،آموزش تنفس آرامبخش ریتمیک و تمرین
آن در گروه

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

توضیح و تشریح شفقت ،شفقت چیست و چگونه میتوان از طریق آن بر مشکالت فائق آمد.
تفکر درباره شفقت نسبت به دیگران ،توجه و تمرکز بر شفقت ،تفکر شفقتآمیز ،رفتار شفقتآمیز،
تصویرسازی شفقتآمیز
آموزش ذهنآگاهی ،پذیرش ،خردمندی و قدرت ،گرمی و عدم قضاوت
تمرین هوشیاری ،ذهنآگاهی ،بررسی باورهایی که هیجانهای غیرمفید به همراه دارند ،مزایا و معایب
آن
انجام تمرینهای رنگ شفقت ،صدا و تصویر شفقت ،نامهنگاری بر اساس شفقت
نامهنگاری شفقت ورز ،تمرین خشم و شفقت ،تمرین ترس از شفقت ،شناسایی افکار ممانعت کننده از
پرورش شفقت به خود
جمعبندی مفاهیم بررسی شده در جلسات ،درخواست از اعضا برای توضیح دستاوردهایشان از گروه،
انجام پسآزمون
(گیلبرت)9002،
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یافتهها

با توجه به طرح این پژوهش که پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود،
در بخش آمار توصیفی برای توصیف دادهها از شاخصهای میانگین و انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
در بررسی توصیفی نمرات نمونه در هریک از متغیرهای پژوهش ،نمونه آزمایش دارای
دو دسته نمره پیش و پس از آموزش در ادراک شایستگی اجتماعی ،فیزیکی ،شناختی بعالوه
پذیرش و توجه آگاهی و اجتناب و آمیختگی میباشند.
جدول  .2مقاسته توصیفی متغیرها
پیشآزمون
متغیر

پسآزمون

انحراف

تفاوت

میانگین

انحراف معیار

میانگینها

ادراک شایستگی اجتماعی

1/66

6/59

9/12

2/12

06/56

ادراک شایستگی فیزیکی

1/12

6/۲1

9/23

6/31

۲۲/9۲

ادراک شایستگی شناختی

1/2۲

6/۲5

9/90

2/11

55/62

پذیرش و توجه آگاهی

2/51

6/51

9/65

2/15

52/95

اجتناب و آمیختگی

1/11

2/0۲

2/1۲

6/93

-50/3۲

میانگین

معیار

در جدول  ،1تفاوت در تمامی نمرات نمونه بهوضوح مشاهده شد .بیشترین تفاوت
مربوط به متغیر «پذیرش و توجه آگاهی» بود که حدود  52درصد افزایش را نشان داد .در
میان مؤلفههای ادراک شایستگی نیز بیشترین افزایش مربوط به ادراک شایستگی اجتماعی
با حدود  06درصد افزایش میباشد .همچنین متغیر «اجتناب و آمیختگی» حدود  55درصد
کاهش را نشان داد .این متغیر نمرهگذاری منفی دارد و کاهش در میزان آن پس از آموزش،
به مفهوم تأثیر مثبت آموزش میباشد.
تحلیل و مقایسه نمرات گروه آزمایش با گروه کنترل با تحلیل کوواریانس انجام شد.
پیش از استفاده از تحلیل کوواریانس مفروضات آن مورد بررسی قرار گرفت .جهت بررسی
مفروضه توزیع نرمال متغیر وابسته از آزمون شاپیرو-ویلک و برای بررسی شرط همگنی
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واریانسهای از آزمون لون استفاده شد .همچنین اطالعات حاصل از مقادیر پیشفرضهای
ادراک شایستگی و انعطافپذیری روانشناختی نشان دادند که سطح معنیداری مقدار  Fبه
دست آمده در مورد تفاوت شیب خطوط رگرسیون نمرات پیشآزمون و پسآزمون تمامی
متغیرها ،بین دو گروه کنترل و آزمایش ،بیشتر از  6/65است ،بنابراین شیب خطوط رگرسیون
این نمرات ،بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشته و فرض همگنی شیبهای رگرسیون تائید
گردید .پس از اطمینان از برقراری پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،در این بخش به آزمون
فرضیهها پرداخته شده است.
نتیجه تحلیل کوواریانس در خصوص اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک
شایستگی (فیزیکی ،اجتماعی و شناختی) دختران بدسرپرست ،در جدول  9ارائه گردیده
است.
جدول  .3تحلیل کووارساعس ابطاد ادراک شاستتگی
متغیرها
ادراک
شایستگی
فیزیکی
ادراک
شایستگی
اجتماعی
ادراک
شایستگی
شناختی

منبع

مجموع

تغییرات

مربعات

گروه

2262/156

2

خطا

92/160

12

2/۲10

گروه

۲52/110

2

۲52/110

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

2262/156

5۲2/939

6/662

خطا

۲5/116

12

1/116

گروه

251/936

2

251/936

خطا

96/321

12

2/۲51

235/11۲

269/552

6/662

6/662

برای بررسی اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی فیزیکی دختران
بدسرپرست ،در جدول  9مشاهده گردید که مقدار آماره  Fگروه برابر با  5۲2/939با سطح
معنیداری  6/662میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  6/65میباشد ،مقدار
 Fمحاسبهشده تحلیل کوواریانس معنادار بوده و با اطمینان  35درصد فرضیه صفر (عدم تأثیر
آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی فیزیکی) رد گردید و بین گروه کنترل و
آزمایش در نمرات ادراک شایستگی فیزیکی اختالف معناداری وجود داشت .بهعبارتدیگر
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میتوان اظهار داشت که آموزش خودشفقت ورزی تأثیر معناداری بر ادراک شایستگی
فیزیکی داشته و فرضیه پذیرفته شد.
برای بررسی فرضیه اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی اجتماعی
دختران بدسرپرست ،تحلیل کوواریانس نشان داد که مقدار آماره  Fگروه برابر با 235/11۲
با سطح معنیداری  6/662میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  6/65میباشد،
مقدار  Fمحاسبهشده تحلیل کوواریانس معنادار بوده و با اطمینان  35درصد فرضیه صفر رد
گردید و بین گروه کنترل و آزمایش در نمرات ادراک شایستگی اجتماعی اختالف
معناداری وجود داشت؛ به عبارت دیگر میتوان اظهار داشت که آموزش خودشفقت ورزی
تأثیر معناداری بر ادراک شایستگی اجتماعی داشته و فرضیه پذیرفته شد.
در بررسی اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی شناختی دختران
بدسرپرست ،در جدول  9مشاهده میشود که مقدار آماره  Fگروه برابر با  269/552با سطح
معنیداری  6/662میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  6/65میباشد ،مقدار
 Fمحاسبهشده تحلیل کوواریانس معنادار بوده و با اطمینان  35درصد فرضیه صفر رد گردید
و بین گروه کنترل و آزمایش در نمرات ادراک شایستگی شناختی اختالف معناداری وجود
داشت؛ به عبارت دیگر میتوان اظهار داشت که آموزش خودشفقت ورزی تأثیر معناداری
بر ادراک شایستگی شناختی داشته و فرضیه پذیرفته شد.
در بررسی فرضیه اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر پذیرش و توجه آگاهی
دختران بدسرپرست ،بر اساس نتیجه تحلیل کوواریانس در جدول  ،۲مقدار آماره  Fگروه
برابر با  193/590با سطح معنیداری  6/662میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر
از  6/65میباشد ،مقدار  Fمحاسبهشده تحلیل کوواریانس معنادار بوده و با اطمینان  35درصد
فرضیه صفر رد گردید و بین گروه کنترل و آزمایش در پذیرش و توجه آگاهی اختالف
معناداری وجود داشت؛ به عبارت دیگر میتوان اظهار داشت که آموزش خودشفقت ورزی
تأثیر معناداری بر پذیرش و توجه آگاهی دختران بدسرپرست داشته و فرضیه مذکور پذیرفته
شد.
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جدول  .4تحلیل کووارساعس در موردپذسرش و توجه آگاهی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

گروه

91۲/3۲1

2

91۲/3۲1

193/590

6/662

خطا

11/۲55

12

2/955

در جدول  5مشاهده میشود که در بررسی فرضیه اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی
بر اجتناب و آمیختگی دختران بدسرپرست ،مقدار آماره  Fگروه برابر با  209/61با سطح
معنیداری  6/662میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  6/65میباشد ،مقدار
 Fمحاسبهشده تحلیل کوواریانس معنادار بوده و با اطمینان  35درصد فرضیه صفر رد گردید
و بین گروه کنترل و آزمایش در اجتناب و آمیختگی دختران اختالف معناداری وجود
داشت؛ به عبارت دیگر می توان اظهار داشت که آموزش خودشفقت ورزی تأثیر معناداری
بر اجتناب و آمیختگی دختران بدسرپرست داشته و فرضیه موردنظر پذیرفته شد.
جدول  .5تحلیل کووارساعس در مورد اجتناب و آمیختگی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

گروه

505/35

2

505/35

209/61

6/662

خطا

59/61

12

9/۲1

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیههای فرعی پنجگانه باال ،میتوان استدالل کرد که
با اطمینان  35درصد آموزش خودشفقت ورزی تأثیر معناداری بر ادراک شایستگی و
انعطافپذیری روانشناختی دختران بدسرپرست داشته و فرضیه اصلی پذیرفته شد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی و
انعطافپذیری روانشناختی دختران بدسرپرست انجام شد .نتایج به دست آمده حاکی از آن
هستند که آموزش خودشفقت ورزی باعث افزایش ادراک شایستگی و انعطافپذیری
روانشناختی دختران بدسرپرست شده است.
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در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت که داشتن شفقت به خود ،منجر به بخشیدن
شکستها و نقاط ضعف خود و احترام گذاشتن به خود بهعنوان یک انسان میشود .در واقع
شفقت به خود یک انسجام متعادل میان دغدغه برای خود و دغدغه برای دیگران است،
حالتی که محققان آن را برای عملکرد روانی بهینه ضروری میدانند .در واقع داشتن شفقت
به خود مستلزم رها کردن رفتارهای آسیبزای فرد و ترغیب فرد برای انجام کارهایی است
که برای بهزیستی فرد ضروری است.
بارنی و همکاران ( )1623گزارش کردند که انعطافپذیری روانشناختی در کیفیت
زندگی و خودشفقت ورزی در کاهش ترس از اشتباه نقش واسطهای دارند و
شرکتکنندگان با خودشفقت ورزی اولیه متوسط ،بهره بیشتری از درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد میبرند .فیلیپس ( )1621طی مطالعهای اعالم کرد که خودشفقت ورزی با سطح باالیی
از رضایت از زندگی همراه است .همچنین وندام 2و همکاران ( )1622نیز گزارش کردند که
آموزش خودشفقت ورزی منجر به بهبود سالمت روان افراد میگردد و با توجه به اینکه
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد این آموزشها بر افزایش انعطافپذیری روانشناختی و
ادراک شایستگی دختران بدسرپرست مؤثر واقع شده و این روند صعودی با بهبود سالمت
روان همراه است و برای بهزیستی فرد مفید میباشد ،از این نظر یافتهها هم راستا با پژوهش
مذکور است.
با توجه به این موضوع که فقدان ادراک شایستگی و انعطافپذیری روانشناختی با
سرزنشگری و خود انتقادی در ارتباط است لذا نتایج پژوهش نف و همکاران (،)1665
هیلمستین 1و همکاران ( ،)1625قدم پور ( )2930نشان داد که ارتقا خودشفقت ورزی ،منجر
به بهبود سالمت روان در افراد میگردد.
سازه شفقت به خود با سبکهای مقابله و تنظیم هیجانات نیز مرتبط است .راهبردهای
مقابله با رویکرد هیجانی که در آن افراد تالش مؤثری برای حفظ آگاهی ،فهم و درک
هیجاناتشان دارند ،با سازگاریهای مثبت روانشناختی در ارتباط هستند (پنبیکر )2339،9و
از بسیاری جهات شفقت به خود میتواند بهعنوان یک راهبرد مقابلهای هیجان محور مفید
در نظر گرفته شود.
1. Van Dam
2. Himelstin
3. Pennebaker
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مطالعات نشان دادهاند که خودشفقت ورزی بهطور معناداری افسردگی و اضطراب کمتر
و تابآوری بیشتری را پیشبینی میکند (بیکر و همکاران )1623،و میتواند نقش بالقوهای
در توسعه ،نگهداری و درمان افسردگی در نوجوانان بازی کند (پالمر و همکاران )1623،و
افزایش آن موجب کاهش اضطراب و افسردگی میگردد (نور باال و همکاران 2931،و
منظری توکلی .)2935 ،همچنین طبق پژوهش هریوتمیتلند 2و همکاران ( ،)162۲خودشفقت
ورزی بر کاهش استرس اثر مثبت دارد .مطابق مطالعات لوکر و کورتن ،)1629( 1جاج 9و
همکاران ( )1621و شریعتی و همکاران ( ،)2935خودشفقت ورزی باعث کاهش افکار
سرکوبکننده در افراد میشود .در پژوهش دیگری مشخص شد که خودشفقت ورزی با
کاهش اهمالکاری رابطه دارد (صیدی .)293۲ ،در پژوهشهای دیگری که توسط لینکولن

۲

و همکاران ( )1629و ایمری و تروپ )1621( 5صورت گرفتند ،نشان داده شد که خودشفقت
ورزی باعث کاهش افکار بدبینانه و هیجانهای منفی و افزایش عزتنفس میگردد؛ بنابراین
یافتههای پژوهشهای مذکور همسو با نتایج پژوهش حاضر میباشد.
ازآنجاییکه شفقت به خود رویکردی دلبستگی محور میباشد لذا ترنر و همکاران
( )1625در بررسیهای خود درباره دلبستگی ناایمن و پریشانی عاطفی به مطالعه درباره نقش
واسطهای ترس از شفقت و شفقت به خود در انواع سبکهای دلبستگی پرداختند .نتایج
پژوهش دوتراراس و همکاران ( )1623نیز حاکی از آن بود که سو استفاده عاطفی و غفلت
عاطفی میتواند شکلگیری شفقت به خود را تضعیف کند .خودشفقت ورزی پایین باعث
بروز شرم و عالئم افسردگی بیشتر میشود .بر اساس این مدل ،خودشفقت ورزی میتواند
یک مداخله مؤثر برای بازماندگان بدرفتاری عاطفی باشد که این یافتهها با نتایج پژوهش
حاضر هم راستا میباشند.
صابریان و طباطبایی ( )2930نیز طی پژوهشی ،اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر
بهبود رفاه ذهنی و خود ارزشمندی را نشان دادند که این موضوع با یافتههای پژوهش حاضر
هم راستا میباشد چراکه افراد برخوردار از رفاه ذهنی بهتر و خود ارزشمندی باالتر ،ادراک

1. Heriot-Maitland
2. Lucre & Corten
3. Judge
4. Lincoln
5. Imrie & Troop
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شایستگی بیشتری خواهند داشت و در برخورد با مسائل و تجارب زندگی انعطافپذیری
مناسبتری را نشان میدهند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرضیه آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک
شایستگی اجتماعی دختران بدسرپرست تأثیر مثبت دارد.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت ادراک شایستگی اجتماعی حاکی از احساس
توانمندی در برقراری روابط با همساالن است که این نوع از ادراک در تعامل فرد با دوستان،
خانواده و همساالنش تقویت میشود .اگر شفقت به خود در فرد شکل بگیرد متعاقب آن
شفقت نسبت به دیگران نیز تقویت میشود .درنتیجه فرد صمیمیت و همدلی بیشتری را تجربه
خواهد کرد .طی چند دهه اخیر پژوهشهایی درباره روابط اجتماعی با همساالن و متغیرهای
همبسته با آن در دوران کودکی و نوجوانی صورت گرفته است .یافتههای این پژوهشها
نشان میدهند که روابط ضعیف با گروه همساالن با الگوی عمومی منفی ادراک خود همراه
است .این الگو عبارت است از ادراک شایستگی اجتماعی پایین ،خودکفایتی ضعیف و
انتظارات سطح پایین برای پیامدهای اجتماعی و ارزشیابی دوستان (هیمل و فرانک،2315 ،2
به نقل از صفار حمیدی .)2935 ،درحالیکه دانش آموزان اجتماعی ،از ادراک خود مثبت،
به ویژه در زمینه شایستگی اجتماعی ،شایستگی ورزشی و حرمت خود برخوردار هستند
(بویومن و بگین ،2313،1به نقل از جاللی .)2911 ،شواهد موجود حاکی از آن است که
تعامل با همساالن میتواند بهعنوان عاملی با اهمیت در شبکه روابط اجتماعی فرد تلقی گردد
اما در شکل گیری ادراکات نسبت به شایستگی و ارزشمندی خود ،عوامل دیگر این شبکه
ازجمله روابط با والدین و سایر اعضا ،تجارب قبلی و کنونی شخص و اضطراب اجتماعی نیز
حائز اهمیت است (مایز 9و همکاران ،2331،به نقل از صفار حمیدی .)2935 ،بهادر مطلق و
همکاران ( ) 2932طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که آموزش راهبردهای شناختی
موجب افزایش شایستگی اجتماعی دانش آموزان میگردد؛ بنابراین یافتههای پژوهشها با
نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد چرا که آموزش خود شفقت ورزی نیز با ارتقا همدلی،
صمیمیت ،عدم قضاوت موجب بهبود روابط اجتماعی و درنتیجه افزایش ادراک شایستگی
اجتماعی افراد میشود.
1. Himmel & Franke
2. Bowman & Begin
3. Mize
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همچنین نتایج پژوهش گلپور چمرکوهی ( )2939نیز حاکی از اثربخشی آموزش

خودشفقت ورزی بر بهبود کیفیت زندگی و بهبود عملکرد اجتماعی – انطباقی افراد مبتال به
افسردگی است که این یافتهها نیز با نتایج پژوهش حاضر هم راستا میباشد.
یافتهها حاکی از آن است که خودشفقت ورزی میتواند عامل مهمی در پیشبینی
اضطراب اجتماعی باشد ،ازاینرو تکنیکهای خود شفقت ورزی میتوانند بهطور بالقوه در
پیشگیری یا درمان اضطراب اجتماعی نوجوانان سودمند باشند (واتسون و همکاران.)1621،
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی
فیزیکی دختران بدسرپرست تأثیر مثبت دارد .بر اساس مطالعات انجام شده بین خودشفقت
ورزی و اختالل خوردن رابطه معناداری وجود دارد (فرسنیکس و همکاران )1623 ،و خود
شفقت ورزی روشی نیرومند و کارآمد است که از طریق آن میتوان به بهبود فوری
احساسات بدنی و تمایل به بهبود خود پرداخت (مافیت و همکاران )1621 ،که این یافتهها با
نتایج این پژوهش هم سو میباشند.
نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش تری و لری ( )1622همخوانی دارد که بر اساس آن
مکانیسم تأثیر آموزش خودشفقت ورزی بهگونهای است که با افزایش آن ،افراد توصیههای
پزشکی را بیشتر رعایت می کنند و در مواجهه با بیماری رفتار مدبرانه نسبت به سالمت خود
نشان میدهند و به مقابله با مشکالت جسمانی میپردازند.
در یافتههای پژوهش آلیک و سدیکیدز )1663( 2مشخص شد که افراد با خودشفقت
ورزی باال ،نقص کمتری را نسبت به سایر افراد تجربه میکنند و دیدگاهی حمایتگرانه نسبت
به خود خواهند داشت .همچنین یافتهها حاکی از آن است که طراحی برنامههای پیشگیری و
مداخله برای سالمت روان با محوریت قدردانی و خودشفقت ورزی ،به افراد معلول با سابقه
قربانی قلدری کمک میکند (ژانگ و وانگ )1623،که این یافتهها همسو با نتایج پژوهش
حاضر میباشد.
پژوهش حاضر فرضیه تأثیر مثبت آموزش خودشفقت ورزی بر ادراک شایستگی
شناختی دختران بدسرپرست را تائید کرد .به نظر شناخت درمانگرها ،عقاید شخصی در اوایل
کودکی پدید میآیند .در طول زندگی پیدایش و تحول خود را ادامه میدهند .تجارب اولیه
کودکی زمینهساز عقاید بنیادی شخص درباره خودش و دنیا میشوند .انسانها بهطورمعمول
1. Alicke & Sedikides
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از سوی بزرگترها حمایت و دوست داشته میشوند و درنتیجه اعتقاداتی از این قبیل پیدا
میکنند که «من دوست داشتنی هستم» و «من باعرضهام» .همین قضیه باعث میشود که در
بزرگسالی نظر مثبتی نسبت به خود داشته باشند (سانتراک ،2ترجمه فیروزبخت.)2919،
با توجه به اینکه سرزنشگری و خود انتقادی رقبای اصلی خودشفقت ورزی میباشند،
نوری و نقوی ( )2930طی پژوهشی اعالم کردند که آموزش ذهن شفقت ورز بر تعدیل
طرحواره های ناسازگار اولیه مؤثر بوده است؛ بنابراین با تعدیل طرحواره ها ،خود
سرزنشگری کاهش مییابد درنتیجه این یافته هم راستا با نتایج پژوهش حاضر است.
هیملستین و همکاران ( )1625گزارش کردند که ذهن آگاهی ،بر تمرکز ،سالمت روان،
عزت نفس و نگرش نسبت به مصرف مواد اثر دارد .صابریان و طباطبایی ( )2930نیز از
اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر خودارزشمندی و بهبود رفاه ذهنی خبر دادند .از
طرفی بر اساس پژوهش قدم پور و منصوری ( ،)2930خودشفقت ورزی موجب افزایش
میزان خوشبینی افراد میگردد .این یافتهها هم راستا با نتایج پژوهش حاضر میباشند چرا
که اگر افراد درباره خودشان احساس خوبی داشته باشند ،نتایج خوب به بار میآورند.
کودکان برای اینکه خودانگیخته شوند نیازمند شناخت خود ،باور کردن خویش و مشاهده
خود بهعنوان فردی الیق و صالحیتدار هستند (هارتلی بروئر ،1ترجمه ناهیدی.)2936،
همچنین فرضیه آموزش خودشفقت ورزی بر پذیرش و توجهآگاهی دختران
بدسرپرست تأثیر مثبت دارد نیز تائید گردید .در تبیین یافتههای این فرضیه پژوهش میتوان
گفت ازآنجاکه شفقت به خود ،نیازمند آگاهی بهوشمندانه از هیجانات خود است و داشتن
نگرش مشفقانه به خود ،نیازمند اتخاذ یک چشمانداز روانی متعادل به نام بهوشیاری است
(بنت –گلمن )1662،لذا در تمرینهای خودشفقت ورزی بر تن آرامی ،ذهن آرامی ،شفقت
به خود و ذهن آگاهی تأکید میشود که نقش مهمی در آرامش ذهن ،کاهش استرس و
افکار خودآیند منفی خواهد داشت (نف و گریمر.)1629 ،
لترن و همکاران ( )1623با انجام مطالعهای بر روی نوجوانان با میانگین سنی  ،2۲/5اعالم
کردند که خودشفقت ورزی رابطه بین استرس ادراکشده و عالئم درونی را تعدیل میکند.
از طرفی نتایج پژوهش دیگری نشان داد خودشفقت ورزی میتواند اضطراب و افسردگی را
1. Santrock
2. Hartley Brouwer
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از طریق استرس ادراکشده کاهش دهد (لوو و همکاران )1623،که این یافتهها با نتایج این
پژوهش همخوانی دارند.
مارشال و بروکمن )1620( 2طی پژوهشی بیان کردند که خودشفقت ورزی بهطور مثبت
با انعطافپذیری روانشناختی و فرایندهای مجزای آن شامل پذیرش بدون قضاوت تجارب،
افکار و احساسات خود رابطه دارد.
موریس )1625( 1نیز در پژوهش خود دریافت که بین خودشفقت ورزی و مؤلفههای
انعطافپذیری روانشناختی رابطه مثبتی وجود دارد لذا نتایج پژوهش حاضر همسو با این
یافتهها میباشد.
در نهایت فرضیه اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر اجتناب و آمیختگی با افکار نیز
تائید گردید .در تبیین این نتایج میتوان گفت با توجه به این موضوع که بهوشیاری عبارت
است از نوعی خارج شدن از خویشتن و مشاهده تجارب خویش از منظری باال بهطوریکه
تجربه ،عینی تر و با عمق بیشتر به نظر آید و مانع تمرکز زیاد بر مسئله رنجآور و پیگیری
مستمر آن (فرآیندی که نف آن را فزون همانندسازی مینامد) میشود (براون و
رایا ن ،)1669، 9هیز و همکاران ( )1622گزارش کردند که افزایش انعطافپذیری
روانشناختی به مراجعان کمک میکند تا از طریق افزایش ذهن آگاهی و تماس با
رویدادها ،بهجای کنترل کردن و به چالش کشیدن افکار و احساسات ،آمیختگی
شناختی و اجتناب تجربهای را کاهش دهند.
ازآنجاییکه مهربانی با خود و احساس ارتباط داشتن ،میتواند باعث افزایش بهوشیاری
شود .برای مثال ،اگر فردی قضاوت و سرزنش کردن خود را متوقف کند و به میزان کافی
پذیرش خود را تجربه کند ،اثر منفی تجارب هیجانی کاهش مییابد و حفظ آگاهی متعادل
از افکار و هیجانات آسانتر میشود (فردریکسون .)1662،همچنین آموزش خودشفقت
ورزی ،پاسخهای سازگارانه تری در برابر شکست را پیشبینی میکند (وارینگ و
کلی .)1623،لذا یافتههای پژوهش حاضر با این نتایج هم راستا میباشد.
با توجه به مطالب فوق محدودیتهای زیر در پژوهش حاضر قابلذکر میباشند :یکی
از محدودیتهای پژوهش ،بهکارگیری ابزارهای خودگزارش دهی میباشد و این احتمال
1. Marshall & Brockman
2. Morris
3. Brown, K.W. & Rayan, R. M.
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وجود دارد که شرکت کنندگان به دلیل محافظه کاری یا مطلوبیت اجتماعی ،تمایل به ارائه
تصویری مطلوب از خود داشته باشند که این موضوع از عهده پژوهشگر خارج است.
همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را دختران بدسرپرست  21تا  25سال تشکیل میدهند؛
بنابراین در تعمیم نتایج آن به گروههای سنی دیگر ،رعایت جانب احتیاط ضروری است.
جهت بهبود پژوهش و اثربخشی بهتر آن پیشنهادهای پژوهشی زیر ارائه میگردد:
ازآنجاکه متغیرهای خودشفقت ورزی و انعطافپذیری روانشناختی بیانگر دو رویکرد
درمان مبتنی بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هستند ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی ،طی یک پژوهش آزمایشی به ترکیب این دو رویکرد درمانی پرداخته
شود .همچنین پژوهشهای مشابه برای افزایش میزان تعمیمپذیری یافتهها ،در نمونههای
گستردهتر با ویژگیهای جمعیت شناختی متفاوت اجرا گردد.
در ضمن پیشنهاد میگردد به دلیل ارتباط ویژگیهای شفقت به خود با بهزیستی روانی،
در حوزههای پیشگیری مربوط به نوجوانان و گروههای پرخطر ،برنامههای آموزشی
خودشفقت ورزی گنجانده شود.
با توجه به طیف وسیع مخاطبان آموزشوپرورش توصیه میشود آموزش خودشفقت
ورزی بهعنوان یک فعالیت درسی در جدول فوقبرنامه دورههای ابتدایی و متوسطه گنجانده
شود.
اجرای دورههای خودشفقت ورزی در مراکز بهزیستی ،خانههای کودکان و نوجوانان
و مراکز ترک اعتیاد که افراد بیشتر نیازمند یادگیری مهارتهایی برای ادامه زندگی سالم
هستند ،مؤثر میباشد.
در نهایت آموزش خودشفقت ورزی از طریق رسانههای اجتماعی و وسایل ارتباطجمعی
مورد توجه قرار گیرد چرا که جامعه امروز نیازمند نگاهی مشفقانه به خود و دیگران است.
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