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Abstract
The present study was conducted to investigate the
effectiveness of self-compassion treatment on distress
tolerance, emotion regulation and anxiety sensitivity in
divorced women. It was a quasi-experimental study with
pretest, posttest and control group design. The statistical
population of the present study all divorced women
referring to consultation centers in the city of Tehran in
2017. Non-probable voluntary sampling method and
random replacement were used in the present study in a
way that 30 people were voluntarily selected and
replaced into experimental and control groups. The
experimental group received eight ninety-minute
sessions during two months while the control group
didn’t receive this intervention during conducting the
study. The applied questionnaires in the study included
emotion cognitive regulation strategies (Garenfski et.al,
2002), emotional distress tolerance scale (Simons and
Gaher, 2005) and anxiety sensitivity questionnaire
(Floyd, Garfield and Marks, 2005). The data from the
study were analyzed through Ancova method via
SPSS23 software. The results of data analysis showed
that self-compassion treatment has been effective on
distress tolerance (f=28/87, p<0/0001), positive emotion
regulation (f=41/47, p<0/0001), negative emotion
regulation (f=52/79, p<0/0001) and anxiety sensitivity
(f=58/28, p<0/0001) in divorced women. According to
the findings of the present study, self-compassion
treatment can be suggested as an efficient method in
order to increase distress tolerance and emotion
regulation and decrease anxiety sensitivity in divorced
women.
Key words: Self-compassion treatment, distress
tolerance, emotion regulation, anxiety sensitivity,
divorced women
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشیی رراا ودرفقت وری بر حمل
. نام گرف،ا ااهت ا،یت حیم ه ه نا و حسییاسی اضییارابی ی،پریشییا
پسآیاد با گروه-  ل آیاایشی با طرح پ شآیاد، روش پژوهش حاضیر
ا ااهت،یده هل ی، جیااهی آایار پژوهش حیاضیییرت رربرگ ر.گداه بدر
 رر این. بدر6931 اراجه کییده ب اراکز اشیییاوره فیییار حارا رر سیییا
 و گلارش حصیییارفی،ی گ ر غ ر احتلیایی راوطهبا،لد، پژوهش ای روش
ا ااهت اراجه کییده ب اراکز، بدینصییدر ک ای ا ا ی.اسییتقاره فیید
تخاب و با گلارش، ا،قر بی صیییدر راوطهبا، 93 اشیییاوره حارا ت حهیدار
 گروه آیاایش.حصیییارفی رر گروههیا آیایایش و گروه گداه ارار گرفتیید
 را ت ا رریاف33  جهسییی8  ه رر، اداوه آادیفیییی را طی رو ااه و
نام، این رر حایی بدر ک گروه گداه این اداوه را رر طد فرایید ا.ید،لدر،
 پرسیییشییییاا ها ادرراسیییتقاره رر این پژوهش.ررر، پژوهش ررییاف
قسری و،ده پرسیشییاا راهبررها حیم ه فییاوتی ه نا رگار،رربرگ ر
ز و گاهرت،ی رسییی لد،ی ه نا،)ت ات یا حمل پریشیییا2332 هلریارا ت
)2332 ) و پرسیشییاا حساس اضارابی رفهدیدت گارف هد و اارکزت2332
رمافزار، س حدسط، رارهها حاصی ای پژوهش ب فی ده حمه کدواریا.بدر
تایج حاصییی ای حمه، .  ادرر حنزی وحمه ارار گرفSPSS23 آایار
ی،شیییا رار کی ررایا ودرفیییقتی وری بر حمل پریشیییا، رارههیا
f=41/47, )ت حیییمی یه هی ینییا اثب ی رf=28/87, p<0/0001ر
) وf=52/79, p<0/0001)ت حیییمی یه ه نییا ایقی رp<0/0001
ا ااهت اؤثر بدره،) یf=58/28, p<0/0001حسییاسیی اضییارابی ر
 ایاب با یافت ها پژوهش حاضر ایحدا رراا ودرفقت وری. اسی
ی،ی و حیم ه ه نا،را ب عیدا یک روش کارا جا افزایش حمل پریشیییا
.ا ااهت پ شیاار رار،و کاهش حساس اضارابی ی

یت حیم ه،پریشا

وری ت حمل

 رراا ودرفقت:واژگان كلیدی
ا ااهت،ه نا ت حساس اضارابیت ی
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مقدمه
بروز طالق سبب كاهش تحمل پریشانی 1در زنان مطلقه میگردد ،هرچند كه یکی از علل طالق نیز كم بودن توان
زوجین در تحمل پریشیانی است (امین الرعایا ،كاظمیان و اسمعیلی .)1931 ،تحمل پریشانی ماهیتی چندبعدي دارد
و داراي ابعادي شامل توانایی تحمل ،ارزیابی و ظرفیت پذیرش حالت عاطفی ،شیوه تنظیم هیجان بهوسیله فرد و
مقدار جذب توجه بهوسیله هیجانهاي منفی و مقدار سهم آن در به وجود آمدن اختالل در عملکرد میشود (لیرو،
اختالالت ازجمله رفتارهاي خود آسیبزننده (آنستیس 9و همکاران ،)2219 ،اختالل افسردگی اساسی (الیس 4و
همکاران )2219 ،و رفتارهاي تکانشی شدید (آنستیس و همکاران )2212 ،ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد.
در ادامه باید اشاره كرد كه بروز طالق سبب آسیب به هیجانهاي فرد شده و درنتیجه سبب ایجاد دشواري در
تنظیم هیجانات 1در زنان مطلقه میشود (جعفري ندوشن و همکاران .)1934 ،در تعریف هیجان باید گفت ،هیجان
یک حالت عاطفی خاص درونی بوده و با تعبیر و تفسیر موقعیت به شیوهاي خاص آغاز گشته و مجموعهاي از
تغییرات فیزیولوژیکی را ایجاد مینماید كه سرانجام سبب بازگشت تعادل مجدد میان ارگانیسم و محیط میگردد
(اتکینسون ،اسمیت ،بم ،نولن – هوک سما .)2229 ،6چندین راهبرد تنظیم شناختی آگاهانه هیجان وجود دارد كه
این راهبردها به دودسته مجزا تقسیم میگردند .دسته اول راهبردهایی هستند كه از جنبه نظري انطباقیترند و شامل
تمركز مجدد بر برنامهریزي و پذیرش ،تمركز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت و همچنین توسعه دیدگاه شده و
دسته دوم راهبردهایی هستند كه از جنبه نظري غیر انطباقی بوده ،نشخوار فکري و فاجعه سازي ،سرزنش خود و
سرزنش دیگران را شامل میشوند (آلدائو و نولن هوكسما.)2212 ،7
طالق در زنان سبب پدیدآیی اضطراب و حساسیت اضطرابی 8میشود (سید غالمی ،جعفري و قمري.) 1932 ،
حساسیت اضطرابی خصیصهاي است كه مبنی بر اینكه فرد تمایل به تفسیر پیامدهاي جسمانی ،روانشناختی،
اجتماعی و تجارب اضطرابی بهعنوان اموري آزارنده و خطرناک دارد (ویتون 3و همکاران .)2212 ،این خصیصه،
یک متغیر شناختی و ناشی از تفاوتهاي فردي بوده كه با ترس از احساسات اضطرابی شناختهشده و نشاندهنده
گرایش به فاجعه سازي در مورد عواقب چنین احساساتی میباشد (استوارت ،كونورد ،گیگناک و فیل.)1338 ،12

1. distress tolerance
2. Leyro, Zvolensky, Bernstein
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5. Emotional regulation
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در مورد حساسیت اضطرابی باید گفت كه نشاندهنده حالت انتظار فرد براي محرک پیامد و منعکسكننده
تفاوتهاي فردي افراد در گرایش به تجربه ترس در هنگام پاسخ به نشانههاي برانگیختگی میباشد (پترسون و
رایس1332،؛ به نقل از موسوي )1932 ،و با توجه به اینکه میان استرس و بیماري رابطه وجود دارد ،بنابر این نقش
واسطهاي در ایجاد و تداوم اختالالت روانشناختی ایفا میكند (مک ویلیامز ،استوارت و مک فرسون2222،1؛
كاكس ،انس ،فریمن و واكر2221،2؛ وو ،مک گري و استورچ2216 ،9؛ پانگ 4و همکاران.)2217 ،
مبتنی بر خود شفقی 1یکی از مداخالت جدید حوزه درمانی است كه كار آزمایی بالینی آن در تحقیقات
پژوهشگرانی همچون پژوهش بالث و ایزنلوهر-ماول)2217( 6؛ تاننبام 7و همکاران ()2217؛ ونگ 8و همکاران
()2217؛ االین و هالینز)2216( 3؛ سویسا و ویلکامپ)2211( 12؛ اسمیت 11و همکاران ()2214؛ كیونگ)2219( 12؛
یارنل 19و همکاران ()2219؛ ترچ)2212( 14؛ ورن 11و همکاران ()2212؛ كرد ()1931؛ عجم ،فرزان فر و شکوهی
فرد ( )1939نشان دادهشده است .بر اساس نتایج پژوهشهاي این محققین ،درمان مبتنی بر خودشفقتی میتواند بهطور
معنیداري سطح امید ،عزتنفس ،سالمت روانی و عواطف مثبت را در افراد بهبود بخشیده و در مقابل ،هیجانات
منفی آنان را كاهش دهد .باید ذكر نمود كه شفقت به خود ،یک برخورد توأم با محبت و پذیرا نسبت به ابعاد
نامطلوب خود و زندگی خود بوده و از سه مؤلفه اصلی برخوردار است :در وهله اول ،شامل مهربانی با خود و درک
خود در سختیها و یا در زمان مشاهده نابسندگیهاست .دوم شفقت به خود با عطف توجه به مشتركات انسانی،16
رنج و شکست را از ابعاد اجتنابناپذیر تجربیات مشترک بشر میپندارد و سرانجام آگاهی متعادل نسبت به احساسات
خود ،از مؤلفههاي شفقت به خود میباشد كه به بیانی توانایی مواجهه با احساسات و افکار دردناک (بهجاي اجتناب
از آنها) ،بدون اغراق ،درام یا ترحم به حال خود را در برمیگیرد (نف.)2227 ،17
1. Mc Williams, Stewart & Mac Pherson
2. Cox, Enss, Freeman &Walker
3. Wu, McGuire, Storch
4. Pang
5. Self-compassion
6. Bluth, Eisenlohr-Moul
7. Tanenbaum
8. Wang
9. Elaine & Hollins
10. Soysa, Wilcomb
11. Smeets
12. Kyeong
13. Yarnell
14. Tirch
15. Wren
16.Common Humanity
neff.17
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با نگاهی به وجود آسیبهاي روانشناختی در زنان مطلقه و از سویی با نظر به كارایی درمان مبتنی بر خودشفقت-
ورزي در كاهش آسیبهاي روانشناختی افراد مختلف و نیز عدم انجام پژوهشی در جهت بررسی اثربخشی درمان
خودشفقت ورزي بر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه ،محققین تصمیم گرفتند تا تأثیر
این درمان را بر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه مورد آزمون قرار دهند.
روش
خودشفقت ورزي و متغیرهاي وابسته تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه بود .جامعه
آماري پژوهش حاضر ،شامل همه زنان مطلقه مراجعهكننده به مراكز مشاوره شهر تهران در سال  1936بود .در این
پژوهش از روش نمونهگیري غیر احتمالی داوطلبانه و گمارش تصادفی استفاده شد .بدینصورت با مراجعه به مراكز
مشاوره و خدمات روانشناختی سجاد ،آروین شگرف ،سپاس ،مجله خانواده ،مركز دانشگاه عالمه طباطبایی و
پخش فرمهاي شركت در پژوهش به شکل داوطلبانه در میان زنان مطلقه مراجعهكننده به این مراكز ،از میان زنان
مطلقهاي كه حاضر به شركت در پژوهش بودند 92 ،نفر انتخاب و بهصورت گمارش تصادفی در گروههاي آزمایش
و گروه گواه ( 11نفر در گروه آزمایش و  11نفر در گروه گواه) گمارده شدند .گروه آزمایش مداخله درمانی
(درمان خودشفقت ورزي) را در طی دو ماه و نیم در  8جلسه  71دقیقهاي دریافت نمودند .این در حالی بود كه افراد
حاضر در گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکردند .الزم به ذكر است كه جهت
رعایت اخالق پژوهشی رضایت افراد براي شركت در برنامه مداخله كسب و از كلیه مراحل مداخله آگاه شدند.
همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد كه آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافت
خواهند نمود.
ابزارها
پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان .این پرسشنامه را گارنفسکی ،ون دن كامر ،كراج ،تیرز ،لیگرستی
( )2222بهمنظور ارزیابی راهبردهاي شناختی تطابقی بعد از تجربه رخدادهاي ناراحتكننده ابداع كردند .پرسشنامه
 96عبارت دارد كه هركدام بر اساس مقیاس درجهبندي لیکرت در دامنهاي از هرگز ( )1تا همیشه ( )1قرار دارد .هر
 4عبارت یک خرده مقیاس را تشکیل میدهد و درمجموع  3خرده مقیاس وجود دارد كه هركدام راهبردي خاص
از راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان را میسنجد .خرده مقیاسها عبارتاند از :پذیرش خود (سؤاالت ،22 ،11 ،2
 ،)23توجه مجدد مثبت (سؤاالت  ،)91 ،22 ،19 ،4توجه مجدد به برنامهریزي (سؤاالت  ،)92 ،29 ،14 ،1ارزیابی
مجدد مثبت (سؤاالت  ،)99 ،24 ،16 ،1اتخاذ دیدگاه ( ،)94 ،21 ،16 ،7سرزنش خود (سؤاالت ،)28 ،13 ،12 ،1
نشخوار ذهنی (سؤاالت  21 ،12 ،9و  ،)92فاجعهآمیز پنداري (سؤاالت  )91 ،26 ،17 ،8و سرزنش دیگران (سؤاالت
 .)96 ،27 ،18 ،3مقیاسهاي این پرسشنامه به دو قسمت عمده عاملهاي تنظیم شناختی مثبت و عاملهاي تنظیم
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

Downloaded from fpcej.ir at 11:39 +0430 on Sunday April 21st 2019

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .متغیر مستقل درمان

كشاورز محمدی ،خلعتبری

08

شناختی منفی تقسیمبندي میشود كه میبایست در تحلیلهاي آماري این دو عامل به شکل مجزا مورد تحلیل قرار
گیرد .عامل تنظیم شناختی مثبت شامل خرده مقیاسهاي پذیرش خود ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به برنامه-
ریزي ،ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه است .درحالیكه تنظیم شناختی منفی نیز شامل خرده مقیاسهاي
سرزنش خود ،نشخوار ذهنی ،فاجعهآمیز پنداري و سرزنش دیگران است .نمرات هر زیر مقیاس در دامنهاي از  4تا
 22و جمع كل نمرات در دامنهاي از  96تا  182قرار میگیرد .اعتبار این آزمون در پژوهشهاي مختلفی هم تأییدشده
برابر  2/87 ،2/31و  2/39گزارش دادند .در ایران روایی آزمون از طریق همبستگی نمره كل با نمرات خرده
مقیاسهاي آزمون بررسی شد كه دامنهاي از  2/42تا  2/68با میانگین  2/16را در برمیگرفت كه همگی معنیدار
بودند (یوسفی .)1981 ،در این پژوهش ضرایب آلفاي بهدستآمده براي این پرسشنامه  2/81محاسبه گردید.
مقیاس تحمل پریشانی هیجانی .مقیاس تحمل پریشانی هیجانی 1یک پرسشنامه خودسنجی است كه بهوسیله
سیمونز و گاهر 2در سال  2221تهیهشده است .گویههاي این مقیاس ،تحمل پریشانی را بر اساس توانمنديهاي فرد
براي تحمل پریشانی هیجانی ،ارزیابی ذهنی پریشانی ،میزان توجه به هیجانهاي منفی در صورت وقوع و اقدامهاي
تنظیمكننده براي تحمل پریشانی ارزیابی میكنند .این مقیاس شامل  11پرسش و چهار خرده مقیاس تحمل پریشانی
هیجانی ،جذب شدن بهوسیله هیجانهاي منفی ،ارزیابی ذهنی پریشانی و تنظیم تالشها در راستاي كاهش پریشانی
میشود .گویههاي این مقیاس بر اساس مقیاس پنجدرجهاي لیکرت نمرهگذاري میشوند .نمرههاي باال در این
مقیاس نشاندهنده تحمل پریشانی باال است .ضرایب آلفا براي این خرده مقیاسها  2/72 ،2/2 ،78/2 ،82/72و براي
كل مقیاسها  2/82برآورد شده است .عزیزي ،میرزایی و شمس ( )2010نیز مقدار آلفاي كرونباخ این پرسشنامه
را  2/67و اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه را نیز  2/73گزارش كردند (عزیزي .)1983 ،در این پژوهش ضرایب آلفاي
بهدستآمده براي این پرسشنامه  2/81محاسبه گردید.
پرسشنامه حساسیت اضطرابی .پرسشنامه حساسیت اضطرابی ( )ASI9یک پرسشنامه خودگزارشدهی است كه
توسط فلوید ،گارفیلد و ماركز )2221( 4ساختهشده است .این پرسشنامه داراي  16گویه است و بر اساس مقیاس
پنجدرجهاي لیکرتی (خیلی كم= 2تا خیلی زیاد= )4است .دامنهي نمرات بین صفر تا  64است .فلوید ،گارفیلد و
ماركز ( )2221ساختار این پرسشنامه از سه عاملِ؛ ترس از نگرانیهاي بدنی ( 8گویه) ،ترس از نداشتن كنترل شناختی

1.Distress tolerance scale
2.Simons & Gaher
3 - Anxiety Sensitivity Index
4 - Floyd, Garfiled, Marcus
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( 4گویه) و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران ( 4گویه) تشکیلشده است .بررسی ویژگیهاي روان-
سنجی این مقیاس ،ثبات درونی آن را (آلفاي بین  2/82تا  )2/32نشان داده است .اعتبار باز آزمایی بعد از  2هفته
 2/71و به مدت سه سال  2/71نشان داده است كه حساسیت اضطرابی یک سازه شخصیتی پایدار است (فلوید و
همکاران .)2221 ،اعتبار آن در نمونهي ایرانی بر اساس سه روش ،همسانی درونی ،باز آزمایی و تنصیفی محاسبه
شد كه براي كل مقیاس به ترتیب ضرایب اعتبار  2/31 ،2/39و  2/37به دست آمد .روایی بر اساس سه روش روایی
اجراي همزمان با پرسشنامهي « »SCL-90انجام شد كه ضریب همبستگی  2/16حاصل آن بود .ضرایب همبستگی
با نمره كل در حد رضایتبخش و میان  2/74تا  2/88متغیر بود .همبستگی میان خرده مقیاسها نیز میان  2/42تا
 2/68متغیر بود (بیرامی ،اكبري ،قاسم پور و عظیمی .)1931 ،پایایی مقیاس مذكور در پژوهش مشهدي ،قاسم پور،
اكبري ،ایلبیگی و حسنزاده ( )1932با روش آلفاي كرونباخ  2/87و با همین روش در پژوهش قاسمی(،)1931
 2/83گزارش شد .در این پژوهش ضرایب آلفاي بهدستآمده براي این پرسشنامه  2/88محاسبه گردید.
مداخله
جلسه اول :ارائه مقدمهاي از درمان متمركز بر شفقت و اهمیت آن در زندگی ،آموزش اصول پایه درمان متمركز
بر شفقت و تأثیر آن بر سیستم مغزي ،آموزش فرایند تنظیم سه سیستم هیجان اصلی (تعامل میان كاركرد مغز قدیم
و مغز جدید).
جلسه دوم :آموزش تمرین ذهن آگاهی ،حساسیت نسبت به رنج در بستري از زمان حال (اینجا و اكنون)،
آموزش مفهومسازي موردي مبتنی بر شفقت :شناسایی مشکالت و نشانههاي موجود ،بستر كنونی مشکالت ،تأثیر
زندگی گذشته ،تهدیدهاي اصلی و ترسهاي شکلگرفته ،راهبردهاي امنیتی ،پیامدهاي ناخواسته.
جلسه سوم :تصویرسازي خود مهربان ،تصویرسازي شفقت نسبت به دیگران و دریافت شفقت از دیگران،
تصویرسازي مکانی امن ،تکنیک دو صندلی؛ برقراري شفقتآمیز و انعطافپذیري میان جنبههاي مختلف خود و
ایجاد حساسیت شفقتآمیز ،همدلی و همدردي نسبت به خویش.
جلسه چهارم :ایجاد هویت شفقتآمیز ،پرورش دادن ذهن شفقتآمیز ،پرداختن به اهمیت تربیت ذهن مهربان.
جلسه پنجم :مدیریت احساسات و عواطف دشوار ،آگاهی مراجع از كشمکش مداوم خود با افسردگی و
اضطراب و دردهایی كه در روابط دشوار زندگی تحمل شدهاند ،استفاده از درماندگی خالق و دیدگاه بیتقصیري
(گسلش از احساس شرمندگی).
جلسه ششم :عمیق زندگی كردن؛ تصریح اهداف ارزشمند و انتخاب مسیر مراقبت از سالمتی ،بررسی و كشف
ارزشهاي اصلی كه به زندگی معنا میبخشد.
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جلسه هفتم :تغییر روابط؛ كشف روشهاي جدید و اتخاذ رویکردي گسترده ،آگاهی یافتن و رهایی از
روشهاي اجتناب و كنترل ،تقویت رفتارهاي شفقتآمیز؛ شامل توسعه رفتارهاي هوشمندانه ،كسب قدرت و
شجاعت و مهربانی ،مشاركت فعال از طریق تکنیکهاي فعالسازي رفتاري در فعالیتهاي دشوار و ترسآور.
جلسه هشتم :مورد هدف قرار دادن تعصبات منفی زندگی (مداخله خاتمه دادن به جنگ) ،تمركز كردن بر نقاط
مثبت و قوت در زندگی ،تبدیلشدن به خالق اهداف و مسیرهاي هاي ارزشمند خویش طبق تکمیل كردن فرم 8
تفریح و سرگرمی.
شیوه اجرای پژوهش
جهت انجام پژوهش با مراجعه به مراكز مشاوره شهر تهران و انتخاب حجم نمونه با رضایت كتبی و گمارش آنها
در گروههاي آزمایش و گواه ،پرسشنامههاي پژوهش بهصورت گروهی بر روي افراد حاضر در پژوهش اجرا
گردید .جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت افراد براي شركت در برنامه مداخله كسب و از كلیه مراحل
مداخله آگاه شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد كه آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این
مداخالت را دریافت خواهند نمود .همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد كه اطالعات آنها محرمانه باقی میماند
و نیازي به درج نام نیست .درنهایت ،بر روي گروههاي آزمایش مداخله آموزشی درمان خودشفقت ورزي مطابق
با جدول یک انجام شد درحالیكه گروه گواه در طول اجراي پژوهش از دریافت این مداخله محروم بود .برنامه
مداخلهاي درمان خودشفقت ورزي در هشت جلسه آموزشی  32دقیقهاي ،هفتهاي یک جلسه در طی دو ماه و نیم
به شرح زیر اجرا گردید .در این پژوهش براي تجزیهوتحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفادهشده
است .در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو -ویلک
جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون لوین براي بررسی برابري واریانسها ،تحلیل رگرسیون جهت
بررسی شیبخط رگرسیون ،همچنین از تحلیل كوواریانس براي بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید .نتایج آماري
با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS-29مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.

یافتهها
یافتههاي حاصل از دادههاي جمعیت شناختی نشان داد كه افراد نمونه پژوهش داراي دامنه سنی  29تا  42سال بودند
كه دراینبین دامنه سنی  28تا  92سال داراي بیشترین فراوانی بود ( 23درصد) .از طرفی بیشتر این افراد خانهدار بودند
( 13درصد) .همچنین بیشترین فراوانی سطح تحصیالت نیز مربوط به سطح تحصیلی لیسانس بود ( 49درصد) .حال
یافتههاي توصیفی پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
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جدول  .8نتایج آمار توصیفی تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه
در گروه های آزمایش و گواه در مراحل پیش و پس آزمون
پیشآزمون

گروهها

گروه آزمایش

حمل پریشا،ی
حیم ه ه نا،ی اثب
حیم ه ه نا،ی ایقی
حساس اضارابی
حمل پریشا،ی
حیم ه ه نا،ی اثب
حیم ه ه نا،ی ایقی
حساس اضارابی

انحراف استاندارد
6/68
1/96
2/36
2/12
2/32
1/68
6/92
6/13

96/61
13/61
62/23
92/23
91/13
23/29
62/69
96/11

میانگین
66/99
03/31
90
21/11
96/13
12/29
62/29
92/21

انحراف استاندارد
2/98
0/68
1/36
6/10
2/16
1/16
2/66
2/36

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون كوواریانس ،پیشفرضهاي آزمونهاي پارامتریک موردسنجش قرار
گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود كه پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهاي
دادهها در هر چهار متغیر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه برقرار است
( .)p<2/21همچنین پیشفرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین موردسنجش قرار گرفت كه نتایج
آن بیانگر عدم معنیداري مقدار  sigبود كه نشان میداد پیشفرض همگنی واریانسها در متغیرهاي فوق
رعایت شده است ( .)p<2/21باالخره نتایج آزمون  tنشان داد كه پیشآزمون گروههاي آزمایش و گروه
كنترل در متغیرهاي وابسته (تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه) معنیدار نبوده
است ( .)p<2/21حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته میشود.
جدول  .0نتایج تحلیل كوواریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر درمان خودشفقت ورزی بر تحمل
پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه
ارزش

مقدار F

درجه آزادی
فرض

درجه آزادی خطا

اثر پ الیی

3/36

22/82

6

26

الابدا ویهرز

3/33

22/82

6

26

اثر هته یگ

63/31

22/82

6

26

63/31

22/82

6

26

بزرگحرین ریش رو

سطح معنیداری

3/3336

باا معنیداري آزمون كوواریاانس چنادمتغیري این نتیجاه حااصااال میگردد كاه باید حداقل در یکی از
متغیرهاي تحمل پریشاااانی ،تنظیم هیجان مثبت و منفی و حسااااسااایت اضاااطرابی زنان مطلقه میان دو گروه
آزمایش و گواه در اثر درمان خودشاافقت ورزي تفاوت معنیدار وجود داشااته باشااد .لذا جهت بررساای این
معنیداري به تحلیل به كوواریانس تک متغیري پرداخته شد.
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جدول  .2نتایج تحلیل كوواریانس اثر درمان خودشفقت ورزی بر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان
و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه
متغیر

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنی دار

اندازه اثر

ی

آزمون

پ شآیاد

8/39

6

8/39

6/69

3/26

3/32

3/26

اثر رراا

609/66

6

609/66

20/80

3/3336

3/26

6

واا

610/33

20

1/22

پ شآیاد

31/36

6

31/36

63/12

3/339

3/28

3/88

تنظیم هیجان

اثر رراا

900/69

6

900/69

66/60

3/3336

3/13

6

مثبت

واا

262/02

20

3/63

پ شآیاد

21/16

6

21/16

2/22

3/62

3/38

3/96

تنظیم هیجان

اثر رراا

263/18

6

263/18

22/03

3/3336

3/11

6

منفی

واا

286/62

20

63/66

پ شآیاد

2/62

6

2/62

3/13

3/66

3/39

3/62

حساسیت

اثر رراا

232/20

6

232/20

28/28

3/3336

3/18

6

اضطرابی

واا

39/86

20

9/60

با توجه به نتایج جدول  ،9ارائه متغیر مستقل (درمان خودشفقت ورزي) توانسته منجر به ایجاد تفاوت
معنیدار میانگین نمرات متغیرهاي وابسته ( تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه)
در مرحله پسآزمون در سطح خطاي  2/21گردد؛ بنابراین می توان گفت نمرات متغیرهاي تحمل پریشانی،
تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه دچار تغییر معنیدار شده است .بدینصورت كه بر اثر درمان
خودشفقت ورزي میانگین مؤلفه تحمل پریشانی و تنظیم هیجان مثبت در گروه آزمایش افزایش معنیدار و
مؤلفه تنظیم هیجان منفی و حساسیت اضطرابی دچار كاهش معنیدار شده است .همچنین با توجه به اندازه
اثر متغیرهاي فوق میتوان گفت كه به ترتیب  2/66 ،2/62 ،2/11و  2/68تغییرات متغیرهاي تحمل پریشانی،
تنظیم هیجان مثبت و منفی و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه توسط عضویت گروهی (درمان خودشفقت
ورزي) تببین میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان خودشفقت ورزي بر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و
حساسیت اضطرابی زنان مطلقه انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد كه درمان خودشفقت
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سطح

توان
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ورزي بر تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه مؤثر بوده است (.)P<0/001
بدینصورت كه این درمان توانسته تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی مثبت زنان مطلقه را افزایش و حساسیت
اضطرابی و تنظیم هیجانی منفی را كاهش دهد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي بالث و ایزنلوهر-ماول
()2217؛ تاننبام و همکاران ()2217؛ ونگ و همکاران ()2217؛ االین و هالینز ()2216؛ سویسا و ویلکامپ
()2211؛ اسمیت و همکاران ()2214؛ كیونگ ()2219؛ یارنل و همکاران ()2219؛ ترچ ()2212؛ ورن و

پژوهشگران در نتایج پژوهش خود نشان دادهاند كه خودشفقت ورزي به دلیل ارتباط قوي با بهزیستی
روانشناختی ،انگیزه درونی ،خوشبینی و تزریق توانایی مواجهه به افراد بهجاي اجتناب ورزي ،میتواند
آسیبهاي روانشناختی را كاسته و به بهبود مؤلفههاي روانشناختی افراد منجر گردد .بر این اساس لی
(2211؛ به نقل از كیونگ )2219 ،1در پژو هش خود دریافت افرادي كه داراي صفت خود مهربانیاند،
سالمت روانی بیشتري را نسبت به افرادي كه خودشفقت ورزي كمتري دارند،تجربه میكنند؛ زیرا تجربه
درد و شکست از طریق خود محکومسازي ،احساس انزوا و بزرگنمایی افکار و احساسات تقویت میشود.
سویا و ویلکام )2211( 2نیز نشان دادهاند كه بهكارگیري خودشفقت ورزي میتوان د از میزان افسردگی،
اضطراب و استرس افراد بکاهد.
نتایج پژوهش اسمیت و همکاران ( )2214نیز نشان داد كه درمان خودشفقت ورزي باعث افزایش توجه
آگاهانه به حال ،خوشبینی و خودكارآمدي میشود .همچنین یافته هاي پژوهشی یارنل و همکاران ()2219
نشان داد كه افراد داراي خودشفقت ورزي باالتر ،در زمینه حل تعارضات درون و میان فردي داراي سازش
بیشتري هستند و آشفتگی عاطفی و روانشناختی كمتري را گزارش میكنند .این كاهش آسیبهاي عاطفی
و روانشناختی سبب میشود كه از میزان مؤلفههاي آسیب زاي روانی همچون اضطراب نیز كاسته شود
(هولیس والکر و كولوسیمو ) 2211 ،9و بر این اساس از میزان حساسیت وي نیز به اضطراب كم میشود .از
طرفی نتایج پژوهشها نشان داده است كه مداخله خودشفقت ورزي میتواند انعطافپذیري روانشناختی
افراد را نیز افزایش میدهد (مورین و همکاران .)2211 ،4انعطافپذیري روانشناختی نیز میتواند قدرت
مقابله ،حل مسئله و فرضیهسازي را در فرد افزایش دهد .این فرایند سبب میشود تا زنان مطلقه بهتر بتوانند
با شرایط جدید خود مواجهه و سازگار شده و قدرت تحمل خود را ارتقا دهند.
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دانسون )2211( 1و دیمینوف )2219( 2نیز بیان كردهاند كه خودشفقت ورزي با كاهش نشخوار فکري
میتواند منجر به افزایش تابآوري و تنظیم شناختی هیجانی شود .چرا كه خودشفقت ورزي ،نیازمند
آگاهی بهوشیارانه از هیجانات خود بوده (بنت -گلمن ) 2221 ،9و بر اساس آن افراد دیگر از احساسات
دردناک و ناراحتكننده اجتناب نمیكنند ،بلکه با مهربانی ،ف هم و احساس اشتراكات انسانی ،به آنها
نزدیک میشوند؛ بنابراین ه یجانات منفی به حالت احساسی مثبتتري تبدیل میشوند و به افراد فرصت
می دهند كه این فرایند قدرت تحمل افراد و مدیریت هیجانات را افزایش میدهد .همچنین شفقت خود به
فعالسازي نظام تسکین خود كمک میكند و بنابراین به كاهش احساس ترس و كنارهگیري در افراد منجر
میشود (ترچ .)2212 ،این شرایط میتواند منجر به كاهش حساسیتهاي اضطرابی زنان مطلقه شود.
محدودیتها و پیشنهادها
پژوهش حاضر با محدودیت هایی همچون محدودیت جامعه آماري (زنان مطلقه) ،محدودیت در نمونهگیري
تصادفی (نمونهگیري در دسترس) ،محدودیت جغرافیایی (شهر تهران ) و عدم برگزاري مرحله پیگیري
مواجه بود .لذا توصیه میگردد پژوهش حاضر با جامعه آماري و محدوده جغرافیایی دیگر و نیز با شیوه
نمونهگیري تصادفی و برگزاري مرحله پیگیري انجام شود تا روایی بیرونی پژوهش ارتقاء یابد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از همه زنان شركتكننده در پژوهش ،خانواده هاي آنان و مسئولین مراكز مشاوره ،تشکر و
قدردانی میگردد.
منابع
آبرویی ،مریم .)1988( .بررسی عوامل پیشبینی كننده طالق در زوجین شهر اصفهان .پایاننامه كارشناسی
ارشد مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان.
افخمی ،ایمانه؛ بهرامی ،فاطمه؛ فاتحی زاده ،مریم .)1986( .بررسی رابطه میان میزان بخشودگی و تعارض
زناشویی زوجین در استان یزد .فصلنامه خانواده پژوهی .سال سوم .شماره .491-442 .3
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امین الرعایا ،رضوان؛ كاظمیان ،سمیه؛ اسمعیلی ،معصومه .)1931( .پیشبینی تحمل پریشانی بر اساس مؤلفههاي
ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه ،فصلنامه زن و جامعه.31-127 :)4(7 ،
بهمنی ،محمود؛ فالح چاي ،سید رضا؛ زارعی ،اقبال .)1932( .بررسی و مقایسه عدالت میان زوجین رضایتمند
و داراي تعارض ،فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده.982-38 ،)1(9،
جعفري ندوشن ،علی؛ زارع ،حسن؛ حسینی هنزایی ،اعظم؛ پور صالحی نویده ،مرضیه .زینی مرضیه.)1934( .

شهرستان یزد ،فصلنامه زن و جامعه.1-16 :)2(6 ،
سید غالمی ،فرزانه؛ جعفري ،اصغر؛ قمري ،محمد .)1932( .اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی -رفتاري
در كاهش عالئم حساسیت اضطرابی ،زن و مطالعات خانواده.111-192 :)13(1 ،
عجم ،علیاكبر؛ فرزان فر ،جواد؛ شکوهی فرد ،حسین .)1939( .بررسی نقش شفقت خود در سالمت عمومی
و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .نشریه
آموزش پرستاري.3-16 :)1(12 ،
عزیزي ،علیرضا .)1983( .اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی در پیشگیري از عود و بهبود تنظیم هیجانی
و مهارتهاي تحمل پریشانی افراد مبتال به مواد مخدر ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران.
عزیزي علیرضا ،میرزایی آزاده ،شمس جمال .)1983( .بررسی رابطه تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی با میزان
وابستگی دانشجویان به سیگار ،مجله حکیم.11-13 ،)1(19 ،
كرد ،بهمن .)1931( .پیشبینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاري بر اساس ذهن آگاهی و شفقت ورزي به
خود .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.282-279 :)94(16،
موسوي ،فرزانه .) 1932( .بررسی روابط حساسیت اضطرابی و پنج عامل بزرگ شخصیت با پیشرفت تحصیلی
در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز .تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،پایاننامه كارشناسی ارشد.
یوسفی ،فریده .)1981( .بررسی رابطه راهبردهاي شناختی هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان
مراكز راهنمایی استعدادهاي درخشان ،فصلنامه كودكان استثنایی.871-832 :)4(6 ،
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