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اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر کنترل خشم و خودکارآمدی
زنان دارای همسر معتاد در شهر مشهد
الهه اسلمی1٭ ،ملیحه امیری راد ،2شکوفه

موسوی3

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر کنترل خشم و
خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد در مشهد بود .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی ،با پیشآزمون
 پسآزمون بود .جامعه آماری شامل زنان دارای همسر معتاد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیادسازمان بهزیستی که از طریق نمونهگیری در دسترس و هدفمند  30نفر انتخاب و بهصورت تصادفی
 15نفر در هر گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .از پرسشنامه کنترل خشم ()Spielberger, 1999
جهت سنجش بیان و کنترل خشم و از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ( Schwartz and Jerusalem,
 )1982بهمنظور سنجش خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد استفاده شد .گروه آزمایش در  8جلسه
 120دقیقهای آموزش شفقت شرکت کردند .یافتههای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که
درمان شفقت به خود بر کاهش برونریزی خشم و درونریزیخشم و بر افزایش خودکارآمدی زنان
تأثیر معنادار داشت .نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر شفقت ،روش مؤثری برای کاهش برونریزی و
درونریزی خشم و همچنین افزایش خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد است.
واژههای کلیدی :خودکارآمدی ،زنان دارای همسر معتاد ،شفقت به خود ،کنترل خشم.

 1دکتری روانشناسی ،استادیار دانشگاه ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ص .پ ،19395 -3697 .تهران ،ایران.
2

گروه روانشناسی ،کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه پیام نور اصفهان ،ایران.

3

دکتری روانشناسی ،استادیار دانشگاه ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ص .پ ،19395 -3697 .تهران ،ایران.

٭

نویسنده مسئول مقالهAslami_e@yahoo.com :

50

اثربخش ی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر کنترل خشم و خودکارآمدی...

مقدمه
سوووصمصوورف مواد مخدر و مسووهله اعتیاد یکی از مهمترین مشووک ت عصوور حاضوور اسووت که
گسوووترهای جهانی پیداکرده ،پا از مرزهای بهداشوووتی -درمانی فراتر نهاده و به یک معضووول روانی،
اجتماعی و خانوادگی تبدیلشوده اسوت .بیتردید اولین ضوربههای اعتیاد بر پیکر خانواده وارد میشوود
که نتیجه آن برای خانواده پریشانحالی ،نگرانی ،از بین رفتن کنترل ،نظم و انضباط و به وجود آمدن
هرج و مرج و بیبندوباری اسووت که این بیبندوباری زمینهسوواز و فرصووتی برای فسوواد اسووت .از
عمدهترین آسوووی های خانوادگی اعتیاد ،تأثیر بر روابط عاطفی ،جنسوووی و روانی زن و شووووهر در
خانواده است (.)Sohrabi & Jafari Roshan, 2016
بنابراین در چنین خانوادههایی زن در نقش همسر در امنترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده با
آسی های جدی مواجه می شود و در شرایطی که باید محیط خانه ،مأمن امنیت ،آرامش و آسایش
باشد؛ اما او در هراس و ناامنی بسر میبرد ( .)Nezafat, 2016زنان دارای همسر سوصمصرف مواد ،به
فرض مقاومت میبایست ،بیشترین فشارها را از هر سو تحمل کنند و بهتنهایی مسهولیت یک خانواده
نابسامان را به دوش بکشند (.)Zamani, 2017
مطالعات متعدد نشان دادهاند که یکی از مهمترین و شایعترین اخت الت و آسی های
روانشناختی که ممکن است زنان دارای همسر معتاد را درگیر خود کند عدم کنترل خشم 1است هر
چند خشم یک امر طبیعی و سالم است اما بروز آن به شیوه نامناس میتواند تأثیر مخربی بر جسم
و س مت روانشناختی افراد در خانواده و اجتماع داشته باشد ( ;Lök, Bademli, Canbaz, 2018
.)Hong & Kim, 2020
یکی از مسائلی که باعث رفتار خطرجویی میشود و میتواند س مت روانی زنان خصوصاً
زمانی که مهارت مورد نیاز در کنترل و مدیریت آن کس نکردند  ،به خطر بیاندازد ،خشم است.
انجمن روانشناسی آمریکا خشم را بهعنوان یک هیجان مفید تعریف میکند که اگر خارج از کنترل
باشد و روابط میان فردی را تحت تأثیر قرار دهد ،میتواند مخرب هم باشد ( Sadri Damirchi,
.)Asadishishegaran & Esmaeli Ghazivaloii, 2017
خشم میتواند به شیوههای گوناگون ایجاد شود و اثرات بسیاری بر ابعاد جسمانی و روانی داشته
باشد .مطالعات متعددی درزمینۀ ارتباط خشم با اعتیاد انجامشده که بیانگر این است که مصرف
مواد در بسیاری موارد با خشم و خشونت همبودی دارد ( .)Rasouli, 2011هدف از کنترل خشم،
کاهش احساسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم ،افزایش آگاهی افراد نسبت به
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( Nasery fadafan, Noohi,

خشم آموزش شیوهها و راهبردهای مؤثر بهمنظور کنترل آن است
.)Aghaei, 2018
با مرور پژوهشهایی که در چندساله اخیر در مورد زنان دارای همسر معتاد صورت گرفته،
یکی از عللی که میتواند بهزیستی یک خانواده معتاد را تحت تأثیر قرار دهد ،حس ناتوانی و نداشتن
کنترل بر وضعیت موجود ،عدم اعتمادبهنفس و نداشتن انگیزه برای آیندهای روشن است که به افراد
خانواده احساس عدم خودکارآمدی 1را منتقل میکند .مفهوم خودکارآمدی ،توسط آلفرد بندورا
شکلگرفته است و در نظریه او خودکارآمدی به اعتقاد و باور مسلم فرد از قدرت و توانمندی خود
برای انجام دادن عملی خاص است ( & Zemestani, Sohrabi & Taher Pour, 2019; Basharpoor
.)Safer & Robinson, 2010; Ahmadi, 2020
خودکارآمدی ،روی میزان قدرت و مسهولیتپذیری فرد و کوشش او برای رسیدن به
ارزشگذاریهایش کار میکند و از طرفی آدمی دارای نوعی سیستم خودکنترلی است که از طریق
آن سیستم بر عواطف و رفتارهای خود میتواند کنترل داشته باشد و سرنوشت خود را تعیین کند و
افرادی که حس خودکارآمدی ضعیفی داشته باشند از رفتارها و اعمال چالشبرانگیز اجتناب کرده و
بر ناکامی شخصی و نتایج منفی آنها متمرکز میشوند و این موج عدم اعتمادبهنفس آنها در
تحقق توانایی و قابلیتهایشان میشود ( .)Basharpoor & Ahmadi, 2020خودکارآمدی ،بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر میزان استقامت ،تعهد و ت ش برای دستیابی به هدف ،اثر میگذارد
(.)Khoshnevisan & Afrooz, 2011
بهواسطۀ خودکارآمدی تجربیات ،توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام میشوند ( Naeimi,
 )Ashofte & Talebi, 2016و خودکارآمدی بر چگونگی رویارویی با مشک ت و ناتوانیها ،س مت
هیجانی ،جسمانی ،تصمیمگیری و مقابله با استرس تأثیرگذار است ( Lotfinia, Mohebb & Abdoli,
 .)2013همچنین یافتههای (  )Manning, Rogers, Bakhshaie, Hogan & Buckner, 2018نشان
دادند که تحمل آشفتگی با خود کارآمدی باال ارتباط دارد.
با توجه به اینکه س مت جسمانی و روانی جامعه بهس مت خانوادهها وابسته است و در این میان
زنان بهعنوان یاریگر نقشی حیاتی و غیرقابل انکار در خانواده به عهدهدارند ،بنابراین نگاه ویژه بهس مت
روانی زنان ضرورت پیدا میکند زیرا که کمک بهس مت روانی کل جامعه است .در این میان یکی از
روشهایی است که میتواند در کاهش اثرات زیانبار مصرف مواد بر زنان دارای همسر معتاد مؤثر
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باشد شفقت به خود 1است ،شفقت به خود یعنی توانایی پذیرش جنبههای نامطلوب و منفی زندگی
است (.)Neff & Germer, 2013; Basharpoor, Ahmadi, 2020
با استناد به مطالعات پژوهشگران پیشین میتوان اظهار داشت که درمان متمرکز بر شفقت
منجر به ثبات و تحمل آشفتگیهای هیجانی میشود ( )Neff, 2011و اینکه فردی که شفقت باالیی
دارد ،هیجانات و خلق مثبت بیشتر و هیجانات منفی کمتری را تجربه میکند (.)Sajjadian, 2018
همچنین کسانیکه شفقت باالتری دارند احساس حقارت کمتری نسبت به افراد دیگر دارند
()Choi, Lee, & Lee, 2014؛ بنابراین شفقت بهعنوان یک راهبرد مقابلهای هیجان محور مفید در
نظر گرفته شده؛ زیرا موج احساس مراقبت و ارتباط مناس افراد میشود .در نتیجه ،به لحاظ
هیجانی آرام میشوند .شفقت شامل؛ حساسیت داشتن نسبت به رنج دیگران ،آگاهی از غمها ،میل
به تسلی رنجهای دیگران و داشتن یک دیدگاه بدون قضاوت از اشتباهات افراد است ( Deniz, Kesici
.)& Sumer, 2008
در این نوع آموزش از تجربه هیجانهای آزاردهنده و نامطلوب جلوگیری نمیشود ،بلکه ت ش
میشود احساسات به صورتی مهربانانه مورد پذیرش واقع شود؛ سپس عواطف منفی به عواطف مثبت
تغییر میکنند و فرد راههای جدیدی برای مقابله پیدا میکند؛ بنابراین افرادی که نسبت به خود،
شفقت خود باالتری دارند در تجربه اتفاقات ناخوشایند ،احساسات منفی کمتری را تجربه میکنند
(.)Valizadeh, Dortaj, Delavar & Hajializadeh, 2018
فردی که بهدرست ی به خود شفقت بورزد از س متی و بهزیستی روان بیشتری برخوردار است؛
یعنی فرد با م یمت ،خود را برای تغییرات زندگی ترغی نموده و الگوهای رفتارهای مضر و نامطلوب
خود را اص ح میکند؛ بنابراین میتوان بیان کرد برتری این پژوهش نسبت به تحقیقات پیشین این
است که شفقت میتواند از راههای مختلف بهعنوان یک راهبرد تنظیم هیجان در نظر گرفته شود در
واقع ،مواجهشدن با هیجان را مدنظر قرار میدهد تا اجتناب کردن از آن ،افراد با شفقت خود باالتر،
اجتناب کمتری نسبت به شرایط دارند و بیشتر از راهبردهای مسهله محور استفاده میکنند ( Salehi
.)& Sajjadian, 2018
جمعبندی شواهد پژوهش بهطورکلی نشان میدهد که شفقت به خود در طیف گستردهای
از اخت الت و انحرافات روانی اثرگذار است ،بهخصوص درزمینۀ اخت الت مربوط به اضطراب ،کنترل
خود در ابراز خصومت و نشخوارهای فکری و خشم و عزتنفس و همچنین توانسته بهصورت مؤثری
به درمان و کاهش نشانگان مرضی کمک کند و ع وه بر این شفقت در تنظیم هیجانات و استرس
مفید واقع شده است ( .)Finlay-Jones, Rees & Kane, 2015محقق در این پژوهش به دنبال بررسی
self-compassion
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اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر کنترل خشم و خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد در
شهر مشهد بود.
روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی است با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتاد که به سازمان بهزیستی شهرستان
مشهد در سال  1398مراجعه کردند تشکیل داده بود .در پژوهش حاضر تعداد  40نفر از زنان دارای
همسر معتاد به شیوۀ نمونهگیری هدفمند که معیارهای الزم برای ورود به مطالعه از جمله (زندگی با
همسر معتاد و گذشت حداقل  3سال اززندگی مشترک ،همسر در حال مصرف باشد ،دامنه سنی 20
تا  50سال و حداقل سواد برای درک مطال آموزشی) را داشتند انتخاب و در نهایت  30نفر که نمرۀ
پرسشنامۀ خشم و خودکارآمدی آنها زیرخط برش بود بهعنوان نمونه برگزیده شدند این نمونه 30
نفری با انتساب تصادفی در دو گروه  15نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
محتوای جلسات در جدول  1بر اساس ترکیبی از ساختار جلسات گیلبرت و استفاده از
کتابهای شفقت و مطال محقق ساخته و با تائید  8کارشناس با مدرک دکتری روانشناسی و مشاوره
خانواده روایی محتوا و ظاهری آن مورد تائید قرار گرفت .گروه آزمایش در  8جلسه  120دقیقهای
آموزش دیدند .پس از اتمام جلسات مجدداً پرسشنامه کنترل خشم و خودکارآمدی بهعنوان پسآزمون
بین دو گروه شرکتکننده اجرا و نمرات هر دو گروه در این پرسشنامهها با نمرات قبلی آنها مقایسه
شد.
جدول  -1خالصه جلسات شفقت به خود
جلسه :1اهداف :آشنایی با اصول کلی شفقت .محتوای کلی جلسات :اجرای پیشآزمون -معارفه اعضا  -انتظاراتی که اعضاص از
جلسات آموزشی دارند -تعیین اهداف و قوانین گروه توسط مشاور ،انتظارات مشاور و توافق دربارۀ آنها ،آشنایی با مفاهیم کلی
شفقت ،شرحی از ویژگیهای شفقت به خود؛ نگاه بدون سرزنش و قضاوت چیست؟ مقایسه مغز قدیم و میانی و جدید ،آموزش
تنفس .تکلیف خانگی :به خود و اعمالشان هوشیار باشند .رفتار و گفتارشان مربوط به چه قسمت مغز است؟ تنفس صحیح.
رفتار مورد انتظار :آشنایی کلی با درمان شفقت.
جلسه :2اهداف آگاهی در زمان حال و توضیح کامل شفقت .محتوای کلی جلسات :بررسی جلسه قبل ،بازخورد اعضاص .شرح
شفقت و تفاوت آن با ترحم و دلسوزی به خود؛ و عزتنفس .تمرین وارسی بدنی برای تنشزدایی .فواید شفقت .چطور درد و
رنجمان را از طریق ذهن آگاهی (درزمان حال بودن) مدیریت کنیم؟ شرح اصول ذهن آگاهی .تمرین تنفس و خیره شدن آرام.
تکلیف خانگی :تنفس عمیق و خیره شدن آرام.و تمرین وارسی بدنی .رفتار مورد انتظار :آشنایی با ذهن آگاهی یا در زمان حال
بودن.
جلسه  :3اهداف :فواید خود شفقتی .مهربانی با خود از طریق خود مراقبتی .محتوای کلی جلسات :مرور جلسه پیشین شرح
مهربانی با خود ،رابطه شفقت در روابط زناشویی .تمرین خلق یک مکان امن و رنگ شفقتآمیز ،آموزش مراقبت از خود .آموزش
درماندگی خ ق( .حل مسهله) کلیپ استعاره بات ق شنی؛ و هیوال تمرین تنفس و خود مشفق .تکلیف خانگی ذکر  5مورد مراقبت
از خود؛ انجام  3کار که مراقبت از خود را نمایان میکند حل مسهله در مورد یکی از چالشهای هفته .رفتار مورد انتظار :پذیرش
خود.
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جلسه  :4اهداف :یافتن جایگاه شفقت در زندگی.کنترل خشم.درک و پذیرش و م یمت خود و دیگران.
محتوای کلی جلسات :بررسی جلسه قبلی.کلیپ اتوبوس برای نشخوارهای فکری مشارکت اعضا در رابطه باخشم از همسر معتاد
و راههای کنترل آن .آموزش خود گوییهای مثبت با استعاره آب و هوا ،آموزش شفقت نسبت به دیگران .با استفاده از صندلی خالی
اجازه عقدهگشایی در صورت درخواست اعضاص ،تصویرسازی شفقت برای دیگران.
تکلیف خانگی :فهرستی از مسائلی که شما را عصبانی میکند .تصویرسازی خود مشفق و توجه به مکان امن ،شیص یا رنگ مورد
ع قه در زمان نشخوار فکری و تشویش .رفتار مورد انتظار :کنترل احساسات.
جلسه  :5اهداف :پرورش اشتراکات انسانی و مدیریت احساسات و عواطف دشوار و حساسیت به رنج و درد و دل اعضاص .محتوای
کلی جلسات :مرور جلسه پیشین خواندن نامه و هوشیار کردن عواطف اعضا و بیان درد و رنج اعضاص بعد از آن ،موانع از بین بردن
این درد و رنجها .همدلی اعضا باهم از طریق به اشتراک گذاشتن تجربههای خود ،آموزش پذیرش شکست و اشتباهات خود بدون
قضاوت و احساس گناه .پیامدهای عدم بخشش و پذیرش همسر .کلیپ مهمان ناخوانده برای پذیرش دیگران.
تکلیف خانگی :اگر من با خودم شفقت داشته باشم این کارها را انجام میدهم .چطور میتوانم نسبت به همسرم پذیرش داشته
باشم؟ رفتار مورد انتظار :پرورش اشتراکات انسانی ،بخشش.
جلسه :6اهداف :کشف ارزشهای اصلی .محتوای کلی جلسات :مرور جلسه پیشین .موانع شفقت به خود .چه چیزی برای شما
ارزشمند است؟ آموزش روشهای تقویت خود ارزشمندی عمیق زندگی کردن و تماشای نکات مثبت زندگی تمرین تنفس
تصویرسازی یک خود مشفق توضیح کامل مهارتهای شفقت به خود.
تکلیف خانگی :تصویرسازی قدردانی از خود ،ذکر  10مورد از ارزشهای خود و  10مورد از ارزشها و ویژگیهای مثبت همسر.
رفتار مورد انتظار :رشد احساس خود ارزشمندی و معنا دهی به زندگی.
جلسه :7اهداف :شناسایی احساسات متناقض ،التیام زخم روانی ،احساس توانمندسازی خود و معنا دهی به زندگی .محتوای کلی
جلسات :مرور جلسه قبلی .انگیزه مراقبت از خود ،اهداف هوشمندانه و اولویتبندی آنها برای داشتن معنای بیشتر در زندگی،
شناسایی احساسات متناقض (خود انتقادگر) تمرین ذهن آگاهی .آموزش نوشتن نامه مشفقانه به خود (از طرف یک فرد دیگر و
ذکر نقصها) .آرامسازی با تصویرسازی ذهنی .تغییر روابط خود با دیگران خارج ازتعصبات منفی و پذیرش.
تکلیف خانگی :داشتن اهداف هوشمندانه برای ایجاد و معنا دهی بیشتر به زندگی در همسران مردان معتاد ،تمرین ذهن آگاهی
و خود شفیق بر روی دیگران ،شناسایی و ارتباط بین افکار عواطف و احساسات متناقض .نوشتن نامه مهرانگیز به خود .رفتار مورد
انتظار :مراقبت از خود و آگاهی از افکار و احساسات متناقض و هدفگذاری.
جلسه  :8اهداف :جمعبندی و مرور مباحث آموزشی .محتوای کلی جلسات .بازخورد اعضای گروه.تمرین تنفس جمعبندی مروری
بر تمرینات کل دوره -اجرای پسآزمون.
تکلیف خانگی :مرور تمرینات آموزشی ،برنامهریزی شفقت ،برای تمام عمرم( :در مسائل جسمانی ،روحی و روانی) ،برنامه شفقت
به خود در ارتباط شفیقانه با دیگران .رفتار مورد انتظار :بهکارگیری شفقت در زندگی روزمره برای تمام عمر.

در این پژوهش از پرسشنامههای کنترل خشم اسپیلبرگر و خودکارآمدی عمومی شوارتز استفاده
شد.
پرسشنامه کنترل خشم

اسپیلبرگر:1

نسخه اصلی در سال  1988توسط اسپیلبرگر و
( Naveedy,

همکاران با  44ماده و فرم تجدیدنظر شده آن در سال  1999با  57ماده تدوین شد
 .)2009هر آیتم در درجهبندی  4تایی از هرگز ( )1تا تقریباً همیشه ( )4نمرهگذاری میشود .سؤاالت
در  3بخش اصلی تنظیمشده است :بخش  )1حالت خشم )S.A( 2شامل سه خرده مقیاس :الف)

Spielberger’s anger control questionnaire
State Anger

1
2
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احساس خشم ،1ب) نیاز شدید به بیان ک می خشم ،2ج) نیاز شدید به بیان فیزیکی خشم ،3بخش
 )2صفت خشم )T.A( 4شامل  2خرده مقیاس ،الف) خلقوخوی خشمگین 5ب :واکنش خشمناک.6
بخش  )3یک اندازه کلی از بیان و کنترل خشم را بیان میکند و شامل  4خرده مقیاس الف) برونریزی
خشم)AX. O( 7؛ ب) درونریزی خشم)AX.I( 8؛ ج) کنترل برونریزی خشم)AC.O( 9؛ چ) کنترل
درونریزی خشم )AC.I(10است .در این پژوهش شاخص بیان و کنترل خشم که شامل  4خرده
مقیاس درونریزی خشم ،برونریزی خشم ،کنترل برونریزی خشم و کنترل درونریزی خشم است،
مورد بررسی قرار گرفت (.)Speilberger, 1999
ضری آلفای کرونباخ در بررسی ( )Naveedy, 2009برای مقیاسهای حالت خشم و صفت خشم
به ترتی  0/88و  0/85و متوسط آن  0/76و برای بیان خشم و کنترل خشم و شاخص کلی خشم
 0/71اع م کرده؛ از روش بازآزمایی برای بررسی پایایی که بعد از دو بار اجرا ضرای همبستگی
محاسبه شده برابر  0/76و همه ضرای باالتر از  0/70بودند؛ در پژوهش ( Nikdel, Pirasteh
 )Motlagh, 2015ضری آلفای کرونباخ در بخشهای خشم حالت ،خشم صفت ،کنترل خشم بیرونی
و کنترل خشم درونی به ترتی برابر 0/81 ،0/88 ،0/94 ،و  0/83بوده .میزان آلفای کرونباخ در
پژوهش حاضر در احساس خشم0/88 ،؛ نیاز به بیان ک می 0/93 ،و نیاز به بیان فیزیکی0/95 ،؛ خلق
خشمگین 0/90 ،و واکنش خشمناک 0/88؛ برونریزی خشم0/67 ،؛ درونریزی خشم0/74 ،؛ کنترل
برونریزی خشم 0/77 ،و کنترل درونریزی خشم 0/73است.
خودکارآمدی عمومی شووارت  :11در سوال  1982توسوط ()Schwartz and Jerusalem, 1982
سواخته شود ،شوامل  10آیتم اسوت که خودکارآمدی را بر اسواس گرایش آزمودنی میسونجد؛ آیتمها بر
اسواس مقیاس  4درجهای از اصو ً صوحیح نیسوت ( )1تا کام ً صوحیح اسوت ( )4میباشود .دامنه نمرات
 1تا  40اسوت ،هرچه نمره به  40نزدیکتر باشود خودکارآمدی بیشوتر اسوت .در پژوهش ( Rabbani
 )Bavojdan, Nikazin, Kaviani & Khezri Moghadam, 2012پایایی آن را  0/82به دسوت آورده
1

State Anger/ Feeling
State Anger/ Verbal
3
State Anger/ Physical
4
Trait Anger
5
Trait Anger/ Temperament
6
Trait Anger/ Reaction
7
Anger Expression- Out
8
Anger Expression- In
9
Anger Control- Out
10
Anger Control- In
11
general self-efficacy questionnaire
2
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و ( )Schwarzer & Jerusalem, 1995پوایوایی این مقیواس بوه روش آلفوای کرونبواخ  0/89گزارش
کردند؛ ضری آلفای بهدست آمده در پژوهش حاضر 0/84 ،بود.
یافتههای پژوهش
مجموع شرکتکنندگان در پژوهش  30نفر بودند که از این تعداد  15نفر در گروه آزمایش و
 15نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در
پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروهها گزارش شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،2
میانگین نمرات دو خرده مقیاس بیان خشم یعنی برونریزی خشم و درونریزی خشم برای گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش و نمرات دو خرده مقیاس کنترل خشم
برای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش داشته است و بر اساس نتایج
مندرج در جدول  ،2میانگین نمرات خودکارآمدی برای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به
پیشآزمون افزایش داشته است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بررسی
گروه
متغیر

مرحله

آزمایش ()n=15
میانگین (انحراف معیار)

کنترل ()n=15
میانگین (انحراف معیار)

برونریزی خشم

پیشآزمون
پسآزمون

(20/26 )5/77
(17/06 )3/26

(17/13 )3/29
(17/33 )3/55

درونریزی خشم

پیشآزمون
پسآزمون

(22/46 )1/99
(17/26 )2/43

(21/93 )2/37
(21/53 )3/50

کنترل برونریزی

پیشآزمون
پسآزمون

(18/86 )5/16
(21/93 )4/58

(20/60 )3/24
(20/73 )3/23

کنترل درونریزی

پیشآزمون
پسآزمون

(18/60 )4/27
(22/00 )3/52

(19/46 )3/50
(19/60 )3/54

خودکارآمدی

پیشآزمون

(20/93 )4/28

(22/13 )2/32

پسآزمون

(30/66 )3/47

(22/00 )2/23

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول 3نشان میدهد با کنترل اثر نمرات پیشآزمون،
بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر جدیدی که از ترکی خطی نمرات پسآزمون خرده
مقیاسهای بیان و کنترل خشم بهعنوان متغیرهای وابسته حاصل شده ،تفاوت معناداری وجود دارد
( =0/62پی یی تریس .)F )4،21(= 8/83, p<0/001 ،مقدار  dکوهن برای بیان و کنترل خشم 2/55
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است که اندازه اثر بزرگی میباشد؛ یعنی تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در بیان و کنترل خشم
در مرحله پسآزمون زیاد بوده است.
جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت مقایسه بیان و کنترل خشم در دو گروه
df

 dfخطا

مقدار F

مقدار معناداری

21

8/83

0/001

2/55

8/83

0/001

2/55

0/001

2/55

0/001

2/55

شاخص

مقدار

پی یی تریس

0/62

4

المبدای ویلکز

0/37

4

21

تی هتلینگ

1/68

4

21

8/83

ریشه ی رو

1/68

4

21

8/83

فرضیه

اندازه اثر (d
کوهن)

جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نمرات هر یک از خرده مقیاسهای بیان و
کنترل خشم در مرحله پسآزمون بهصورت جداگانه ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها در جدول4
نشان میدهد که بین آزمودنیهای دو گروه در نمرات پسآزمون خرده مقیاسهای برونریزی خشم
( )p=0/001و درونریزی خشم ( )p<0/001تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس شاخصهای
توصیفی مندرج در جدول ،2این تفاوت بهگونهای است که میانگین نمرات پسآزمون هر دو خرده
مقیاس برونریزی خشم و درونریزی خشم برای گروه آزمایش که آموزش شفقت به خود را دریافت
کردهاند ،بهطور معناداری کمتر از میانگین نمرات گروه کنترل است .نتایج این جدول همچنین نشان
میدهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در دو خرده مقیاس کنترل برونریزی و کنترل درونریزی
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p>0/05بر اساس نتایج مندرج در جدول ،4مقادیر  dکوهن برای دو
خرده مقیاس برونریزی خشم و درونریزی خشم بزرگتر از  0/8است که اندازه اثر بزرگ میباشند؛
یعنی تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در این دو خرده مقیاس در مرحله پسآزمون زیاد بوده
است .همچنین این نتایج نشان میدهد با وجود عدم معناداری آماری برای دو خرده مقیاس کنترل
برونریزی و کنترل درونریز ،مقادیر اندازه اثر برای آنها متوسط میباشد؛ یعنی از لحاظ این دو
خرده مقیاس بین گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت متوسط بوده است.
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جدول  .4نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها برای خرده مقیاسهای بیان و کنترل خشم
متغیر
برونریزی
خشم
درونریزی
خشم
کنترل
برونریزی
کنترل درون-
ریزی

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

مقدار
معناداری

اندازه اثر
(d
کوهن)

گروه

32/01

1

32/01

7/92

0/01

1/12

خطا

97/03

24

4/04

گروه

155/36

1

155/36

خطا

96/54

24

4/02

گروه

20/89

1

20/89

خطا

196/09

24

8/17

گروه

29/42

1

29/42

خطا

208/25

24

8/67

38/61

2/55

3/39

0/001

0/12

0/07

2/50

0/62

0/73

بهمنظور آزمون فرضیه دوم (آموزش مبتنی بر شفقت به خود بر خودکارآمدی در زنان دارای همسر
معتاد شهرستان مشهد مؤثر است) پس از بررسی پیشفرضها یعنی نرمال بودن دادهها و همگنی
واریانسها با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرونف و لوین از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده
شد .نتایج این تحلیل در جدول  5ارائه شده است .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در
جدول  5نشان داد که اثر نمرات پیشآزمون معنادار میباشد ( .)F=57/35 , p<0/001بدین معنا که
بین نمرات پیشآزمون خودکارآمدی و نمرات پسآزمون این متغیر رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین ،نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهد پس از کنترل نمرات پیشآزمون ،اثر گروه بر
نمرات پسآزمون خودکارآمدی نیز معنادار میباشد ( .)F=231/35 , p<0/001بهعبارت دیگر ،بین
آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات خودکارآمدی در مرحله پسآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد .بر اساس شاخصهای توصیفی مندرج در جدول  2این تفاوت بهگونهای است
که میانگین نمرات پسآزمون خودکارآمدی گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
است .مقدار  dکوهن برای خودکارآمدی  5/68است که اندازه اثر بسیار بزرگی میباشد؛ یعنی تفاوت
بین دو گروه آزمایش و کنترل در خودکارآمدی در مرحله پسآزمون زیاد بوده است.
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جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در
خودکارآمدی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

مقدار
معناداری

اندازه اثر (d
کوهن)

پیشآزمون

162/72

1

162/72

57/35

0/001

2/91

گروه
خطا
کل

656/41
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود ،بر بیان و کنترل
خشم و خودکارآمدی در زنان دارای همسر معتاد شهرستان مشهد انجام شد .یافتههای پژوهش نشان
داد که آموزش مبتنی بر شفقت ،روش مؤثری برای کاهش برونریزی و درونریزی خشم و همچنین
افزایش خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد است .همچنین علیرغم معنادار نبودن تأثیر مداخله بر
دو مؤلفه کنترل برونریزی و کنترل درونریزی خشم ،اما نتایج جداول و تفاوت میانگینها حاکی از
تفاوت بین نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون و تأثیر مداخله بر افزایش مولفه کنترل
برونریزی و درونریزی خشم بود.
شفقت به خود نقش مؤثری در تنظیم هیجانات از جمله خشم دارد .بهاینترتی وجود نگرش
مشفقانه در افراد ،به آنها کمک میکند میان خود و دیگران پیوند احساس کنند و بهواسطۀ این
احساس بر خشم خود غلبه نمایند؛ بر اساس آنچه گفته شد به نظر میرسد سطح باالی شفقت به
افزایش انگیزه برای حلوفصل چالشهای بین فردی ،حل مسهله سازنده و ثبات رفتاری منجر میشود.
در تحقیق حاضر افرادی که شفقت باالیی داشتند در انجام کارهای هیجانانگیز تأمل بیشتری به
کاربردند و کمتر واکنش خشمگینانه بهصورت برونریزی و درونریزی از خود بروز دادند .بهطورکلی
یافتههای این پژوهش همسو با یافتههای )Hosseinipoor & Fallah, 2019( :با عنوان اثربخشی
آموزش شفقت بر مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم ،در بررسی ( Rostami Ravi, Khodabakhshi
 )Kolaei, Zadeh Mohammadi, Pahlavan Neshan, 2017با عنوان کنترل خشم زنان دارای همسر
معتاد و ( )Neff & Beretvas, 2013, Neff, Rude & Kirkpatrick, 2007همسو است؛ و بهطور
غیرمستقیم با بخشی از یافتههای ( )Hassan Nejad Atini, 2017با عنوان اثربخشی آموزش مهارت
خودآگاهی بر کنترل خشم و با عنوان اثربخشی شفقت درمانی با تطابقهای فرهنگی بر کیفیت زندگی
و کنترل خشم ( )Dahlen, & Deffenbacher, 2001( ،)Nikdel & Pirasteh Motlagh, 2015و
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( )Calamari, & Pini, 2003همخوانی داشت .همچنین در ( & Leary, Tate, Adams, Batts Allen,

 )Hancock, 2007شفقت خود ،همانند یک ضربهگیر در مقابل اثرات وقایع منفی عمل میکند .افرادی
که شفقت خود باالیی دارند ازآنجاکه با سختگیری کمتر ،خودشان را مورد قضاوت قرار میدهند،
وقایع منفی در زندگی را راحتتر میپذیرند و خودارزیابیها و واکنشهایشان دقیقتر و بیشتر بر پایۀ
عملکرد واقعیشان است ،درعینحال که با خود مهربان هستند ،مسهولیت شخصی خود را در حوادث
منفی که به وجود آوردند ،میپذیرند (،)Valizadeh, Dortaj, Delavar & Hajializadeh, 2018
همچنین افرادی که شفقت خود پایینی دارند در ارتباط با دیگران مستبدانه و پرخاشگرانه رفتار
میکنند به این معنی که پذیرش این افراد پایین است .درنتیجه وقتی فردی با خودش سختگیرانه
برخورد میکند در ارتباط با دیگران هم سختگیرانه برخورد میکند.
در متغیر خودکارآمدی با توجه به افزایش نمره گروه آزمایش در پسآزمون میتوان گفت،
درمان مبتنی بر شفقت به خود برافزایش خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد مؤثر است .این
پژوهش با بررسیهای ( )Valizadeh, Dortaj, Delavar & Hajializadeh, 2018با عنوان ارزشیابی
بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تأثیر آن بر فعالسازی خودکارآمدی ،همسو بوده و
با بخشی از یافتههای تحقیق ( )Mousazadeh, 2017بررسیهای کلینیکی ( Salehi & Sajjadian,
 )2018و ( )Stevenson & Allen, 2017همسو بود.
در تبیین این یافته میتوان چنین استنباط کرد که انتقال ناگهانی سرپرستی از شوهر به زن،
باعث به وجود آمدن رشتههای از ناامنیها و وظایف مضاعف شامل از دست دادن درآمد ،تربیت فرزندان
و ایفای نقش دوگانه (پدر و مادر) برای زنان میشود ،در نتیجه اثر معکوس بر س مت جسم ،روان و
رضایت از زندگی زنان گذاشته و مسائل روانشناختی تازهای به بار میآورد (.)Herbst & Ifcher, 2011
افرادی که دارای احساس خودکارآمدی واضح و خوب میباشند ،هماهنگ و تقریباً باثبات هستند و از
س مت روان بیشتری برخوردارند .این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیدهاند و کمتر تحت
تأثیر وقایع روزانه و ارزیابیهای این وقایع قرار میگیرند ( & Valizadeh, Dortaj, Delavar
.)Hajializadeh, 2018
توجه به خودارزیابی درمانجو و احساساتی که نسبت به خود دارد برای بسیاری از درمانهای
روانشناختی اهمیت زیادی دارد؛ بهطور مثال سازمان بهداشت جهانی در سال ( )2016افسردگی را
یکی از شایعترین اخت الت روانی معرفی کرد که تأثیرات نامطلوب زیادی ازجمله درماندگی فرد،
کاهش عملکرد روزانه و کاهش خودکارآمدی و حتی از دست دادن زندگی را با خود به همراه خواهد
داشت ( )Valizadeh, Dortaj, Delavar & Hajializadeh, 2018با توجه به فرضیه موجود آموزش
شفقت به خود توانسته در بهبود عملکرد و افزایش توانمندی و خود کارآمدی فرد مؤثر باشد .محققانی
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از جمله ( )Germer & Neff, 2013و ( (Souza Luciana Karine, 2016در پژوهشهای خود دریافتند
که پرورش شفقت بر خود و ذهن آگاهی و اشتراکات انسان ( )Germer & Neff, 2013از مؤلفههایی
هستند که به سب آن ،خودکارآمدی را با آموزش شفقت بر خود افزایش میدهد و توانایی داشتن
ذهنی مشفق و آگاه منجر به افزایش خودکارآمدی میشود ( & Valizadeh, Dortaj, Delavar
 )Hajializadeh, 2018همانطور که در بررسیها نشان داده شد اعتیاد یکی از عوامل مخرب در
اجتماع و در نابسامانی و فروپاشی خانوادهها است؛ و از آنجا که زن عضو اصلی خانواده است و بهعنوان
هسته اصلی ،نقش اساسی در س مت اعضا خانواده دارد و س مت جامعه بهشدت تحت تأثیر س متی
آنهاست ،از طرفی شفقت از جمله عواملی است که موج سازگار شدن هر چه بیشتر انسان با نیازها
و تهدیدهای زندگی میشود ،میتوان با آموزش شفقت گروهی تابآوری این قشر آسی پذیر را
افزایش داده و آنان را با یافتن مهربانی در حق خود در زندگی جهت مواجهه و مدیریت مشک تشان
آماده نمود.
تشکر و قدردانی
محقق مرات تقدیر و تشکر خود را از سازمان بهزیستی کل شهرستان مشهد و دکتر علیرضا
اکرمینژاد و کارمندان کلینیک کامیاب که مسیر رسیدن به این هدف را هموار کردند دارد .همچنین
نهایت سپاس را از زنان دارای همسر معتاد که با همه دغدغههای خود ،بیدریغ در به انجام رسیدن
این پژوهش یاری نمودند ،ابراز میدارد.
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