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Abstract
Introduction: Delinquency is a social phenomenon and delinquents in compared to others are more affected
to psychological disorders. One of the relatively new educational methods and derived from the third wave
of psychotherapy to reduce psychological disorders is compassion focused training. Therefore, present study
aimed to determine the effect of compassion focused training on hope, life satisfaction and alexithymia of
delinquent female adolescents.
Methods: The method of this study was semi-experimental with a pretest-posttest design and control group.
The research population was delinquent female adolescents of Zahedan city in 2020 year with number of 167
people. The research sample consisted of 30 people who after reviewing the criteria to entering study were
selected by purposive sampling method and randomly assigned into two groups of 15 people. The experimental
group received compassion focused training-based Gilbert package (2009) for 8 sessions of 90-minutes and the
control group receive no training. Research tools were the questionnaires of hope, life satisfaction and Toronto
alexithymia. Data analyzed with the tests of Chi-square, independent t and multivariate analysis of covariance
in SPSS software version 22.
Results: Based on the Chi-square test the experimental and control groups were not significant difference in
terms of their age and parents' education (P>0.05). Also, based on the independent t test the experimental and
control groups in the pretest didn’t have significant difference in terms of hope, life satisfaction and alexithymia
(P>0.05), but groups in the posttest have significant difference in terms of all three variables (P<0.001). In
addition, the results of multivariate analysis of covariance showed that compassion focused training led to
increase hope (F=84.75, P<0.001) and life satisfaction (F=81.46, P<0.001) and decrease alexithymia (F=65.20,
P<0.001) of delinquent female adolescents.
Conclusions: The results indicated the effect of compassion focused training on increasing hope and life
satisfaction and decreasing alexithymia in delinquent female adolescents. Therefore, therapists and health
experts can use from compassion focused training method along with other educational methods to improve
psychological characteristics delinquent female adolescents including their hope, life satisfaction and
alexithymia.
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چکیده
مقدمــه :بزهــکاری یــک پدیــده اجتماعــی اســت و بزهــکاران در مقایســه بــا دیگــران بیشــتر بــه اختاللهــای روانشــناختی مبتــا
میشــوند .یکــی از روشهــای آموزشــی نســبتا جدیــد و برگرفتــه از مــوج ســوم رواندرمانــی بــرای کاهــش اختاللهــای روانشــناختی،
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت .بنابرایــن ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت بــر امیــدواری ،رضایــت
از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.
روش کار :روش ایــن مطالعــه نیمهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون و گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش نوجوانــان
دختــر بزهــکار شــهر زاهــدان در ســال  1399بــه تعــداد  167نفــر بودنــد .نمونــه پژوهــش  30نفــر بودنــد کــه پــس از بررســی
مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب بــا روش تصادفــی در دو گــروه  15نفــری جایگزیــن شــدند.
گــروه آزمایــش  8جلســه  90دقیق ـهای بــر اســاس پکیــج گیلبــرت ( )2009تحــت آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت قــرار گرفــت و گــروه
کنتــرل آموزشــی ندیــد .ابزارهــای پژوهــش پرسشــنامههای امیــدواری ،رضایــت از زندگــی ،و نارســایی خلقــی تورنتــو بودنــد .دادههــا بــا
آزمونهــای خــیدو ،تــی مســتقل و تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری در نرمافــزار  SPSSنســخه  22تحلیــل شــدند.
یافتههــا :بــر اســاس آزمــون خـیدو گروههــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر ســن خودشــان و تحصیــات والدیــن تفــاوت معنـیداری
نداشــتند ( .)P<0/05همچنیــن ،بــر اســاس آزمــون تــی مســتقل گروههــای آزمایــش و کنتــرل در مرحلــه پیشآزمــون از نظــر
امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی تفــاوت معنــیداری نداشــتند ( ،)P<0/05امــا گروههــا در مرحلــه پسآزمــون از
نظــر هــر ســه متغیــر تفــاوت معنـیداری داشــتند ( .)P>0/001عــاوه بــر آن ،نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد کــه
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش امیــدواری ( )F=84/75,P>0/001و رضایــت از زندگــی ( )F=81/46,P >0/001و کاهــش
نارســایی خلقــی ( )F=65/20,P >0/001نوجوانــان دختــر بزهــکار شــد.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــاندهنده تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت بــر افزایــش امیــدواری و رضایــت از زندگــی و کاهــش
نارســایی خلقــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار بــود .بنابرایــن ،درمانگــران و متخصصــان ســامت بــرای بهبــود ویژگیهــای روانشــناختی
نوجوانــان دختــر بزهــکار از جملــه امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی آنهــا میتواننــد از روش آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت
در کنــار ســایر روشهــای آموزشــی اســتفاده کننــد.
کلیدوازه ها :آموزش مبتنی بر شفقت ،امیدواری ،رضایت از زندگی ،نارسایی خلقی ،نوجوانان بزهکار.
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بنیادیــن همــراه بــا آگاهــی عمیــق از رنــج و درد بــه همــراه

مقدمه

آرزو ،انگیــزش ،تعهــد و تــاش بــرای تســکین آنهــا میباشــد

بزهــکاری یــک پدیــده اجتماعــی و حقوقــی اســت کــه توســط

[ .]14ایــن شــیوه درمانــی تاکیــد میکنــد کــه ذهــن انســان بــه

قوانیــن و هنجارهــای جامعــه مشــخص میشــود [ .]1بخــش

عوامــل درونــی هماننــد عوامــل بیرونــی واکنــش نشــان میدهــد

قابــل توجهــی از بزههــا در نوجوانــی و جوانــی روی میدهــد و

و افــراد بایــد افــکار و رفتارهــای تســکینبخش را درونــی کننــد

بیــش از  90درصــد از نوجوانــان بزهــکاری کــه خودکشــی موفــق

[ .]15هســته اصلــی آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت ،مراقبــه مبتنــی

داشــتند ،حداقــل واجــد معیارهــای یــک اختــال روانشــناختی

بــر شــفقت اســت کــه از طریــق ســه تعــادل بیــن ســه سیســتم

در زمــان مــرگ بودنــد [ .]2یکــی از اختاللهــای روانشــناختی

شــامل سیســتم تهدیــد و حفاظــت از خــود ،سیســتم هیجانهــا

نوجوانــان بزهــکار ،نارســایی خلقــی اســت [ .]3نارســایی خلقــی

و سیســتم حمایــت اجتماعــی ایجــاد میشــود [ .]16هــدف

نشــاندهنده دشــواری در خودتنظیمــی هیجانــی یــا دشــواری در

ایــن شــیوه آموزشــی یادگیــری راهکارهــا و راهبردهــای کلیــدی

پــردازش شــناختی اطالعــات هیجانــی اســت [ .]4مبتالیــان بــه

مثــل اســتدالل بــرای شــفقت ،رفتــار مهربانانــه ،تصاویــر ،ظاهــر

ایــن اختــال تهییجهــای بدنــی نابهنجــار را بــزرگ میکننــد،

و احســاسهای مشــفقانه اســت و باعــث بهبــود ابعــاد شــفقت،

نشــانههای بدنــی برانگیختگیهــای هیجانــی را نامناســب تفســیر

بهزیســتی روانشــناختی ،تحمــل آشــفتگی ،حساســیت و همدلــی

میکننــد و در شناســایی درســت هیجانهــا از حالــت چهــره

میگــردد [ .]17پژوهشهــای اندکــی دربــاره تاثیــر آمــوزش

دیگــران مشــکل دارنــد و بــه همیــن دالیــل آنــان از توانایــی

مبتنــی بــر شــفقت انجــام شــده اســت .بــرای مثــال نتایــج پژوهش

اندکــی بــرای همــدردی بــا دیگــران برخوردارنــد [ .]5یکــی دیگــر

کاظمــی و همــکاران ( )1398نشــان داد کــه درمــان متمرکــز بــر

از مشــکالت نوجوانــان بزهــکار ،ناامیــدی یــا کاهــش امیــدواری

خودشــفقتی باعــث کاهــش احســاس تنهایــی و افزایش امیــدواری

اســت [ .]6ایــن ســازه یکــی از مهمتریــن شــاخصهای ســامت

زنــان ســالمند شــد [ .]18ســیدجعفری و همــکاران ( )1398ضمــن

و نشــاندهنده متوســط طــول عمــر یــک جامعــه اســت .بــه

پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مداخلــه مبتنــی بر شــفقت

عبــارت دیگــر هــر عضــو جامعــه انتظــار دارد کــه چنــد ســال

باعــث افزایــش امیــدواری ســالمندان شــد [ .]19در پژوهشــی

زندگــی کنــد [ .]7امیــدواری افــراد انگیــزه ،نیــرو و جهــت میدهــد

دیگــر طاهرکرمــی و همــکاران ( )1397گــزارش کردنــد کــه

و توانایــی آنــان را بــرای ادامــهدادن و دنبالکــردن فعالیتهــای

درمــان مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش تــابآوری ،امیــدواری

روزمــره زندگــی بهبــود میبخشــد [ .]8همچنیــن امیــدواری،

و بهزیســتی روانشــناختی زنــان شــد [ .]20عــاوه بــر آن،

ســازهای برانگیزاننــده اســت کــه باعــث میشــود افــراد در زندگــی

نتایــج پژوهــش تــودوروف و همــکاران ( )2019حاکــی از رابطــه

هدفهــای روشــن و واضحــی انتخــاب کننــد ،راههــا و روشهــای

مثبــت و معنــیدار خودشــفقتی بــا امیــدواری بــود [ .]21رفیعــی

بســیاری بــرای رســیدن بــه آنهــا در نظــر بگیرنــد و بــا پشــتکار بــر

و همــکاران ( )2019ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند

موانــع و چالشهــا در مســیر تحقــق هدفهــا غلبــه نماینــد [ .]9از

کــه آمــوزش گروهــی خودشــفقتی باعــث افزایــش امیــدواری

دیگــر مشــکالت نوجــوان بزهــکار میتــوان بــه افــت رضایــت از

دیابتیهــا شــد [ .]22در پژوهشــی دیگــر یانــگ و همــکاران

زندگــی اشــاره کــرد [ .]10رضایــت از زندگــی بــه ارزیابی شــناختی

( )2016گــزارش کردنــد کــه خودشــفقتی بــر امیــد و رضایــت از

و هیجانــی فــرد از کل زندگــی خــودش در گذشــته ،حــال و آینــده

زندگــی تاثیــر معن ـیدار داشــت [ .]23همچنیــن ،نتایــج پژوهــش

یــا بــه ارزیابــی از ســامت و بهزیســتی خــودش اشــاره دارد [.]11

دروهئــی و همــکاران ( )1398حاکــی از تاثیــر آمــوزش شــفقت بــه

افــراد دارای رضایــت از زندگــی بــاال بیشــتر هیجانهــای مثبــت

خــود بــر بهبــود ابعــاد کیفیــت زندگــی حرف ـهای پرســتاران بــود

و کمتــر هیجانهــای منفــی را تجربــه میکننــد ،ارزیابــی مثبتــی

[ .]24خلعتبــری و همــکاران ( )1397ضمــن پژوهشــی بــه ایــن

حتــی از رویدادهــای تنــشزا دارنــد و از ســامت روان بیشــتر و

نتیجــه رســیدند کــه درمــان متمرکــز بــر شــفقت باعــث بهبــود

اســترس و افســردگی کمتــری برخوردارنــد [.]12

تصویــر بدنــی و رضایــت زناشــویی شــد [ .]25در پژوهشــی دیگــر

یکــی از روشهــای آموزشــی نســبتا جدیــد و برگرفتــه از مــوج

مانتیلــو و ایرینــی ( )2017گــزارش کردنــد کــه برنامــه مداخلــه

ســوم رواندرمانــی بــرای کاهــش اختاللهــای روانشــناختی،

کوتاهمــدت خودشــفقتی باعــث افزایــش خودشــفقتی ،هیجــان

آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت [ .]13ماهیــت شــفقت مهربانــی
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مثبــت و رضایــت از زندگــی و کاهــش هیجــان منفــی شــد [.]26

روش کار

داد کــه مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت باعــث بهبــود تنظیــم شــناختی

نیمهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون و گــروه

گنــاه در مبتالیــان بــه اختــال اضطــراب و افســردگی مختلــط

زاهــدان در ســال  1399بــه تعــداد  167نفــر بودنــد کــه از میــان

( )1398گــزارش کردنــد کــه درمــان خودشــفقتی باعــث افزایــش

روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب بــا روش تصادفــی بــه کمــک

هیجــان منفــی و حساســیت اضطرابــی زنــان مطلقــه شــد [.]28

ورود بــه مطالعــه شــامل نوجــوان دختــر بــودن ،ســن  13الــی

درمــان مبتنــی بــر شــفقت بــر افزایــش خودشــفقتی و کاهــش

روانپزشــکی و مصــرف داروهــای مربوطــه از جملــه ضدافســردگی

( )2017ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه برنامــه

تربیــت شــهر زاهــدان جهــت شــرکت در پژوهــش و مالکهــای

عواطــف مثبــت و رضایــت از زندگــی و کاهــش عواطــف منفــی

تکمیــل ناقــص پرسشــنامهها و انصــراف از ادامــه همــکاری بودنــد.

ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــفقت خــود بــر

مســئوالن کانــون اصــاح و تربیــت شــهر زاهــدان ،بــا کمــک

بســیاری از نوجوانــان بزهــکار دچــار اختاللهــای روانشــناختی

نمونهگیــری انجــام شــد .پــس از بیــان هــدف ،اهمیــت و ضــرورت

خودکشــی موفــق داشــتند ،حداقــل واجــد معیارهــای یــک

شــرکت در پژوهــش ،نمونههــا بــه دو گــروه مســاوی تقســیم و

از آنجایــی کــه نوجوانــان آیندهســازان جامعــه و نوجوانــان دختــر

(آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت) و گــروه دیگــر بهعنــوان گــروه

هســتند و پــس از اتمــام دوره محرومیــت ،بایــد وارد جامعــه شــوند،

 90دقیق ـهای تحــت آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت قــرار گرفــت و

و بهبــود ویژگیهــای روانشــناختی آنــان از جملــه افزایــش

روانشناســی ســامت هفت ـهای یــک جلســه بــه مــدت دو مــاه در

یکــی از روشهــای درمانــی نســبتا جدیــد و موثــر بــرای بهبــود

جلســه تکلیفــی متناســب بــا محتــوی بــه آزمودنیهــا داده و در

آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت کــه پژوهشهــای اندکــی بــه

میشــد .محتــوی مداخلــه آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت کــه توســط

عــاوه بــر آن ،نتایــج پژوهش قاســمی و همــکاران ( )1398نشــان

ایــن مطالعــه از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر شــیوه اجــرا

هیجــان و مهارتهــای ذهنآگاهــی و کاهــش تجربــه شــرم و

کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش نوجوانــان دختــر بزهــکار شــهر

شــد [ .]27در پژوهشــی دیگــر کشــاورز محمــدی و خلعتبــری

آنــان  30نفــر پــس از بررســی مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا

تحمــل پریشــانی و تنظیــم هیجــان مثبــت و کاهــش تنظیــم

قرعهکشــی در دو گــروه  15نفــری جایگزیــن شــدند .مالکهــای

عــاوه بــر آن ،نتایــج پژوهــش مارکــوس ( )2018حاکــی از تاثیــر

 18ســال ،عــدم ارتــکاب قتــل ،عــدم ابتــاء بــه بیماریهــای

نارســایی خلقــی دانشآمــوزان بــود [ .]29مانتیلــو و کاراکاســیدو

غیرهــی مثــل روانپریشــی و موافقــت مدیــر کانــون اصــاح و

مداخلــه کوتاهمــدت خودشــفقتی باعــث افزایــش خودشــفقتی،

خــروج از مطالعــه شــامل غیبــت دو جلســه و یــا بیشــتر از آن،

دانشــجویان شــد [ .]30در مقابــل ،ذاکــری و همــکاران ()1398

رونــد انجــام مطالعــه اینگونــه بــود کــه پــس از هماهنگــی بــا

نارســایی خلقــی زنــان ناســازگار تاثیــر معن ـیداری نداشــت [.]31

روانشــناس کانــون مالکهــای ورود بــه مطالعــه بررســی و

هســتند؛ بــهطــوری کــه بیــش از  90درصــد از نوجوانانــی کــه

مطالعــه و رعایــت نــکات اخالقــی و تکمیــل فــرم تعهدنامــه

اختــال روانشــناختی بودنــد [ .]2بــا توجــه بــه ایــن آمــار بــاال و

بــه روش تصادفــی یکــی از گروههــا بهعنــوان گــروه آزمایــش

مــادران آینــده فرزنــدان جامعــه و پرورشدهنــدگان ایــن فرزنــدان

کنتــرل انتخــاب شــد .گــروه آزمایــش گــروه آزمایــش  8جلســه

لــذا بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش اختاللهــا

گــروه کنتــرل آموزشــی ندیــد .مداخلــه توســط یــک متخصــص

امیــدواری و رضایــت از زندگــی و کاهــش نارســایی خلقــی بــود.

داخــل کانــون اصــاح و تربیــت شــهر زاهــدان انجــام و در هــر

ویژگیهــای روانشــناختی و برگرفتــه از مــوج ســوم رواندرمانــی،

آغــاز جلســه بعــد ضمــن بررســی بــه آنــان بازخــورد ســازنده ارائــه

بررســی تاثیــر آن پرداختنــد و حتــی گاهــی نتایــج پژوهشهــا نیــز

گیلبــرت ( )2009طراحــی شــده در (جــدول  )1ارائــه شــد [.]32

متناقــض میباشــد .بنابرایــن ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن
تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت بــر امیــدواری ،رضایــت از

زندگــی و نارســایی خلقــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.
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جدول  :1محتوی جلسههای آموزش مبتنی بر شفقت

جلسه

محتوی

اول

آشنایی اعضا با یکدیگر و درمانگر ،بیان اهداف و ساختار کلی جلسات ،بررسی انتظارات از جلسه اول و آشنایی با اصول کلی درمان مبتنی بر
شفقت و تمایز شفقت با تأسف

دوم

تشریح شفقت (اینکه شفقت چیست و چگونه میتوان از طریق آن بر مشکالت فائق آمد) ،آموزش ذهنآگاهی همراه با وارسی بدن و تنفس و
آشنایی با سیستمهای مغزی مبتنی بر شفقت

سوم

آشنایی با ویژگیهای افراد شفقتورز ،پرورش احساس گرمی ،مهربانی و شفقت نسبت به خود و دیگران ،پرورش احساس اشتراکهای انسانی
از طریق درک اینکه دیگران نقصها و مشکالتی دارند به جای خودتخریبی ،آموزش افزایش گرمی و انرژی ،ذهنآگاهی ،پذیرش ،خرد ،قدرت و
عدم قضاوت

چهارم

آموزش و ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود بهعنوان شفقتورز یا غیرشفقتورز ،پرورش ذهن خودشفقتورز و درک
ارزش شفقت ،همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران

پنجم

آموزش سبکها و روشهای ابراز شفقت (شفقت کالمی ،شفقت عملی ،شفقت مقطعی و شفقت پیوسته) و استفاده از آنها در زندگی روزمره در
مقابل دوستان و آشنایان

ششم

آموزش مهارتهای شفقت در حوزههای توجه ،استدالل ،تصویربرداری ،احساس و ادراک شفقتورز ،ایفا نقش در سه بعد وجودی خودانتقادگر،
خودانتقادشونده و خودشفقتورز با استفاده از تکنیک صندلی خالی ،یافتن لحن و تن صدای خودانتقادگر و خودشفقتورز هنگام گفتگوی درونی و
مشابهت آن با افراد مهم زندگی مثل خانواده

هفتم

تکمیل جدول افکار انتقادگر و افکار و رفتار شفقتورز ،یافتن رنگ ،مکان و موسیقی شفقتورز ،آموزش عدم ترس از خودشفقتی و موانع پرورش
آن و آموزش تصویربرداری ذهنی شفقتورز ،ذهنآگاهی و تنفس ریتمیک تسکینبخش

هشتم

خالصه و جمعبندی ،پاسخگویی به سوالهای آزمودنیها ،ارزیابی جلسهها و تشکر از شرکتکنندگان

کرونبــاخ  0/87و بازآزمایــی  0/82گــزارش شــد [ .]35همچنیــن،
مامشــریفی و همــکاران ( )1399پایایــی پرسشــنامه رضایــت از
زندگــی را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/91گــزارش کردنــد [.]36
پرسشــنامه نارســایی خلقــی تورنتــو ،ایــن پرسشــنامه توســط بگبی
و همــکاران در ســال  1994ســاخته شــد .ابــزار مذکــور دارای 20
گویــه اســت کــه گویههــا بــا اســتفاده از طیــف پنــج گزینــهای
لیکــرت ( =1کامــا مخالــف =2 ،مخالــف =3 ،نظــری نــدارم،
 =4موافــق و  =5کامــا موافــق) نمرهگــذاری و  5گویــه آن
شــامل گویههــای  18 ،10 ،5 ،4و  19آن بهصــورت معکــوس
نمرهگــذاری میشــوند .دامنــه نمــرات پرسشــنامه  20الــی  100و
نمــره باالتــر حاکــی از نارســایی خلقــی بیشــتر اســت .روایــی ســازه
ابــزار تاییــد و پایایــی آن بــا روشهــای آلفــای کرونبــاخ  0/81و
بازآزمایــی  0/77گــزارش شــد [ .]37همچنیــن ،امیرفخرایــی و
همــکاران ( )1397پایایــی پرسشــنامه امیــدواری را بــا روش آلفــای
کرونبــاخ  0/83گــزارش کردنــد [ .]38در مطالعــه حاضــر مقــدار
پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامههای امیــدواری
 ،0/87رضایــت از زندگــی  0/90و نارســایی خلقــی تورنتــو 0/85
بدســت آمــد.
ایــن پژوهــش دارای کد اخالق بــا شــماره IR.IAUZahedan.
 REC.1398.40از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان اســت
کــه دادههــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی در نرمافــزار
 SPSSنســخه  22تحلیــل شــدند .در ســطح توصیفــی از
شــاخصهای گرایــش مرکــزی و پراکندگــی و در ســطح

عــاوه بــر اطالعــات جمعیتشــناختی شــامل تأهــل ،تحصیــات
و ســن ،آزمودنیهــا در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون
پرسشــنامههای زیــر را بــ ه صــورت خودگزارشدهــی تکمیــل
کردنــد.
پرسشــنامه امیــدواری ،ایــن پرسشــنامه توســط اســنایدر و همکاران
در ســال  1991ســاخته شــد .ابــزار مذکــور دارای  12گویــه اســت
کــه  4گویــه آن انحرافــی و در نمرهگــذاری لحــاظ نمیشــوند و
گویههــا بــا اســتفاده از طیــف هشــت گزین ـهای لیکــرت از یــک
تــا هشــت نمرهگــذاری میشــوند .دامنــه نمــرات پرسشــنامه 8
الــی  64و نمــره باالتــر حاکــی از امیــدواری بیشــتر اســت .روایــی
واگــرای ابــزار بــا پرسشــنامه افســردگی بــک  -0/44بدســت آمــد
کــه در ســطح کوچکتــر از  0/05معنــادار بــود و پایایــی آن بــا
روش بازآزمایــی  0/80گــزارش شــد [ .]33همچنیــن ،ابراهیمــی و
همــکاران ( )1398پایایــی پرسشــنامه امیــدواری را بــا روش آلفــای
کرونبــاخ  0/84گــزارش کردنــد [.]34
پرسشــنامه رضایــت از زندگــی ،ایــن پرسشــنامه توســط داینــر و
همــکاران در ســال  1985ســاخته شــد .ابــزار مذکــور دارای  5گویه
اســت کــه گویههــا بــا اســتفاده از طیــف هفــت گزینـهای لیکــرت
( =1کامــا مخالــف=2 ،مخالــف =3 ،تــا حــدودی مخالــف=4 ،
نظــری نــدارم =5 ،تــا حــدودی موافــق =6 ،موافــق و  =7کامــا
موافــق) نمرهگــذاری میشــوند .دامنــه نمــرات پرسشــنامه  5الــی
 35و نمــره باالتــر حاکــی از رضایــت از زندگــی بیشــتر اســت.
روایــی محتوایــی ابــزار تاییــد و پایایــی آن بــا روشهــای آلفــای
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بــرای  30نفــر (هــر گــروه  15نفــر) انجــام شــد؛ بهطــوری کــه
میانگیــن و انحــراف معیــار ســن گــروه آزمایــش  39/00±4/28و
گــروه کنتــرل  38/94±3/62بــود .طبــق نتایــج جــدول  2و آزمــون
خ ـیدو ،نوجوانــان دختــر بزهــکار گروههــای آزمایــش و کنتــرل
از نظــر اطالعــات جمعیتشــناختی شــامل ســن خودشــان و
تحصیــات والدیــن تفــاوت معن ـیداری ندارنــد (.)P<0/05

اســتنباطی از آزمونهــای خــیدو ،تــی مســتقل و تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد.
یافتهها
ریزشــی در نمونههــای هیــچ یــک از دو گــروه رخ نــداد و تحلیلهــا

جدول  :2مقایسه اطالعات جمعیتشناختی سن نوجوانان دختر بزهکار و والدین آنها

متغیرها

سطوح

سن (سال)

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

گروه کنترل

گروه آزمایش

P-value

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

13-14

4

26/67

4

26/67

15-16

4

26/67

5

33/33

17-18

7

46/67

6

40

زیر دیپلم

5

33/33

6

40

دیپلم

3

20

4

26/67

کارشناسی

5

33/33

4

26/67

باالتر از کارشناسی

2

13/33

1

6/67

زیر دیپلم

7

46/67

6

40

دیپلم

5

33/33

5

33/33

کارشناسی

2

13/33

3

20

باالتر از کارشناسی

1

6/67

1

6/67

طبــق نتایــج (جــدول )3و آزمــون تــی مســتقل ،نوجوانــان دختــر
بزهــکار گروههــای آزمایــش و کنتــرل در مرحلــه پیشآزمــون
از نظــر امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی

<0/05

<0/05

<0/05

تفــاوت معنــیداری ندارنــد ( ،)P<0/05امــا گروههــا در مرحلــه
پسآزمــون از نظــر هــر ســه متغیــر امیــدواری ،رضایــت از زندگــی
و نارســایی خلقــی تفــاوت معنــیداری دارنــد (.)P>0/001

جدول  :3مقایسه میانگین امیدواری ،رضایت از زندگی و نارسایی خلقی نوجوانان دختر بزهکار
متغیرها

مراحل

امیدواری
رضایت از زندگی
نارسایی خلقی

گروه کنترل

گروه آزمایش

P-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

18/94

1/95

19/34

2/08

<0/05

پسآزمون

25/73

2/12

19/16

2/17

>0/001

پیشآزمون

13/77

1/86

14/20

1/81

<0/05

پسآزمون

18/95

1/92

14/13

1/84

>0/001

پیشآزمون

54/31

7/40

52/86

7/48

<0/05

پسآزمون

45/29

5/76

52/67

7/42

>0/001

واریانــس -کوواریانــس طبــق آزمــون ام.باکــس ()P<0/05
و فــرض برابــری شــیب خــط رگرســیون بــرای متغیرهــای
امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی ()P<0/05
بــود .بنابرایــن شــرایط اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس
چندمتغیــری وجــود دارد .نتایــج آزمونهــای چندمتغیــری (اثــر

مفروضههــای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری حاکــی از
برقــراری فــرض نرمالیتــی بــرای متغیرهــا در مراحــل پیشآزمــون
و پسآزمــون طبــق آزمونهــای کولموگــروف -اســمیرنوف و
شــاپیرو -ویلــک ( ،)P<0/05فــرض برابــری واریانــس گروههــا
طبــق آزمــون لویــن ( ،)P<0/05فــرض برابــری ماتریسهــای
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متغیــر امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانان
دختــر بزهــکار شــده کــه بــا توجــه بــه جــدول میانگینهــا
میتــوان گفــت ایــن شــیوه مداخلــه باعــث افزایــش امیــدواری
 ،)F=84/75رضایــت از زندگــی
(,P>0/001
( )F=81/46,P>0/001و کاهــش نارســایی خلقــی
( )F=65/20 ,P>0/001در نوجوانــان دختــر بزهکار شــده اســت.
		

پیالیــی ،المبــدای ویلکــز ،اثــر هاتلینــگ و بزرگتریــن ریشــه
روی) معنــیدار بودنــد ( .)P>0/001در نتیجــه روش مداخلــه
یعنــی آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت حداقــل باعــث تغییــر معنـیدار
یکــی از متغیرهــای امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی
خلقــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار شــده اســت.
طبــق نتایــج (جــدول )4و آزمون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیری،
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت باعــث تغییــر معنــیدار هــر ســه

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت تعیین آموزش مبتنی بر شفقت بر امیدواری ،رضایت از زندگی و نارسایی خلقی نوجوانان دختر بزهکار
متغیرها

منبع اثر

SS

df

MS

مقدار F

P-value

اندازه اثر

امیدواری

گروه

698/35

1

698/35

84/75

>0/001

0/82

رضایت از زندگی

گروه

429/11

1

429/11

81/46

>0/001

0/80

نارسایی خلقی

گروه

917/28

1

917/28

65/20

>0/001

0/71

ایــن عوامــل میتواننــد نقــش موثــری در افزایــش امیــدواری
نوجوانــان دختــر بزهــکار داشــته باشــد .همچنیــن آمــوزش
مبتنــی بــر شــفقت بــا افزایــش انعطافپذیــری در افــکار و
مهربانــی موجــب میشــود کــه افــراد نســبت بــه خــود قضاوتــی
واقعبینانــه داشــته و نارســاییهای عملکــردی خــود را مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار دهنــد و تصمیمهــای مناســبی را بــرای
رفــع آنهــا اتخــاذ نماینــد .عــاوه بــر آن توجــه بــه مشــترکات
انســانی نیــز میتوانــد موجــب ایجــاد حــس همسرنوشــتی بــا
دیگــران شــود و از قضاوتهــای تنــد و افراطــی نســبت بــه
خــود کــه مختلکننــده عملکــرد مناســب هســتند ،جلوگیــری
نمایــد و موجــب نــگاه مثبــت بــه آینــده شــود کــه ایــن عوامــل
میتواننــد باعــث افزایــش امیــدواری نوجوانــان دختــر بزهــکار
شــوند.
دیگــر نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر
شــفقت بــر افزایــش رضایــت از زندگــی نوجوانــان دختــر بزهــکار
بــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای یانــگ و همــکاران
[ ،]23دروهئــی و همــکاران [ ،]24خلعتبــری و همــکاران [ ]25و
مانتیلــو و ایرینــی [ ]26همســو بــود .بــرای مثــال نتایــج پژوهــش
دروهئــی و همــکاران ( )1398حاکــی از تاثیــر آمــوزش شــفقت
بــه خــود بــر بهبــود کیفیــت زندگــی بــود [ .]24در پژوهشــی
دیگــر مانتیلــو و ایرینــی ( )2017گــزارش کردنــد کــه مداخلــه
کوتاهمــدت خودشــفقتی باعــث افزایــش رضایــت از زندگــی شــد
[ .]26در تبییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت بــر افزایــش
رضایــت از زندگــی بــر مبنــای پژوهــش مانتیلــو و ایرینــی
[ ]26میتــوان گفــت ایــن شــیوه آموزشــی بــه جــای اینکــه

بحث
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مشــکالت روانشــناختی در نوجوانــان
بزهــکار ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی
بــر شــفقت بــر امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی
در نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بر شــفقت
بــر افزایــش امیــدواری نوجوانــان دختــر بزهــکار بــود .ایــن یافتــه
بــا نتایــج پژوهشهــای کاظمــی و همــکاران [ ،]18ســیدجعفری
و همــکاران [ ،]19طاهرکرمــی و همــکاران [ ،]20تــودوروف و
همــکاران [ ،]21رفیعــی و همــکاران [ ]22و یانــگ و همــکاران
[ ]23همســو بــود .بــرای مثــال نتایــج پژوهــش ســیدجعفری و
همــکاران ( )1398حاکــی از تاثیــر مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت
بــر افزایــش امیــدواری بــود [ .]19تــودوروف و همــکاران ()2019
ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خودشــفقتی بــا
امیــد رابطــه مثبــت و معنـیدار داشــت [ .]21در پژوهشــی دیگــر
یانــگ و همــکاران ( )2016گــزارش کردنــد کــه خودشــفقتی بــر
امیــد تاثیــر معنـیدار داشــت [ .]23در تبییــن تاثیر آمــوزش مبتنی
بــر شــفقت بــر افزایــش امیــدواری بــر مبنــای پژوهــش کاظمــی
و همــکاران [ ]18میتــوان گفــت بــا اینکــه زندانیشــدن و
دوری از خانــواده میتوانــد آســیبهای روانشــناختی اساســی
بــه فــرد وارد کنــد ،امــا آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت میتوانــد
بهعنــوان یــک نیــروی محرکــه عمــل نمایــد و از طریــق
افزایــش ارتبــاط اجتماعــی ،ســامت عمومــی و کیفیــت زندگــی
و کاهــش خودانتقــادی ،نشــخوار فکــری ،ســرکوبی افــکار و
فشــار روانــی باعــث بهبــود تعــادل زندانیــان میشــود کــه همــه
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و شــفقت را در خــود درونــی میکننــد بــرای همــه رفتارهــای
همســو بــا مهربانــی و یــا حتــی متضــاد بــا مهربانــی نگاهــی
خوشبینانــه ،محبتآمیــز و مهربانانــه خواهنــد داشــت .روش
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت هماننــد یــک ســبک تنظیــم
هیجانــی مثبــت عمــل میکنــد و هیجانهــا و نگرشهــای
منفــی از جملــه نفــرت و انتقامگرفتــن را از فــرد دور میســازد
و از طریــق ذهنآگاهــی ،پذیــرش ،گذشــت ،توصیــف ،شــناخت
و کاهــش هیجانهــای منفــی و توصیــف ،شــناخت و افزایــش
هیجانهــای مثبــت باعــث کاهــش نارســایی خلقــی میشــود.
همچنیــن آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش رفتارهــای
جرأتمندانــه نســبت بــه گذشــته شــده و میتوانــد چرخــه
معیــوب انتقــاد نســبت بــه خویــش و ترســیم انتظــارات ســطح
بــاال از خــود را مــورد ســوال قــرار دهــد و بــا نگاهــی جدیــد و
دلســوزانه نســبت بــه خــود ،معیارهــای واقعــی و توقعــات قابــل
دسترســی را بــرای خــود طراحــی کنــد کــه مســتلزم درد ،رنــج و
ســختی قابــل قبولــی باشــد و عــاوه بــر آن ایــن شــیوه آموزشــی
از طریــق افزایــش آگاهــی درونــی ،پذیــرش بــدون قیــد و شــرط،
همــدردی و همدلــی و توجــه پیوســته بــه احســاسهای و
هیجانهــا باعــث کاهــش مشــکالت روانشــناختی میشــود .در
نتیجــه ،آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت میتوانــد نقــش موثــری در
کاهــش نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر بزهــکار داشــته باشــد.
در خصــوص محدودیتهــای پژوهــش میتــوان بــه روش
نمونهگیــری هدفمنــد ،اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشــی،
تــک جنســیتی بــودن نمونــه ،دشــواری در اجــرای مداخلــه و
عــدم پیگیــری نتایــج اشــاره کــرد .پیشــنهاد میشــود بــرای
نمونهگیــری از روشهــای نمونهگیــری تصادفــی و بــرای
جم ـعآوری داده از مصاحبــه نیمهســاختاریافته اســتفاده ،پژوهــش
حاضــر بــر روی نوجوانــان پســر بزهــکار تکــرار و نتایــج آن بــا
نتایــج پژوهــش حاضــر مقایســه و نتایــج مداخلــه در بلندمــدت و
چنــد مــاه پــس از مداخلــه بررســی شــود.

احســاسهای مثبــت را بــا احســاسهای منفــی جایگزیــن کنــد،
هیجانهــای مثبتــی تولیــد میکنــد کــه هیجانهــای منفــی
را دربرگیــرد و بــا ایجــاد احســاسهای مثبــت ،احســاسهای
منفــی را تعدیــل میکنــد .ایــن روش بــا فعالکــردن سیســتم
امنیــت و تســکین باعــث میشــود کــه افــراد بــا پذیــرش و درک
بیشــتری بــا احســاسها ،هیجانهــا و شــرایط دشــوار در زندگــی
روبــرو شــوند و بهتــر بتواننــد شــرایط دشــوار زندگــی را مدیریــت
کننــد ،لــذا آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت میتوانــد از طریــق
تعدیــل هیجانهــا و بهبــود شــرایط زندگــی باعــث افزایــش
رضایــت از زندگــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار شــوند.
نتایــج دیگــر مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر
شــفقت بــر کاهــش نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر بزهــکار
بــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای مانتیلــو و ایرینــی
[ ،]26قاســمی و همــکاران [ ،]27کشــاورز محمــدی و خلعتبــری
[ ،]28مارکــوس [ ،]29مانتیلــو و کاراکاســیدو [ ]30همســو و بــا
نتایــج پژوهــش ذاکــری و همــکاران [ ]31ناهمســو بــود .بــرای
مثــال نتایــج پژوهــش کشــاورز محمــدی و خلعتبــری ()1398
حاکــی از تاثیــر مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت بــر افزایــش تحمــل
پریشــانی وتنظیــم هیجــان مثبــت و کاهــش تنظیــم هیجــان
منفــی و حساســیت اضطرابــی بــود [ .]28در پژوهشــی دیگــر
مارکــوس ( )2018گــزارش کــرد کــه مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت
باعــث کاهــش نارســایی خلقــی شــد [ .]29در مقابــل ،ذاکــری
و همــکاران ( )1398ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه خودشــفقتی بــر نارســایی خلقــی زنــان ناســازگار تاثیــر
معن ـیداری نداشــت [ .]31در تبییــن ناهمســویی نتایــج مطالعــه
حاضــر بــا نتایــج پژوهــش ذاکــری و همــکاران [ ]31میتــوان
بــه تفــاوت در نمونــه پژوهــش اشــاره کــرد .مطالعــه حاضــر
بــر روی نوجوانــان دختــر بزهــکار ،امــا پژوهــش آنــان بــر روی
زنــان ناســازگار انجــام شــده اســت .همچنیــن پژوهــش آنــان از
نــوع همبســتگی بــوده و رابطــه معن ـیداری بیــن خودشــفقتی و
نارســایی خلقــی نیافتنــد ،امــا مطالعــه حاضــر مداخل ـهای اســت
و هنگامــی کــه در مداخلــه افــراد دارای مشــکالت روانشــناختی
بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــوند ،معمــوال روش مداخلــه
میتوانــد در کاهــش نمــره آن اختــال موثــر واقــع شــود؛
بهویــژه زمانــی کــه از روش آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت کــه
یــک روش برگرفتــه از مــوج ســوم رواندرمانــی اســت ،بهعنــوان
روش مداخلــه اســتفاده شــود .در تبییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی
بــر شــفقت بــر کاهــش نارســایی خلقــی بــر مبنــای پژوهــش
گیلبــرت [ ]32میتــوان گفــت کــه وقتــی افــراد حــس مهربانــی

نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بر شــفقت بر
امیــدواری ،رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر
بزهــکار بــود .بــه عبــارت دیگــر ،روش مداخلــه آمــوزش مبتنــی
بــر شــفقت باعــث افزایــش امیــدواری و رضایــت از زندگــی و
کاهــش نارســایی خلقــی آنــان شــد .از آنجایــی کــه روش آموزش
مبتنــی بــر شــفقت یکــی از روشهــای نســبتا جدیــد و برگرفتــه از
مــوج ســوم رواندرمانــی اســت و دربــاره تاثیــر آن پژوهشهــای
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.خودشــفقتی بــرای آنــان میباشــد

 لــذا توصیــه میشــود کــه از آن کــه یکــی،اندکــی انجــام شــده
 کارآمــد و کاربــردی بــرای بهبــود بســیاری،از روشهــای موثــر
 در. بیشــتر اســتفاده شــود،از ویژگیهــای روانشــناختی اســت
 درمانگــران و متخصصــان ســامت میتواننــد بــرای،نتیجــه
بهبــود ویژگیهــای روانشــناختی نوجوانــان بزهــکار از جملــه
 رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی آنهــا از روش،امیــدواری
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت در کنــار ســایر روشهــای آموزشــی
 مشــاوران و، توصیــه دیگــر اســتفاده مســئوالن.اســتفاده نماینــد
روانشناســان کانــون اصــاح و تربیــت از روش آمــوزش مبتنــی
بــر شــفقت بــرای کاهــش آســیبهای روانشــناختی و بهبــود
ویژگیهــای روانشــناختی آنهــا و برگــزاری کارگاههــای آموزشــی

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر بــا هزینــه شــخصی انجــام شــده و بدیــن وســیله
نویســندگان از مســئوالن کانــون اصــاح و تربیــت شــهر زاهــدان
و شــرکتکنندگان در پژوهــش صمیمانــه تشــکر و قدردانــی
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