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Abstract
Introduction: Divorce reduces the health of each couple, especially women and one of the treatment methods 
derived from the third wave of psychotherapy which about that has been done little research is compassion 
therapy. Therefore, present research aimed to determine the effectiveness of compassion therapy on self-
coherence, post-divorce adjustment and negative automatic thoughts in divorced women.
Methods: This study was semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The research 
population was the divorced women referred to Ahvaz city counseling centers in 2019 year, which from them 
40 people after reviewing the inclusion criteria were selected by purposive sampling method and randomly 
replaced into two groups. The experimental group was trained 8 sessions of 90 minutes with compassion 
therapy and the control group was placed on a waiting list for training. Data were collected with using scales of 
self-coherence, post-divorce adjustment and negative automatic thoughts and analyzed by tests of Chi-square, 
independent t and multivariate analysis of covariance in SPSS-23 software.
Results: The mean and standard deviation of the self-coherence pretest of experimental group 16.00±2.71 
and control group 16.45±2.89 and their posttest was 20.10±2.88 and 15.90±2.80, respectively. The mean and 
standard deviation of the post-divorce adjustment pretest of experimental group 205.60±16.48 and control 
group 201.70±15.53 and their posttest was 224.40±14.27 and 199.80±13.61, respectively. The mean and 
standard deviation of the negative automatic thoughts pretest of experimental group 76.70±9.44 and control 
group 75.55±13.16 and their posttest was 68.45±7.68 and 76.10±13.07, respectively. Other findings showed 
that the experimental and control groups didn’t significant difference in terms of education, age, number of 
children and duration of divorce (P>0.05). Also, groups in the pretest stage didn’t significant difference in 
any variables of self-coherence, post-divorce adjustment and negative automatic thoughts (P>0.05), but in 
the posttest stage there were significant differences in all three variables (P<0.001). In addition, compassion 
therapy led to increased self-coherence (F=263.18, P<0.001) and post-divorce adjustment (F=289.95, P<0.001) 
and decreased negative automatic thoughts (F=90.70, P<0.001) in divorced women.
Conclusions: The results indicated the effectiveness of compassion therapy on increasing self-coherence and 
post-divorce adjustment and decreasing negative automatic thoughts. As a result, clinical psychologists and 
therapists can use from compassion therapy method alongside other treatment methods to improve health 
related traits, especially increase self-coherence and post-divorce adjustment and decrease negative automatic 
thoughts.
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چکیده
مقدمــه: طــالق باعــث کاهــش ســالمت هــر یــک از زوجیــن به ویــژه زنــان می شــود و یکــی از روش هــای درمانــی برگرفتــه از مــوج 
ســوم روان درمانــی کــه دربــاره آن پژوهش هــای اندکــی انجــام شــده شــفقت درمانــی اســت. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن 

اثربخشــی شــفقت درمانــی بــر انســجام خــود، ســازگاری پــس از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی در زنــان مطلقــه انجــام شــد.
ــه  ــان مطلق ــش زن ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــه نیمه تجرب ــن مطالع روش کار: ای
مراجعه کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر اهــواز در ســال 1398 بودنــد کــه از میــان آنــان 40 نفــر پــس از بررســی مالک هــای ورود بــه 
مطالعــه بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب و بــا روش تصادفــی در دو گــروه جایگزیــن شــدند. گــروه آزمایــش 8 جلســه 90 دقیقــه ای 
بــا شــفقت درمانــی آمــوزش دیــد و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت. داده هــا بــا کمــک مقیاس هــای انســجام 
ــس  ــل کوواریان ــی مســتقل و تحلی ــی دو، ت ــای خ ــا آزمون ه ــع آوری و ب ــی جم ــد منف ــکار خودآین ــس از طــالق و اف ــازگاری پ ــود، س خ

ــدند. ــل ش ــزار SPSS-23 تحلی ــری در نرم اف چندمتغی
ــرل 2/89±16/45 و  ــروه کنت ــش 2/71±16/00 و گ ــروه آزمای ــود گ ــجام خ ــون انس ــار پیش آزم ــراف معی ــن و انح ــا: میانگی یافته ه
ــالق  ــس از ط ــازگاری پ ــون س ــار پیش آزم ــراف معی ــن و انح ــود. میانگی ــب 2/88±20/10 و 2/80±15/90 ب ــا به ترتی ــون آنه پس آزم
ــب 14/27±224/40 و 199/80±13/61  ــا به ترتی ــون آنه ــرل 15/53±201/70 و پس آزم ــروه کنت ــش 16/48±205/60 و گ ــروه آزمای گ
ــرل 13/16±75/55 و  ــد منفــی گــروه آزمایــش 9/44±76/70 و گــروه کنت ــکار خودآین ــار پیش آزمــون اف ــن و انحــراف معی ــود. میانگی ب
پس آزمــون آنهــا بــه  ترتیــب 7/68±68/45 و 13/07±76/10 بــود. دیگــر یافته هــا نشــان داد کــه گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر 
تحصیــالت، ســن، تعــداد فرزنــد و مــدت طــالق تفــاوت معنــی داری نداشــتند )P>0/05(. همچنیــن، گروه هــا در مرحلــه پیش آزمــون از 
 ،)P>0/05( نظــر هیــچ یــک از متغیرهــای انســجام خــود، ســازگاری پــس از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی تفــاوت معنــی داری نداشــتند
ــی باعــث  ــر آن، شــفقت درمان ــی داری داشــتند )P<0/001(. عــالوه ب ــاوت معن ــر تف ــر ســه متغی ــون از نظــر ه ــه پس آزم ــا در مرحل ام
افزایــش انســجام خــود )F=263/18, P<0/001( و ســازگاری پــس از طــالق )F=289/95, P<0/001( و کاهــش افــکار خودآینــد منفــی 

)F=90/70, P<0/001( در زنــان مطلقــه شــد.
نتیجه گیــری: نتایــج نشــان دهنده اثربخشــی شــفقت درمانــی بــر افزایــش انســجام خــود و ســازگاری پــس از طــالق و کاهــش افــکار 
خودآینــد منفــی بــود. در نتیجــه، روانشناســان بالینــی و درمانگــران می تواننــد از روش شــفقت درمانــی در کنــار ســایر روش هــای درمانــی 
ــا ســالمت به ویــژه افزایــش انســجام خــود و ســازگاری پــس از طــالق و کاهــش افــکار خودآینــد  ــرای بهبــود ویژگی هــای مرتبــط ب ب

منفــی اســتفاده کننــد.
کلیدواژه ها: افکار خودآیند منفی، انسجام خود، سازگاری، شفقت درمانی، مطلقه.
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مقدمه
تحــوالت دهه هــای گذشــته در ســطح جهانــی، نظــام خانــواده را با 
چالش هــای بســیاری مواجــه کــرده و بــا آســیب بــه کارکردهــای 
اجتماعــی، عاطفــی، شــناختی و زیســتی خانــواده از طریــق کاهــش 
رضایــت از زندگــی زناشــویی موجــب افزایــش پدیــده طــالق شــده 
اســت ]1[. از یــک ســو آمــار طــالق در حــال افزایــش و از ســوی 
ــد  ــال اول و 48 درص ــا در س ــد از طالق ه ــدود 14 درص ــر ح دیگ
ــه ازای هــر  طالق هــا در پنــج ســال اول زندگــی رخ می دهــد و ب
4/4 ازدواج تعــداد یــک مــورد طــالق اتفــاق می افتــد ]2[. طــالق 
ــب  ــه عواق ــت ک ــواده اس ــی خان ــیدگی و فروپاش ــل از هم پاش عام
بســیاری را بــرای افــراد جامعــه داشــته و می توانــد منشــأ بســیاری 
ــای  ــی از پدیده ه ــالق یک ــد ]3[. ط ــی باش ــیب های اجتماع از آس
پدیده هــای  غم انگیزتریــن  از  یکــی  و  زندگــی  اســترس زای 
ــتر از  ــان بیش ــرای زن ــیب پذیری آن ب ــه آس ــت ک ــی اس اجتماع
مــردان می باشــد ]4[. برخــالف کشــورهای غربــی کــه در بیشــتر 
مواقــع طــالق بــا توافــق طرفیــن و فضایــی مســالمت آمیز اتفــاق 
ــه  ــا ب ــش در خانواده ه ــاد تن ــا ایج ــالق ب ــران ط ــد، در ای می افت
ــرای  ــی را ب ــاری و روان ــدد و مشــکالت متعــدد رفت وقــوع می پیون
زنــان مطلقــه بوجــود مــی آورد ]5[. طــالق پیامدهــای روانشــناختی 
ــت  ــث اف ــالمت باع ــش س ــق کاه ــادی دارد و از طری ــی زی منف
انســجام خــود ]6[ و دشــواری در ســازگاری پــس از طــالق ]7[ و 

ــی ]8[ می شــود. ــد منف ــکار خودآین ــش اف افزای
انســجام ســازه ای نشــان دهنده جهت گیــری کلــی فــرد نســبت بــه 
زندگــی اســت ]9[ کــه نقــش موثــری در ســالمت جســمی و روانی 
دارد و باعــث می شــود کــه افــراد تحریک هــای درونــی و بیرونــی 
ــد  ــر درک کنن ــل پیش بینی ت ــر و قاب ــازمان یافته تر، معنادارت را س
]10[. افــراد دارای انســجام خــود از ارزش هــای زندگــی خــود دفــاع 
می کننــد، خودآگاهــی واقع بینانــه دارنــد، از راهبردهــای مقابلــه ای 
ــر  ــکاو و انعطاف پذی ــن، کنج ــد، خوش بی ــتفاده می کنن ــازگار اس س
ــرار می ســازند ]11[.  ــه برق ــاط صمیمان ــا دیگــران ارتب هســتند و ب
همچنیــن، ســازگاری پــس از طــالق فراینــد تطابــق و ســازگاری با 
تغیییــرات زندگــی و پیامدهــای هیجانــی، اجتماعــی و روانشــناختی 
ــدی و  ــدی چندبع ــازه فراین ــن س ناشــی از طــالق اســت ]12[. ای
شــامل ابعــاد عاطفــی، اجتماعــی، مالــی و روانشــناختی اســت کــه 
فرایندهــای جدایــی از رابطــه زناشــویی، حــل احساســات ناشــی از 
گسســتگی زناشــویی، تثبیــت جدایــی از همســر قبلــی و برقــراری 
ــر می گیــرد ]13[. افــراد ســازگار  ــا همســر جدیــد را در ب ارتبــاط ب

ــد و خــود  ــی مناســبی از زندگــی خــود دارن ــس از طــالق ارزیاب پ
ــر آن،  ــالوه ب ــد ]14[. ع ــق می دانن ــی موف ــت زندگ را در مدیری
افــکار خودآینــد منفــی در نتیجــه رویدادهــای اســترس زای زندگــی 
ــاد  ــث ایج ــد و باع ــود می آین ــا بوج ــا آنه ــه ب ــی در مقابل و ناتوان
ــوند  ــردگی می ش ــراب و افس ــه اضط ــر از جمل ــای دیگ اختالل ه
]8[. افــکار خودآینــد منفــی، افــکاری خــودکار و گــذرا و باورهایــی 
منفــی دربــاره خــود هســتند ]15[ کــه در هنــگام هشــیاری بــدون 
ــد و منجــر  ــرد رخ می دهن ــالش عمــدی و انتخــاب در ذهــن ف ت

ــوند ]16[. ــب می ش ــی نامناس ــخ های هیجان ــه پاس ب
ــدام  ــناختی اق ــای روانش ــا مداخله ه ــا ب ــت ت ــروری اس ــس، ض پ
ــان مطلقــه کــرد. یکــی از روش هــای  ــود ویژگی هــای زن ــه بهب ب
ــاره آن  ــه درب ــی ک ــوم روان درمان ــوج س ــه از م ــی برگرفت درمان
ــه  ــت ک ــی اس ــفقت درمان ــده ش ــام ش ــی انج ــای اندک پژوهش ه
هــدف آن به عنــوان یــک روش درمانــی اصلــی یــا مکمــل 
ــت ]17[.  ــردگی اس ــانی و افس ــی، پریش ــج، نگران ــش درد، رن کاه
ــه  ــود ب ــا خ ــی ب ــه مهربان ــه مولف ــامل س ــی ش ــن روش درمان ای
ــه  ــبت ب ــرورزی نس ــت و مه ــود )درک، حمای ــاوت خ ــای قض ج
ــه  ــانی ب ــتراکات انس ــا(، اش ــتی ها و بی کفایتی ه ــی کاس ــود حت خ
جــای انــزوا )بیــان اینکه همــه افــراد دارای نقص هســتند و اشــتباه 
می کننــد( و هوشــیاری در مقابــل همسان ســازی افراطــی )آگاهــی 
ــا  ــود درده ــث می ش ــه باع ــال ک ــان ح ــن از زم ــادل و روش متع
ــغال  ــن را اش ــل ذه ــور کام ــه به ط ــوند و ن ــه ش ــده گرفت ــه نادی ن
ــازه های  ــتفاده از س ــن روش اس ــت ای ــد ]18[. مزی ــد( می باش کنن
ــه  ــبت ب ــور نس ــرد هیجان مح ــک راهب ــوان ی ــیارکننده به عن هش
ــه هیجان هــای  ــان را نســبت ب ــه مراجع مشــکل اســت. چــون ک
ــاس درد و  ــش احس ــق کاه ــود آگاه و از طری ــی خ ــت و منف مثب
ناراحتــی افــراد را بــه ســمت مهربانــی و شــفقت بــه خــود ســوق 
می دهــد ]19[. پژوهش هــای انــدک و پراکنــده ای دربــاره شــفقت 
 Lloyd درمانــی انجــام شــده اســت. بــرای مثــال نتایــج پژوهــش
نشــان داد کــه شــفقت بــه خــود و احســاس انســجام رابطــه معنادار 
مثبــت داشــت ]20[. غفــاری و همــکاران )1397( ضمــن پژوهشــی 
ــس  ــر ح ــفقت ب ــا ش ــوزی ی ــه دلس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
انســجام تاثیــر معنــادار داشــت ]21[. در پژوهشــی دیگــر نریمانــی 
ــه خوددلســوزی )شــفقت  ــد ک ــزارش کردن و همــکاران )1397( گ
ــود  ــادار وج ــت و معن ــه مثب ــجام رابط ــس انس ــا ح ــود( ب ــه خ ب
داشــت ]22[. همچنیــن، نتایــج پژوهــش Farzanfar و همــکاران 
)2020( حاکــی از اثربخشــی شــفقت درمانــی بــر کاهــش تنهایــی 
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و افزایــش ســازگاری پــس از طــالق در زنــان بــود ]23[. قاســم زاده 
و همــکاران )1398( ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند که 
شــفقت درمانــی باعــث افزایــش ســازگاری اجتماعــی و گذشــت در 
زنــان مطلقــه شــد ]24[. در پژوهشــی دیگــر ســعادتی و همــکاران 
ــش  ــث افزای ــی باع ــفقت درمان ــه ش ــد ک ــزارش کردن )1395( گ
عــزت نفــس و ســازگاری پــس از طــالق در زنــان مطلقه شــد ]2[. 
عــالوه بــر آن، نتایــج پژوهــش Pedro و همــکاران )2019( نشــان 
داد کــه برنامــه خودشــفقتی باعــث کاهــش خودانتقادگــری، افــکار 

ــان شــد ]25[. خودآینــد منفــی و افســردگی پــس از زایمــان زن
ــه  ــاال و در حــال افزایــش اســت؛ به طــوری کــه ب ــار طــالق ب آم
ــد  ــاق می افت ــالق اتف ــورد ط ــک م ــداد ی ــر 4/4 ازدواج تع ازای ه
ــا تغییرهــا و  ــا مــردان ب ــان در مقایســه ب ]2[ و پــس از طــالق زن
چالش هــای مضاعفــی روبــرو می شــوند و حتــی زنــان مطلقــه در 
ــتند  ــتری هس ــیب پذیری بیش ــار آس ــان دچ ــر زن ــا دیگ ــه ب مقایس
ــکالتی  ــه و مش ــان مطلق ــیب پذیری زن ــه آس ــه ب ــا توج ]26[. ب
در زمینه هــای افــت انســجام خــود، دشــواری در ســازگاری 
پــس از طــالق و افزایــش افــکار خودآینــد منفــی، نیــاز اســت بــا 
ــه بهبــود ویژگی هــای آنهــا  ــی مناســب اقــدام ب روش هــای درمان

کــرد. از آنجایــی کــه یکــی از روش هــای درمانــی موثــر و برگرفتــه 
از مــوج ســوم روان درمانــی روش شــفقت درمانــی اســت کــه درباره 
ــده،  ــام ش ــده ای انج ــدک و پراکن ــای ان ــی آن پژوهش ه اثربخش
لــذا، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی شــفقت درمانــی 
ــد  ــکار خودآین ــس از طــالق و اف ــازگاری پ ــود، س ــر انســجام خ ب

منفــی در زنــان مطلقــه انجــام شــد.

روش کار
ــرا  ــیوه اج ــر ش ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــه از نظ ــن مطالع ای
نیمه تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون و پس آزمــون بــا گــروه 
ــه  ــده ب ــه مراجعه کنن ــان مطلق ــش زن ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب کنت
ــم  ــه حج ــد ک ــال 1398 بودن ــواز در س ــهر اه ــاوره ش ــز مش مراک
نمونــه بــر اســاس پژوهش هــای پیشــین ]28-27[ و بــا اطمینــان 
95 درصــد و آلفــای 0/05، 17/98 بــرآورد شــد و در ایــن پژوهــش 
بــرای اطمینــان از حجــم نمونــه از میــان اعضــای جامعــه تعــداد 
ــا روش  ــه ب ــه مطالع ــس از بررســی مالک هــای ورود ب ــر پ 40 نف
ــروه  ــی در دو گ ــا روش تصادف ــد انتخــاب و ب ــری هدفمن نمونه گی

ــن شــدند. مســاوی جایگزی

مالک هــای ورود بــه مطالعــه شــامل حداقــل تحصیــالت دیپلــم، 
ســن 04-62 ســال، گذشــت حداقــل یــک و حداکثــر ســه ســال از 
طــالق، عــدم اعتیــاد و مصــرف داروهــای روان پزشــکی از جملــه 
ضدافســردگی، نداشــتن ســابقه دریافــت خدمــات روانشــناختی در 
ســه مــاه گذشــته و عــدم ســابقه دریافــت درمــان پذیــرش و تعهــد 
و شــفقت درمانــی و مالک هــای خــروج از مطالعــه شــامل غیبــت 
دو جلســه و بیشــتر، عــدم همــکاری در جلســات و انصــراف از ادامه 

همــکاری بودنــد.
ــالق و  ــد اخ ــت ک ــس از دریاف ــش پ ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
ــان  ــواز از آن ــهر اه ــاوره ش ــز مش ــئوالن مراک ــا مس ــی ب هماهنگ
ــد.  ــی کنن ــه پژوهشــگر معرف ــه را ب ــان مطلق ــا زن خواســته شــد ت
ــر از  ــداد 04 نف ــه تع ــه مطالع ــای ورود ب ــس از بررســی مالک ه پ

ــی در  ــک قرعه کش ــا کم ــی ب ــه روش تصادف ــاب و ب ــان انتخ آن
ــه ذکــر اســت کــه  ــن شــدند. الزم ب دو گــروه 02 نفــری جایگزی
بــرای گروه هــا رعایــت نــکات اخالقــی بیــان و فــرم رضایت نامــه 
ــش  ــروه آزمای ــید. گ ــان رس ــای آن ــه امض ــش ب ــرکت در پژوه ش
ــد  ــوزش دی ــی آم ــفقت درمان ــا روش ش ــه ای ب ــه 09 دقیق 8 جلس
ــت.  ــرار گرف ــوزش ق ــرای آم ــرل در لیســت انتظــار ب ــروه کنت و گ
مداخلــه هفتــه ای دو جلســه توســط یــک متخصــص روانشناســی 
ســالمت دارای مــدرک دوره شــفقت درمانــی بــه مــدت یــک مــاه 
ــه  ــات روانشــناختی شــهر اهــواز ب در یکــی از کلینیک هــای خدم
صــورت گروهــی انجــام شــد. شــفقت درمانــی بــر مبنــای نظریــه
Gilbert )4102( توســط ســعادتی و همــکاران )5931( طراحی ]2[ 

کــه در )جــدول 1( ارائــه شــد.
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جدول 1: محتوی روش شفقت درمانی به تفکیک جلسات

محتویجلسات

برقراری ارتباط اولیه، گروه بندی، مروری بر ساختار جلسات، آشنایی با اصول کلی شفقت درمانی و تمایز شفقت با تأسف، ارزیابی میزان آزار عاطفی، اول
توصیف و تبیین آزار عاطفی و عوامل مرتبط با نشانه های آن مفهوم سازی آموزش خودشفقتی

آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدن و تنفس، آشنایی با سیستم های مغزی مبتنی بر شفقت، آموزش همدلی، آموزش برای درک و فهم اینکه دوم
افراد احساس کنند که امور را با نگرش همدالنه دنبال کنند

آشنایی با خصوصیات افراد دارای شفقت، احساس شفقت، گرمی و مهربانی نسبت به خود و دیگران، پرورش درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی سوم
دارند )حس اشتراکات انسانی( در مقابل خودتخریب گری و شرم و آموزش همدردی

ترغیب به خودشناسی و بررسی میزان شفقت در شخصیت خود با توجه به مباحث آموزشی، شناسایی ارزش خودشفقتی و تمرین پرورش ذهن مشفقانه و چهارم
آموزش همدلی، همدردی و بخشایش نسبت به خود و دیگران

تمرین پرورش ذهن مشفقانه به کمک بخشش، پذیرش بدون قضاوت و آموزش بردباری، توانایی مواجه شدن با چالش های مختلف، پذیرش مسائل و پنجم
مشکالت و تحمل شرایط سخت و چالش انگیز با توجه به متغیربودن زندگی

تمرین ایجاد تصاویر مشفقانه، آموزش سبک ها و روش های ابراز شفقت )شفقت کالمی، شفقت عملی، شفقت مقطعی و شفقت پیوسته( و بکارگیری آنها ششم
برای خود، همسر، فرزندان، دوستان، والدین و غیره و آموزش رشد احساسات ارزشمند و متعالی

آموزش نوشتن نامه ای مشفقانه برای خود و دیگران و آموزش روش ثبت و یادداشت روزانه موقعیت های واقعی مبتنی بر شفقت و تشریح عملکرد فرد در هفتم
آن موقعیت ها

آموزش و تمرین مهارت های جلسات قبل برای کمک به آزمودنی ها تا بتوانند به روش های مختلف با شرایط متفاوت زندگی مقابله نمایند، ارائه هشتم
راهکارهایی برای حفظ و بکارگیری مهارت های درمانی در زندگی واقعی و خالصه و جمع بندی مطالب

داده هــا بــا کمــک فــرم اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل 
تحصیــالت، ســن، تعــداد فرزنــد و مــدت طــالق و مقیاس هــای 
انســجام خــود، ســازگاری پــس از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی 

جمــع آوری شــدند.
مقیــاس انســجام خــود: ایــن مقیــاس را Janis و همــکاران 
ــار  ــاس چه ــاس مقی ــر اس ــه ب ــاختند ک ــه س ــا 9 گوی )2011( ب
ــال  ــار )کام ــا چه ــم( ت ــال مخالف ــک )کام ــرت از ی ــه ای لیک گزین
ــورت  ــه به ص ــار گوی ــزار چه ــن اب ــذاری )در ای ــم( نمره گ موافق
ــوع  ــا مجم ــزار ب ــره اب ــوند( و نم ــذاری می ش ــوس نمره گ معک
ــن 9  ــرات بی ــه نم ــس دامن ــود. پ ــبه می ش ــا محاس ــره گویه ه نم
الــی 36 اســت و نمــره باالتــر نشــان دهنده انســجام خــود بیشــتر 
ــا  ــزار را ب ــازه اب ــی س ــکاران )2011( روای ــد. Janis و هم می باش
ــی و  ــد رضایت بخش ــد و دارای دو بع ــی تایی ــل عامل روش تحلی
ــاخ 0/75  ــای کرونب ــا روش آلف ــی آن را ب ــود و پایای ــدی ب ناامی
گــزارش کردنــد ]29[. ایــن مقیــاس توســط پژوهشــگران ترجمــه 
و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ به طــوری کــه روایــی صــوری و 
ــروه  ــی گ ــأت علم ــر از اعضــای هی ــی آن توســط 20 نف محتوای
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهــواز تاییــد و پایایــی 

ــد. ــبه ش ــاخ 0/77 محاس ــای کرونب ــا روش آلف آن ب
 Fisher ــاس را ــن مقی ــالق: ای ــس از ط ــازگاری پ ــاس س مقی
)1976( بــا 100 گویــه ســاختند کــه بــر اســاس مقیــاس 
ــز(  ــج )هرگ ــا پن ــه( ت ــک )همیش ــرت از ی ــه ای لیک ــج گزین پن
ــا مجمــوع نمــره گویه هــا محاســبه  ــزار ب نمره گــذاری و نمــره اب

می شــود. پــس دامنــه نمــرات بیــن 100 الــی 500 اســت و نمــره 
ــر نشــان دهنده ســازگاری بیشــتر پــس از طــالق می باشــد.  باالت
ــی  ــا روش تحلیــل عامل ــزار را ب Fisher )1976( روایــی ســازه اب

تاییــد و دارای شــش بعــد احســاس خودارزشــی، رهایــی از رابطــه 
قبلــی، خشــم، ســوگ، اعتمــاد اجتماعــی و خودارزشــمندی 
ــاخ 0/98  ــای کرونب ــا روش آلف ــی آن را ب ــود و پایای ــی ب اجتماع
ــان منشــادی و همــکاران  ــران، دهق ــد ]30[. در ای گــزارش کردن
)1396( پایایــی مقیــاس را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/96 
ــا  ــی ب ــدار پایای ــر مق ــش حاض ــد ]31[. در پژوه ــزارش کردن گ

ــد. ــبه ش ــاخ 0/91 محاس ــای کرونب روش آلف
 Hollon & ــاس را ــن مقی ــی: ای ــد منف ــکار خودآین ــاس اف مقی
Kendall )1980( بــا 30 گویــه ســاختند کــه بــر اســاس مقیــاس 

ــه(  ــج )همیش ــا پن ــز( ت ــک )هرگ ــرت از ی ــه ای لیک ــج گزین پن
ــا مجمــوع نمــره گویه هــا محاســبه  ــزار ب نمره گــذاری و نمــره اب
می شــود. پــس دامنــه نمــرات بیــن 30 الــی 150 اســت و نمــره 
ــد.  ــتر می باش ــی بیش ــد منف ــکار خودآین ــان دهنده اف ــر نش باالت
ــا روش  ــزار را ب ــازه اب ــی س Hollon & Kendall )1980( روای

تحلیــل عاملــی تاییــد و دارای چهــار بعــد ناســازگاری شــخصی 
ــود  ــی، کمب ــارات منف ــت و انتظ ــر، خودپنداش ــه تغیی ــل ب و تمای
ــای  ــا روش ه ــی آن را ب ــود و پایای ــدی ب ــس و ناامی اعتمادبه نف
ــد ]32[.  ــاخ 0/97 و بازآزمایــی 0/89 گــزارش کردن آلفــای کرونب
ــا  ــاس را ب ــی مقی ــکاران )1398( پایای ــواه و هم ــران، نیکخ در ای
ــد ]27[. در پژوهــش  ــاخ 0/83 گــزارش کردن روش آلفــای کرونب



مهتاب اردشیرزاده و همکاران

67

ــاخ 0/85 محاســبه  ــا روش آلفــای کرونب حاضــر مقــدار پایایــی ب
شــد.

در  اخــالق  کمیتــه  از  اخــالق  کــد  دارای  پژوهــش  ایــن 
آزاد اســالمی واحــد  پژوهش هــای زیست پزشــکی دانشــگاه 
ــه  ــماره IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.027 ک ــا ش ــواز ب اه
ــل  ــتقل و تحلی ــی مس ــی دو، ت ــای خ ــا آزمون ه ــا ب در آن داده ه
کوواریانــس چندمتغیــری در نرم افــزار SPSS-23 تحلیــل شــدند.

یافته ها
ــاق  ــرل اتف ــش و کنت ــای آزمای ــای گروه ه ــی در نمونه ه ریزش
ــر( انجــام  ــروه 20 نف ــر گ ــر )ه ــرای 40 نف ــا ب ــاد و تحلیل ه نیفت
شــد. طبــق نتایــج آزمــون خــی دو )جــدول 2( گروه هــای 
ــناختی  ــای جمعیت ش ــر متغیره ــرل از نظ ــی و کنت ــفقت درمان ش
تحصیــالت، ســن، تعــداد فرزنــد و مــدت طــالق تفــاوت 

.)P>0/05( معنــی داری نداشــتند
جدول 2: نتایج آزمون خی دو برای مقایسه اطالعات جمعیت شناختی گروه های آزمایش و کنترل

گروه شفقت درمانیسطوحمتغیرها
فراوانی )درصد(

گروه کنترل
P-valueفراوانی )درصد(

70/747 )35(5 )25(دیپلمتحصیالت
6 )30(6 )30(کاردانی

7 )35(9 )45(کارشناسی
110/727 )55(10 )5(30-26 سالسن

6 )30(5 )25(35-31 سال
3 )15(5 )25(40-36 سال

140/606 )70(11 )55(بدون فرزندتعداد فرزند
3 )15(5 )25(1 فرزند
3 )15(4 )20(2 فرزند

90/319 )45(5 )25(1 سالمدت گذشته از طالق
5 )25(9 )45(2 سال
6 )30(6 )30(3 سال

طبــق نتایــج آزمــون تــی مســتقل )جــدول 3( گروه هــای شــفقت 
ــجام  ــای انس ــک از متغیره ــچ ی ــر هی ــرل از نظ ــی و کنت درمان
خــود، ســازگاری پــس از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی تفــاوت 

معنــی داری ندارنــد )P>0/05(، امــا در مرحلــه پس آزمــون از نظــر 
.)P<0/001( ــد ــر تفــاوت معنــی داری دارن هــر ســه متغی

جدول 3: نتایج آزمون خی دو برای مقایسه اطالعات جمعیت شناختی گروه های آزمایش و کنترل

گروه شفقت درمانیمراحلمتغیرها
انحراف معیار±میانگین

گروه کنترل
P-valueانحراف معیار±میانگین

2/890/615±2/7116/45±16/00پیش آزمونانسجام خود
0/001>2/80±2/8815/90±20/10پس آزمون

15/530/446±16/48201/70±205/60پیش آزمونسازگاری پس از طالق
0/001>13/61±14/27199/80±224/40پس آزمون

13/160/753±9/4475/55±76/70پیش آزمونافکار خودآیند منفی
7/68±68/45 پس آزمون  76/10±13/07<0/001

ــه  ــان داد ک ــری نش ــس چندمتغی ــل کوواریان ــای تحلی مفروضه ه
ــروف-  ــون کولموگ ــاس آزم ــر اس ــا ب ــودن متغیره ــرض نرمال ب ف
ــس  ــازگاری پ ــود، س ــجام خ ــای انس ــرای متغیره ــمیرنوف ب اس
از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی در مراحــل پیش آزمــون 

واریانــس-  ماتریس هــای  همگنــی  فــرض  پس آزمــون،  و 
ــی  ــرض همگن ــس و ف ــون ام.باک ــاس آزم ــر اس ــس ب کوواریان
 .)P>0/05( ــدند ــد ش ــن تایی ــون لوی ــاس آزم ــر اس ــا ب واریانس ه
ــری  ــس چندمتغی ــل کوواریان ــتفاده از تحلی ــرایط اس ــن، ش بنابرای
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ــت. ــود داش وج
آزمون هــای  مجموعــه  از  ویلکــز  المبــدای  آزمــون  نتایــج 
چندمتغیــری نشــان داد کــه گروه هــای شــفقت درمانــی و کنتــرل 
حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای انســجام خــود، ســازگاری پس 
ــی داری داشــتند  ــاوت معن ــی تف ــد منف ــکار خودآین از طــالق و اف
)F=182/28, P<0/001(. طبــق نتایــج تحلیــل کوواریانــس 
ــرل از  ــی و کنت ــفقت درمان ــای ش ــدول 4 گروه ه ــری ج چندمتغی

نظــر هــر ســه متغیــر انســجام خــود، ســازگاری پــس از طــالق 
ــی داری  ــاوت معن ــه تف ــان مطلق ــی در زن ــد منف ــکار خودآین و اف
وجــود دارد )P<0/001(. بــا توجــه بــه مقــدار میانگین هــا 
ــش انســجام  ــث افزای ــی باع ــفقت درمان ــه ش ــت ک ــوان گف می ت
خــود )F=263/18, P<0/001( و ســازگاری پــس از طــالق 
)F=289/95, P<0/001( و کاهــش افــکار خودآینــد منفــی 

ــد. ــه ش ــان مطلق )F=90/70, P<0/001( در زن

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه گروه ها از نظر انسجام خود، سازگاری پس از طالق و افکار خودآیند منفی

مجموع منبع اثرمتغیرها
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذور معنی داریمقدار Fمجذورات

اتا
توان 
آزمون

0/0010/9011/000>240/801240/80317/47پیش آزمونانسجام خود
0/0010/8831/000>199/621199/62263/18گروه
26/54350/75خطا

0/0010/9241/000>6444/4116444/41424/38پس آزمونسازگاری پس از طالق
0/0010/8921/000>4403/0214403/02289/95گروه
531/483515/18خطا

0/0010/9371/000>4062/3214062/32524/95پس آزمونافکار خودآیند منفی
0/0010/7221/000>701/901701/9090/70گروه
270/84357/73خطا

بحث
ــزوم  ــالق و ل ــش ط ــال افزای ــاال و در ح ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب
مداخلــه بــا هــدف بهبــود ویژگی هــای مرتبــط بــا ســالمت زنــان 
ــفقت  ــن اثربخشــی ش ــدف تعیی ــا ه ــه، پژوهــش حاضــر ب مطلق
ــکار  ــس از طــالق و اف ــر انســجام خــود، ســازگاری پ ــی ب درمان

ــه انجــام شــد. ــان مطلق ــی در زن ــد منف خودآین
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه شــفقت درمانــی باعث 
افزایــش انســجام خــود در زنــان مطلقــه شــد کــه ایــن یافتــه بــا 
ــکاران ]21[ و  ــاری و هم ــای Lloyd ]20[، غف ــج پژوهش ه نتای
نریمانــی و همــکاران ]22[ همســو بــود. در تبییــن ایــن یافته هــا 
بــر مبنــای پژوهــش ثناگــوی محــرر و همــکاران ]33[ می تــوان 
ــروی  ــک نی ــوان ی ــد به عن ــی می توان ــفقت درمان ــه ش ــت ک گف
ــی،  ــاط اجتماع ــش ارتب ــق افزای ــد و از طری ــل نمای ــه عم محرک
ــادی،  ــش خودانتق ــی و کاه ــت زندگ ــی و کیفی ــالمت عموم س
نشــخوار فکــری، ســرکوبی افــکار و فشــار روانــی باعــث بهبــود 
تعــادل افــراد شــود. همچنیــن ایــن روش درمانــی بــه جــای اینکه 
احســاس های مثبــت را بــا احســاس های منفــی جایگزیــن کنــد، 
ــی  ــای منف ــه هیجان ه ــد ک ــد می کن ــی تولی ــای مثبت هیجان ه
ــاس های  ــت، احس ــاس های مثب ــاد احس ــا ایج ــرد و ب را دربرگی
منفــی را تعدیــل می کنــد. پــس بــا فعال کــردن سیســتم امنیــت و 

تســکین باعــث می شــود کــه افــراد بــا پذیــرش و درک بیشــتری 
ــرو  ــی روب ــوار در زندگ ــرایط دش ــا و ش ــاس ها، هیجان ه ــا احس ب
شــوند و بهتــر بتواننــد شــرایط دشــوار زندگــی را مدیریــت کننــد. 
ــری در  ــش انعطاف پذی ــا افزای ــن روش ب ــه ای ــر اینک ــه دیگ نکت
افــکار و مهربانــی موجــب می شــود کــه افــراد نســبت بــه خــود 
ــود  ــردی خ ــایی های عملک ــته، نارس ــه داش ــی واقع بینان قضاوت
ــبی  ــای مناس ــد، تصمیم ه ــرار دهن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی را م
ــی  ــد و افراط ــای تن ــد، از قضاوت ه ــا بگیرن ــع آنه ــرای رف را ب
ــتند،  ــب هس ــرد مناس ــده عملک ــه مختل کنن ــود ک ــه خ ــبت ب نس
ــه آینــده داشــته باشــند.  ــگاه مثبت تــری ب جلوگیــری نماینــد و ن
در نتیجــه، عوامــل فــوق باعــث می شــوند کــه شــفقت درمانــی 

باعــث افزایــش انســجام خــود در زنــان مطلقــه شــوند.
ــه  ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــر پژوه ــای دیگ ــن، یافته ه همچنی
شــفقت درمانــی باعــث افزایــش ســازگاری پــس از ازدواج در زنان 
 Farzanfar مطلقــه شــد کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای
ــکاران ]2[  ــعادتی و هم ــکاران ]24[ و س ــم زاده و هم ]23[، قاس
ــش  ــای پژوه ــر مبن ــا ب ــن یافته ه ــن ای ــود. در تبیی ــو ب همس
Gilbert ]34[ می تــوان گفــت کــه وقتــی افــراد حــس مهربانــی 

ــای  ــه رفتاره ــرای هم ــد ب ــی می کنن ــود درون ــفقت را در خ و ش
ــی  ــی نگاه ــا مهربان ــاد ب ــی متض ــا حت ــی و ی ــا مهربان ــو ب همس
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ــفقت  ــت. ش ــد داش ــه خواهن ــز و مهربانان ــه، محبت آمی خوش بینان
ــل  ــت عم ــی مثب ــم هیجان ــبک تنظی ــک س ــد ی ــی همانن درمان
ــرت و  ــه نف ــی از جمل ــای منف ــا و نگرش ه ــد و هیجان ه می کن
ــی،  ــق ذهن آگاه ــازد و از طری ــرد دور می س ــن را از ف انتقام گرفت
پذیــرش، گذشــت، توصیــف، شــناخت باعــث افزایــش رفتارهــای 
جرأت مندانــه می شــود. ایــن شــیوه بــا افزایــش رفتارهــای 
جرأت مندانــه نســبت بــه گذشــته می توانــد چرخــه معیــوب انتقــاد 
ــود را  ــاال از خ ــطح ب ــارات س ــیم انتظ ــش و ترس ــه خوی ــبت ب نس
مــورد ســوال قــرار دهــد و بــا نگاهــی جدیــد و دلســوزانه نســبت 
بــه خــود، معیارهــای واقعــی و توقعــات قابــل دسترســی را طراحــی 
کنــد کــه مســتلزم درد، رنــج و ســختی قابــل قبولــی باشــد و عالوه 
بــر آن از طریــق افزایــش آگاهــی درونــی، پذیــرش بــدون قیــد و 
ــه احســاس های  ــته ب ــه پیوس ــی و توج ــدردی و همدل شــرط، هم
و هیجان هــا باعــث کاهــش مشــکالت روانشــناختی )مثــل 
ــد  ــی می توان ــفقت درمان ــه، ش ــود. در نتیج ــازگاری( ش ــدم س ع
ــان  ــالق در زن ــس از ط ــازگاری پ ــش س ــری در افزای ــش موث نق
مطلقــه داشــته باشــد. تبییــن دیگــر بــر مبنــای پژوهــش ســعادتی 
ــه  ــود ک ــث می ش ــی باع ــفقت درمان ــه ش ــکاران ]2[ اینک و هم
افــراد دارای تجربــه وقایــع ناخوشــایند از جملــه طــالق بــا در نظــر 
ــن اســت  ــه انســان ممک ــی اینک ــانی یعن ــتراکات انس ــن اش گرفت
خطــا کنــد و همــه انســان ها مرتکــب خطــا و اشــتباه ها می شــوند، 
احساســات منفــی کمتــری را تجربــه کننــد. از آنجایــی کــه بخــش 
عمــده ای از هیجان هــای منفــی کــه افــراد تجربــه می کننــد ناشــی 
ــال تجــارب منفــی در  ــه دنب از نشــخوارهای فکــری اســت کــه ب
ذهــن ایجــاد می شــوند، می تــوان گفــت کــه مولفــه ذهن آگاهــی 
در شــفقت درمانــی بــا کاهــش نشــخوارهای فکــری باعــث کاهش 
ــه  ــان مطلق ــازگاری در زن ــدم س ــه ع ــی از جمل ــای منف هیجان ه
ــش  ــث افزای ــد باع ــی می توان ــفقت درمان ــه، ش ــود. در نتیج می ش

ــان مطلقــه شــود. ســازگاری پــس از طــالق در زن
عــالوه بــر آن، یافته هــای دیگــر پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه 
ــان  ــی باعــث کاهــش افــکار خودآینــد منفــی در زن شــفقت درمان
 ]25[ Pedro ــش ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــه ای ــد ک ــه ش مطلق
 Pedro همســو بــود. در تبییــن ایــن یافته هــا بــر مبنــای پژوهــش
ــش  ــق افزای ــی از طری ــفقت درمان ــه ش ــت ک ــوان گف ]25[ می ت
آگاهــی درونــی، پذیــرش بــدون قضــاوت، همدلــی و توجه مســتمر 
بــر احساســات درونــی بــه کاهــش مشــکالت روانشــناختی افــراد 
کمــک می کنــد. در واقــع، شــفقت درمانــی عــالوه بــر آنکــه نقــش 
ــا عواطــف  ــت ی ــود ویژگی هــای روانشــناختی مثب ــری در بهب موث
مثبــت دارد، فــرد را در برابــر مشــکالت روانشــناختی یــا عواطــف 

منفــی محافظــت می کنــد. پــس ایــن شــیوه درمانــی ســالمت و 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــش و ب ــی را افزای ــاب آوری هیجان ت
ــود  ــا از خ ــکالت و تعارض ه ــل مش ــازنده در مقاب ــخ های س پاس
نشــان دهنــد و افــکار خــود را تنظیــم و بــر آنهــا مدیریــت کننــد. 
بــا توجــه بــه مفاهیــم ذکرشــده شــفقت درمانــی می توانــد نقــش 
موثــری در کاهــش افــکار خودآینــد منفــی در زنــان مطلقــه داشــته 

باشــد.
هــر پژوهشــی در هنــگام اجــرا بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت 
ــک  ــه ت ــوان ب ــر می ت ــش حاض ــم پژوه ــای مه و از محدودیت ه
جنســیتی بــودن نمونــه پژوهــش )زنــان مطلقــه(، عــدم پیگیــری 
ــگر  ــی پژوهش ــت زمان ــل محدودی ــه دالی ــدت ب ــج در بلندم نتای
و شــیوع کرونــا و اســتفاده از روش نمونه گیــری غیرتصادفــی 
هدفمنــد اشــاره کــرد. بنابرایــن، انجــام پژوهــش بــر روی مــردان 
ــداری  ــی پای ــرای بررس ــدت ب ــج در بلندم ــری نتای ــه، پیگی مطلق
ــنهاد  ــی پیش ــری تصادف ــای نمونه گی ــتفاده از روش ه ــج و اس نتای
می شــود. پیشــنهاد دیگــر مقایســه اثربخشــی شــفقت درمانــی بــا 
ســایر روش هــای درمانــی از جملــه درمــان پذیــرش و تعهــد، رفتــار 

ــی دیالکتیکــی و غیــره اســت. درمان

نتیجه گیری
ــود،  ــر انســجام خ ــی ب ــفقت درمان ــی از اثربخشــی ش ــج حاک نتای
ســازگاری پــس از طــالق و افــکار خودآینــد منفــی بــود. بــه عبارت 
دیگــر، شــفقت درمانــی باعــث افزایــش انســجام خــود و ســازگاری 
ــفقت  ــد. ش ــی ش ــد منف ــکار خودآین ــش اف ــس از طــالق و کاه پ
ــردی  ــد و کارب ــر، کارآم ــی موث ــی یکــی از روش هــای درمان درمان
برگرفتــه از مــوج ســوم روان درمانــی اســت کــه از طریق ســه مولفه 
اصلــی خــود )مهربانــی بــا خود بــه جــای قضاوت خــود، اشــتراکات 
ــازی  ــل همسان س ــیاری در مقاب ــزوا و هوش ــای ان ــه ج ــانی ب انس
ــی  ــت و منف ــای مثب ــه هیجان ه ــبت ب ــان را نس ــی( مراجع افراط
ــان  ــی آن ــاس درد و ناراحت ــش احس ــق کاه ــود آگاه و از طری خ
ــد. در  ــوق می ده ــود س ــه خ ــفقت ب ــی و ش ــمت مهربان ــه س را ب
ــط  ــی توس ــفقت درمان ــتفاده از ش ــرای اس ــزی ب ــه، برنامه ری نتیج
ــای  ــود ویژگی ه ــت بهب ــالمت جه ــان س ــران و متخصص درمانگ
ــان  ــه زن ــیب پذیر از جمل ــای آس ــالمت در گروه ه ــا س ــط ب مرتب
مطلقــه ضــروری اســت. بنابرایــن، مشــاوران، روانشناســان بالینــی 
ــایر  ــار س ــی در کن ــفقت درمان ــد از روش ش ــران می توانن و درمانگ
روش هــای درمانــی بــرای بهبــود ویژگی هــای مرتبــط بــا ســالمت 
ــس از طــالق و  ــش انســجام خــود و ســازگاری پ ــژه افزای ــه  وی ب

کاهــش افــکار خودآینــد منفــی اســتفاده کننــد.
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سپاسگزاری
ــا هزینــه شــخصی انجــام شــده و نویســندگان از  ــه حاضــر ب مقال
ــا  ــل همــکاری ب ــه دلی ــز مشــاوره شــهر اهــواز ب مســئوالن مراک
پژوهشــگران و از شــرکت کنندگان در پژوهــش بــه دلیل مشــارکت 

ــد. ــی می کنن ــه تشــکر و قدردان ــال در پژوهــش صمیمان فع

تضاد منافع
ــچ  ــا هی ــه آنه ــد ک ــالم می نماین ــندگان اع ــیله نویس ــن وس بدی

ــدارد. ــود ن ــی وج ــاد منافع تض
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