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Abstract

9011/10/91 :تاریخ پذیرش

Introduction: Emotional breakdown is one of the
phenomena that is considered as one of the psychological
problems and has a lot of frequency. The present research
was carried out with the aim of developing and evaluating
the effectiveness of group intervention package based on
the analysis of mutual behavior and acceptance and
commitment of self-compassion components in girls
experiencing emotional breakdown.
Method: In order to develop the educational package, the
present research method used a mixed method, and also,
semi-experimental research design was used to validate the
research. The study population consisted of all students
emotional breakdown in Islamic Azad University, Science
and Research branch during the years 2019-2020. The
research sample was selected by available method. After
the announcement and call for people with emotional
failure, those who were eligible based on entry criteria
were selected, and finally, after the interview, a clinical
sample of 93 patients was selected, and randomly assigned
to experimental (n=15) and control (n=15) groups. The
experimental group participants received a developed
session of the mutual relations, acceptance and
commitment analysis provided by the present researcher.
Based on documents, sources, theoretical and research
literature and existing plans in the field of therapeuticeducational package in mutual relations, acceptance and
commitment analysis, the initial version of the educational
package was provided, and its content validity was
assessed through a semi-structured interview with
professors and specialists. Neff Self-compassion
Questionnaire was used to gather and collect data. Data
were analyzed using SPSS software and covariance
statistical method.
Results: The findings showed that implementing an
educational course based on mutual relations, acceptance
and commitment analysis in the girls with emotional
breakdown led to decreasing self-compassion components
including self judgment, extreme identification and
isolation in the experimental group, and increasing selfcompassion
components
such
as
self-kindness,
mindfulness and human commonalities to the girls with
emotional breakdown in the control group.
Conclusion: It can be concluded that the effectiveness of
the developed therapeutic-educational package of the
mutual relations, acceptance and commitment analysis is
based on effective self-compassion.
Keywords: Mutual relations analysis, Acceptance and
commitment, Self-compassion, Emotional breakdown.
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چکیده
 شکست عاطفی یکی از پدیدههایی است که بهعنوان یکی از مشکلات:مقدمه
 پژوهش حاضر با هدف تدوین.روانشناختی و دارای فراوانی زیاد مطرح است
بسته مداخله گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد و بررسی
اثربخشی آن بر مؤلفههای خودشفقتی دختران با تجربه شکست عاطفی انجام
.گرفت
 روش پژوهش حاضر برای تدوین بسته آموزشی روش آمیخته بود و:روش
 جامعه آماری پژوهش تمامی.طرح پژوهش جهت اعتباریابی نیمهآزمایشی بود
دانشجویان دچار شکست عاطفی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران در
 پس از. نمونه پژوهش به شیوه دردسترس انتخاب شد. بود9911-9911 سال
 افرادی که بر اساس،انتشار اطلاعیه و فراخوان برای افراد دچار شکست عاطفی
 انتخاب شدند و نهایتاً پس از انجام مصاحبه،ملاکهای ورود حائز شرایط بودند
 نفر) و گروه91(  نفر انتخاب شد که در گروه آزمایش93 بالینی نمونهای شامل
 شرکتکنندگان گروه. جایگزین و کاربندی تصادفی شدند،) نفر91( کنترل
 جلسه برنامه تدوین شده تحلیل روابط متقابل و پذیرش و تعهد را1 ،آزمایش
، منابع، براساس اسناد.دریافت کردند که این برنامه توسط پژوهشگر تدوین شد
 پیشینهی پژوهشی و برنامههای موجود در زمینه بستههای،ادبیات نظری
 نسخه اولیه بسته،درمانی آموزشی تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد
آموزشی تهیه شد و روایی محتوایی آن از طریق مصاحبه نیمهساختار یافته با
 ابزارهای جمعآوری دادههای.اساتید و متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت
 و بهspss  دادهها با استفاده از نرمافزار.پژوهش پرسشنامه خودشفقتی نف بود
.روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 یافتهها نشان داد که اعمال دوره آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و:یافتهها
تحلیل متقابل در دختران دچار شکست عاطفی منجر به کاهش مؤلفههای
 همانندسازی افراطی و انزوا در گروه آزمایش و،خودشفقتی شامل قضاوت خود
 ذهنآگاهی و اشتراکات،افزایش مؤلفههای خودشفقتی شامل مهربانی به خود
.انسانی نسبت به دختران دچار شکست عاطفی گروه کنترل شد
 میتوان نتیجه گرفت که بسته آموزشی درمانی تدوین شده گروه:نتیجهگیری
درمانی مبتنی بر تحلیل روابط متقابل و پذیرش و تعهد بر خودشفقتی اثربخش
.است و میتوان از این مداخله برای افراد دارای شکست عاطفی بهره گرفت
 شکست، خودشفقتی، پذیرش و تعهد، تحلیل روابط متقابل:واژههای کلیدی
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مجله روانشناسی بالینی

بزرگ انسانی ،و (ج) داشتن احساسات و افکار دردناک در
ذهنآگاهی است( .)1شواهد قابل توجهی از خودشفقتورزی
به عنوان یک ویژگی مفید حمایت میکنند( .)1خودشفقتی
موجب افزایش توان مقابلع با آشفتگیها و تمایلات
خودانتقادی میشود و قابلیت تعامل با دیگران را که از
مسائل مهم انطباقی و اجتماعی نیز است ،بالا میبرد(.)93
افراد خود شفقت میزان پایینتری از تنشهای روانی از جمله
اضطراب ،افسردگی و استرس را گزارش میکنند()99
همچنین شواهد نشان میدهد که افرادی که خودشفقت
ورزی بالاتری دارند ،رضایت از زندگی ،ارتباطات اجتماعی،
هوش هیجانی ،و شادی بیشتر و شرم ،ترس از شکست و
فرسودگی شغلی کمتری دارند( .)1دیگر مطالعات نشان دادند
که بین خودشفقتورزی و رضایتمندی از زندگی ،خوشبختی
( 99 ،92و  ،)94خوشبینی( ،)91عواطف مثبت( 96و ،)97
مهارتهای مقابلهای( ،)91و سلامت روانشناختی( 91و  )23و
خودکارآمدی( ،)29رابطه مثبت وجود دارد .این مسئله تأیید
شده است که رفتار مهربانه و شفقت خود ،رفتارهای تؤام با
مهربانی و شفقت نسبت به دیگران را به دنبال دارد .در
حقیقت نف و براتوس( )97نشان دادند که افرادای که رتبه
بالاتری از نظر خودشفقتورزی دارند ،در روابط شان نیز
رفتارهای مثبتتری از خود نشان میدهند .بعد از آن نیز
یارانل و نف( )22به این نتیجه دست یافتند که شفقت خود،
احتمال سازگاری به هنگام طلاق و جدایی عاطفی را افزایش
داده و احساسات اعتمادپذیری و صحت را که منجر به
آشفتگی عاطفی کمتر و سطح بالاتری از بهزیستی عاطفی
میشوند را هم ارتقا میبخشد .نشان داده شد که خودشفقتی
یکی از متغیرهای پیشبین افسردگی برای دانشجویان دختر
دارای تجربه شکست عاطفی است(.)22
برای افرادی که درگیر شکست عاطفی میشوند درمانهای
زیادی ارائه شده است .این درمانها در دو دسته کلی قرار
میگیرند :رواندرمان و دارودرمانی( .)29انواع مختلفی از
روان درمانی وجود دارد از جمله مداخلات رفتاری شناختی
مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،رفتار درمانی
دیالکتیک( ،)24شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهانه( )21و
رویکردهای فراشناختی( .)26به طور مستقیم این مداخلات
به جای تمرکز بر روی تغییر رویدادهای روانی ،به دنبال
تغییر عملکرد این رویدادها و رابطه فرد با آنها ،از طریق

مقدمه
شکست عاطفی میتواند برای هر فردی ضربهای بزرگ
محسوب شود و تبدیل به یکی از غمانگیزترین حادثهها و
تلخترین دورههای زندگی فرد شود؛ اما باید پذیرفت که
ناپایداری بخشی از شیدایی عشق است( .)9یکی از شایع
ترین و عمیقترین تجربههای فقدان و سوگ مربوط به
ناکامی ناشی از فروپاشی روابط عاشقانه و عمدتاً عشق است
( .)2زمانی که فرد سوگ یا فقدانی را مثل مرگ والدین،
همسر و فرزند تجربه میکند ،فرآیند سوگ توسط رفتار
حمایتی نزدیکان تسهیل میشود .در حالیکه زمانیکه فرد
سوگ یا فقدان روابط عشق را تجربه میکند ،چنین حمایتی
نه تنها دیده نمیشود بلکه در اصل فرآیند سوگ توسط
خانواده و نزدیکان او جدی تلقی نمیشود و یا اینکه سرزنش
هم میشود و گاهی خود فرد نیز با اجتناب هیجانی یا
درگیری شدید با فقدان ،تجربه واقعی و دردناک را تحریف
میکند(.)9
هنگامی که یک رابطه عاطفی نسبتاً پایدار به پایان میرسد،
احساسات بسیار متفاوتی میتوانند پدید آیند .اگرچه هر
فردی منحصر به فرد است ،اغلب افراد مراحل متفاوتی از
پدیده فقدان را تجربه میکنند .تجارب معمول پس از یک
شکست عاطفی میتواند شامل دامنه وسیعی از احساسات
مانند احساسات خشم ،غم و اندوه ،افسردگی ،تنهایی،
اضطراب و بیخوابی ،علائم جسمانی و در نهایت فروپاشی
اعتماد متقابل و مشکل در ایجاد مجدد رابطه با دیگران
باشد(.)4
اما بدون تردید عشق ناکام ،سوگوار است و در وهله نخست
باید این سوگ را پذیرفت و فرآیند سوگواری را تسهیل کرد
( .)1تمام ناکامان در محبت چه بکُشند و چه بمیرند و یا از
مصیبتهای کمتری رنج ببرند ،درگیر کنترل بیرونی هستند
( .)6رویدادهایی بیشترین تأثیرهای منفی را در زندگی فرد
دارند که او باور داشته باشد آنها مهار نشدنی ،مبهم و
غیرقابل پیشبینی هستند(.)7
مفهوم خودشفقت توسط نف( )1به عنوان داشتن سه مؤلفه
درونی مرتبط به هم که در زمان درد و شکست ظاهر می
شود ،تعریف شده است .این سه مؤلفه عبارتند از:
الف) مهربانی و درک صحیح به خود در زمان درد یا
شکست( ،ب) درک رنج خود به عنوان بخشی از یک تجربه
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راهبردهایی مثل تمرکز حواس ،پذیرش و گسلش است(.)21
تحلیل رفتار متقابل نظریههایی است در مورد شخصیت و
روش منظمی است برای رواندرمانی به منظور رشد و
تغییرات شخصی این تعریفی است که به وسیله انجمن بین
المللی تحلیل رفتار متقابل ارائه شده است .تحلیل رفتار
متقابل به عنوان نظریة شخصیت ،تصویری از ساختار
روانشناسی انسانها به ما ارائه میدهد .بدین منظور از یک
الگوی سه بخشی به عنوان الگوی حالات نفسانی خود
استفاده میکند .همین الگوی شخصیتی به ما کمک میکند
تا دریابیم انسانها چگونه عمل و رفتار میکنند و این که
چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می
سازند.
به نظر برن( )1تحلیل روابط اصولا در روابط و زناشویی و
پیوندهای اجتماعی کاربرد دارد .در این موقعیتها ،تحلیل
روابط میتواند پیشبینیها و بازنگریهای مفید و قانع
کنندهای را به دست دهد .در تحلیل روابط بیشتر به روابط
انسانها با یکدیگر توجه میشود و اعتقاد بر این است که
اگر افراد روابطی سالم ،مثبت و رضایتبخش با یکدیگر
داشته باشند و آن را جایگزین روابط تخریبی ،منفی و
تحقیرآمیز نمایند ،قادر خواهند بود که از فشارهای روانی خود
و دیگران بکاهند و از زندگی خود لذت بیشتری ببرند(.)26
پژوهشهایی ،اثربخشی تحلیل رفتار متقابل را بر کاهش
تعارضات زناشویی( ،)27شیوههای رویایی با استرس(،)21
خودپنداره( ،)21پیدایش ،عقاید مثبتتر در زمینه روابط با
کارمندان( ،)93در جلوگیری از افزایش تعارض و خشونت
( )99و بر توسعه مهارتهای ارتباطی و درک دیگران و خود
ابرازی( )92نشان دادهاند.
همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک نوع
رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش است که هدف آن به عمل
آوردن اجتناب تجربی و تلاش برای کنترل تجربههای آزارنده
است( .)99این درمان به مراجعان کمک میکند که به افکار
و احساساتشان کمتر معنی واقعی بدهند و مشاهده واکنش-
های شخصی در پریشانی روانی و تعهد و پیشرفت به سمت
ارزشهای زندگی را یاد بگیرند( .)94درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد بر اساس یک تحلیل رفتاری جامع از اینکه چگونه
افراد در زبان و فرآیندهای رفتار کلامی که آنها را در دام
مبارزه با افکار و احساسات ناخاسته میاندازد ،ارائه می

فرنوش آقاجانی و همکاران

دهد( .)91هدف اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
افزایش انعطافپذیری روانشناختی است .انعطاف پذیری
روانشناختی عبارت است از :ارتباط با زمان حال به طور کامل
و به عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و تغییر یا تداوم رفتار
در خدمت اهداف ارزشمند( .)96صادقیان ،فخری و حسن-
زاده( )97در پژوهشی تحت عنوان "اثربخشی آموزش
پذیرش و تعهد بر خودارزشمندی و سرمایه روانشناختی
فرزندان طلاق" به این نتیجه رسیدند که آموزش پذیرش و
تعهد گروهی منجر به بهبود خودارزشمندی و افزایش
سرمایه روانشناختی در فرزندان طلاق شد .قدمپور و
همکاران( )91در پژوهشی تحت عنوان "اثربخشی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم
هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی" به این نتیجه رسیدند
که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش میزان
خوددلسوزی و تنظیم هیجانی تأثیر معنیداری داشته است.
مشاهدات حاضر مؤید اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش در تغییر سطح خوددلسوزی و میزان تنظیم
هیجانی زوجین مبتلا به افسردگی است .روحی و همکاران
( )91در پژوهشی تحت عنوان "اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ( )ACTبر افزایش شفقت به خود ،و تحمل
آشفتگی در دانشآموزان با اختلال اضطراب اجتماعی" به
این نتیجه رسیدند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
افزایش شفقت به خود کلی و تحمل آشفتگی کلی در دانش
آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی در دوره متوسطه دوم
مؤثر بوده است .آرک و کراسک( )96در پژوهشی نشان دادند
که درمان های شناختی به طور کلی بر افزایش شفقتورزی
کودکان دچار اختلالات اضطرابی تأثیر میگذارد؛ اما درمان
های پذیرش و تعهد در مقایسه با درمانهای شناختی -
رفتاری تأثیرگذاری طولانی مدتتری داد.
هرچند در مطالعات پیشین اثربخشی روشهای درمانی متعدد
از جمله روش درمانی تحلیل رفتار متقابل و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد برای کمک به دختران دچار شکست عاطفی
مورد بررسی قرار گرفته است اما تا به حال در هیچ پژوهشی
اثربخشی برنامه تلفیقی روشهای درمانی تحلیل رفتار
متقابل و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودشفقتی دختران
دچار شکست عاطفی مورد مطالعه قرار نگرفته است و تنها
پژوهشهای محدودی تأثیر هریک از دو روشهای مذکور را
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بسته آموزشی در مقیاس عددی بین  3تا  7درجهبندی کرده
و در صورتی که طبق نظر ایشان ،جلسهای نمره پایینتر از 4
را کسب کرد ،پیشنهادات کاربردی خود را برای ارتقای
کیفیت آن جلسه بنویسند .سپس نظر متخصصین جمعآوری
شده و بسته آموزشی تدوین شده اصلاح گردید .همچنین به
منظور برآورد روایی بسته آموزشی طراحی شده جلساتی با
متخصصین این حوزه برگزار شد .ضرایب روایی محتوایی
بدست آمده از نظر متخصصان به روش لاشه برای  1جلسه
بسته آموزشی به ترتیب ،3/79 ،3/61 ،3/79 ،3/71 ،3/12
 3/13 ،3/76 ،3/71 ،3/61 ،3/71میباشد که این ضرایب
نشان دهنده روایی مناسبی میباشد.
به منظور آزمون مقدماتی بسته آموزشی ،این الگوی درمانی
بر روی یک گروه  93نفره از دختران دارای شکست عاطفی
بر اساس ملاکهای وروو و مصاحبه صورت گرفته ،در قالب
یک مطالعه مقدماتی ،اجرا شد .ضمن اینکه ،در پایان هر
جلسه ،نظرات و پیشنهادات شرکتکنندگان درباره شکل و
محتوای هر جلسه پرسیده میشد و در اصلاح و ارتقای نهایی
بسته آموزشی ،لحاظ گردید .همچنین ،پرسشنامههای مؤلفه-
های شفقت قبل و بعد از اجرای بسته آموزشی ،توسط
شرکتکنندگان در پژوهش تکمیل گردید.
حیطه مطالعه تمامی منابع نوشتاری (چاپی/الکترونیکی) و
همچنین غیرنوشتاری (شنیداری/دیداری) ملی و بینالمللی
در زمینه نظریهها ،و پژوهشهای موجود در زمینه تحلیل
رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد میباشند که از در /از
طریق پایگاهای اطلاعاتی خارجی (همچون
،& Francis Taylor ،Springer ،ScienceDirect
 )ProQuest ،Wiley ،SAGEو داخلی (همچون بانک
اطلاعات نشریات کشور ،پایگاه اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی ،پایگاه مجلات تخصصی نور) ،آرشیوهای
الکترونیک مجلات ،کتابخانه دانشگاهای ایران و کتابخانه
ملی و ...قابل بازیابی و دسترسی میباشند.
برای انتخاب نمونه از بین منابع و اسناد موجود از روش
نمونهبرداری نظری استفاده شد .نمونهبرداری نظری در طی
مراحل پژوهش توسعه مییابد و نمیتوان آن را از قبل
طراحی کرد ،زیرا اساس گروه نمونه ،مفاهیم و مسائل نظری
است که در طی دوره پژوهش بوجود میآید .اندیشهها و
مفاهیم نظری ،گردآوری دادهها را کنترل میکند .در این

بر خودشفقتی مورد بررسی قرار دادند .ازاینرو مطالعه حاضر
قصد دارد تا ضمن تدوین برنامه درمانی گروهی مبتنی بر
تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد ،به بررسی این
سؤال بپردازد که آیا این برنامه بر مؤلفههای خودشفقتی
دانشجویان دختر دانشگاه علوم تحقیقات که دچار شکست
عاطفی شدهاند اثربخش است؟
روش
طرح پاوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده
و از لحاظ روش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) شامل بخش
کیفی از نوع تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر
تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بخش کمی از
نوع نیمهآزمایشی برای ارزیابی اثربخشی برنامهی تدوین
شدهی برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار
متقابل و روش پذیرش و تعهد بر خودشفقتی بود .اجرای این
پژوهش در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحلهی اول
براساس اسناد ،منابع ،ادبیات نظری ،پیشینهی پژوهشی و
برنامههای موجود در این زمینه برنامهی آموزشی گروهی
مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد در 1
جلسه تدوین شده و روایی محتوایی آن از طریق نظر اساتید
و متخصصان مورد ارزیابی گرفت.
برای تبدیل قضاوت کیفی اساتید و متخصصان به کمیت
دربارهی روایی محتوایی برنامهی تدوین شده ،از روش لاوشه
( )CVRاستفاده شد .بسته آموزشی با مرور ادبیات پژوهش
با بهره گیری از نظر متخصصان این حوزه (شامل روانشناس
بالینی ،مشاوره توانبخشی و روانشناس تربیتی) طراحی شد.
به منظور متناسبسازی بستهی طراحی شده جلساتی با
متخصصین روانشناس و روانشناس تربیتی گذاشته شده و از
نظرات آنان برای طراحی محتوای بسته آموزشی بهره گرفته
شد .این بسته آموزشی در سه سطح شروع جلسات ،ادامه و
اجرای محتوای اصلی و اصول پایان دادن به جلسات طراحی
شده است.
پس از آنکه بسته آموزشی طراحی شد برای چهار نفر
متخصص روانشناسی تربیتی ،دو نفر متخصص روانشناسی
بالینی ،دو نفر متخصص مشاوره توانبخشی ،دو نفر
متخصص روانسنجی ارسال شد و از آنها خواسته شد فرم
ارزیابی روایی را کامل کنند .در این فرم از داوران خواسته
شد که نظر خود را دربارهی مناسب بودن هر یک از جلسات
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روش ،زمانی که هیچ اندیشه [و دانش] جدیدی بوجود نیاید،
یعنی پژوهشگر به مرحله اشباع در دادهها برسد ،نمونه
برداری متوقف میشود( .)43لذا در مطالعه حاضر نیز

فرنوش آقاجانی و همکاران

گرداوری دادههای مورد نیاز از منابع تعیین شده تا آنجا ادامه
مییابد که پژوهشگر به مرحله اشباع اطلاعاتی برسید.

ویاگیهای برخی از منابع و برنامهها
نویسندگان /سال
همامسی ()2331

برنامه /مواد آموزشی
تحلیل رفتار متقابل

کنگ ()2331

تحلیل رفتار متقابل

طول زمان اجرا /ردیف
 1جلسه
مطالعه طولی جلسات دروه
ای یک ساله

باربارا و کری ()2323

تحلیل رفتار متقابل

 96جلسه -هفتهای  2جلسه

هانتر ()2394

تحلیل رفتار متقابل

 93جلسه

جوزف ()2399
کوالکوسکی ()2392

پذیرش و تعهد
پذیرش و تعهد

 96جلسه
 1جلسه

نوشادی و همکاران
()9913

تحلیل رفتار متقابل

 1جلسه در یک ماه

حاجی سیدنصیر ()9919

مشاوره گروهی مبتنی بر
تحلیل رفتار متقابل

 1جلسه

فتوحی بناب و همکارن
()9913
اکبری و همکاران
()9919
نژاد کریم و همکاران
()9916

نمونهها
زوجین
 96زوج
زنان  23تا 13
ساله
دختران
پرستاری
دانشجویان
دختران
زنان مراجعه
کننده به مراکز
طلاق
دانشجویان
دختر

نتایج
افزایش رضایت و سازگاری زناشویی
ایجاد رضایت ،احساسات مثبت،
تعدیل تعارض .پایداری زناشویی
تغییرات معنادار در خودشفقتی
بهبود نشانگان بالینی شکست
عاطفی
افزایش انعطافپذیری
افزایش مؤلفههای شفقتورزی
افزایش رضایت زناشویی
تغییر مثبت خودپنداره و منبع کنترل

تحلیل رفتار متقابل

 1جلسه

زوجین

افزایش خودشناسی

تحلیل رفتار متقابل

 93جلسه

دختران

بهبود علائم مرضی دختران دچار
شکست عاطفی

پذیرش و تعهد

 93جلسه

زنان

افزایش سطح بخشودگی زنان

نفر با داشتن تجربه شکست عاطفی مراجعه کردند که با
بررسی ملاکهای ورود  19نفر دارای شرایط نمونه پژوهش
را داشتند که پس از انجام مصاحبه  93نفر به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند.
ملاکهای ورود شامل .9 :وجود پایان یک رابطه عاشقانه در
سه ماه تا یکسال گذشته .2 ،کسب نمره بالاتر از  23در
پرسشنامه ضربه عشق .9 ،تمایل به شرکت منظم در جلسه
های مداخله و  .4موافقت دانشجویان برای شرکت در
پژوهش بر اساس رضایتنامه کتبی .و ملاکهای حذف
شامل .9 :نداشتن اختلال روانی مشخص .2 ،نداشتن سابقه
سوء مصرف مواد .9 ،استفاده از هر نوع خدمات مشاورهای و
روانشناختی .4 ،درگیر نبودن در یک رابطه عشقی کنونی،
 .1همکاری نکردن در فرآیند جلسات آموزشی و انجام ندادن
تکالیف اصلی.

آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه
دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه آزاد
اسلامی علوم تحقیقات در سال تحصیلی  9911-9911بود.
با توجه به این که میزان آسیبدیدگی روانی دختران در
شکست عاطفی بیشتر از پسران است( ،)49جامعه پژوهش
دختران دارای شکست عاطفی انتخاب شد.
شیوه نمونهگیری در این پژوهش شیوه دردسترس بود .به
این صورت که نمونهگیری با پخش اطلاعیهای در دانشگاه
آزاد علوم تحقیقات برای مراجعه دانشجویانی که به تازگی با
فروپاشی رابطه عاطفی مواجه شده بودند ،آغاز شد .پس از
مراجعه دانشجویان ،ابتدا پرسشنامه ضربه عشق اجرا شد و
افراد با نمره نقطه برش  23تا  93در پرسشنامه ضربه عشق
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و با انجام مصاحبه افراد
وارد پژوهش شدند .در پژوهش حاضر با پخش اطلاعیه 64
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این  93نفر که رضایت کامل برای مشارکت در پژوهش را
داشتند ،برای پژوهش انتخاب شدند ،و به طور تصادفی به
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
ابزار
 .9پرسشنامه خودشفقتی :این پرسشنامه  26ماده ای توسط
نف( )42طراحی شد .این پرسشنامه شامل خرده مقیاسهای
خودمهربانی ،خودقضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهن
آگاهی و شناخت بیش از حد است .ضریب پایایی بازآزمایی
مقیاس خودشفقتی در پژوهش نف( 3/19 )42و در پژوهش
بشرپور و عیسیزادگان( )49در دامنه  3/69برای همدردی
بیش از حد ،تا  3/11برای ذهنآگاهی بود.
روند اجرای پاوهش :اجرای این پژوهش در دو مرحله
صورت گرفت؛ در مرحلهی اول براساس اسناد ،منابع ،ادبیات
نظری ،پیشینهی پژوهشی و برنامههای موجود در این زمینه،
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

برنامهی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و
روش پذیرش و تعهد در  1جلسه تدوین شده و روایی
محتوایی آن از طریق مصاحبه نیمهساختار یافته با اساتید و
متخصصان مورد ارزیابی گرفت .برای تبدیل قضاوت کیفی
اساتید و متخصصان به کمیت دربارهی روایی محتوایی
برنامهی تدوین شده ،از روش لاوشه ( )CVRاستفاده شد.
سپس در مرحلهی دوم ،بعد از اجرای پیشآزمون ،برنامهی
تدوین شده بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل
هیچ مداخلهای دریافت نکرده و به روال عادی خود ادامه داد.
در نهایت بعد از پایان جلسات ،پسآزمون بر روی گروههای
آزمایش و کنترل اجرا شد و دادههای به دست آمده از
نمونهها آمادهی تحلیل گردیدند .خلاصه جلسات آموزشی
گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد
در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (1خلاصه جلسات تدوین شده تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد
آشنا نمودن بیشتر مراجع با درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد اهداف درمانی و ارتباط دادن آن با ارزشهای مراجع
کمک به مراجه در شناخت و افزایش اگاهی از کنترل فراگیر احساسات شخصی
افزایش اگاهی مراجع از کنترل فراگیر احساسات شخصی و تحلیل ساختاری حالات نفسانی (بالغ ،والد ،کودک) ،تکلیف :رسم اگوگرام
مربوط ساختن موقعیتهای اختصاصی به عنوان هدف گسلش و فعالیت پذیرش شروع متمرکز کردن توجه مراجع روی فرآیند کلامی
سازی به جای محتواسازی
آموزش روابط متق ابل پنهان ،رفتار متقابل مضاعف و سومین قانون ایجاد رابطه .تکلیـف :ارائـة چنـد مثـال از روابط پنهان در روابط
خود
آموزش چگونگی برخورد با بازیها و آشنایی با نحوة توقف بازیهای روانی
مصمم شدن برای وضع تمرین ذهنآگاهی بیشتر روشن و واضح کردن ماهیت عمل متعهد (تعهد) ،نشان دادن راههای بیشتر مدیریت
موانع ارتقای بیشتر عمل متعهد از طریق تکالیف .ادامه دادن به فعالیتهای مرتبط با ارزشها افزایش تمایل برای تجربه افکار و
احساسات ناخواستهای که عمل متعهد را به طور مداوم احاطه کردهاند.
آموزش چهار وضعیت وجودی ،شفای کودک درون

انحراف معیار پیشآزمون متغیر ذهنآگاهی در گروه آزمایش
 99/17و  9/19و در گروه کنترل  99/43و  9/76مـیباشـد.
میانگین و انحراف معیار پـسآزمـون متغیـر ذهنآگـاهی در
گروه آزمـایش  94/99و  2/42و در گـروه کنتـرل  99/99و
 9/19میباشد .میانگین و انحراف معیار پـیشآزمـون متغیـر
همانندسازی افرطی در گـروه آزمـایش  94/63و  2/11و در
گروه کنترل  94/19و  9/34مـیباشـد .میـانگین و انحـراف
معیار پسآزمون متغیر همانندسازی افراطی در گروه آزمایش
 92/23و  2/16و در گروه کنترل  94/67و  9/36مـیباشـد.
میانگین و انحراف معیار پیشآزمون متغیر اشتراکات انسـانی
در گروه آزمایش  93/27و  9/67و در گروه کنتـرل  93/99و

یافتهها
چنانکه که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین و انحـراف
معیار پیشآزمون متغیر مهربانی بـه خـود در گـروه آزمـایش
 99/13و  9/16و در گروه کنترل  99/67و  9/11مـیباشـد.
میانگین و انحراف معیار پسآزمون متغیر مهربانی به خود در
گروه آزمـایش  94/17و  9/63و در گـروه کنتـرل  99/16و
 9/16میباشد .میانگین و انحراف معیار پـیشآزمـون متغیـر
قضاوت خـود در گـروه آزمـایش  94/19و  9/24و در گـروه
کنترل  94/13و  2/73میباشـد .میـانگین و انحـراف معیـار
پسآزمون متغیر قضـاوت خـود در گـروه آزمـایش  92/99و
 2/17و در گروه کنترل  94/63و  2/64میباشد .میـانگین و
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 9/93میباشد .میانگین و انحراف معیـار پـسآزمـون متغیـر
اشتراکات انسانی در گروه آزمایش  92/99و  9/99و در گروه
کنترل  93/19و  9/92میباشـد .میـانگین و انحـراف معیـار
پیشآزمون متغیر انزوا در گروه آزمایش  99/17و  2/11و در
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گروه کنترل  99/19و  2/14مـیباشـد .میـانگین و انحـراف
معیار پسآزمون متغیر انزوا در گروه آزمـایش  99/43و 2/44
و در گروه کنترل  94/33و  2/11میباشد.

جدول )2میانگین وانحراف معیار مؤلفههای خودشفقتی در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش
متغیرها
مرحله
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
9/11
99/67
9/16
99/13
مهربانی به خود
2/73
94/13
9/24
94/19
قضاوت خود
9/76
99/43
9/19
99/17
ذهنآگاهی
پیشآزمون
9/34
94/19
2/11
94/63
همانندسازی افراطی
9/93
93/99
9/67
93/27
اشتراکات انسانی
2/14
99/19
2/11
99/17
انزوا
9/16
99/16
9/63
94/17
مهربانی به خود
2/64
94/63
2/17
92/99
قضاوت خود
9/19
99/99
2/42
94/99
ذهنآگاهی
پسآزمون
9/36
94/67
2/16
92/23
همانندسازی افراطی
9/92
93/19
9/99
92/99
اشتراکات انسانی
2/11
94/33
2/44
99/43
انزوا
جدول )3آزمون لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانسهای خطا در دو گروه
شاخصهای آماری
متغیرها
سطح معناداری
درجهی آزادی  9درجهی آزادی 2
F
3/97
9/19
21
9
مهربانی به خود
3/99
2/47
21
9
قضاوت خود
3/49
3/64
21
9
ذهنآگاهی
3/17
3/92
21
9
همانندسازی افراطی
3/31
9/99
21
9
اشتراکات انسانی
3/94
2/21
21
9
انزوا

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود آزمون ام بـاکس بـرای
بررســی مــاتریسهــای کوواریــانس در دو گــروه بــا ســطح
معناداری بزرگتر از  3/39تأیید شد (.)p> 3/39
با توجه به نتایج جدول  9و  4از آنجایی کـه مفروضـههـای
یکسانی واریانسهای خطا و برابری ماتریسهای کواریانس،
برقرار بودند؛ از تجزیه و تحلیـل کواریـانس چنـدمتغیری بـه
منظور مقایسـه میـانگین نمـرات مؤلفـههای خودشـفقتی در
پسآزمون استفاده شد.

جدول  9نتیجهی آزمـون لـوین جهـت بررسـی مفروضـهی
همگنی واریانسهای خطا را نشان میدهد .بر اسـاس نتـایج
منــدرج ،ســطح معنــاداری بــرای متغیــر مهربــانی بــه خــود
( ،)sig= 3/41برای متغیر قضاوت خود ( ،)sig= 3/99بـرای
متغیر ذهنآگـاهی ( ،)sig= 3/49بـرای متغیـر همانندسـازی
افراطــی ( ،)sig= 3/17بــرای متغیــر اشــتراکات انســانی
( )sig= 3/31و برای متغیـر انـزوا ( ،)sig= 3/94بزرگتـر از
 3/31میباشد .بنابراین ،مفروضهی همگنـی واریـانسهـای
خطا برقرار میباشد.
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جدول )4آزمون امباکس برای بررسی مفروضهی برابری ماتریسهای کوواریانس در دو گروه
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 9
آزمون ام باکس
F
3/49
2119/11
29
9/34
21/12
جدول )5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدهی مؤلفههای خودشفقتی
اندازه اثر
 dfخطا
 dfفرضیه
مقادیر
آزمونها
Sig
F
3/11
3/339
97
6
91/19
3/11
اثر پیلایی

بنابراین ،فرضـیهی پـژوهش مبنـی بـر اثربخشـی برنامـهی
درمـانی آموزشـی مبتنــی بـر تحلیــل رفتـار متقابــل و روش
پذیرش و تعهد بر قضاوت خود دختران دچار شکست عاطفی
و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان قضـاوت
خود در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول  ،)F= 97/39 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر ذهنآگـاهی در سـطح آلفـای  3/39معنـادار اسـت؛
بنابراین ،فرضـیهی پـژوهش مبنـی بـر اثربخشـی برنامـهی
درمـانی آموزشـی مبتنـی بـر تحلیــل رفتـار متقابــل و روش
پذیرش و تعهد بر ذهنآگاهی دختران دچار شکست عـاطفی
و تفــاوت بــین گــروه آزمــایش و کنتــرل از لحــاظ میــزان
ذهنآگاهی در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول  ،)F= 46/13 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر همانندسازی افراطی در سطح آلفـای  3/39معنـادار
است؛ بنابراین ،فرضیهی پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامهی
درمـانی آموزشـی مبتنــی بـر تحلیــل رفتـار متقابــل و روش
پذیرش و تعهد بر همانندسازی افراطی دختران دچار شکست
عاطفی و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحـاظ میـزان
همانندسازی افراطی در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول  ،)F= 22/17 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر اشـتراکات انسـانی در سـطح آلفـای  3/39معنـادار
است؛ بنابراین ،فرضیهی پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامهی
درمـانی آموزشـی مبتنــی بـر تحلیــل رفتـار متقابــل و روش
پذیرش و تعهد بر اشتراکات انسانی دختـران دچـار شکسـت
عاطفی و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحـاظ میـزان
اشتراکات انسانی در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول  ،)F= 64/79 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل

چنانکه در جدول  1مشـاهده مـیشـود ،نتیجـهی تجزیـه و
تحلیل کواریانس چندمتغیره حاکی از آن است که اثر پیلـایی
( ،)F= 91/19 ،P 3/39معنــادار مــیباشــند .بــدین ترتیــب
مشخص میگردد که ترکیب خطی متغیرهای وابسته پس از
تعدیل تفاوتهای اولیه ،از متغیر مستقل تـأثیر پذیرفتـهانـد؛
بنابراین ،با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس تـکمتغیـره
در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری به بررسی فرضیههای
پژوهش پرداخته میشود ،تا معلوم شود که تفـاوت مشـاهده
شده در ترکیب خطی ،مربوط به کـدام یـک از شـش متغیـر
وابسته است.
جدول )6نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن
تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی نمرات تعدیل شده
ی مهربانی به خود
مهربانی خود
قضاوت خود
ذهنآگاهی
همانندسازی افراطی
اشتراکات انسانی
انزوا

F

Sig

91/21
29/41
97/39
46/13
22/17
64/79

3/339
3/339
3/339
3/339
3/339
3/339

اندازه اثر
3/62
3/12
3/44
3/61
3/19
3/71

با توجه به نتایج جدول  ،)F= 91/21 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر مهربانی به خود در سطح آلفای  3/39معنادار است؛
بنابراین ،فرضـیهی پـژوهش مبنـی بـر اثربخشـی برنامـهی
درمـانی آموزشـی مبتنــی بـر تحلیــل رفتـار متقابــل و روش
پذیرش و تعهد بر مهربانی به خـود دختـران دچـار شکسـت
عاطفی و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحـاظ میـزان
مهربانی به خود در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول  ،)F= 29/41 ،P 3/339( 6پـس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر قضاوت خود در سطح آلفـای  3/39معنـادار اسـت؛
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در متغیر انزوا در سطح آلفای  3/39معنـادار اسـت؛ بنـابراین،
فرضـیهی پــژوهش مبنــی بــر اثربخشــی برنامــهی درمــانی
آموزشی مبتنی بر تحلیـل رفتـار متقابـل و روش پـذیرش و
تعهد بر انزوا دختران دچـار شکسـت عـاطفی و تفـاوت بـین
گروه آزمایش و کنترل از لحـاظ میـزان انـزوا در پسآزمـون
مورد تأیید قرار میگیرد.
بحث
یافتههای ایـن پـژوهش نشـان داد کـه بـین میانگینهـای
تعدیلشدهی دختران دچار شکست عاطفی گـروه آزمـایش و
کنترل در پسآزمون از لحاظ خودشفقتی و زیرمؤلفـههای آن
تفاوت معناداری وجود دارد .بدینصورت کـه بسـته آموزشـی
درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد
باعــا افــزایش قابــل تــوجهی در مؤلفــه هــای خودشــفقتی
(خودمهربانی ،خودقضاوتی ،انسـانیت مشـترک ،انـزوا ،ذهـن
آگاهی ،شناخت بیش از حد) دختران دچـار شکسـت عـاطفی
گروه آزمایش شده بود.
در تبیین اثر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،باید بـه مـوارد
ذیل اشاره کرد .اساساً شکست عاطفی بـا توجـه بـه تغییـر و
تبدیلات در حوزه ارتباطی و تغییر نوع نگاه بـه مسـایل بـین
فردی و فرهنگی پدیده ای است رایج که تبعات خاص خـود
نظیر خود سرزنشگری و درگیری و وسواس ذهنـی بـا فـرد
مورد نظر و ...میشود .بر این اساس بهداشتروانی فرد را بـه
مرور زمان به شدت تهدیـد شـده و موجـب بـروز مشـکلاتی
عدیده در حوزههای مختلف و کارکردی زنـدگی شخصـی و
اجتماعی او میشود .اینکه فرد بتوانـد روان و افکـار خـود را
بازسازی کند نقش بسیار کلیـدی در بازگشـت او بـه سـمت
جریان عادی زندگی دارد .ازآنجا که دختران آسـیبدیـده بـه
دلیل طرد شدن از سمت معشوق عـزتنفسشـان بـه شـدت
کاهش یافته بود لذا پذیرش این احسـاسهـا بـه نوبـه خـود
کمک شایانی به بهبود در این افراد نمـود .در نتیجـه ایجـاد
رابطه همراه با همدلی و اتحاد درمانی ایجاد شده به واسـطه
تکنیکهای اجرا توانست کمک شایانی در کاهش استفاده از
راهبردهای منفـی مقابلـهای در ارتبـاط بـا خـود در دختـران
بنماید.
در تبیین اثر معنادار درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابـل بـر
مهربانی با خود میتوان به موارد ذیل اشـاره کـرد .در شـیوه
تحلیل تبادلی اعتقاد بر آن است که فرد در ارتباط بـا خـود و
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دیگران به چهار نوع نتیجهگیری دست مییابد کـه موقعیـت
زندگی او را مشخص میکنند و رفتار او را تحتالشـعاع قـرار
میدهند .موضع زندگی خلاصـهای از اعتقـاد بـه اینکـه مـن
چگونه هستم و دیگران چگونه هسـتند را شـامل مـیشـود.
چهار موضع زندگی عبارتند از )9( :مـن خـوب نیسـتم  -تـو
خوبی؛ ( )2من خوب نیستم  -تو خوب نیستی؛ ( )9من خوبم
 تو خوب نیستی؛ و ( )4من خوبم  -تو خوبی( .)44یکـی ازاثرات و کارکردهای درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل اثـر
گذاری بر مواضع زندگی است .هنگام شکسـت عـاطفی و از
پاشیدن رابطههای عاشقانه یک یا دو موضعگیری از محتمل
ترین مواضعگیریهایی موارد ذیل است :من خوب نیسـتم -
تو خوبی و موضع دوم من خوب نیستم  -تو خـوب نیسـتی.
زیرا یقیناً کسی که دچار شکست عاطفی شده است ،قصور و
خطا یا خطاهایی را متوجه طرف مقابل مـیدانـد (تـو خـوب
نیستی) و یا متوجه خود میداند (من خـوب نیسـتم یـا ایـراد
هایی داشتهام) و یا هـردو (مـن خـوب نیسـتم – تـو خـوب
نیستی) .در پی به وجود آمدن تفکر " من خوب نیستم – تو
خوب نیستی " شرایط ذیل حاصل میشود :افرادی که نتیجه
گرفتهاند «من خوب نیستم  -تو خوبی» ،در حضـور کسـانی
که بنظر آنها خوب هستند ،همواره از احسـاسهـای حقـارت
رنج میبرند .این موضع زندگی میتوانـد بـه کنـارهگیـری از
دیگران منجر شود زیرا ماندن در حضور آنها و مرتبـا یـادآور
شدن به خود که خوب نیستم بسیار عـذابآور اسـت .کنـاره
گیری ،موضع خوب نبودن را دوباره تأیید میکند( .)44برقرار
کردن تماس با افرادی که نتیجه گرفتهاند «من خوب نیستم
و تو هم خوب نیستی» از همه دشوارتر است .چرا آنها باید به
کسانی پاسخ دهند که خوب نیستند؟ اگر این افراد دست بـه
خودکشی نزنند یا دیگران و خودشـان را نـابود نکننـد ،فقـط
زنده میمانند .سرنوشت آنها انزوای شدید اسـکیزوفرنیک یـا
افسردگی اساسی است( .)44به دنبال آنکه موضعگیریهـای
ذهنی در زندگی به من خوب نیستم تغیر پیدا کند ،مهربانی با
خود نیز کاهش پیدا میکند .حال آنکه درمانی مبتنی بر تعهد
و پذیرش در پی تغییر موضعگیریهای ناکارآمد بر مـیآیـد.
که تغییر موضعگیریهای ناکارآمـدی همچـون مـن خـوب
نیستم ،به مهرورزی به خود منجر میشود.
به طور کلی در تبیین اثر دو درمان تعهد و پذیرش و تحلیـل
رفتار متقابل بر مهربانی با خود نکات ذیـل را نیـز مـیتـوان
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مستلزم حکم کلی در خصوص همـه افـراد اسـت؛ میتوانـد
همچنین منجر به افزایش پذیرش و کاهش قضاوت دیگران
شود .در نتیجه اذعان به خطاکـاری و نـاقص بـودن ،امکـان
بخشایش خطاهای دیگران را نیز افزایش میدهـد .بـه ایـن
ترتیب مهربانی با خود میتواند منجر به افزایش مهربـانی بـا
دیگران شود.
در تبیین اثر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش خـود
انتقادی و افزایش دیدگاه مثبتتر نسبت به خود مـوارد ذیـل
قابل اشاره است .افرادی که دارای شکست عاطفی میشـوند
به خاطر تجربه این شکست دنبال مقصر هسـتند ،علـاوه بـر
آنکه فرد ممکن اسـت شکسـت عـاطفی را متوجـه شـریک
عاطفی خود بداند ممکن است تقصـیرها و ایرادهـایی را نیـز
متوجه خود بداند که طرف مقابل را مجبور به خیانت یا ترک
رابطه کرده یا او را در این مسیر انداخته است ،بنابراین خـود
انتقادی پیامد محتمل گسسـت یـک رابطـه عـاطفی اسـت.
خودانتقــادی بــه عنــوان شــکلی از آزار و اذیــت درونــی کــه
استرسزا و تضعیفکننده خود میباشـد نگریسـته مـیشـود
( .)41خودانتقادی موجب میشود کـه فـرد عملکـرد خـود را
ناقص بداند به گونهای کـه در نهایـت بـه دوریکـردن او از
شبکههای اجتماعی منجر میشـود .دو نـوع خودانتقـادی در
افراد وجود دارد ،خودانتقادی مقایسهای که سبب مقایسه خود
با دیگران متخاصم و برتری جو ایجاد میشود و خودانتقادی
درونیشده که به سبب مقایسه خود با انتظارات بسیار سـطح
بالا و غیرقابلدستیابی درونی ایجاد میشود .وجه مشترک هر
دو نوع خودانتقادی آن است که فرد عملکرد خود را نادرست
انجام میدهد .حال با بررسی روند درمان مبتنـی بـر تعهـد و
پذیرش معلوم می شود که این درمان یکی از کـارکرد هـای
اصلیش رفع خود انتقادی و جایگزین کردن تفکرات مثبت به
جای تفکرات منفی ،مخصوصاً راجع به خـود و اوضـاع خـود
است .درمان مبتنی بر تعهد و پـذیرش چنـد مرحلـه دارد ،در
یکی از مراحل (مرحله سوم درمان) پذیرش ایجاد می شـود.
در این مرحله افراد از طریق تکنیکهای همآمیزی شناختی9
یاد میگیرند که شناختها میتوانند با هویت آمیخته باشـند،
برای مثال شما آن چیزی هستید که فکر به شـما میگویـد:
مانند "من بیارزش هستم" .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
با استفاده از تمرینهای ذهنآگاهی به افراد کمـک میکنـد

افزود .خودشفقتی به عنوان تغییری جـدی در تصـمیمگیـری
برای قطع رفتارهای بدخواهانه نسـبت بـه خـود و دیگـران؛
تلاشی جهت حفظ عشق و اعتماد در رابطه و پایان دادن بـه
سوگیریهای آسیبزا درنظر گرفته شـده اسـت .از شـرایطی
که موجب اعمال خودشفقتورزی در افراد میشود آگاه شدن
از خود ،عوامل مؤثر که باعا مهربانی نسبت بـه خـود مـی
شود و غیره است که رویکرد تحلیل رفتار متقابل بـه خـوبی
این هدف را دنبال میکند .شخص با داشتن نگـاه سیسـتمی
به ارتباط ،با آگاه شدن از تأثیر نوع ارتباط خود بـا خـود مـی
تواند بر افزایش مهربانی با خود و ارزشمند بودن خـود واقـف
شود .در تبیین اثربخشی بسـته درمـان پـذیرش و تعهـد بـر
خودشفقتی و مؤلفـههـای آن مـیتـوان گفـت کـه آمـوزش
پذیرش و تعهد بـه دختـران دچـار شکسـت عـاطفی باعـا
کــاهش اجتنــاب تجربــی از طریــق پــذیرش احساســات
ناخوشایند ،غیرقابل اجتناب و پریشانکننده ناشی از شکسـت
عاطفی ،پرورش ذهنآگاهی به منظور خنثی کردن درگیـری
مفرط با شناختها و مشـخص کـردن ارزشهـای شخصـی
مرتبط با اهداف رفتاری است و شرکتکنندگان تشویق شدند
تا در حالی که به سوی اهداف ارزشمند خود در حال حرکـت
هستند ،با تجربیاتشان به طور کامل و بدون مقاومت ارتبـاط
برقرار کننـد و آنهـا را بـدون قضـاوت در مـورد درسـتی یـا
نادرستیشان ،در هنگام ظهور بپذیرند ،کـه ایـن امـر باعـا
افزایش انگیزه برای تغییر با وجود موانع غیرقابل اجتناب می
شود و شخص را ترغیب میکند تا در جهـت تحقـق اهـداف
واقعی و ارزشمند زندگی خود ،تلاش کند و خود را از دام های
فکری رها سازد .علاوه بر آن شرکتکنندگان به تعهد خـود و
گام برداشتن در مسیر زندگی سالم تشویق شـده کـه شـامل
اقدامات رفتاری حتی هنگام رویارویی با موانع ،مانند افکـار و
احساسات منفی ناشـی از شکسـت عـاطفی اسـت .پـذیرش
روانی نامشروط خود و اقدمات رفتاری در جهت بهبود اهداف
زنـدگی بــه همــراه همـاهنگی در ارزشهــا و اعمــال باعــا
افزایش حس مثبـت بـه خـود و در نتیجـه موجـب افـزایش
خودارزشمندی میشود( .)97از سویی مؤلفه انسانیت مشترک
و شفقت خود به معنای پـذیرش ایـن امـر اسـت کـه تمـام
انســانها دارای نقایصــی بــوده و درگیــر رفتارهــای ناســالم
میشوند .ایـن نگـاه منجـر بـه افـزایش پـذیرش و کـاهش
قضاوت خود میشود .اما از آنجـایی کـه انسـانیت مشـترک

1. cognitive confluence
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تا بدانند کـه افکارشـان تجـارب واقعـی نیسـتند و از فرآینـد
فکرشان آگاه شوند نه فقط محتوای آن .بنابراین افـراد دارای
شکست عاطفی در این مرحلـه خواهـد آموخـت افکـار خـود
انتقادی که دارند واقعی نیستند و آگاهی از فرآیند فکریشان
به آنها این بصیرت را میدهد که نقدهایشان به خود از بابت
تجربه شکست عاطفی میتواند غیر واقعی باشد .همچنین در
مرحله دیگری از درمان (مرحله چهارم درمـان) کشـف خـود
صورت میگیرد .در این مرحله افراد از تمایز بین خودی کـه
ثابــت اســت و خــودی کــه دســتخوش تجربــه اســت ،آگــاه
میشوند ،به معنی تمایز بین بافتار انگاشـتن خـود 9و محتـوا
انگاشتن خود .2این مرحله از درمان بـرای فـردی کـه دچـار
کست عاطفی شده است در زمینه کاهش خود انتقادی بسیار
اهمیت دارد .فرد دارای شکست عاطفی (یا هر فرد دیگـری)
حتما یک خود ثابت یا یک شخصیت پایدار دارد ،که بر همـه
ما ،ممکن است تجربیاتی لحظهای ،یـا بـرای مـدتی موقـت
عارض شود ،برای فرد دارای شکست عاطفی نیز ،فارق از آن
ویژگیهای ثابت و پایداری که دارد (یعنی خـود ثابـت) یـک
خود دستخوش تغییر یا یک سری اتفاقات رخ داده است ،که
او اکنون این اتفاقات موقتی را در کانون تفکر و تمرکز خـود
دارد ،از جمله آنکه ایراداتی و نقدهایی به خود میبیند ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد در این مرحله از درمان با تمایز بین
این دو خود ،و اولویت دادن به خـود ثابـت (فـارق از تجربـه
شکت عاطفی) زمینه خود انتقادی را کم می کنـد .همچنـین
در مرحله دیگری از درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (مرحلـه
پنجم) ارزش گذاری رخ میدهد .فرد دارای شکت عاطفی بـا
از دست رفتن این رابطه (با توجه به آنکه ارزشهای خـود را
در زمان رابطه عاطفی حول این رابطه تعریف مـیکنـد) بـه
نوعی کاذب خود و زندگی خود را خـالی از ازش میابـد و بـه
این خاطر حال بدی خواهد داشـت و بـه دنبـال آن نقـدهای
زیادی به خود و زندگی خـود خواهـد داشـت ،مرحلـه پـنجم
درمان کمک میکند افراد دارای شکست عـاطفی حوزههـای
مهــم زنــدگی (ازجملــه خــانواده ،ســلامتی و غیــره) خــود و
اهدافشان را تعیین کنند و اقدامات و موانع روانشناختی بر سر
راه این اقدامات را شناسایی میکنند( .)46و در مرحله پایـانی
درمان نیز اقدام تکمیلی رخ میدهد که بستر خود انتقـادی را

کم میکند ،مرحلهی نهایی ،تمایـل و تعهـد 9اسـت .در ایـن
مرحله افراد در جهت حرکت به سمت زندگی ارزشمند متعهد
میشوند .استعارهها و تمرینهای تجربهای نشان میدهند که
اگر افراد بخواهند زندگی ارزشمندی داشـته باشـند ،بایـد بـه
نسبت همه تجارب ،مثبت و منفی ،گشوده باشند ،ایـن رونـد
درمانی بدیهی است کـه یـک از مـؤثرترین مـداخلات بـرای
کاهش خود انتقادی باشد.
در تبیین اثر درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بـر کـاهش
خود انتقادی و افزایش دیدگاه مثبتتر نسبت به خـود مـوارد
ذیل قابل اشاره است ،همانطور که در سطور قبل گفته شـد،
خود انتقادی و قضاوت منفی در مـورد خـود ،بعـد از تجربـه
شکست عاطفی محتمل است ،این مسأله را به وجهی دیگـر
عنوان میکنیم ،و بعد از آن اثر درمان مبتنی بر تحلیل رفتـار
متقابل در رفع آن را ارائه میدهیم .بعد از جدایی خشم ،یـک
واکنش طبیعی است .هرچند احساس خشم طبیعی است ،امـا
عمل کردن بر طبق آن اشتباه است .همچنین اگر خشـم بـه
خاطر غیرقابل قبول بودن ،بد یا اشتباه بودن سـرکوب شـود،
خودش را به روشهای دیگر نشان خواهـد داد .راهکارهـای
مدیریت خشم در این مرحله میتواند کمککننده باشد .کـار
کردن بر روی خشم امر توان فرسایی است ،اما بروز و تأییـد
و رها کردن آن به شیوهای سالم ،میتواند باعا التیام شود.
احساس گناه نیز بخشی طبیعی از فرآیند سوگواری است .اما
احساس گناه یک احساس ناکارآمد و حتی مخرب است .این
احساس باعا میشـود افـراد بپندارنـد مقصـر ایـن جـدایی
خودشان بودهاند .ریشه احساس گناه ،به نـاتوانی در پـذیرش
اتفاقات گذشته بر میگردد .در گذر از فقدان ،احساساتی نظیر
غم ،ناراحتی ،و حتی آشفتگی تجربه میشـود .ایـن وضـعیت
یعنی انتقاد و قضاوت منفی خود از منظرگـاه نظریـه تحلیـل
رفتار متقابل همان موضعگیریهای فکری در مـورد زنـدگی
است ،قبلا گفته شد که موضع زندگی خلاصهای از اعتقاد بـه
اینکه من چگونه هستم و دیگران چگونـه هسـتند را شـامل
میشود .فرد دارای شکست عاطفی موضعگیریهـای منفـی
جدیدی در مورد خود و دیگری میگیرد .ایـن موضـعگیـری
احتمالا در غالب " من خوب نیسـتم  -تـو خـوب نیسـتی "
محتملتر باشد و تجربه ایـن شکسـت عـاطفی باعـا شـود
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میافتد ذهن کرخت میشود و از پذیرش واقعیت سرباز مـی
زند( .)41بعد از آن شـوک از بـین مـیرود و فـرد بـا حجـم
عظیمی از احساسات دردناک مواجه میشود .اگر دلیل پایـان
رابطه خیانت ،دروغ یا بدرفتاری باشد این احساسات شـدیدتر
خواهند بود .در این مرحله درد دل شکستگی خـودش را بـه
صورت دورههای متوالی از رنجهای شدید نشان میدهد .این
دورههای کوتاه را حمله سوگواری مـینامنـد .اندیشـیدن بـه
جزییات زجرآور رابطه بخش مهمی از فرآیند سوگواری است.
در این مرحله مغز وارد یک حالت بیشفعالی میشود و مـدام
به رابطه از دست رفته میاندیشد .صحنهها و مکالمات بدون
هیچ نظم و ترتیبی از ذهن مـیگذرنـد و احساسـات متضـاد
عشق و نفرت با هم تجربه میشوند .افـراد از نظـر ذهنـی و
جسمی دچار به هم ریختگی میشـوند ،و در حافظـه اختلـال
ایجاد میشود( .)41در اینجا درمان مبتنی بر تعهد و پـذیرش
کارساز است .دختر دارای شکست عاطفی طی فرآیند درمـان
مبتنی بر پذیرش و تعهد میآمـوزد کـه پـذیرش فقـدان بـه
معنای فراموشی یا هرگز غمگین شدن نیست ،اما این مرحله
نقطه عطفـی اسـت کـه نشـان مـیدهـد مرحلـهی نهـایی
سوگواری آغاز شده است .پذیرش یعنی درک اتفـاقی کـه در
گذشته رخ داده و اذعان به اینکه نمیتـوان آن را تغییـر داد.
بعد از مواجه شدن با احساسات دشـوار ،اغلـب رگـههـایی از
پذیرش نمایان میشود .پس از آن فـرد مجـددا بـه گـرداب
عاطفی مرحلهی میانی سوگواری کشیده میشود .این رفت و
آمدها را شروع مجدد 9مـینامنـد .ولـی در نهایـت مرحلـهی
پذیرش باز میگردد .به مرور دورههای پذیرش فقدان از دوره
های اندوه طولانیتر میشود .پذیرش بسیار آرام رخ می دهد،
و این حالت بدان معنا اسـت کـه زنـدگی بـه جریـان افتـاده
است( .)47به نظر میرسد تغییرات درمانی این روش ناشی از
تکنیکهایی است که به دختران دچار شکست عاطفی کمک
نموده تا حادثهی آسیبزای گذشته را بیشـتر پذیرفتـه و بـه
دلیل بینتیجـه بـودن کنتـرل کـردن و اجتنـاب از تفکـرات
مربوط به شکست عاطفی ،از ایـن کنتـرل و اجتنـاب پرهیـز
نموده و به جای آن ارزشهای زندگی خود را مشخص نموده
و اعمال خود را براساس حرکت در مسیر ارزشهای تعریـف
شده ،سازماندهی نمایند .بنابراین پـس از طـی نمـودن ایـن
فرآیند ،فرد به وسیله پـذیرش تفکـرات و نیـز ،جـدا نمـودن

قاضوت خود (و البته دیگری ،یا همان شـریک قبلـی) منفـی
شود و انتقادهایی را به دنبال داشته باشد.
همچنین میتوان گفت درمـان پـذیرش و تعهـد رویکـردی
است که از مهـارتهـای ذهـنآگـاهی ،پـذیرش و گسـلش
شناختی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده می
کند و این درمان موجب افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد
ارتباط با تجربهشان در زمـان حـال و براسـاس آنجـه در آن
لحظه برای آنها امکانپذیر است ،میشود( .)47در طی فرآیند
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش فرآیندهای ذیـل ،فـرد دارای
شکست عاطفی را به سـمت ذهـنآگـاهی سـوق مـیدهـد.
دختران دارای شکست عاطفی همواره در افکـار ،خـاطرات و
گذشته و نیز اتفاقات آینده خـود کـه آن را در نبـود شـریک
عاطفی تیره و تار میبینند ،و یا احساس خشم و غضب ،غرق
هستند .درمان مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد در طـی فرآینـد
درمان ،حضور در لحظه را با بکارگیری استعارههایی ،از جمله
استعاری لمس بدن آموزش میدهد و بـه مُراجـع را ترغیـب
میکند؛ زندگی در اینجا و اکنون جاری است .شـما بایـد بـه
گونهای رفتار نمایید که از بودن در لحظه لذت کسـب کنیـد؛
مثلا هنگام صرف غذا از خوردن آن لذت ببرید .مشکلات بـه
این سبب به وجود میآیند که انسانها به شـدت در گذشـته
یا آینده غرق میگردند و در نتیجه تماس با لحظه کنـونی را
از دست میدهند( ،)47در مورد افراد داری شکسـت عـاطفی
نیز این اتفاق به وضـوح رخ مـیدهـد و دختـری کـه دچـار
شکست عاطفی شده است به نوعی دچار سـوگ بـرای ایـن
رابطه گسسته هستند .تماس با اینجا و اکنون ،اجتنـابهـا و
کشمکشها را تضعیف میسازد .در واقع میتوان گفت شکت
عاطفی ذهنآگاهی را کم و ذهن را معطوف به چیزی غیر از
اینجا و اکنون ،و سایر ابعاد زندگی میکند و ذهن معطوف به
شکست تجربه شده و سوگ بـرای آن اسـت .افـراد ممکـن
است در ابتدا در برابر این فقدان ،شـوکه شـوند و آن را بـاور
نکنند و شاید اصلا آن را فقدان ندانند .این تمایل وجـود دارد
که این احساس سرکوب ،خنثی و یـا انکـار شـود .امـا روش
سالمتر این است که تأییـد کنـیم بـا یـک فقـدان رو بـه رو
هستیم .زمان ،انرژی و احساسـاتی کـه در رابطـه رد و بـدل
شدهاند حداقل چیزهایی است که افـراد از دسـت مـیدهنـد.
علاوه بر این امیدها و آرزوهایی که در ابتـدای رابطـه وجـود
داشته از دست میرود .گاهی وقتی جدایی به سـرعت اتفـاق
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تدوین و بررسی اثربخشی بسته مداخله گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل...

اغمال از تفکر ،افزایش آگاهی ،حساسـیتزدایـی ،حضـور در
لحظه ،مشاهدهگری بدون قضاوت ،رویـارویی و رهاسـازی از
بند تفکرات نشـخوارکننده و ناکارآمـد و هیجـانی مـیتوانـد
ضمن کاهش علائم روانی اثربخشی را افزایش دهد و فـرد را
به مسیر ارزشمند زندگی خود برگرداند.
در تحلیل رفتار متقابل دو تحلیـل انجـام مـیشـود .تحلیـل
تبادلی معمولا با تحلیل ساختاری شروع میشود ،که بیمـاران
از طریق آن از حالتهای از خود که قبلا سردرگم شده ،آلوده
شده ،یا کنار گذاشته شـدهانـد کاملـا آگـاه مـیشـوند( .)44و
همچنین در تحلیل ساختی تقسیمبندی و تحلیل حالتهـای
«من» تشریح میشود تـا مراجـع درک روشـنی از سـاخت و
ابعاد شخصیت خود بـه دسـت آورد .بعـدا درمـان بـه سـمت
تحلیل تبادلی واقعی پیش میرود که بـه موجـب آن تبـادل
های خودشکن هشیار میشوند که با بـازیهـای تبـاهکننـده
خود شروع شده و به آگاهی کامل از مواضع زندگی ناسـالمی
که بیماران را گرفتار کردهاند ختم مـیشـود( .)44بعـد از بالـا
رفتن آگاهی ،درمانجویان میتوانند حالتهای خود خویش را
انتخاب کنند .در ضمن ،با بالا رفتن آگـاهی ،آنهـا مـیتواننـد
تصمیم بگیرند آیا به بازیها ،مواضع ،و سناریوهای مصـیبت
بار ادامه دهند یا اینکه الگوهـای سـازندهتـر بـرآورده کـردن
تمایلات اساسی انسان را انتخـاب کننـد .بـه عبـارت دیگـر،
فرآیندهای تغییر اساسی تحلیل تبادلی ،بالـا بـردن آگـاهی و
انتخاب کردن است( .)44درمانگر برای اینکه درمانجویـان را
ترغیب کند تا سردرگمی خود را کاهش دهند ،بارهـا از آنهـا
سؤالهایی از این قبیل میپرسد« :اکنون کدام قسـمت شـما
حرف میزند؟»« ،کدام قسمت شما این ژسـت را گرفـت؟».
درمانجویان سپس بر حسب آگاهی ذهنـی خـود پاسـخ مـی
دهند که میتوانند آن را بازخوردی که از درمـانگر یـا سـایر
اعضای گروه درمـان مـیگیرنـد ،مقایسـه کننـد .در جریـان
درمان ،مراجع و درمانگر تجارب روزمره خـود را بـا یکـدیگر
مبادله میکنند .رفتارهـا و تجـارب نـامطلوب مراجـع توسـط
درمانگر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ،بیمعنـی بـودن
پارهای از آنها برای مراجع روشن میشود ،و سعی میشود تـا
مراجع به واقعیت اعمال خویش پی ببرد .گرچه در اغـاز کـار
ممکن است گفتگوهای ناقص و بیهدفی بین طرفین انجـام
گیرد ،ولی به مرو زمان بین آنها هماهنگی به وجود میآید و
رابطه درمانی جهت مشخصی پیدا میکنـد و بحـا بـر روی

فرنوش آقاجانی و همکاران

موضوع خاصی متمرکز میشود( .)44درمانجویان در جریـان
کسب آگاهی بیشتر از حالتهـای خـود ،بـازیهـا و مواضـع
زندگی ،از افزایش اراده خود نیز آگاه میشوند .برای مثال بـا
کاهش یافتن سردرگمی یـا آلـودگی ،درمانجویـان بـه طـور
فزآیندهای این قدرت را پیدا میکنند که تصـمیم بگیرنـد در
هر لحظه روی کدام حالـت خـود نیروگـذاری روانـی کننـد.
درمانجویان بعد از ابراز کردن حالت خودی که قبلا در جلسـه
درمان کنار گذاشته شده بود ،میتوانند تصـمیم بگیرنـد کـه
همــان حالــت خــود را بیــرون از جلســه ابــراز کننــد .وقتــی
درمانجویان بدانند که مواضع زندگی خودشکن آنها در اصـل
تصمیماتی بودند که براساس اطلاعات نامناسـب در کـودکی
گرفته شدهاند ،میتوانند در مقام بالغ ،برای اداره کردن یـک
زنــدگی ســاده و خشــنود کننــده ،تصــمیمات آگاهانــهتــری
بگیرند(.)44
به نظر میرسد صرف فقـدان مهـارتهـای ارتبـاطی عامـل
ایجــاد مشــکلات ارتبــاطی نیســت بلکــه انگیــزههــای فــرد،
تصمیمات اولیه ،پذیرش نقشها و بازیهای روانی میتوانـد
بر رضایت او از رابطه یا قطع آن اثرگذار باشد .روش تحلیـل
متقابل در کنار پذیرش و تعهد با کمک به فـرد بـرای بهتـر
دیدن چگونگی شکست در رابطه و بهتر کنار آمدن و پذیرش
احساسات ایجاد شده و مواجهه کارآمد میتواند بـا بازسـازی
روابط عاطفی و اجتماعی در زندگی آینده فـرد اثـرات مثبـت
ارزندهای داشته باشد .چرا که تحلیل رفتار متقابل با آمـوزش
چگونگی تحلیل روابط ،بـه خصـوص انـواع روابـط مکمـل،
متقاطع و نهفته ،افراد را با نحوه برقراری ارتبـاط مـؤثر آشـنا
میکند .به عبارتی افراد را به مهارتهـای ارتبـاطی مناسـب
مجهز میکند تا با تشخیص حالت من به ویژه بـا توجـه بـه
سرنخهای کلامی و غیرکلامی ،بتوانند ارتباط مناسب مکملـی
برقرار کنند .به علاوه با آموزش تکنیکهای پس راندن والـد
درون خود ،خود را قادر میسـازد در موقعیـتهـای احتمـالی
تعارضاتی که در درون خود به وجود میآید مدیریت کند و به
خودقضاوتی بالایی دست یابد شرایط را برای برقراری روابـط
سازنده با خود به عنوان یک انسان با خصوصـیات مشـترک
فراهم کنند(.)13
شفقت خود مستلزم آن است که افراد بتوانند از نظر روانـی از
خود بیرون آیند تا بتوانند تجارب انسـانی مشـترک را نیـز در
نظر بگیرند و به خویشتن مهربانی کنند .در واقع ،شفقت خود
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شخصی و خودداری از بزرگ نمایی آنهاسـت .در حـالی کـه
همانندسازی افراطی بالعکس مستلزم بـزرگنمـایی تجـارب
دردناک است .نتایج نشان میدهد که همانندسـازی افراطـی
به صورت منفی پیشبینیکننده بخشایشگری اسـت .بـزرگ
نمایی تجربیات منفی همانطور که بـا قضـاوت خـود مـرتبط
اسـت ،بـا قضــاوت دیگـران نیـز ارتبــاط دارد و میتوانـد بــا
بزرگنمایی خطاهای دیگران نیز مرتبط باشد .به ایـن ترتیـب
کاهش ایـن بزرگنماییهـا میتوانـد بـا افـزایش بخشـایش
دیگران در ارتباط باشد .بنابراین ،منطقـی اسـت کـه شـفقت
خــود و پــذیرش جایزالخطــا بــودن انســان ،بــا توانــایی
بخشایشگری و پذیرش خطاهای دیگران مرتبط باشـد .و از
آنجایی که شـفقت خـود از طریـق بـرانگیختن هیجانهـای
مثبت و افزایش تابآوری روانشناختی ،توان تحمل خطاهای
دیگران را افزایش میدهد تمایل بیشتری برای بخشایشگری
به وجود میآورد ،لذا شفقت خود با افزایش تحمل شکستها
و اشتباهات ،امکان بخشایش دیگـران را قـراهم میسـازد .و
ازسوی دیگر از آنجایی که فـرد خـود را شـبیه فـرد خـاطی
میبیند ،احتمال بیشتری دارد که با این همسانپنداری ،اقدام
به گذشتن از خطاهای دیگران کند.
در جریان درمان مبتنی بر تحلیل رفتـار متقابـل رخ دادهـای
ذیل باعا افزایش مؤلفه اشـتراکات انسـانی در متغیـر خـود
شفقتی می شـود .در فرآینـد درمـان تحلیـل رفتـار متقابـل
دختران دچار شکست عاطفی مورد مطالعه در این پژوهش با
شناخت حالتهای مـن ،بـه ایـن آگـاهی مـیرسـند کـه در
موقعیتهای گوناگون چگونه این حالـتهـای مـن در درون
خود نمود پیدا میکنند و یاد میگیرند که با ایجاد یک رابطه
صحیح با خود ،رضایت از خود را افزایش داده و تعارضـات و
مسائلی شکست عاطفی درونشان ایجاد کرده را حل کنند که
موجب افزایش پیوند دوباره با خود میشوند و از انـزوا خـارج
میشوند و باعا میشود که از خطای دیگران چشـمپوشـی
کند .در واقع با آموزش تحلیل رفتار متقابل ،افـراد بـا کسـب
خودشناسی( )12و آگاهی از حالتهای من و فعل و انفعالـات
موجود در رابطه ،ارتباطات سـازندهای در درون خـود برقـرار
میکنند که موجب تغییر وضعیت «تو خوب نیستی» میشود؛
وضعیتی که به خاطر خطای عضو دیگر به وجود آمده بـود و
وضعیت «من خوب هستم» را در فرد ایجاد میکند که ایـن
عمل موجب پیوند و نزدیکی عاطفی با خود و منجر بـه ایـن

به نوعی برگرداندن شفقت به درون و اخذ دیدگاهی دلسوزانه
نسبت به خویشتن است ،به همان شیوهای که شفقت معمولاً
به دیگران ابراز میشود؛ بنابراین طبق آنچـه انتظـار داشـتیم
افــرادی کــه از شــفقت خــود بیشــتری برخوردارنــد ،توانــایی
بیشتری نیز برای در نظر گـرفتن دیـدگاه دیگـران و دیـدن
مسائل از نگاه آنها نشان میدهند .این یافته نشـان میدهـد
که ممکن است ظرفیتهـای کلـی دیـدگاهگیری در هنگـام
مواجهه با تجارب خود و دیگران درگیر باشد.
از دیگر دلایل اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پـذیرش بـر
افزایش مؤلفه اشتراکات انسانی میتوان بیان کرد که پذیرش
و تعهد به عنوان یک سبک زندگی ،همخواه با فطرت طبیعی
انسان ،قابلیت این را دارد که بـر سیسـتم هیجـانی دختـران
یعنی افکار ،حسهای بدنی ،احساسات خام و تکانههای عمل
آنها تأثیرگذار باشد ،نگاه آنها را به زندگی دگرگـون کـرده و
کیفیت ارتباط آنها را با خود ،دیگران و دنیا با پذیرشی شفقت
آمیز و واقعبینانه ارتقاء بخشـد .همچنـین درمـان پـذیرش و
تعهد را آگاهی متعادل و روشن و توجه تقویت شده به تجربه
در حال وقوع میدانند که از این طریق باعا میشود میـزان
شایستگی و لیاقت افراد افزایش یاید .لـذا مطـابق بـا نظریـه
وابستگیهای ارزش خـود و نظریـه خودکارآمـدی ،افـزایش
شایستگی و موفـق عمـل کـردن فـرد در حیطـه وابسـتگی
حرمت خود ،با افزایش حرمت خود و احسـاس خودکارآمـدی
نسبت به چـابش پشـت سـر گذاشـته همـراه اسـت .فرآینـد
دیگری که در درمان پذیرش و تعهد بر آن تأکیـد مـیشـود
عمل متعهدانه است .ترغیب مراجعان به روشن کـردن ارزش
ها ،تعیین اهداف ،پیشبینی موانع و نهایتـاً ،تعهـد بـه انجـام
اعمالی در راستای دستیابی به اهداف دست یافتنی و حرکـت
در جهت ارزشها ،علیرغم وجـود کاسـتیهـا ماننـد زنـدگی
کردن بدون فرد مقابل ،باعا میشود تا ضمن تحقق اهداف
و شادکامی ناشی از آن بـه یکپـارچگی درونـی برسـند و بـه
خودارزشمندی بالایی دست یابند .چرا کـه مراجعـان در ایـن
درمان یاد میگیرند که انعطافپذیر و قادر به پذیرفتن نقـاط
قوت و ضعف خود باشند .آنها به دیگران وابسـتگی کمتـری
داشته باشند و از اقتدار لازم برای مواجهه بـا مسـائل زنـدگی
برخوردار گردند(.)19
از سوی دیگر ذهنآگاهی مستلزم توفیق جهت نادیده گرفتن
جنبههای دردناک یک تجربه ،آگاهی متعادل از هیجانهـای
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میشود در اینجا و اکنون زندگی کنند و به ذهنآگاهی دست
 به این صورت که وقتی فرد از دیگری رنجیده. میشود،یابند
و ناراحت است این دیدگاه را پیدا مـیکنـد کـه «تـو خـوب
نیستی» و حتی ممکن است بخـاطر فعـل و انفعالـات ایجـاد
 حال.گرفته دیدگاه «من خوب نیستم» را در خود شکل دهد
وقتی فرد تحت آموزش قرار میگیـرد و بـا مفـاهیم تحلیـل
رفتار متقابل آشنا میشود سعی در تغییـر ایـن دیـدگاههـای
 وقتـی فـرد دیـدگاه «مـن خـوب.شکل گرفته شده میکند
 متوجه میشود یکی از مصداقهای،هستم» را شکل میدهد
 همچنـین وقتـی بـا. پذیرش و بخشـیدن اسـت،خوب بودن
 آسیب ساختاری و پـیشنـویسهـای زنـدگی،حالات نفسانی
 موجب میشـود تغییـر نگـرش،شخص خطاکار آشنا میشود
.«تو خوب هستی» راحتتر صورت بگیرد
سطح دیگر خودشفقتی به نقد منفـی از خـود در مقایسـه بـا
 ایـن.استانداردهای شخصـی و خصوصـی مربـوط مـیشـود
استانداردهای درونی او را به سمت انزوا و کنـارهگیـری مـی
.کشاند و خود را به عنوان موجودی ناقص و ناکارآمد میبیند
این درمان او را از این حالت خارج کرده و به سـمت اجتمـاع
 افراد زمـانی کـه بـه کاسـتی، اما اغلب اوقات.سوق میدهد
های شخصیشان فکر میکننـد احسـاس انـزوا و جـدایی از
 به این شکل که احساس میکنند نقـص آنهـا،دیگران دارند
.خطایی بوده است که باقی نـوع بشـر سـهمی از آن ندارنـد
همچنین افراد زمانی که شرایط سختی را در زنـدگی تجربـه
میکنند اغلب به دام این فکر میافتند که تنها کسانیاند که
در کشمکش هستند و احساس انزوا و جدایی از دیگر افرادی
.دارند که احتمالا به زندگی شاد و نرمال شان ادامه میدهنـد
 اتخاذ یک چشمانداز متعادل از بهوشیاری مستقیما،همچنین
با خود مرکزبینی که احساس انزوا و جدایی از بقیه انسانهـا
 بنـابراین باعـا افـزایش. مقابله میکند،را به وجود میآورد
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