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Abstract
The aim of the present study is to compare the effects of
training based on compassion theory and choice theory on the
sense of shame and the level of self-criticism in female college
students. The method of the present study is applied in terms
of the objective and quasi-experimental in terms of the data
collection method using a pretest-posttest design with a control
group. The statistical population is all students aged 15-18
years in Karaj. In this study, conducted in the academic year
2018-2019, 45 female students were randomly selected and
equally divided into two experimental groups and one control
group (each group consisted of 15 subjects). One of the
experimental groups received 8 sessions of compassion or
choice theory training, while the control group did not
participate in the intervention. Subjects were assessed using
the Guilt and Shame Proneness Scale (GASP) and Levels of
Self-Criticism Scale (LOSCS). Data were analyzed using
SPSS 23 software and multivariate and univariate analysis of
covariance. The results showed that after the group training,
there was a significant difference between the mean of the
experimental and control groups in terms of reduction of
shame and self-criticism scores. This difference was greater for
the compassion training than for the choice theory training. It
can be concluded that although both types of group training
were able to reduce students’ shame and self-criticism scores,
the compassion training was more effective than the choice
theory training.
Keywords: Choice theory, Compassion, Self-Criticism,
Shame.

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی آموزش شفقت و تئوری انتخاب بر
 روش پژوهش.احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان دختر است
 شبهآزمایشی، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطالعات،حاضر از نظر هدف
 جامعة آماری همة.پسآزمون با گروه گواه است-با طرح پیشآزمون
 در این پژوهش که در سال. سالة شهر کرج بودند15-18 دانشآموزان دختر
 دختر از جامعة مذکور بهصورت دردسترس45 ، انجام شد97-98 تحصیلی
انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه بهصورت مساوی (هر
 هریک از گروههای آزمایش هشت جلسه آموزش. نفر) قرار گرفتند15 گروه
شفقت یا تئوری انتخاب دریافت کردند؛ درحالیکه گروه گواه در این مدت
 آزمودنیها با استفاده از پرسشنامة احساس شرم.مداخلهای دریافت نکرد
 دادهها.) ارزیابی شدندLOSCS( ) و مقیاس سطوح خودانتقادیGASP(
 و روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره وSPSS با استفاده از نرمافزار
 پس از اجرای آموزشهای، نتایج نشان میدهد.تکمتغیره تجزیه و تحلیل شد
 بین میانگین گروههای آزمایش و گواه در کاهش احساس شرم و،گروهی
سطوح خودانتقادی تفاوت معناداری ایجاد شد و این تفاوت در گروه آموزش
)؛ بنابراینp≥0/001( شفقت بیشتر از گروه آموزش تئوری انتخاب بود
 با اینکه هر دو نوع آموزش گروهی توانستهاند بر کاهش،میتوان نتیجه گرفت
 آموزش شفقت،احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان مؤثر باشند
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مقدمه
امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأکید میشود .همچنین آموزشهای روانشناختی با هدف
ارتقای سطح سالمت روان ،تأثیر مثبت بر عملکرد افراد و افزایش آمادگی و توانایی فرد در برخورد صحیح و
مناسب با رویدادهای زندگی در تمامی جوامع پیشرفته و روبهتوسعه امری درخور توجه درنظر گرفته میشود
(کارکانیس ،کورس و کوتا .)2017 ،با اینکه جامعة هدف در حیطة ارتقای سطح سالمت روان به سن خاصی
محدود نیست ،با توجه به اهمیت سنین نوجوانی در فرایند هویتیابی( 1برک )1396 ،و اینکه ساختارهای ذهنی،
هیجانی ،احساسی و حتی فیزیولوژیک فرد در حال شکلگیری است (احدی و جمهری ،)1396 ،میتوان این
سنین را از مقاطع حساس زندگی درنظر گرفت که اثرگذاری بر آن تأثیرات مفید و پایدارتری را در حیطههای
فردی و اجتماعی برای فرد بهارمغان میآورد (راتیلن ،کوهن و لیدبیتر .)2014 ،با توجه به اینکه در نوجوانی
بسیاری از رفتارها از تعامالت بینفردی و در گروهها شکل میگیرد ،آموزشهای گروهی در محیطهای
همساالن مانند مدرسه و در جمعیت دانشآموزان میتواند راحتتر درونی شود و اثرات پایدارتری را داشته باشد
(قریشی و بهبودی .)1396 ،عالوهبراین بسیاری از افراد آموزشهایی را بهصورت انفرادی میبینند ،اما آن
آموزهها به مهارت تبدیل نمیشوند ،ولی زمانی که به دانشآموزان (از نظر سنی مشابه ولی از نظر افکار ،باورها
و هیجانات متفاوت) آموزش داده میشود ،تبادالت میان افراد سبب میشود رفتارها و الگوهای صحیح بیشتر
پذیرفته شده و بهعنوان یک مشی صحیح درنظر گرفته شود (فردی .)1396 ،آموزشها میتوانند در حیطههای
فردی و اجتماعی عملکرد فرد را بهبود دهند ،رضایتمندی به همراه داشته باشند و در عین حال فرد را از
اختالالت مختلف دور نگه دارند (کومانو و آگراوال.)2016 ،
از جمله عواملی که آموزش کنترل آن ،بهویژه در سنین نوجوانی میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح
سالمت روان افراد در سالهای آتی داشته باشد ،احساس شرم 2است .این هیجان بنیادین و منفی که زیربنای
بسیاری از اختالالت روانی شمرده میشود ،طی دهة گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است.
درحقیقت بهدنبال تجربههای دردناک که جزء الینفک زندگی هستند ،خودگوییها 3و خودارزیابیهایی منفی4
در افراد شکل میگیرد (تیرچ ،ساندروف و سیلبراستین )1395 ،و با تلقی رخدادن یک خطای اخالقی ،5هیجاناتی
خودآگاه 6مانند احساس شرم بهوسیلة تأمل در خود 7و خودارزیابی برانگیخته میشود (نیوکمب ،وود و پیزر،
 .)2015این هیجان که در آن تمرکز ارزیابی منفی فرد بر خود است ،ابعاد فردی و ارتباطی را درگیر میکند؛
چراکه ریشه در تجارب اجتماعی افراد دارد .این شکل ارزیابی منفی که هویت و کلیت وجود فرد را تحقیر و آن
را سرزنش میکند و در آن فرصتی برای جبران خطا نیز به فرد داده نمیشود ،هیجانی عمیق و دردناک است
1. identification
2. shame feeling
3. self-talking
4. negative self-valuations
5. moral error
6. conscious emotions
7. thinking in yourself
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که با حاالتی از قبیل بیارزشی و حقارت 1همراه است ،همچنین میتواند بر جنبههای مختلفی از خویشتن
متمرکز باشد و اثرات منفی فراوانی مانند آسیبپذیری به انواع اختالالت هیجانی 2و رشد خویشتن ،3رفتارهای
مقابلهای 4و ناتوانی در صمیمیت 5را از خود بهجای بگذارد (گیلبرت و آیرونز.)2015 ،
از دیدگاه بریدجس ( ،)2010احساس شرم به خودانتقادی 6منجر میشود و زمینه را برای اختالالت مختلف
هموار میکند .این نظریه را نظریهپردازان دیگری مانند گیلبرت نیز تأیید کردند که احساس شرم و خودانتقادی
دو مؤلفة تفکیکناپذیر از یکدیگر و از عوامل اثرگذار بر بسیاری از مؤلفههای روانی فرد هستند که سالمت
روان افراد را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار میدهند (گیلبرت 1397 ،ج) .خودانتقادگری بهعنوان داشتن
انتظارات باال از خود و تحقیر هویت خود 7تعریف شده است .افراد خودانتقادگر بهدلیل تمرکز بر مقایسة
غیرمنطقی خود با دیگران یا ارزیابی خود بنا بر استانداردهای غیرمنطقی ،نگاهی منفی به خود پیدا میکنند،
موفقیتها آنها را راضی نمیکند و زمان روبهروشدن با شکست بسیار آسیبپذیر میشوند؛ زیرا شکستها را
بیشبرآورد میکنند (زنجانی ،مهدوی و بهرامی .)1396 ،خودانتقادگری از راهبردهای ایمنیطلبی 8فرد در برابر
احساس شرم مطرح شده است که فرد خود را مقصر و گناهکار ارزیابی میکند و برای اصالح این امر به
راهکارهای غیرمنطقی مانند تمرکز بر محکومکردن و تنبیه خود ،تمرکز افراطی بر گذشته ،تمرکز بر کمبودها،
ایجاد ترس از مواجهه و شکست و تمرکز بر ارزیابی کلی خود بهصورت منفی روی میآورند (نورباال ،برجعلی و
نورباال .)1392 ،خودانتقادگری با احساساتی منفی مانند احساس حقارت شدید ،9احساس گناه ،10شکست،11
بیارزشی 12و حس تخاصم 13به خود و دیگران همراه است و با طیف وسیعی از مشکالت بهداشت روان ،از
جمله مشکالت ارتباطی ،14صمیمیت ،خودپنداره 15و اعتمادبهنفس ،16خودکارآمدی 17و اختالالت روانشناختی

1. inferiority
2. emotional disorders
3. grow your own
4. coping behaviors
5. inability in intimacy
6. self-criticism
7. your identity
8. safety
9. feeling severely humiliated
10. feel guilty
11. break
12. worthless
13. sense of antagonism
14. communication problems
15. self-concept
16. self confidence
17. self -efficacy
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مانند افسردگی ،1اضطراب ،2فاصلهگیری اجتماعی 3و حتی روانپریشی 4مرتبط است (گیلبرت 1397 ،ب).
یکی از رویکردهای مؤثر برای کاهش احساس شرم و راهبرد ایمنیطلبی آن یعنی سطوح خودانتقادی،
رویکرد شفقت 5است .این رویکرد با پیشفرض اینکه اساس بسیاری از مشکالت روانشناختی افراد ،به تجارب
شرم در کودکی مربوط میشود (گیلبرت و آیرونز ،)2015 ،معتقد است ساختار مغز این افراد بهدلیل تجارب
ناایمن کودکی مملو از احساس تهدید شکل میگیرد و فرد عالوهبر اینکه بار عظیم این احساسات منفی و رفتار
ناسازگارانهای را که بهتبع آن بهوجود میآید تا بزرگسالی با خود به دوش میکشد ،بسیار مستعد تجربة مجدد
آن و مشکالت روانشناختی متعدد میشود .بنابر این پیشفرض ،گیلبرت بهشکلی مستقیم تجربة زیربنایی
شرم ،هیجانات و افکار منتجشده از آن مانند خودانتقادی را هدف رویکرد خویش قرار داد و اصطالحی به نام
شفقت را مطرح کرد (گیلبرت 1397،ب) .این سازه بهعنوان یک صفت و عامل محافظ و مؤثر سبب میشود
زمانی که شخص تجاربی منفی ،ناکامی یا شکست را تجربه میکند ،بهجای اینکه سیستم تهدید در مغز 6فعال
شود ،با ذهنآگاهی و با استفاده از مهارت های این رویکرد ،شجاعانه و قدرتمندانه ،سیستم امنیت را در مغز7
خویش فعال کند (گیلبرت 1397 ،الف) و از دام احساسات و افکار ناکارآمدی مانند احساس شرم و خودانتقادی
رها شود .این رویکرد فرد را از درد و رنجی که عامل احساس شرم و خودانتقادی است ،آگاه میکند و با بیان
عمومیت رنج در میان همة انسانها ،شخص را از آسیبهای خودقضاوتگری رها میکند .خانیپور ،پرواز و
پرواز ( )1394در نتیجة پژوهش خویش ،شفقت را راهکاری مؤثر برای تنظیم هیجانات منفی مانند شرم و
احساس گناه معرفی کردهاند .جنرمارین ،موریس ،های ،سالگادو و وایت ( )2016نیز مطرح کردهاند ،شفقت
بهعنوان راهبرد 8مقابلة هیجانمحور چون از چندین زاویه (فیزیولوژیک و مغزی ،هیجانی ،شناختی) بر هیجان
بنیادین شرم تأثیر میگذارد ،میتواند تبعات احساسی و هیجانی و فکری آن را خنثی کند .نف ( )2009و گیلبرت9
( )2015بهعنوان اثرگذارترین افراد در این رویکرد ،خودپذیرشی 10همراه با ذهنآگاهی را نقطة مقابل خودانتقادی
مطرح کردهاند که از نظر آنها مؤثرترین و کوتاهترین راه برای مقابله با این افکار منفی و خودآسیبرسان است.
این رویکرد برای خنثی کردن اثرات منفی احساس شرم و خودانتقادی ،بر ذهنآگاهی و پرورش انعطافپذیری
عاطفی تأکید میکند که در نتیجة آن آگاهی فرد از لحظة حال افزایش مییابد ،میتواند از ذهن خود فاصله
بگیرد و با آگاهی به سمت پذیرش خود واقعی خویش همراه با همدلی و همدردی گام بردارد (به نقل از گیلبرت،
.)1396
1. depression
2. anxiety
3. social distance
4. psychosis
5. compassion
6. threat system in the brain
7. security system in the brain
8. strategy
9. Gilbert
10. self-acceptance
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رویکرد دیگری که اثربخشی آن در راستای کاهش احساس شرم و راهبرد ایمنیطلبی آن ،یعنی سطوح
خودانتقادی تأیید شده است ،تئوری انتخاب 1گالسر ( )2010است .مطالعاتی مانند پژوهش جف ،راستلینگ و
وایز ( ،)2019کاکیا ( ،)2017کستنر ( )2016و نیلوفری ( )1396نشان میدهند که آموزش تئوری انتخاب
تغییرات مثبتی را در راستای کاهش هیجانات و افکار منفی خودآسیبرسان 2در افراد ایجاد کرده است .گالسر
معتقد است ،خودانتقادی راهبرد انتخابشدة نامناسبی است که افراد برای تنبیه خود و پیشگیری از وقوع مجدد
اشتباهات در آینده و نیز کسب همدلی و همدردی دیگران بهجای تحقیر و نکوهش انتخاب میکنند ،اما چون
این مسئله فرد را در جهت کنترل بیرونی سوق میدهد ،اثرات زیانبار فراوانی بر سالمت روان و بهزیستی وی
باقی میگذارد .از نظر گالسر احساس شرم نتیجة این انتخاب غلط است (گالسر .)2010 ،تئوری انتخاب معتقد
است ،انتخاب صحیح افراد باید بر شناخت خود واقعی ،نیازهای روانی خود ،پذیرش خود واقعی و ارتباط با دنیای
ادراکی خویش مبتنی باشد؛ درحالی که در خودانتقادی و شرم شخص در دنیای مطلوب غرق میشود ،از خود و
نیازهای روانی خود آگاهی ندارد یا غیرمسئوالنه رفتار میکند (دربای .)2015 ،عالوهبراین فاصلهگرفتن از
واقعیت و تخطئة خویش براساس خود ایدهآل ،ارتباط وی با دیگران را مخدوش میکند؛ زیرا بهاشتباه دیگران
را مسبب احساس شرم خود میداند (ریدر .)2011 ،رویکرد تئوری انتخاب که در شکل درمانی آن با نام
واقعیتدرمانی 3شناخته میشود (سهرابنژاد ،یونسی ،دادخواه و بیگلریان ،)1394 ،در عین سادگی و اختصار،
ارتباط فرد را با احساسات ،افکار و رفتار خود و نیز با دنیای پیرامون و افراد دیگر بهبود میبخشد و شخص را
بهسوی انتخاب احساسات و افکار سازگارانه و بهینه سوق میدهد (جف ،راستلینگ و وایز.)2019 ،
پژوهش حاضر بهمنظور کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی در سنین حساس و اثرگذار نوجوانی،
رویکردهای نوین شفقت و تئوری انتخاب را که اثربخشی آنها بر این دو مؤلفه در پژوهشهای متفاوت بررسی
شده و به اثبات رسیده مدنظر قرار داده است .این دو رویکرد جدید و منسجم که هر دو ماهیتی آموزشی و
پیشگیرانه دارند ،به اهمیت ذهن و افکار در مسئلة شرم و خودانتقادی اذعان دارند ،ولی زاویة نگاه آنها برای
اثرگذاری متفاوت است ،رویکرد شفقت با پذیرش وجود آشفتگی و افکار منفی در ذهن بهعنوان یک اصل
همگانی ،آموزش ذهنآگاهی و نوع برخورد مناسب با ذهن آشفته و افکار مخرب آن ،تالش بر اثرگذاری دارد
و تئوری انتخاب با مسئول دانستن مستقیم فرد برای انتخاب افکار خود و با بها دادن بیشتر به رفتار؛ بنابراین
می توان گفت برای کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی ،اصالت در رویکرد شفقت با مدیریت ذهن و در
تئوری انتخاب با مدیریت رفتار است .این پژوهش بهمنظور یافتن رویکرد مؤثرتر برای اثرگذاری بیشتر بر
سالمت روان نوجوانان با هدف مقایسة اثربخشی آموزش گروهی شفقت و تئوری انتخاب بر کاهش احساس
شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان انجام شد و به این سؤال پاسخ داد که آیا اثربخشی آموزش گروهی
شفقت و تئوری انتخاب بر کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان با یکدیگر تفاوت معناداری
1. choice theory
2. self-harming
3. reality therapy
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دارد؟

روش
این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه است .جامعة آماری این پژوهش
شامل دانشآموزان دختر  15-18سال شهر کرج بوده است که در سال تحصیلی  97-98مشغول تحصیل
بودهاند .در ابتدای پژوهش ،هماهنگیهای الزم با مدارس برای تخصیص دانشآموزان صورت گرفت و با توجه
به شرایط ورود یعنی سن در بازة  15-18سال ،اقامت در کرج و مشغول تحصیل بودن در زمان پژوهش بود.
شرایط خروج نیز داشتن بیماری جسمی جدی و نیازمند بستری که فرد را از حضور مستمر در جلسات
بازمیداشت ،مصرف هرگونه داروهای روانپزشکی یا قرارداشتن تحت مشاورههای روانشناختی بود .بهدلیل
همکارینکردن مدارس از نمونهگیری دردسترس استفاده شد .با توجه به نوع پژوهش و هدف پژوهش مبنی
بر تعیین و مقایسة اثربخشی مداخله ،در هر گروه  15نفر نیاز بود که برای درنظرگرفتن عامل افت در هر گروه
 5نفر اضافهتر درنظر گرفته که درنهایت از پژوهش کنار گذاشته شدند .پس از جلب مشارکت و همکاری
شرکتکنندگان و کسب رضایتنامة مکتوب ،بهعلت عدم امکان جایگزینی تصادفی بهدلیل تداخل با برنامة
مدارس اعضا بهصورت غیرتصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه با اعضای مساوی) گمارده
شدند .اعضای هر سه گروه به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .اعضای گروههای آزمایش هشت جلسة 90
دقیقهای بهصورت هفتگی تحت یکی از ساختارهای آموزشی شفقت یا تئوری انتخاب قرار گرفتند و اطمینان
حاصل شد که اعضای گروه گواه در این مدت هیچگونه آموزش یا مداخلهای را دریافت نمیکنند .درنهایت پس
از پایان آموزشها بار دیگر همة شرکتکنندگان در مرحلة پسآزمون به پرسشنامههای مذکور پاسخ دادند و
نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد .برای حفظ مالحظات اخالقی ،حق
انتخاب آزادانه برای شرکت در پژوهش به افراد داده شد ،محرمانهبودن اطالعات پرسشنامهها مدنظر قرار گرفت
و شرکتکنندگان میتوانستند درصورت تمایل نتیجة آزمون خویش را دریافت کنند .همچنین برای اعضای
گروه گواه این امکان فراهم شد تا درصورت تمایل بتوانند آموزشهای مشابهی را بهصورت رایگان دریافت
کنند.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامة احساس گناه و شرمندگی :)GASP( 1این مقیاس را کوهن ،وولف ،پانتر و اینسکو ()2011
تهیه کردند که میزان تمایل افراد به هیجان شرم و احساس گناه را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه شامل

)1. Guilt and Shame Proneness Scale (GASP
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هشت گویه برای آزمودن رگههای هیجانی( 1آمادگی احساس شرم) 2و  9گویة حالتهای هیجانی( 3احساس
شرم لحظهای) 4است .این مقیاس سناریومحور 5است؛ یعنی از پاسخدهندگان خواسته میشود سناریوهایی را
که ممکن است بهصورت روزمره با آن مواجه شوند ،بخوانند و تصور کنند که در آن موقعیت احتماالً چه واکنشی
نشان میدهند .نیمی از گویهها (چهار گویه یا موقعیت فرضی اول) ارزیابی آمادگی احساس شرم و
خودارزیابیهای منفی و نیمی از آنها (گویههای  )4-8پاسخهای کنارهگیری به خطاها یا ناکامیهای در معرض
عمومی را میآزمایند .نمرهگذاری این آزمون بهصورت لیکرت و در پنج گزینه (اصالً) تا (خیلی زیاد) است که
بهترتیب در دامنهای از  1-5نمرهگذاری میشود .کمترین نمرة اکتسابی در این آزمون  8و بیشترین نمره 40
است .پایایی این آزمون را کوهن و همکاران ( )2011از طریق آلفای کرونباخ  0/60گزارش کردند .همچنین
ضریب اعتبار اسپیرمن براون 0/79 6و ضریب دونیمهسازی گاتمن 0/79 7برای آن گزارش شده است .خانیپور،
پرواز و پرواز ( )1394روایی محتوایی مناسب را برای پرسشنامه مذکور گزارش کردهاند.
پرسشنامة سطوح خودانتقادگری :)LOSCS( 8این مقیاس را تامپسون و زاروف ( )2004ساختهاند
که شامل  22ماده است .پاسخ به هر مادة این مقیاس در طیف هفتدرجهای لیکرت از بسیار خوب توصیفکنندة
من است ( )6تا اصالً توصیفکنندة من نیست ( )0نمرهگذاری میشود .این آزمون دو خردهمقیاس دارد؛
خودانتقادی درونیشده )ISC( 9که مقایسة خود با خود آرمانی است و با شمارة سؤاالت فرد بهجز سؤال 21
سنجیده میشود و خودانتقادی مقایسهای )CSC( 10که مقایسة خود با دیگران است و با شمارة سؤاالت زوج
بهاضافة سؤال  21سنجیده میشود .تامپسون و زاروف ( )2004ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای
کرونباخ  0/81گزارش کردند .همچنین در پژوهش نورباال ،برجعلی و نورباال ( )1392ضریب همسانی درونی
مقیاس خودانتقادی در کل نمونه برابر با  0/90و آلفای کرونباخ برابر با  0/89گزارش بود و روایی محتوایی
مناسب برای آن گزارش شده است .ساختار جلسات آموزشی مبتنی بر شفقت در دو گروه آزمایشی در جدول 1
آمده است.

1. emotional veins
2. readiness to feel ashamed
3. emotional states
4. feeling ashamed for a moment
5. scenario-centric
6. Spearman Brown credit rating
7. coefficient of two halves of Guttman
)8. Levels of Self-Criticism Scale (LOSCS
9. Internalized self-criticism
10. comparative self-criticism
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جدول  .1ساختار جلسات آموزش مبتنی بر شفقت در دو گروه آزمایشی
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم
هفتم
هشتم

هدف
آشنایی اعضا با یکدیگر و با قواعد
آموزش گروهی ،ارائة چشمانداز کلی از
جلسات و چگونگی برگزاری آن،
مفهومسازی شفقت
افزایش شناخت شرکتکنندگان از
چرایی لزوم شفقت با توجه به اصول
حاکم بر هیجان
در
بیشتر
هیجانی
کنترل
شرکتکنندگان با چگونگی ایجاد
مشکالت هیجانی
آشنایی اعضا با مؤلفههای شفقت و فرد
مشفق
افزایش شناخت شرکتکنندگان از
ویژگیهای شفقت و توان بهکارگیری
آن در زندگی روزمره
درک و توانایی استفاده از مهارتهای
شفقت گیلبرت در زندگی روزمره
افزایش درک و بهکارگیری مفاهیم
تحمل پریشانی و مراقبت از بهزیستی
کاربردیکردن هرچه بیشتر مفاهیم
آموختهشده با تمرینات عملی برای
جمعبندی نهایی

محتوا
توضیح قواعد آموزش گروهی مانند رازداری ،احترام متقابل ،اصول گفتوگوی گروهی و
نقش آموزشدهنده ،توضیحات مقدماتی دربارة تعداد جلسات و مدت هر جلسه و هدف آن،
توضیح ابتدایی شفقت و انواع آن (شفقت با خود ،با دیگری و ذهن خود)
تبیین منابع دهگانة رنج (مقایسهها ،بایدها ،شکستها ،ارتباطات و غیره) ،معرفی سیستمهای
هیجانی و اصول حاکم بر هیجان در واکنش آدمی به رنج
آموزش نحوة کارکرد سیستم عصبی (مغز قدیم و جدید) و توضیح چگونگی ایجاد مشکالت
هیجانی در تبادل اطالعات این دو مغز با یکدیگر و نتیجة آن یعنی ناتوانی در مشفقبودن
در ابعاد سهگانة آن
معرفی سه مؤلفة شفقت نف ( ،2009به نقل از گیلبرت( )1396 ،خودپذیرشی ،عمومیت رنج
و ذهنآگاهی) و مؤلفههای شفقت به خود گیلبرت ( ،2015به نقل از گیلبرت( )1396 ،دوازده
مؤلفه) ،شناخت فرد مشفق و صفات او (خردمندی ،مسئولیتپذیری ،گرما و شجاعت)
آموزش ویژگیهای شفقت گیلبرت مانند حساسیت به رنج ،همدردی ،همدلی ،دیدگاه
غیرقضاوتی ،تحمل پریشانی و انگیزة مراقبت داشتن و توضیح نحوة استفاده از آنها
آموزش مهارتهای گیلبرت مانند توجه ،تصویرسازی ،استدالل ،رفتار ،تجربة حسی و
احساس مهربانانه و توضیح نحوة استفاده از آنها
آموزش شیوههای معرفیشده شفقت برای تحمل پریشانی و چگونگی بهکارگیری مهارتها
برای مراقبت از بهزیستی و تمرین خودشفقتی
تمرین عملی تصویرسازی مهربانانه و نوشتن نامة مهربانانه با تمرکز بر روند فیزیولوژیک
آن ،بیان راهکارهای نهایی برای حفظ و بهکارگیری مهارتها در زندگی ،جمعبندی نهایی

ساختار جلسات آموزشی مبتنی بر تئوری انتخاب در دو گروه آزمایشی در جدول  2آمده است.
جدول  .2ساختار جلسات آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب در دو گروه آزمایشی
جلسه

هدف
آشنایی اعضا با یکدیگر و قواعد آموزش
گروهی ،ارائة چشمانداز کلی از جلسات و
چگونگی برگزاری آن ،مفهومسازی اولیه
آشنایی اعضا با اصول تئوری انتخاب و
تبیین این تئوری از مفهوم رفتار کلی

سوم

ایجاد نگرش جدید اعضا به انواع نیازها،
چرایی صدور رفتار و معرفی انواع هویت

چهارم

درک و پذیرش اهمیت زمان حال و
انتخابهای آن و ارتباط این مسئله با انواع
هویت

اول

دوم

محتوا
تبیین قواعد آموزش گروهی مانند رازداری ،احترام متقابل ،اصول گفتوگوی گروهی و نقش
آموزشدهنده ،توضیحات مقدماتی دربارة تعداد جلسات و مدتزمان هر جلسه و هدف آن،
توضیح ابتدایی انتخاب و انواع انتخابها
آموزش اصول دهگانة تئوری انتخاب ،چرایی این انتخابها و نتایج آن ،معرفی رفتار (درونی
یا بیرونی) و ویژگیهای آن ،آموزش مؤلفههای رفتار (چهار مؤلفة فکر ،احساس ،رفتار و
فیزیولوژی) و نحوة ارتباط آنها با یکدیگر
معرفی انواع نیازها از دیدگاه گالسر ( )2010نظیر بقا ،عشق ،تعلقخاطر ،قدرت ،خودمختاری
و آزادی ،تفریح و سرگرمی ،تبیین چرایی رفتارها ،توضیح هویت موفق و شکست ،روند
شکلگیری آنها ،ویژگیهای آنها و تبعات هرکدام
آموزش تفاوت نیاز و خواسته ،توضیح دربارة تفاوتهای هویت موفق و شکست در مواجهه
با زمان حال ،مشکالت و شکستهای احتمالی آن
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جلسه
پنجم

ششم

هفتم

هشتم

هدف
بهبود فرایند انتخاب مشارکتکنندگان با
آشنایی اعضا با انواع دنیاهای معرفیشده
توسط گالسر ()2010
افزایش کنترل مشارکتکنندگان بر
هیجانات خود بهکمک آشناکردن آنها با
هیجانات از دیدگاه گالسر ( )2010و
چگونگی کنترل آن
افزایش مسئولیتپذیری شرکتکنندگان
بهکمک آشنایی آنها با انواع جایگاه کنترل
و اهمیت آن
بهبود ارتباطات اعضا و درک اهمیت آن در
رشد ،جمعبندی نهایی مفاهیم آموختهشده
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محتوا
معرفی و توضیح دنیای ادراکی و دنیای مطلوب ،تفاوت آنها با یکدیگر و چگونگی ارتباط
آنها با دنیای واقعی ،آموزش چگونگی تأثیر آنها در انتخابهای افراد در زندگی
آموزش اصول گالسر برای کنترل هیجانات بهصورت غیرمستقیم با واسطهگری افکار و رفتار،
توضیح چگونگی شکلگیری تعارضات رشدی و متوقفشدن رشد

آموزش جایگاه کنترل درونی و بیرونی ،تفاوت آنها در انتخابها و مسئولیتپذیری افراد و
نقش پذیرش مسئولیت بهصورت کامل در قبال روند رشدی فرد
معرفی رفتارهای تخریبگر و سازنده در ارتباطات ،جمعبندی نهایی برای اهمیت زمان حال و
مسئولیتپذیری برای ارضای نیازهای روانی در قالب هویت موفق

روش تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی
از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد .آزمونهای
بررسی پیشفرضهای آماری مورد نیاز نیز استفاده شدند .در انتها نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل
شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
اطالعات جمعیتشناختی گروه نمونه نشان میدهد 66 ،درصد شرکتکنندگان در مقطع متوسطة اول و 34
درصد در مقطع متوسطة دوم در سال تحصیلی  1397-1398مشغول به تحصیل بودند .از نظر وضعیت اقتصادی
نیز  10درصد گروه نمونه ضعیف 50 ،درصد متوسط و  40درصد خوب بودهاند .از نظر تحصیالت اولیا نیز حداقل
یکی از پدر یا مادر  88درصد گروه نمونه ،تحصیالت دانشگاهی داشتهاند و  12درصد اولیا تحصیالت دانشگاهی
نداشتهاند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  .3شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون احساس شرم
و سطوح خودانتقادی به تفکیک سه گروه
متغیرها

گروه

احساس شرم

آموزش تئوری انتخاب
آموزش شفقت
گواه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

26/33
27/33
25/60

6/56
5/77
7/19

19/20
17/53
25/50

6/28
7/55
6/16
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پیشآزمون

متغیرها

گروه

سطوح خودانتقادی

آموزش تئوری انتخاب
آموزش شفقت
گواه

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

80/40
78/66
79/93

16/88
27/53
24/46

55/80
48/06
77/66

20/76
19/39
20/75

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،با مقایسة نمرات پسآزمون سه گروه نسبت به پیشآزمون آنها
مشخص است که در هر دو متغیر احساس شرم و سطوح خودانتقادی هر دو گروه آموزشی در مقایسه با گروه
گواه کاهش بیشتری داشتهاند .با مقایسة میانگین دو گروه آزمایشی نسبت به یکدیگر و میانگین پیشآزمونها
مشخص است که میزان این افت نمره دربارة هر دو متغیر احساس شرم و سطوح خودانتقادی در گروه آموزش
گروهی شفقت بیشتر از گروه آموزش گروهی تئوری انتخاب بوده است.
پیش از تحلیل کوواریانس ،بررسیهای مقدماتی برای اطمینان از تخطینکردن از مفروضههای این روش
آماری صورت گرفت که نتایج این بررسیها حاکی از نرمالبودن توزیع نمرات در گروهها و یکسانی واریانسها
با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و لوین بود .پیشفرض همگنی شیبهای رگرسیون در گروههای
مورد مطالعه نیز تأیید شد .همچنین نتایج آزمون  M-BOXنشانگر همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس
متغیرهای وابسته در میان گروههای مورد مطالعه بود.

ج) آزمون فرضیهها
جدول  .4تحلیل کوواریانس تکمتغیره بهمنظور بررسی تفاوت اثربخشی سطوح
متغیر مستقل (آموزش گروهی مبتنی بر شفقت و تئوری انتخاب) بر هریک
از متغیرهای وابسته (احساس شرم و سطوح خودانتقادی)
متغیر وابسته

منبع اثر

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازۀ اثر

احساس شرم

گروه

636/206

2

318/103

8/704

0/001

0/298

خطا

1498/427

41

36/547

گروه

6857/838

2

3428/919

13/099

000

0/39

خطا

10732/232

41

261/762

سطوح خودانتقادی

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،با کنترل اثرات پیشآزمون و متغیر وابستة دیگر ،آموزش گروهی
شفقت و تئوری انتخاب ،اثرات متفاوتی بر کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی دارند؛ زیرا  Fمحاسبهشده
احساس شرم ( )8/704و نیز  Fمحاسبهشدة سطوح خودانتقادی ( )13/099معنادار است؛ بنابراین میتوان
استنباط کرد که اثربخشی روش آموزش گروهی مبتنی بر شفقت و تئوری انتخاب بر کاهش احساس شرم و
سطوح خودانتقادی دانشآموزان تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .بهمنظور مقایسة میانگینهای احساس شرم
و سطوح خودانتقادی دو گروه آموزشی با یکدیگر و با گروه گواه از آزمون بونفرونی استفاده شد .نتایج مقایسة
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میانگینها در دو گروه آموزشی در جدول  5آمده است.
جدول  .5نتایج آزمون بونفرونی بهمنظور مقایسة میانگینهای احساس شرم
و سطوح خودانتقادی دو گروه آموزشی با گروه گواه و با یکدیگر
متغیر وابسته
احساس شرم

سطوح
خودانتقادی

تفاوت

خطای

سطح

کران

کران

میانگینها

استاندارد

معنیداری

پایین

باال

سطوح متغیر

شفقت
شفقت

تئوری انتخاب
گواه

-5/06
-9

2/03
2/03

0/05
0/001

-2
-14

تئوری انتخاب

گواه

-5

2/03

0/018

-12

12
-3
-1

شفقت

تئوری انتخاب

-6/06

5/01

0/000

-7

21

شفقت

گواه

-28

5/01

0/000

-43

-14

تئوری انتخاب

گواه

-22/02

5/01

0/002

-36

-7

مستقل

گروه

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،در هر دو متغیر احساس شرم و سطوح خودانتقادی ،تفاوت
میانگینهای دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه معنادار و منفی است که بیانگر اثربخشی دو نوع آموزش
بر کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی است .همچنین در هر دو متغیر ،تفاوت میانگینهای دو گروه
آزمایشی در مقایسه با یکدیگر نیز معنادار است .با توجه به منفیبودن تفاوت میانگینها و اینکه میانگین گروه
آموزش شفقت کمتر از گروه آموزش تئوری انتخاب بوده است ،از میان روشهای آموزشی فوق ،آموزش شفقت
در کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان مؤثرتر از آموزش تئوری انتخاب بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت و تئوری انتخاب بر کاهش احساس
شرم و سطوح خودانتقادی دختران دانشآموز  15-18سالة شهر کرج بود .نتایج پژوهش نشان میدهد ،با کنترل
اثرات پیشآزمون ،دو روش آموزش تأثیر متفاوت و معناداری بر ترکیب متغیرهای وابسته دارند .همچنین نتایج
تحلیلهای آماری نشان میدهد ،میزان اثربخشی دو نوع آموزش تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و اثربخشی
آموزش گروهی شفقت در کاهش احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان بیشتر از آموزش گروهی
تئوری انتخاب بوده است .اگرچه پژوهشی دربارة مقایسة اثربخشی این دو نوع آموزش بر متغیرهای وابسته
صورت نگرفته است ،یافتههای این پژوهش بهصورت غیرمستقیم با یافتههای پژوهشهایی که اثربخشی
هریک از آموزشهای فوق را بر یکی از متغیرهای وابسته ارزیابی کردهاند ،همسو است .ازجمله پژوهشهایی
که اثربخشی مناسب آموزش گروهی شفقت را بر کاهش احساس شرم یا سطوح خودانتقادی نشان داده است،
میتوان به پژوهشهای تیرچ ،ساندروف و سیلبراستین ( ،)1395نیوکمب ،وود و پیزر ( ،)2015گیلبرت (،)1396
بیتز ( ،)2018برسما ،سالومونسون و جانسون ( )2019و گیلبرت و آیرونز ( )2015اشاره کرد .گیلبرت ( 1397ب)
نیز در پژوهش خود نشان داده است که تصویرسازی مشفقانه تغییرپذیری ضربان قلب را افزایش و میزان
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کورتیزول را در افراد خودانتقادگر کاهش میدهد و سبب تحریک ناحیة اینسوال 1در مغز میشود که مرتبط با
حس همدلی– و نه خودانتقادگری – است .همچنین همسو با نتیجة پژوهش ،در داخل کشور فتحاهللزاده،
مجلسی ،مظاهری ،رستمی و نوابینژاد ( )1397در پژوهش خود ،اثربخشی مناسب مداخله شفقت را بر کاهش
شرم درونیشده و خودانتقادی نشان دادند .اثربخشی مداخلة مذکور بر خودانتقادی در پژوهش نورباال ،برجعلی
و نورباال ( )1392و پژوهش شریعتی ،حمیدی ،هاشمی ،بشلیده و مرعشی ( )1395نیز تأیید شد .دربارة اثربخشی
مناسب مداخلة مبتنی بر تئوری انتخاب نیز میتوان به پژوهشهای جف ،راستلینگ و وایز ( ،)2019کاکیا
( ،)2017کستنر ( ،)2016کوکس ،انس و جونز ( ،)2019ریدر ( ،)2011گالسر ( )1396و نیز پژوهش نیلوفری
( )1396اشاره کرد.
در تبیین اثربخشی متفاوت آموزش شفقت و تئوری انتخاب بر ترکیب احساس شرم و سطوح خودانتقادی
(افزایش سطح سالمت روان افراد) میتوان گفت این دو نوع آموزش با دو چشمانداز متفاوت تالش کردهاند که
بر احساس ،افکار و رفتار ناکارآمد افراد اثر بگذارند .دیدگاه شفقت دیدگاهی مبتنی بر فیزیولوژی است (گیلبرت،
 1397الف) که با درنظرگرفتن همزمان فرایندهای جسمانی ،مغزی و روانی در حال و گذشته (بیتز)2018 ،
تالش میکند تا انسان وجود رنج را بهعنوان عاملی طبیعی درنظر بگیرد ،درد و رنجهای خود ،دیگران و ذهن
خود را ببیند ،عوامل ایجاد رنج را بشناسد و بهکمک مهارتهای مهربانانه شش ویژگی اساسی همدردی،
همدلی ،قضاوتنکردن ،تحمل پریشانی ،حساسیت به درد و رنج دیگران و انگیزة مراقبتداشتن را در خود
پرورش دهد (گیلبرت .)1396 ،این نوع آموزش سبب میشود تا فرد بهجای حساسیت به رفتار خود و دیگران
و تالش عجوالنه برای حذف آن رفتار ،به رنج خود و دیگران حساس باشد و تالشی متعهدانه برای التیام به
آن رنج در خود و دیگران ایجاد کند (رنجبرکهن و نوری .)1396 ،نتیجة چنین دیدگاهی در فرد این است که با
دورکردن احساسات و افکار منفی از فرد ،او را بهسمت سالمت روان بیشتر سوق میدهد (تیرچ ،ساندروف و
سیلبراستین .)1395 ،دیدگاه تئوری انتخاب از چشماندازی دیگر در جهت سالمت روان بیشتر و کاهش
احساسات و افکار منفی گام برمیدارد و با عنوانکردن نیاز بشر به روانشناسی جدید ،مطرح میکند که دلیل
ناشادبودن انسانها و مشکالت آنها ،این است که افراد با تصور امکان کنترل بیرونی تحت اجبارهای محیطی،
خود را بهعنوان یک قربانی درنظر میگیرند (کوکس ،انس و جونز ،)2019 ،اما انسانها غافلاند که خود آنها
همة رفتارهایشان را انتخاب میکنند (گالسر .)1396 ،گالسر ( )2010بسیاری از احساسات مانند شرم ،انواع
تفکر یا حتی اختالالت را نتیجة انتخابهای غلط افراد و باور به کنترل بیرونی میداند .آموزش تئوری انتخاب
بهعنوان روانشناسی کنترل درونی و مثبتگرا با تأکیدی که بر کنترل رفتار دارد ،بخشی از برنامههای اصالحی
و توانبخشی بهشمار میآید (ریدر.)2011 ،
در تبیین چرایی اثربخشی بیشتر آموزش شفقت بر کاهش احساس شرم و خودانتقادی میتوان گفت
خودپذیرشی و ارزیابی خود ،ورای نتیجة رفتارها ،شرم و سطوح خودانتقادی با انتظارات غیرواقعبینانه را بهشکلی
مستقیم هدف تغییر قرار میدهد (نف .)2009 ،شفقت سبب میشود قضاوت خود در افراد نه بهسوی یک
1. iInsula area
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خودانتقادی اغراقآمیز و نه بهسمت یک تورم خود دفاعی حرکت کند (جوهاندتیر ،چانگ و کنر .)2017 ،افزون
بر این ،شخص بهجای اینکه مجبور شود برای تأیید و دوستداشتن خود به سمت یک تصویر آرمانی و متفاوت
از واقعیت برود ،با پذیرش سه اصل نف (گشودگی و توجه و آگاهی به درد و رنج شخصی خود ،مهربانبودن با
خود بهجای خودمحکومگری ،آگاهی از درمیانگذاشتن تجربههای درد و رنج با دیگران بهعنوان یک اصل
مشترک انسانی) میتواند بهجای احساس شرم و تنهایی ،به تعدیل و تصحیح افکار و احساسات خود بپردازد و
خود را در برابر سرزنش خود و احساساتی منفی مانند شرم که زیربنای بسیاری از مشکالت روانشناختی است،
مصون کند و بهسمت بهزیستی گام بردارد (جنرمارین ،موریس ،های ،سالگادو و وایت .)2016 ،غیر از این امر
آماج و کانون تمرکز ساختار مداخالت ،مبتنی بر شفقت بر مدل تنظیم عواطف( 1هیجان) است (زنجانی ،مهدوی
و بهرامی .)1396 ،این مسئله بهویژه در سنین نوجوانی که هیجانات نوسانات بیشتری دارد (بلیز ،سوننزو لویتن،
 )2018و در پرداختن به خودانتقادگری و شرم در افرادی که تاریخچة زندگی آنها از سوی والدین با نقص
رفتارهای مراقبتی همراه بوده و ذهن فرد نامهربانی شدید با خود را آموخته است (برسما ،سالومونسون و
جانسون )2019 ،و همچنین سیستم تنظیم و تسکین هیجان آنها کمتر استفاده میشود ،اهمیت دوچندان
مییابد (گیلبرت 1397 ،ج) .بهطورکلی میتوان گفت چندوجهیبودن آموزش شفقت ،استفاده از طیف وسیعی
از ابزارهای سایر مداخالت مانند توجه ،ذهنآگاهی ،نظارت بر فکر ،هیجان ،رفتار و بدن ،زنجیرة استنتاج،
مواجهه ،اعتباربخشی به خود ،تکالیف درجهبندیشده ،تصدیق خودهای مختلف و درک تضادهای هیجانی و
تعارضات ،قصداندیشی ،نامهنگاری ،بخشش ،تمرین خارج از محیط مداخله و نیز تمرکز بر جوانب متفاوتی از
یک فرد مانند توجه ،استدالل ،تفکر ،رفتار ،هیجان ،انگیزهها ،تقویت یا ترس از احساسات ،خودگوییها و حتی
ساختار فیزیولوژیک از عواملی هستند که میتوانند حیطة اثرگذاری را افزایش دهند (گیلبرت 1397 ،ب) .نتایج
این پژوهش اثربخشی بیشتر آموزش گروهی شفقت به آموزش گروهی تئوری انتخاب را بر کاهش احساس
شرم و سطوح خودانتقادگری دختران دانشآموز نشان داد .با وجود این باید توجه داشت که پژوهشهای داخلی
اندکی در این باره ،بهویژه بهصورت مقایسهای صورت گرفته است .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
میتوان به عدم امکان نمونهگیری و جایگزینی تصادفی بهدلیل نبود همکاری الزم مدارس و کنترلشدن
جنسیت ،شهر و سن بهدلیل محدودیت پژوهشگر اشاره کرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود تحقیقات آتی با
درنظرگرفتن این موارد اجرا شود .همچنین با توجه به اینکه خشونت ،جنگ بر سر منافع ،نفعطلبی و فردگرایی
از امور رایج در عرصه جهانی است که میتواند مانعی جدی در مسیر آرامش روان و شکوفایی افراد باشد و با
درنظرگرفتن اهمیت پیشگیری سطح یک برای حفظ سالمت روان افراد ،پیشنهاد میشود مقدماتی در جامعه
ایجاد شود تا بستر آشنایی و استفادة همة اقشار جامعه ،بهویژه نوجوانان با اثرگذارترین و بهروزترین آموزههای
روانشناختی مانند شفقت فراهم شود تا از این رهگذر جامعهای سالمتر و روبهرشد شکل بگیرد.

1. affect regulation model
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