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اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر انعطافپذیری شناختی
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتهی امداد امام خمینی(ره)
علی شیخ االسالمی ،*1نسیم
صص277-288:
تاریخ دریافت77/7/11 :

محمّدی2

تاریخ پذیرش78/6/6:

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر انعطافپذیری شناختی
زنان سرپرست خانوار انجام گرفت .روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی آماری پژوهش را تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
کمیتهی امداد امام خمینی(ره) شهر رشت در سال  1171تشکیل دادند که از بین آنها به روش
نمونهگیری در دسترس ،تعداد  13نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش ( 17نفر) و گروه
کنترل ( 17نفر) جایگزین شدند .به گروه آزمایش 8 ،جلسهی  73دقیقهای برنامهی خود-دلسوزی
شناختی آموزش داده شد .برای گردآوری دادهها در دو مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون از پرسش-
نامهی انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال ( )2010استفاده شد .دادههای گردآوردی شده با
استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان داد که
پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای  3/31معنادار
بود؛ بنابراین ،فرضیهی پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر افزایش
انعطافپذیری شناختی و مؤلفههای آن در زنان سرپرست خانوار و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
از لحاظ میزان انعطافپذیری شناختی و مؤلفههای آن در پسآزمون مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که آموزش خود-دلسوزی شناختی در افزایش انعطافپذیری شناختی زنان
سرپرست خانوار اثربخش است .لذا میتوان از آن بهعنوان آموزشی سودمند برای ارتقای
انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار استفاده کرد.
واژه های کلیدی :خود-دلسوزی شناختی ،انعطافپذیری شناختی ،زنان سرپرست خانوار.

 1نویسندهی مسئول :دانشیار روانشناسی تربیتی ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
* نویسنده مسئول مقالهa_sheikholslamy@yahoo.com :
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مقدمه
آنچه امروزه در کنار آسیبشناسی روانی ناشی از فشارهای مختلف محیطی مورد توجه قرار
گرفته ،مسألهی انعطافپذیریشناختی 1میباشد .انعطافپذیری افراد در میزان بروز آسیبها و سطح
عملکرد اجتماعی افراد تعیین کننده است .توانایی تغییر آمایههای شناختی بهمنظور سازگاری با
محرکهای درحال تغییر ،عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیری شناختی میباشد ( Dennis
 .)& Vander Wal, 2010یک گروه از افرادی که ممکن است انعطافپذیری شناختی اندکی داشته
باشند ،زنان سرپرست خانوار میباشد ( .)Mohammadi, 2017در میان اکثر جوامع انسانی ،پدر
بهعنوان اصلی ترین عضو خانواده مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده را بر عهده دارد ،به همین
خاطر پدیدهی بیسرپرستی در اغلب تعاریف با عنوان فقدان پدر در خانواده تعریف میشود و غیبت
وی در مسائل اقتصادی و مدیریت خانواده مؤثر میباشد .با این وجود در سالهای اخیر شاهد روند
روبهرشد زنانی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش میکشند و بهعنوان زنان
سرپرست خانواده در جامعه معرفی میشوند .براساس آمارهای موجود ،سرپرستی  7/1درصد از
خانوادههای ایرانی بر عهدهی زنان است .زنان سرپرست ،بهدلیل وجود مشکالتی که در زمینهی
سرپرستی دارند ،جزء اقشار آسیبپذیر جامعه بهشمار میروند (.)Aliabadi & Nazoktabar, 2011
امروزه پدیدهی خانوادههای زن سرپرست به دالیل مختلف در دنیا رو به افزایش است .اغلب این
خانوادهها دارای مشکالت فراوانی هستند ( .)Khosravi, 2008به گونهای که فزونی این گروه از زنان
بهصورت یک مشکل اجتماعی مطرح میشود ( .)Khosravi, 2008کاشان و رتنبرگ ( & Kashan
 )Rottenberg, 2010عنوان میکنند ،زنان سرپرست خانوار محیط خود را بهصورت محیطی
تغییرناپذیر در نظر می گیرند ،جهان از نظر این گروه از افراد ثابت ،مالل آور ،پوچ و بیفایده است.
انعطافپذیری با عوامل متعددی در ارتباط است که از میان آنها حمایت خانواده ،تماس با دوستان
و آشنایان در تعیین سطح انعطافپذیری مؤثر دانستهاند .پژوهشگران انعطافپذیریشناختی را میزان
ارزیابی فرد در مقابل کنترل بودن شرایط تعریف کردهاند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف
تغییر میکند ( .)Zong, Cao, Cao, Shi, Wang & Yan, 2010زنانی که تفکر انعطافپذیر دارند ،از
توجیهات جایگزین استفاده میکنند ،بهصورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی میکنند و
موقعیتهای چالشانگیز یا رویدادهای استرسزا را میپذیرند و نسبت به افرادی که انعطافپذیر
نیستند از نظر روانشناختی تابآوری بیشتری دارند ( Haglund, Nestadt, Cooper, Southwick
.)& Charney, 2007
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انعطافپذیریشناختی یک فرآیند پویا تعریف میشود که مسئول ایجاد انطباق مثبت ،علیرغم
وجود تجارب مخالف در فرد هست .نظریههای جدید به انعطافپذیری بهعنوان ساختاری چندبعدی
نگاه میکنند که شامل متغیرهای بنیادی چون شخصیت و مهارت خاص چون مهارت حل مسأله
میباشد .این مهارتها به افراد اجازه میدهند تا با وقایع ناگهانی زندگی سازگاری مطلوبی ایجاد
کنند .انعطافپذیریشناختی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سالمت نقش مهمی دارد ( Solati,
 .)Shareh, Bahreinian & Farmani, 2013نتایج پژوهش فولکمن و الزاروس ( & Folekman
 )Lazarus, 1980بیان میکند افرادی که انعطافپذیریشناختی باالتری دارند ،بهتر میتوانند در
موقعیتهای استرسزا عمل کنند و درصورتیکه نتوانند منبع استرس را تغییر دهند ،انعطافپذیر
بوده و به گزینههای دیگری میاندیشند .دنیس و واندروال ( )Dennis & Vander Wal, 2010بیان
میکنند ،افرادی که موقعیتهای زندگی را قابلکنترل ادراک میکنند ،بیشتر برانگیخته میشوند تا
موقعیتهای مشکلزا را از طریق راهبردهای شناختی حل کنند .این افراد از روشهای کمتر شناختی
مانند تفکر آرزومندانه و خودسرزنش نشخوارگرایانه که روشهایی از اجتناب شناختی هستند،
استفاده میکنند .بهعالوه این افراد ممکن است وقتیکه با موقعیتهای مشکلزا روبهرو شوند ،بهطور
مداوم در جستجوی حمایت اجتماعی نباشند و در موقعیتهایی با اطمینان به خود کافی ،بدون
جستجوی حمایت اجتماعی این موقعیتهای مشکلزا را حل کنند .بورتون ،پاکنهام و برون
( )Burton, Parkenham & Brown, 2010انعطافپذیری شناختی را بهعنوان یکی از عوامل
تابآوری در برابر استرس بیان کردند .نتایج آنها نشان داد که آموزش گروهی در برابر استرس و
تابآوری ،میزان انعطافپذیری شناختی را بهبود میبخشد.
روشهای شناختی-رفتاری از جمله آموزش خود-دلسوزی شناختی میتواند برای بهبود
روانشناختی افراد مفید باشد .به اعتقاد نف و جرمر ( )Neff & Germer, 2013خود-دلسوزی
شناختی جزء مهم از مؤلفههای سالمت روانی است و این روش دارای قابلیتهایی است که افراد
مبتال به افسردگی با یادگیری و انجام مهارتهای آن میتواند کیفیت زندگی مناسبتری را تجربه
نماید .خود-دلسوزی شناختی شامل مهارتهایی است که باعث افزایش آگاهی از حال حاضر میشود.
انعطافپذیری را پرورش میدهد و موجب تغییر در عواطف منفی میشود ( .)Lee, 2005به افراد
مبتال کمک میکند تا قضاوت خود را مورد ارزیابی قرار دهند ( ،)Gilbert, 2005خود-دلسوزی
شناختی موجب افزایش توان مقابله با آشفتگیها و تمایالت خود انتقادی میشود و قابلیت تعامل با
دیگران را که از مسائل مهم عملکرد انطباقی و اجتماعی نیز است ،باال میبرد (.)Gilbert, 2009
کوزی ،مک کوری ،سالووایپل و الیسا ( )Cosley, McCoy, Saslow & Elissa, 2010در پژوهشی
نقش دلسوزی برای دیگران و حمایت اجتماعی در واکنشهای فیزیولوژیک به استرسورها را مورد
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بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد افرادی که دلسوزی برای دیگران در آنها باال بود در تعامل با
حمایت اجتماعی در برابر استرس ،واکنش فیزیولوژیکی متعادلتری داشتند .نف ،پیست و هسیچ
( )Neff, Pisits & Hsich, 2008در پژوهشی در زمینهی خود-دلسوزی و تغییر از خود و ارتباط با
بهزیستی در آمریکا ،تایوان و تایلند انجام دادند .در این ارتباط فرضیهی بین خود-دلسوزی و
بهزیستی در هر  1فرهنگ حمایت شد .خود-دلسوزی بهصورت معناداری با افسردگی کمتر و رضایت
از زندگی باالتر در تایلندیها ،تایوانی و آمریکاییها همراه بود .سلطانی ،شاره ،بحرینیان و فرمانی
( )Solati, Shareh, Bahreinian & Farmani, 2013در پژوهشی درزمینهی «نقش واسطهای
انعطافپذیری در ارتباط بین سبکهای مقابلهای و تابآوری با افسردگی» به این نتیجه رسیدند که
انعطافپذیریشناختی با افسردگی ،تابآوری و سبکهای مقابلهای همبستگی دارد.
انعطافپذیریشناختی نقش واسطهای در همبستگی بین سبکهای مقابلهای و تابآوری با افسردگی
دارد.
از دست دادن همسر به عنوان یک رویـداد آسـیبزا و پیامـدهای روانشـناختی و اجتمـاعی
متناسب آن نظیر افسردگی ،اضطراب ،فقر ... ،زنان سرپرست خانوار را در معـرض ابـتال بـه انـواع
آسیبهای روانی و اجتماعی قرار میدهد و کیفیت زندگی این گـروه از افـراد جامعـه را کـاهش
میدهد ،لذا برخورداری از انعطافپذیری شناختی بهمنظور مقابله با رویدادهای استرسزا ضروری
میباشد .در سالهای اخیر رویکردهای آموزشی زیادی برای مداخله در ایـن وضـعیت وجـود دارند
که برنامهی خود-دلسوزی شناختی مطابقت بیشتری میتواند بـا حالـتهـای هیجانی و روانی ایجاد
شده در این افراد داشته باشد لذا ،این پژوهش با هـدف تعیـین اثربخشی آموزش خود-دلسوزی
شناختی بر انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتهی امداد امام
خمینی(ره) انجام گرفت.
فرضیههای پژوهش
 -1تعیین اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار
تحت پوشش کمیتهی امداد امام خمینی(ره)
روش پژوهش و ابزار پژوهش
این پژوهش نیمهآزمایشی است که در آن از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده
شده است .جامعهی آماری پژوهش دربرگیرنده ی تمامی زنان سرپرست خانوار شهر رشت است که
در نیمهی دوّم سال  1171در شهر رشت زندگی میکردند و تحت پوشش کمیتهی امداد امام
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خمینی(ره) قرار داشتند .مالکهای ورود شامل -1 :سن بین سی تا پنجاه سال؛  -2تحصیالت دست
کم سیکل؛  -1نداشتن اختالالت روانی و مالکهای خروج شامل -1 :عدم رضایت جهت شرکت در
پژوهش؛  -2غیبت در بیش از دو جلسه از جلسات گروه بود .نمونهی آماری پژوهش شامل  13نفر
از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتهی امداد امام خمینی(ره) شهر رشت بود که به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و به تصادف در گروهها گمارده شدند .لذا 17 ،نفر از آنها در گروه
آزمایشی آموزش خود-دلسوزی شناختی و  17نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.
پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی ( :)CFIاین پرسشنامه توسط دنیس و وندروال ( Dennis
 )& Vander Wal, 2010ساخته شده است .یک ابزار خود گزارشی کوتاه  23سؤالی است و برای
سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد
با افکار کارآمد الزم است ،بهکار میرود .شیوهی نمرهگذاری آن براساس مقیاس  7درجهای لیکرتی
از  1تا  7میباشد و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیریشناختی را بسنجد :الف -میل به درک
موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای قابلکنترل؛ ب -توانایی درک چندین توجیه جایگزین
برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها و ج -توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای
موقعیتهای سخت .این پرسشنامه در کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد
در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی-رفتاری بیماریهای روانی بهکار میرود .دنیس و
وندروال ( )Dennis & Vander Wal, 2010در پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه از ساختار
عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .این پژوهشگران نشان دادند که دو
عامل ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار یک معنیدارند و عامل کنترل بهعنوان خرده
مقیاس دوم در نظر گرفتهشده است .روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامهی افسردگی بک
برابر با  -3/17و روایی همگرایی آن با مقیاس انعطافپذیریشناختی مارتین و رابین  3/77بود .این
پژوهشگران پایایی به روش آلفایکرونباخ را برای کل مقیاس ،ادراک کنترلپذیری و ادراک
گزینههای مختلف بهترتیب  3/71 ،3/71و  3/81و با روش باز آزمایی بهترتیب  3/77 ،3/81و 3/77
بهدست آوردند .در ایران سلطانی ،شاره ،فرمانی و سلطانی ( & Solati, Shareh, Bahreinian
 )Farmani, 2013ضریب اعتبار بازیابی کل مقیاس را  3/71و خرده مقیاسهای ادراک کنترلپذیری،
ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب  3/72 ،3/77و  3/77گزارش کردهاند.
این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  3/73و برای خرده مقیاسها ،بهترتیب ،3/87
 3/87و  3/77گزارش نمودهاند .همچنین  CFIاز روایی عاملی ،همگرا و همزمان مطلوبی در ایران
برخوردار است .در نسخهی فارسی ،برخالف مقیاس اصلی که تنها دو عامل بهدست آمد ،پرسش-
نامهی انعطافپذیری شناختی دارای سه عامل ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و
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ادراک توجیه رفتار میباشد .روایی همگرای آن با پرسشنامهی تابآوری برابر با  3/67و روایی
همزمان آن با پرسشنامهی  BDI-IIبرابر با  -3/73بود.
روش آموزشی خود-دلسوزی شناختی :پروتکل آموزشی برگرفته از گیلبرت ( )2009در جدول
زیر ارایه گردیده است .روش آموزش خود-دلسوزی شناختی به مدّت  8جلسه ( 1هفته ،هفتهای دو
روز و هر روز حدوداً یک و نیم ساعت) توسط پژوهشگران که دورهی خود-دلسوزی را گذارنده بودند،
آموزش داده شد .مراحل اجرای برنامهی آموزشی بهصورت زیر میباشد:
جدول  -8خالصهی جلسات آموزش خود-دلسوزی شناختی
جلسات

هدف جلسه

توضیح

جلسهی
اوّل

آشنایی اعضا با
یکدیگر و معرفی
خود-دلسوزی
شناختی

جلسهی
دوّم

آموزش همدلی

جلسهی
سوّم

آموزش دلسوزی
و همدردی

جلسهی
چهارم

آموزش بخشایش

جلسهی
پنجم

آموزش پذیرش
مسائل

جلسهی
ششم

آموزش رشد
احساسات
ارزشمند و متعالی

جلسهی
هفتم

آموزش رشد
مسئولیتپذیری

جلسهی
هشتم

جمعبندی و
خاتمه

آشنایی اعضای گروه با هم ،تعیین اهداف و قوانین
گروه ،معرفی ساختار جلسات و اهداف برنامهی
آموزش خود -دلسوزی شناختی و تعریف خود-
دلسوزی شناختی براساس نظریه گیلبرت.
آموزش در جهت درک و فهم این که افراد احساس
کنند که امور را با نگرش همدالنه دنبال کنند.
که شامل آموزش در جهت شکلگیری و ایجاد
احساسات بیشتر و متنوعتر در ارتباط با مسائل افراد
برای افزایش مراقبت کمک و توجه به سالمتی است.
آموزش دربارهی پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود
به خاطر اشتباهات در جهت سرعت بخشیدن به
ایجاد تغییرات.
آموزش در جهت پذیرش تغییرات پیشرو و سپس
توانایی تحمل شرایط سخت و چالش برانگیز با توجه
به متغیر بودن روند زندگی و مواجه شدن افراد با
چالشهای مختلف.
شامل آموزش افراد در جهت ایجاد احساسات
ارزشمند در خود تا بتوانند برخورد مناسب و
کارآمدی با محیط داشته باشند.
آموزش مسئولیتپذیری ،مؤلفهی اساسی آموزش
خود-دلسوزی است که بر اساس آن آزمودنیها یاد
میگیرند تفکر خودانتقادی داشته باشند تا بتوانند
دیدگاهها و احساسات جدیدی که کارآمدتر هستند را
در خود ایجاد کنند.
خالصه ،جمعبندی و اجرای پسآزمون ،تشکر از
اعضای گروه و خداحافظی.
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روش گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر برای انجام مداخله و جمعآوری دادههای مورد نیاز ،پس از اخذ مجوز از
کمیتهی امداد امام خمینی(ره) شهر رشت مبنی بر اجرای طرح ،با مراجعه به پروندهی زنان سرپرست
خانوار ،با کمک کارشناس کمیتهی امداد امام خمینی(ره) با زنانی که مالکهای ورود به پژوهش را
داشتند تماس تلفنی گرفته شد و رضایت  13نفر از آنان برای شرکت در پژوهش جلب گردید و از
آنها دعوت شد تا در جلسهی توجیهی که در محل کمیتهی امداد امام خمینی(ره) تشکیل شد،
حاضر شوند .بعد از برگزاری جلسهی توجیهی ،پژوهشگر با انجام قرعهکشی زنان سرپرست خانوار را
به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم نمود .سپس به افراد شرکتکننده توضیحاتی در مورد پژوهش،
تصادفیسازی و محرمانه بودن داده شد .پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی برای بهدسـت آوردن
نمـرههـای پـیشآزمـون ،پیش از اجرای متغیر مداخلهای (جلسههای آموزش خود-دلسوزی
شناختی) در مورد آزمودنیهای گـروه آزمایش و کنترل در حضـور پژوهشـگر بـه اجـرا در آمـد.
سـپس جلسههای آموزش برنامه خود-دلسوزی شناختی بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده به
مدت  8جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد ،گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پس از
پایان جلسههای آموزشی ،هر دو گروه برای بهدست آوردن نمـرههـای پـس آزمـون ،مـورد ارزیابی
قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرمافزار  SPSSصورت
گرفت .در بخش آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و در
بخش آمار استنباطی ،از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شد که نتایج آنها در جداول ذیل
آمده است .میانگین و انحراف معیار سنی افراد گروه آزمایش  17/17 ± 1/61سال و گروه کنترل
 17/27 ± 1/11سال بود.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار انعطافپذیری شناختی
زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش در مرحلهی پیشآزمون به ترتیب  77/83و 1/61و میانگین و
انحراف معیار انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار گروه کنترل در مرحلهی پیشآزمون به
ترتیب برابر با  76/26و  1/11است .همچنین ،میانگین و انحراف معیار انعطافپذیری شناختی زنان
سرپرست خانوار گروه آزمایش در مرحلهی پسآزمون به ترتیب برابر با  62/11و  1/77و میانگین و
انحراف معیار انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار گروه کنترل در مرحلهی پسآزمون به
ترتیب برابر با  76/36و  1/12میباشد.
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جدول  -5آمارههای توصیفی انعطافپذیری شناختی به همراه مؤلفهها
مرحله

پیشآزمون

پسآزمون

متغیرها

گروه آزمایش

انعطافپذیری شناختی
گزینههای مختلف
کنترلپذیری
توجیه رفتار
انعطافپذیری شناختی
گزینههای مختلف
کنترلپذیری
توجیه رفتار

گروه کنترل

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف معیار

77/83
26/86
21/71
7
62/11
13
21/86
8/26

1/61
3/76
3/77
3/11
1/77
3/76
3/71
3/17

76/26
27/13
22/23
6/66
76/36
27/71
21/71
6/63

1/11
3/83
3/76
3/11
1/12
3/77
3/71
3/11

برای آزمون فرضیه در رابطه با انعطافپذیری شناختی از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده
شد .در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد و سپس از آنجایی که این
مفروضهها (همگنی شیب خط رگرسیون ،F=1/04, p>0/05 :و همگنی واریانسهای خطاp>0/05 :
 )F=3/74,برقرار بودند ،از تجزیه و تحلیل کوواریانس به منظور مقایسهی میانگین نمرههای
انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار در گروههای آزمایش و کنترل استفاده شد که نتایج
آن در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -9تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسهی میانگین نمرههای انعطافپذیری شناختی زنان
سرپرست خانوار در پسآزمون
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig

اندازه اثر

پیشآزمون

812/86

1

812/86

187/77

3/331

3/88

گروه

117/17

1

117/17

71/77

3/331

3/71

با توجه به نتایج جدول  ،)F=71/55, p<0/01( 1پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت بین
گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای  3/331معنادار است؛ بنابراین ،فرضیهی پژوهش مبنی بر
اثربخشی خود-دلسوزی شناختی بر افزایش انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار و تفاوت
بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان انعطافپذیری شناختی در پسآزمون مورد تأیید قرار
میگیرد.
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برای آزمون فرضیه در رابطه با مؤلفههای انعطافپذیری شناختی از تجزیه و تحلیل کوواریانس
چندمتغیری استفاده شد .در تجزیه و تحلیل کوواریانس رعایت بعضی مفروضهها از قبیل همسانی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس و همگنی واریانسهای خطا ،الزامی است .در این پژوهش نیز ابتدا
به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضهی همسانی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس ( ،)F=1/49 ،p>0/05نتایج آزمون لوین جهت بررسی مفروضهی
همگنی واریانسهای خطا برای متغیر گزینههای مختلف ( ،)F=1/09, p>0/05برای متغیر
کنترلپذیری ( )F=2/79, p>0/05و برای متغیر توجیه رفتار ( )F=1/04, p>0/05همگی نشانگر برقرار
بودن این مفروضهها بودند .بنابراین ،از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری بهمنظور مقایسهی
میانگین نمرههای مؤلفههای انعطافپذیری شناختی در زنان سرپرست خانوار گروههای آزمایش و
کنترل در پسآزمون استفاده شد،که نتایج آن در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -0تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسهی میانگین نمرههای مولفههای
انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار در پسآزمون
آزمونها

مقادیر

F

درجهی آزادی
فرضیه

درجهی آزادی
خطا

Sig

اندازۀ
اثر

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثرهتلینگ
بزرگترین ریشهی
روی

3/76
3/21
1/11

21/88
21/88
21/88

1
1
1

21
21
21

3/331
3/331
3/331

3/76
3/76
3/76

1/11

21/88

1

21

3/331

3/76

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نتیجهی تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری
حاکی از آن است که هر چهار آماره اثر پیالیی ( ،)F=0/76, p<0/05المبدای ویلکز (p<0/05
 ،)F=0/24,اثر هتلینگ ( )F=3/11, p<0/05و بزرگترین ریشهی روی ( ،)F=3/11, p<0/05معنادار
میباشند .بدین ترتیب مشخص می گردد که ترکیب خطی متغیرهای وابسته پس از تعدیل
تفاوتهای اولیه ،از متغیر مستقل تأثیر پذیرفتهاند؛ بهعبارتدیگر ،نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان میدهد که روش مداخله (خود-دلسوزی شناختی) بر ترکیب خطی متغیرهای
وابسته مؤثر بوده است و تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد .بنابراین ،با استفاده از تجزیه و
تحلیل کوواریانس تکمتغیری به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود تا معلوم گردد که
تفاوت مشاهده شده در ترکیب خطی ،مربوط به کجا است.
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جدول  -2تجزیه و تحلیل کوواریانس تکمتغیری یرای مقایسهی میانگین نمرههای مؤلفههای
انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار در پسآزمون
منبع
تغییرات

پیشآزمون

گروه

متغیرهای
وابسته
گزینههای
مختلف
کنترلپذیری
توجیه رفتار
گزینههای
مختلف
کنترلپذیری
توجیه رفتار

مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig

اندازهی
اثر

61/81

1

61/81

77/27

3/331

3/67

61/77
22/11

1
1

61/77
22/11

77/71
23/13

3/331
3/331

3/73
3/17

77/28

1

77/28

17/73

3/331

3/66

12/11
16/27

1
1

12/11
16/27

27/77
11/77

3/331
3/331

3/71
3/17

با توجه به نتایج جدول ،)F=47/90, p<0/01(، )F=29/99, p<0/01(، )F=14/99, p<0/01( 7
پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای  3/31معنادار
است؛ بنابراین ،فرضیهی پژوهش مبنی بر اثربخشی خود-دلسوزی شناختی بر افزایش مؤلفههای
انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان
مؤلفههای انعطافپذیری شناختی در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خود-دلسوزی شناختی بر انعطافپذیری شناختی زنان
سرپرست خانوار تحت سرپرستی کمیتی امداد امام خمینی(ره) انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد که بین میانگینهای تعدیلشدهی گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون از لحاظ انعطافپذیری
شناختی تفاوت معناداری وجود دارد .بدینصورت که خود-دلسوزی شناختی باعث افزایش فراوانی
در میزان انعطافپذیری شناختی زنان سرپرست خانوار گروه آزمایششده بود .بنابراین فرضیهی
پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت .یافتهی پژوهش حاضر با یافتههای کوزی ،مک کوری ،سالووایپل
( ،)Cosley, McCoy, Saslow & Elissa, 2010نف ،پیست و یوکاگارن ( Neff, Pisits & Hsich,
 )2008و سلطانی ،شاره ،بحرینیان و فرمانی ()Solati, Shareh, Bahreinian & Farmani, 2013
همسو میباشد .نتایج این پژوهشها بیانگر این بود که برنامه خود-دلسوزی بر انعطافپذیری
شناختی و بهزیستی روانشناختی تأثیرگذار است.
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در تبیین این یافته میتوان گفت آموزش خود-دلسوزی شناختی احتماالً دارای منابع مقابلهای
مناسب است که به افراد کمک میکند تا با رویدادهای منفی زندگی خود مواجه شوند ( & Aen
 .)Leary, 2010آموزش خود-دلسوزی شناختی موجب فراهم ساختن رویکرد و نگاهی جدید نسبت
به آسیب میشود که میتواند یک چارچوب مداخلهای مفید و مناسب برای افراد در تمام موقعیتهای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد ( Raddy, Negi, Dodson-Lavelle, Ozawa-de Silva, Pace,
 .)Cole, Raison & Craighead, 2013خود-دلسوزی یکی از مؤلفههای مهم سالمت روانی است و
خود-دلسوزی شناختی دارای قابلیتهایی است که افراد با یادگیری و انجام مهارتهای مرتبط با
آن میتوانند انعطافپذیری شناختی را کسب کنند ( .)Neff, Pisits & Hsich, 2008همچنین
آموزش خود-دلسوزی شناختی یادگیری مهارتهای دیگری ،ازجمله ذهن آگاهی که منجر به
افزایش آگاهی از حال حاضر و کیفیت زندگی بهتر میشود را به دنبال دارد .آموزش مهارتهای
خود-دلسوزی موجب پرورش انعطافپذیری میشود ( .)Halifax, 2011در این روش به افراد کمک
میشود تا قضاوت خود را مورد ارزیابی قرار داده ( ،)Barnard & Curry, 2011فهم دلسوزانهای از
آشفتگیهایی که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده در خود ایجاد کنند و بهصورت هوشیارانه
احساسات و افکار خود را بپذیرد و تحمل بیشتری داشته باشد و موجب افزایش توان مقابله افراد با
آشفتگیها و تمایالت خود-انتقادی میشود ( .)Gilbert, 2009خود-دلسوزی قابلیت چگونگی تعامل
با دیگران را باال میبرد و کیفیت سروکار داشتن با هیجانات را به روش روشنتر فراهم میسازد.
زنانی که تفکر انعطافپذیر دارند میتوانند موقعیتهای سخت را بهعنوان موقعیت قابلکنترل در
نظر بگیرند و در مواجهه با رویدادهای زندگی و رفتار افراد توانایی چندین جایگزین را دارند و در
موقعیتهای سخت میتوانند به راهحلهای جایگزین فکر کنند  .این گروه از زنان سرپرست خانوار
میتوانند محیط خود را بهصورت محیطی تغییرپذیر در نظر بگیرند .زنانی که تفکر انعطافپذیر
دارند ،از توجیهات جایگزین استفاده میکنند ،بهصورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی
میکنند و موقعیتهای چالشانگیز یا رویدادهای استرسزا را میپذیرند و نسبت به افرادی که
انعطافپذیر نیستند ،از نظر روانشناختی تابآوری بیشتری دارند ( Haglund, Nestadt, Cooper,
 .)Southwick & Charney, 2007تکنیکهای شناختی ،شناسایی و چالش با تفکرات منفی،
جستجوی کمک برای یافتن روشهای جایگزین تفکر است که با این روش با ایجاد تغییر و دگرگونی
در نظام شناختی فرد منجر به تغییر واکنشهای او بهوسیلهی کیفیات شناختی شده و فرد میتواند
بهطور صحیح واقعیتها را درک و تفسیر کند (.)Kahrizi, Aghausefi & Mirhashemi, 2012
بهطورکلی ،نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خود-دلسوزی شناختی در افزایش انعطافپذیری
شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتهی امداد امام خمینی(ره) تأثیر معناداری دارد.
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دلسوزی شناختی- با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود که از آموزش خود،بنابراین
 پژوهش حاضر.در مداخالت مربوط به انعطاف پذیری شناختی زنان سرپرست خانوار استفاده شود
 ابزار، کم بودن حجم نمونه، خودگزارشی بودن،نیز به نوبهی خود با محدودیتهایی روبهرو بود
 فقدان دوره پیگیری ارزیابی تدوام اثر آموزشی و محدویت در تعمیم یافتهها از،جمــعآوری دادهها
 بنابراین پیشــنهاد میشــود که در پژوهشهای آتی این موارد مد.جمله موارد قابل ذکر اســت
.نظر قرار گیرند
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