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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindful
self-compassion on reducing rumination and perceived stress in adolescent
girls. Method: The research method was quasi-experimental with pre-test and
post-test design and 6-month follow-up and the control group. The statistical
population were all female high school students in District 2 of Ahvaz in the
98-97 academic year. Using convenience sampling among 100 female
adolescents who answered the questionnaires of Nolen-Hoeksema and Maro
(1991) rumination response style and Cohen et al. (1983) perceived stress
questionnaires; Forty subjects who scored above 50 in the rumination
response style questionnaire and above 36 in the perceived stress
questionnaire were selected and randomly assigned into two groups of 20
experimental and control groups after matching. mindful self-compassion
training (2018) was performed in a group manner in 8 sessions of 150 minutes
once a week for the experimental group and the data were analyzed using
mixed analysis of variance with repeated measures. Results: The results
showed that mindful self-compassion training at 99% confidence could reduce
rumination (F = 63.35) and perceived stress (F = 60.76) in adolescent girls and
this effect remained stable after the follow-up stage. Conclusion: Since
mindful self-compassion training has reduced adolescent girls 'rumination and
perceived stress, it can be used to increase adolescent girls' mental health.
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دریافت اصالحات1400/07/05 :

هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر کاهش نشخوارفکری و
استرس ادراکشده دختران نوجوان بود .روش :روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری

پذیرش1400/07/14 :

 6ماهه و گروه گواه و جامعة آماری کلیة دانشآموزان دختر متوسطة دوم ناحیة  2آموزش و پرورش شهر اهواز
در سال تحصیلی  97-98بود .به شیوة نمونهگیری در دسترس  100نوجوان دختر که به پرسشنامههای سبک
پاسخدهی نشخوارفکری نولن هوکسما و مارو ( )1991و استرس ادراکشده کوهن و همکاران ( )1983پاسخ
دادند؛  40نفر که در پرسشنامة سبک پاسخدهی نشخوارفکری نمرة باالی  50و در پرسشنامة استرس
ادراکشده نمرة باالی  36را کسب کردند ،انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه  20نفری آزمایش و گواه
جایگزین شدند .آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت نف و جرمر ( )2018به شیوة گروهی در  8جلسة 150
دقیقهای در هفته یکبار در مورد گروه آزمایش اجرا و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت در سطح  99درصد اطمینان توانسته است
نشخوارفکری ( )F = 63/35و استرس ادراکشده ( )F = 60/76دختران نوجوان را کاهش دهد و این تأثیر در

انتشار آنالین1401/04/01 :

مرحلة پیگیری پایدار مانده است .نتیجهگیری :از آنجایی که که آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت منجر
به کاهش نشخوارفکری و استرس ادراکشدة دختران نوجوان شده است ،میتوان از آن برای افزایش سالمت
روان دختران نوجوان استفاده کرد.
کلید واژهها :ذهن آگاهی متمرکز بر شفقت ،نشخوارفکری ،استرس ادراکشده
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مقدمه
نوجوانی یکی از حساسترین مراحل زندگی در رشد و تکامل سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی است.
انتقال موفقیتآمیز از مرحلة کودکی به دورة نوجوانی به تغییر در مفهوم خویشتن نیازی اساسی دارد.
نوجوان که بیش از هر زمان دیگر تحت فشارهای محیطی گوناگون قرار دارد درصدد تعیین هویت خود
و ایجاد تعادل و هماهنگی بین خواستهها و امیال و کششهای متضاد خود است (ژو و شک.)2020 ،
تغییرات جسمانی و روانشناختی دوران بلوغ نوجوانان را مستعد تجربه عالئم مشکالت درونیسازی شده
مانند ،اضطراب ،افسردگی و استرس میکند و از آنجایی که سالمت روان در دوران نوجوانی یکی از
پیشبینهای قوی سالمت روانی دوران بزرگسالی است ،پیشگیری از شدت یافتن عالئم منفی در دوران
نوجوانی یکی از دغدغههای اساسی متخصصان سالمت روان است (رویالکولمر ،فرناندزگونزالس و اورا،
.)2021
پژوهشها نشان میدهد یکی از عوامل آسیبپذیری شناختی نوجوانان در فرایند مبتال شدن به
آسیبهای روانی ،نشخوارفکری است (شاو ،کانوی و استار2021 ،؛ زوزما ،فیول-ونی ،رومان-جان و
باله .)2020،نشخوار فکری به افکارمنفی تکرارشوندة متمرکز بر خود اطالق میشود که عمدتاً گرایش
به گذشته دارند ،ناکارآمد هستند و به لحاظ محتوا بیشتر به عوامل فشارزای زندگی فرد متمرکز هستند
(تومینیا ،کوالین ،روزرو و گاال .)2020،حین نشخوار فکری فرد به برآوردهای افراطی از احتمال حوادث
منفی و مسئولیت خود در قبال ایجاد یا پیشگیری از پیامدهای فاجعه بار مرتبط با افکار دست میزند
و سعی در کنترل این افکار دارد (موبرلی و دیکسون .)2016 ،مطالعات تحولی نشان میدهد که
سبکهای پاسخدهی نشخوارگونه طی انتقال فرد از دوران کودکی به دوران بزرگسالی ایجاد و تثبیت
میشوند ،با رشد شناختی و مغزی سریع نوجوان همزمان شده و یکی از پیشبینهای قوی بروز
آسیبشناسی روانی در این دوران هستند (شاو ،هیلت و استار .)2019 ،مرور پژوهشها نشان میدهد
که بین نشخوار فکری و اختالالت ســوء مصــرف مواد و شــدت گرفتن عالئم این اختالل (نولن
هوکسما ،ستیس ،واد و بوهون ،)2007 ،رفتارهای خودآسیبرسان (خدمتی ،)1398 ،اعتیادپذیری
(چمنی و سجادیان ،)1398 ،افسردگی و اضطراب (زوزما و همکاران )2020،و کاهش عملکرد اجرایی
(منیس ،استوارت و اولینو )2021 ،نوجوانان رابطه وجود دارد .همچنین نشخوار فکری در رابطة بین
اعتیاد به تلفن همراه و آشفتگی روانشناختی (لیان ،سان ،نیو ،یانگ ،ژو و یانگ )2021 ،و رابطة بین
ذهنآگاهی و مشکالت درونیسازی شده نوجوانان نقش میانجی دارد.
یکی دیگر از عوامل مرتبط با بهزیستی روانشناختی نوجوانان میزان استرس ادراک شده است.
نوجوانان در مسیر زندگی خود با مشکالت مهمی مواجه بوده و سعی در کسب مهارت برای مقابله با
آنها دارند (ژو ،وو و چن .)2015 ،استرس ذهنی زمانی ادراک میشود که موقعیت تهدیدآمیز تفسیرشده
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و بین مطالبات محیط بیرون و ادراک فرد از توانایی مقابله با آنها ناهمخوانی وجود داشته باشد (اشنایدر،
اسکانفلدر ،دامک-ولف و وسا .)2020،این مفهوم عبارت است از واکنش بدن به تغییری که مستلزم
سازگاری یا پاسخ جسمی ،ذهنی و هیجانی است .محققان با ارائة الگوی تعاملی استرس بر افزودن عوامل
منحصر به فرد انسانی در درک و تفسیر تجربة استرس در توجیه استرس تأکید کردند .آنها اعتقاد
دارند که تفسیر رویدادهای استرسزا ،از خود رویدادها مهمتر است (چن و همکاران .)2018 ،استرس
ادراک شده فرایندی روانشناختی است که طی آن ،فرد سالمت جسمی و روانشناختی خود را تهدید
آمیز ادراک میکند (لی ،لی و پارک .)2019 ،تالش نوجوان برای برقرای تعادل بین کسب استقالل،
تعلق به خانواده و دوستان ،مطالبات مدرسه و انتخابهای سرنوشتساز مانند تحصیل و شغل ،آنها را
در موقعیتهای چالش برانگیز و استرسزایی قرار میدهد (لیندهلت ،البریوال  ،اندرسن ،کیلدسن ،اوبل
و الند.)2021 ،
استرس بیش از اندازه میتواند تأثیر منفی بر عملکرد نوجوانان داشته باشد .طبق پژوهشها نوجوانانی
که این سطوح استرس را دریافت میکنند ،اغلب ضعف وخستگی و افسردگی باالیی را گزارش میدهند
که همین امر میتواند زمینهساز بروز خودکشی در نوجوانان باشد (جیل ،موونور و لیکین.)2018 ،
استرس ادراک شده از عواملی است که در رضایت از زندگی (لی ،کیم و واچولتز ،)2016 ،سالمت روانی
(کانگ و یوو ،)2018 ،افسردگی و اضطراب (راسیس و همکاران )2017 ،و رفتارهای پرخطر و خودکشی
گرایانه نوجوانان (کلیمان ،تورنر ،چاپمن و ناک2018 ،؛ چن و کو )2020 ،و اعتیاد به بازیهای
کامپیوتری (رجب و همکاران )2020،نقش دارد .البته همة نوجوانانی که با استرس مواجه میشوند دچار
مشکالت روان شناختی نمیشوند بلکه بر اساس مدل استرس آسیبپذیری ،مشکل زمانی ایجاد میشود
که فرد به لحاظ روانشناختی آسیبپذیر باشد و همزمان استرس باالیی را تجربه کند (مونور و
کامیکز.)2014،
بر اساس مدل فالکمن و الزاروس ( )1988یکی از عوامل مهمی که از افراد در مقابل عوامل استرسزا
محافظت میکند ،منابع درونی و بیرونی است .برای مثال داشتن خانوادهای باثبات و حمایتگر بهعنوان
یک منبع بیرونی یا داشتن احساس کارامدی برای تسلط بر مشکالت زندگی بهعنوان یک منبع درونی
قادر است از فرد در مقابل استرس محافظت کند .در واقع برخوردار بودن فرد از منابع درونی پاسخگویی
فرد به عوامل استرس زای زندگی را تسهیل کرده ،تابآوری را افزایش داده ،ظرفیت تجربة استرس را
بیشتر و احتمال تجربه حاالت هیجانی مثبت را افزایش میدهد و در نتیجه احتمال ایجاد مشکالت
روانشناختی و رفتاری را کاهش مییابد (بالث و ایزلر -مول.)2017 ،
یکی از شیوههای مداخلهای مؤثر و دارای حمایت تجربی که بهواسطة آنان نوجوانان قادرند منابع درونی
خود را رشد دهند ،تمرین مهارتهای ذهنآگاهی و خودشفقتی است (پالمر ،چانک ،سامسون ،باالنجی
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و زایتسوف2019 ،؛ کاستاوا ،لوین ،لربک و زاتسوف .)2019 ،ذهن آگاهی به توجه آگاهانه ،قصدمندانه
و بدون قضاوت در لحظة حال تعریف شده است و شامل مجموع مهارتهایی است که فرد را قادر میکند
وقایع درونی و بیرونی را غیرقضاوت گرایانه و از منظر پذیرش و نه از موضع اجتناب و قضاوت بنگرد .در
نتیجه هیجانات و احساسات بدنی به جای اینکه قضاوت شوند به عنوان پدیدههایی درونی بیثباتی در
نظر گرفته میشوند و بازتاب خویشتن فرد نیستند (کافمن ،گرین و گاتفرید2006 ،؛ کاستاوا و همکاران،
 .)2019شفقت خود به نگرش بدون داوری نسبت به نابسندگی و شکستهای خود و پذیرش این نکته
که تجربههای فردی نیز بخشی از تجربههای بشری است اشاره دارد .خودمهربانی در برابر قضاوت خود،
اشتراک بشری در برابر انزوا و ذهن آگاهی در برابر همسانسازی افراطی ،سه بعد اصلی خودشفقتی را
تشکیل میدهند (نف ،2016 ،به نقل از محمدعلی ،معنوی پور و صداقتیفر.)1399 ،
یکی از شیوههای آموزشی جدید برخاسته از موج سوم شناختی رفتاری که با توجه به شواهد پژوهشی
سالهای اخیر در کاهش مشکالت روانشناختی مؤثر واقعشده ،و با هدف گسترش خودشفقتی از طریق
معرفی و تمرین مراقبههای هدایتشده ،تمرینهای تجربی و بحث طراحی شده است ،آموزش
ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت ( )MSC1است .این برنامه ،خودشفقتی را بیشتر بهصورت ضمنی با
ایجاد ذهنآگاهی افزایش میدهد و تمرکز اصلی آن بر گسترش خودشفقتی با تاُکید ثانویه بر ذهنآگاهی
است .به این دلیل کلمة ذهنآگاه در برنامة ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت قرار گرفته است که مؤلفههای
ذهنآگاهی اصلی را آموزش میدهد و در دادن شفقت به افراد توانایی باالیی دارد .برنامة ذهنآگاهی
متمرکز بر شفقت تمرینات خودشفقتی رسمی (مدتیشن نشسته) و غیررسمی (زندگی روزمره) را
آموزش میدهد .عالوه بر تکالیف خانه ،در هر جلسه تمرینات تجربی و دورههای گفتگو دارد که به
شرکتکنندگان کمک میکند یاد بگیرند چگونه با خود مهربانتر باشند .هدف برنامه فراهم کردن ابزار
متنوع برای شرکتکنندگان جهت افزایش خودشفقتی است که میتوانند مطابق با آنچه برای آنها
مناسبتر است با زندگی خود تلفیق کنند .همچنین برنامة مهارتهای کلی عطوفت را آموزش میدهد
که نوعی خیرخواهی دوستانه است و و در لحظات روزمرة زندگی به کار گرفته میشود (شفقت اساساً با
شرایط پریشانی عاطفی مرتبط است (نف و جرمر2013 ،؛ گرمر و نف .)2019 ،در این پژوهش از میان
مداخالت مبتنی بر شواهد پژوهشی ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت انتخاب شده است؛ یافتههای پژوهشی
اخیر نشان میدهد که ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت موجب بهبود عالئم افسردگی و اضطراب ،خستگی
و دردهای جسمانی (سرپا ،بوری ،ادجوت و پیزینکی2021 ،؛ توریجوس-زارسرتو و همکاران)2021 ،
شرکتکنندگان در این برنامه میشود .پژوهش اریکسون ،جئرموندسو ،استرم و رونلوند ( )2018بر
روی نمونهای از روانشناسان نشان داد که برنامة ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت به کاهش استرس و
1

. mindful self-compassion
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فرسودگی روانشناسان کمک میکند .فینالی جونز ،ایکسایی ،هوانگ ،ما و جئو ( )2018نیز در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که این برنامه بر کاهش افسردگی ،اضطراب ،استرس و نشخوار فکری و
افزایش خودشفقتی و شفقت به دیگران مؤثر است .نتایج پژوهش کامپو و همکاران ( )2017بر روی
نمونهای از افراد مبتال به سرطان نشان داد که این برنامة آموزشی بر روی تمام پیامدهای روانی-اجتماعی
به جزء تابآوری تغییرات چشمگیری را نشان دادند .با وجود آنکه پژوهشهای مربوط به مداخالت
مبتنی بر ذهن آگاهی در جامعة بزرگساالن افزایش قابل توجهی داشته است اما بررسی این مدل
مداخلهای بر سالمت روان نوجوانان در آغاز راه است ونیاز به پژوهش بیشتری دارد (کاستاوا و همکاران،
 .)2019نتایج تحقیق بالث و آیزنلهر-مول ( )2017در نمونهای از نوجوانان که برنامة ذهنآگاهی متمرکز
بر شفقت را دریافت بودند نشان میدهد که این مداخله در کاهش افسردگی ،اضطراب ،استرس و افزایش
رضایت از زندگی و شفقت برای دیگران مؤثر است و باعث کاهش استرس ،افزایش تابآوری و
ریسکپذیری مثبت در نوجوانان است .فلتیس ( )2020در پژوهش خود اثربخشی برنامة ذهنآگاهی
متمرکز بر شفقت را تحت عنوان با "ذهنت مهربان باش" را با برنامة آموزش مهارتهای اجتماعی برای
نوجوانان مقایسه کرد و نشان داد که دو روش یادشده توانسته است رضایت از زندگی ،همدلی،تاب آوری،
تنظیم هیجانی و اعتمادبنفس در نوجوانان را افزایش دهد ،اما گروه شرکت کننده در برنامة ذهنآگاهی
متمرکز بر شفقت در مقایسه با گروه مهارتهای اجتماعی ،رضایت از زندگی و تاب آوری باالتری را
گزارش دادند.
باتوجه به موارد ذکر شده ،ایجاد و گسترش مداخالت اثربخش و به لحاظ تجربی تایید شده برای
نوجوانان ضروری به نظر میرسد .مشکالت و مسائل دوران نوجوانی سالمت افراد در دوران بزرگسالی
را تحت تأثیر قرار داده و نیز تبعات و پیامدهایی را برای خانوادهها و نسلهای بعد به دنبال دارد؛ از
طرفی بیشتر مطالعات شواهد محور در حوزة ذهن آگاهی و شفقت مرتبط با جمعیت بزرگساالن است
و در ایران نیز مطالعات محدودی در زمینة آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر نشخوارفکری و
استرس ادراک شده نوجوانان صورت گرفته است که به عنوان خال پژوهشی مطرح است؛ از این رو انجام
پژوهشهای علمی با هدف پر کردن این خال پژوهشی و اجرای مداخالت شواهدمحور با هدف رشد
منابع درونی نوجوانان و کاهش عالئم روان شناختی قادر است بر افزایش سالمت نوجوانان هم در زمان
حال و هم در پیشگیری از مشکالت دروان بزرگسالی نقش مهمی داشته باشد .لذا پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری و استرس ادراکشده
نوجوانان دختر انجام شد و فرضیههای زیر آزمون شد.
 .1آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت باعث کاهش نشخوارفکری نوجوانان دختر میشود.
 .2آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت باعث کاهش استرس ادراکشده نوجوانان دختر میشود.
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روش
روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون ،با گروه گواه و پیگیری  6ماهه و
جامعة آماری کلیة دانشآموزان دختر متوسطة دوم ناحیة  2آموزش و پرورش شهر اهواز در سال
تحصیلی  1397-98بود .در این پژوهش ابتدا ابزارهای پژوهش در مورد  100نوجوان دختر داوطلب
همکاری ،اجرا و از میان آنها  40نفر از دخترانی انتخاب شدند که واجد معیارهای ورود به پژوهش،
دارای نمرة باالی  50پرسشنامه ،سبک پاسخدهی نشخوارفکری و نمرة باالی  36در پرسشنامة
استرس ادراکشده بودند .این  40نفر به به طور تصادفی در دو گروه  20نفری تقسیم و به تصادف
در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .شرایط ورود به پژوهش شامل محصل مقطع دوم متوسطه،
رضایت آگاهانه و کامل داوطلب و شرایط خروج از پژوهش شامل اختالالت جسمانی و سایکوتیک،
استفادة همزمان از مداخلههای روانشناختی و غیبت بیش از سه جلسه از مداخله درمانی در زمان
اجرای پژوهش بود .درنهایت  3نفر از گروه آزمایش به دلیل غیبت بیش از  30درصد جلسات آموزشی
و همچنین  3نفر از گروه گواه که در زمان پر کردن پسآزمون در دسترس نبودند از پژوهش حذف
شدند .بنابراین تعداد هر یک از گروهها در پایان مطالعه  17نفر بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس سبک پاسخدهی

نشخوارفکری1

( .)RRSمقیاس پاسخهای نشخواری نولن-

هوکسیما و مارو ( )1991شامل  22سؤال است که در یک طیف لیکرت از تقریباً «هرگز= »1تا «تقریباً
همیشه= »4رتبهبندی شده است .نولن -هوکسیما و مارو ( )1991همبستگی منفی این ابزار را با
آزمون جهتگیری زندگی2و مقیاس فعالیتها و حمایت اجتماعی3بهعنوان شاخصی از روایی و
نولن -هوکسیما و مارو ( )1991ضریب آلفای کرونباخ  0/89را برای کل مقیاس گزارش کردند .در
پژوهش با محاسبه تحلیل عاملی تاییدی مقیاس پاسخهای نشخواری ،شاخصهای مجذور کای نرم
شده  ،2/04ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  ،0/058شاخص برازش مقتصد  ،0/763شاخص
برازش مقتصد هنجارشده  ،0/735شاخص برازش فزآینده  0/959و شاخص برازش تطبیقی 0/958
به دست آمدند؛ بدین ترتیب دادهها از ساختار تک عاملی پرسشنامه و روایی سازه آن حمایت کردند.
ضریب آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش کریمی و کوالئیان ( )1399و  0/83بهدست آمده است.

1

. Ruminative Responses Scale
.Life Orientation Test
3
.Social Support and Activities Scale
2
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 .2پرسشنامة استرس ادراکشده .قیــاس اســترس ادارک در ســال  1983توسط کوهن،
کامارک و مرملستین طراحی شــد و افــکار و احساســات دربــارة حــوادث اســترسزا را مــورد
سنجش قرار میداد .این مقیاس دارای  14سوال است که براساس مقیاس  5گزینهای لیکرت (هیچ،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) نمرهگذاری شد که بهترتیب نمره صفر تا  4میگرفتند .در این ابزارها
مادههای  13 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4به صورت معکوس نمرهگذاری میشود .دامنة نمرات در این مقیاس
از صفر تا  56بود که باالتر نشاندهندة استرس ادراک شده بیشتر بود .سازندگان ابزار روایی مقیاس
را تأیید کرده و ضریب پایایی مقیاس را باالی  0/70عنوان کردهاند (کوهن و همکاران .)1983 ،در
ایران روایی محتوی این ابزار توسط ده تن از اساتید علوم پزشکی مشهد و دانشـگاه آزاد اسالمی مورد
تأیید قرار گرفت و پایایی آن باالی  0/70گزارش شد (سعادت ،اصغری و جزایری.)1394 ،
 .3برنامة آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت .این برنامه بر اساس کتاب ذهنآگاهی متمرکز بر
شفقت نف و جرمر ( )2018تدوین شد .در این پژوهش برنامه ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت در مورد
گروه آزمایش طی  8جلسه ،هر جلسه  150دقیقه ،هفتهای یک بار به شرح زیر اجرا شد.
جل سة اول :ه دف این جل سه معرفی کلی و برر سی شفقت خود ا ست .در ابتدا از شرکتکنندگان
خواسته شد خود را معرفی کنند ،سپس توضیح مختصری دربارة  8جلسة آموزشی و قوانین و ضوابط
آن داده شد .در ادامه مفهوم سازی شفقت صورت گرفت و سه سی ستم تنظیم هیجان معرفی شد.
خودشــفقتی در رابطه با خودمان ،تماس آرامبخش ،خودمهربانی و تنفس محبتآمیز بهصــورت عملی
آموزش داده شد و تکلیف خانگی در این خصوص تعیین شد.
جلسة دوم :هدف این جلسه معرفی و آگاهی مقدماتی از ذهنآگاهی است .در ابتدا تکالیف جلسة قبل
بررسی شد ،سپس در مورد ذهنآگاهی و انواع مغز جدید و قدیم توضیحاتی داده شده و بعد از آشنایی
با نحوة ذهنآگاهی تمرینهایی از قبیل؛ تنفس محبتآمیز ،تمرکز روی تنفس ،ذهنآگاهی در زندگی
روزانه بهصورت عملی تمرین و تکالیفی خانگی در این خصوص تعیین شد.
جلسة سوم :هدف این جلسه کاربرد شفقت در جنبههای مختلف زندگی است .تکالیف جلسة قبل
بررسی شد .در مورد ذهنآگاهی و خودشفقتی و اهمیت هر دو با هم توضیحهای مختصری داد شد و
بعد از آن تمرینهای از قبیل؛ قطعه یخ ،چگونگی ایجاد یک رنج برای خود و تمرین توجه به مقاومت
برای رهایی از مقاومت در مواجهه با مشکل انجام شد و انجام تمرینهای چون تمرین ذهنآگاهی برای
توجه منظم و انجام یک تمرین برای کنترل عواطف قوی مانند عصبانیت برای مشکالتی که با انجام
شفقت سرباز میزنند .تکالیفی خانگی در این خصوص تعیین شد.
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جلسة چهارم :هدف این جلسه گسترش صدای درونی مهربان بودن در شرکتکنندگان نسبت به خود
است .بررسی تکالیف جلسه قبل صورت گرفت .پس از توضیحات مختصری در مورد صدای درونی،
تمرینهایی از قبیل؛ تمرین کاش من ،با عطوفت راه رفتن ،پیدا کردن عبارات عطوفت ،عطوفت به
خودمان ،شناسایی صدا انتقاد درون ،یافتن صدای شفقت درون خود ،با خودشفقتی بدن خود را در
آغوش بگیریم ،توجه مهربانانه به هر قسمت بدن ،دادن تمرین نامة شفقت به خود بهصورت عملی انجام
شد .تکلیف خانگی در این خصوص تعیین شد.
جلسة پنجم :هدف این جلسه تأکید بر اهمیت زندگی در تطابق با ارزشهای اصلی است .ابتدا
تکالیف جلسه قبل بررسی و در مورد آنها بحث شد .در این جلسه سه مرحلة خودشفقتی را بیان
کردیم و اینکه مشخص کردیم ما در چه مرحلهای هستیم .سپس تمرینهایی از قبیل؛ کشف
ارزشهای اصلی ،زندگی با یک تعهد ،پوشش نقرهای ،دادن و دریافت شفقت به خود و دیگران
بهصورت عملی انجام شد .تکالیف خانگی در این خصوص تعیین شد.
جلسة ششم :هدف این جلسه آموزش مهارتهای مقابله با احساسات دشوار است .بررسی تکالیف
جلسة قبل صورت گرفت .سه راهکار برای کار با عواطف سخت  -1برچسبگذاری عواطف؛  -2آگاه
بودن از عواطف بدن؛  -3آرام کردن ،تسکین دادن ،اجازه دادن توضیح داده شد و تمرین شخصی
انجام عواطف سخت مربوط به آنها بهصورت عملی تمرین شد و همینطور تمرینکار با باورهای
اصلی منفی و تمرین کار با شرم انجام گرفت .تکلیف خانگی در این خصوص تعیین شد.
جلسة هفتم :هدف این جلسه تمرکز در غلبه بر روابط بینفردی چالشبرانگیز است .تکالیف جلسه
قبل بررسی شد .دو نوع درد ارتباطی توضیح داده شد و همینطور ویژگیهای افراد خودشفقت در
ارتباط بیان شد و تمرینهایی از قبیل؛ تمرین خودشفقتی در تعارضات ارتباطی ،مدیتیشن دوست
شفیق ،کاهش استرس برای مراقبتکنندگان ،شفقت با تعادل فکری ،تمرین برآوردن نیازهای
برآوردهنشده و تمرین شفقت خشمآلود بهصورت عملی انجام گرفت .تکالیف خانگی در این خصوص
تعیین شد.
جلسة هشتم :هدف این جلسه بررسی ارتباط با جنبههای مثبت خود و زندگی یک نفر با قدردانی
است .بررسی تکالیف جلسه قبلی صورت گرفت و تمرینهایی از قبیل؛ بخشش دیگران ،بخشش
خودمان ،حس و درک پیادهروی ،لذت بردن از طعم غذا ،قدردانی به خاطر رویدادهای کوچک و
بزرگ ،برقراری ارتباط با ویژگیهای خوب خود ،قدردانی از خود ،دوست دارم چه چیزی به یاد بیاورم،
سؤال شفاهی و عملی بهصورت عملی صورت گرفت و در انتها پسآزمون گرفته شد.
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شیوة اجرا
پس از انجام هماهنگی و کسب مجوز و رعایت اصول اخالقی ،جلسههای آموزش ذهنآگاهی متمرکز
بر شفقت در نمازخانه مدرسة فدک آموزش و پرورش ناحیه  2بهصورت گروهی در روزهای یکشنبه
برگزار شد .هر دو گروه در پایان آموزش و نیز پس از گذشت  6ماه در مرحلة پیگیری ،به مقیاسهای
پژوهش پاسخ دادند 3 .نفر از گروه آزمایش به دلیل غیبت بیش از  30درصد جلسات و همچنین
 3نفر از گروه گواه که در زمان پر کردن پسآزمون در دسترس نبودند از پژوهش کنار گذاشته
شدند و تحلیل دادهها روی  34نفر ( 17نفر در گروه گواه و  17نفر در گروه آزمایش) انجام شد.
برای تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.
یافتهها
در گروه آزمایش ،میانگین گروه سنی  ،16/82انحراف معیار  0/8و در گروه گواه ،میانگین 16/65
و انحراف معیار  0/63میباشد .میانگین و انحراف معیار در کل نمونه بهترتیب  16/74و  0/71است.
در گروه آزمایش ،آزمودنیهای دارای مقطع تحصیلی دوم دبیرستان با تعداد  9نفر ( 52/9درصد)
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدهند .آزمودنیهای دارای مقطع تحصیلی اول دبیرستان
با تعداد  5نفر ( 29/4درصد) در ردة دوم و آزمودنیهای دارای مقطع تحصیلی سوم دبیرستان با
تعداد  3نفر ( 17/6درصد) در ردة سوم قرار دارند .در گروه گواه نیز ،آزمودنیهای دارای مقطع
تحصیلی دوم دبیرستان با تعداد  8نفر ( 47/1درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدهند
و آزمودنیهای دارای مقطع تحصیلی سوم دبیرستان با تعداد  5نفر ( 29/4درصد) در ردة دوم و
آزمودنیهای با مقطع تحصیلی اول دبیرستان با تعداد  4نفر ( 23/5درصد) در ردة سوم قرار دارند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش حاضر
استرس ادراکشده

گروهها

آزمایش

گواه

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

نشخوارفکری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

40/82
33/17
33/05
40/88
40/29
40/64

0/8
0/88
0/89
0/8
0/9
0/87

53/94
38/42
38/35
53/17
53/29
53/18

2/79
2/30
2/33
2/78
2/29
2/34
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود در گروه آزمایش میانگین متغیرهای نشخوارفکری و
استرس ادراکشده در مرحلة پس آزمون و پیگیری کاهش یافته است؛ اما در گروه گواه تغییری
مشاهده نمی شود.
جدول  .2آزمون طبیعی دادهها ،همگنی واریانسها ،کرویت موخلی و ام.باکس
نشخوارفکری

گروهها
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
موخلی
کولموگراف
ام.باکس

لوین

استرس ادراکشده

نشخوارفکری

معنیداری

استرس ادراکشده

معنیداری

0/185
0/176
0/77
0/88
0/13
1/28

0/67
0/58
0/39
0/8
0/14
0/27

0/094
1/78
0/538
0/91
0/068
1/9

0/76
0/19
0/47
0/68
0/21
0/09

در جدول  2نتایج آزمون لوین همگنی واریانسهای خطا را در دو گروه و نتایج آزمون موخلی نیز
شکل کروی ماتریس واریانس/کواریانس متغیر وابسته را نشان میدهد .طبق نتایج آزمون
کولموگراف-اسمیرنوف معنیدار نیست :بنابراین شرط توزیع طبیعی نمرهها رعایت شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیریهای مکرر برای اثرات تعاملی
آزمون
اثر
ارزش F
المبدای ویلکز 32/69 0/32
نشخوارفکری
اثر تعاملی
استرس ادراک شده المبدای ویلکز 29/56 0/34

 dfفرضیه  dfخطا سطح معنیداری اندازه اثر
1
1

31
31

0/68
0/66

0/001
0/001

طبق ن تایج جدول  3درمان ذهنآگاهی متمرکز بر شـــف قت در گروه آزمایش و گروه گواه ت فاوت
معنیداری را در نشخوار فکری و استرس ادراکشده در نوجوانان دختر تفاوت ایجاد کرده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مختلط برای اثرات تعاملی و بینگروهی متغیرهای پژوهش
متغیر
نشخوارفکری

اثرات

مجموع مربعات

زمان
گروه × زمان
بین گروهها
زمان

1024/94
1040/52
2382/83
256/235

درجه آزادی میانگین مجذورات
1
1
1
1
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62/41
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گروه × زمان
بین گروه ها

1
1

240/94
632/510

240/94
632/510

60/76
20/73

0/65
0/40

طبق جدول  4آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری با اندازه اثر  0/66و بر
استرس ادراکشده با اندازه اثر  0/65مؤثر بوده است.
جدول  .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه جفتی میانگین نمره متغیرهای پژوهش
گروه آزمایش
متغیر

گروه گواه

تفاضل
تفاضل
مرحله ( )iمرحله ()j
سطح
خطای
سطح
خطای
میانگین
میانگین
استاندارد معنیداری
استاندارد معنیداری
()i-j
()i-j

پیشآزمون
پیشآزمون
نشخوارفکری
پسآزمون
پیشآزمون
استرس ادراکشده پیشآزمون
پسآزمون

پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری

15/52
15/58
0/060
7/64
7/76
0/18

1/9
1/9
0/68
0/932
0/949
0/19

0/001
0/001
1/00
0/001
0/001
0/20

0/118 -0/118
0/181 -0/059
0/135 -0/057
0/486 0/588
0/219 0/235
0/59 0/353

0/99
1/00
1/00
0/73
0/90
1/00

طبق یافتههای جدول  5در گروه آزمایش تفاوت نمرههای نشخوارفکری و استرس ادراکشده در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون و پیشآزمون و پیگیری معنیدار است و تفاوت معنیداری بین
نمرههای پس آزمون و پیگیری مشاهده نشد .لذا اثر درمان در مرحله پیگیری ماندگار است .در
گروه گواه تفاوت هیچکدام از مراحل معنیدار نیست.

شکل  .1نمودارهای اثرتعاملی آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت و متغیرهای پژوهش در سه مرحله
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در شکل  1مشاهده میشود که در گروه گواه میانگین متغیرهای نشخوارفکری و استرس
ادراکشده تغییرات چندانی در سه مرحله نکردهاند؛ اما در گروه آزمایش آموزش ذهنآگاهی
متمرکز بر شفقت توانسته است که در مراحل پسآزمون و پیگیری میانگین متغیرهای نشخوار
فکری و استرس ادراکشده را نسبت به پیشآزمون کاهش دهد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامة آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت موجب کاهش
نشخوار فکری دانش آموزان دختر میشود و در راستای پژوهشهای فینالی جونز و همکاران
( ،)2018فراستادوتیری و درجی ( )2019است .در تبیین این یافته میتوان گفت تمرینات
ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت به فرد کمک میکند که در لحظه بماند و رنج خود را بپذیرد ،در
واقع فرد با خودشفقتی به یاد می آورد که هر کسی زمانی در رنج است (بشریت مشترک) و در
لحظه آن و احساس همراهش را میپذیرد (ذهنآگاهی) و با جمالت مهربانانه به خود (خودشفقتی)
میزان استرس و نشخوار فکری در مورد آن رنج یا درد را کاهش میدهد (نف و جرمر.)2013 ،
یکی از تمرینات جلوگیری از گسترش نشخوارفکری در این برنامه آموزشی سه گام دارد-1 :
برچسبگذاری عواطف -2 ،آگاه بودن از عواطف دردناک  -3آرامکردن (شفقت جسمانی) ،تسکین-
دادن (شفقت روانی) و اجازهدادن (شفقت ذهنی) است .نامگذاری یا برچسب زدن عواطف سخت
کمک میکند فرد آنها را رها کند یا در آنها فرو نرود .تحقیق نشان میدهد وقتی به عواطف
دردناک را برچسب زده شود  ،بادامه بهعنوان قسمتی از مغز که خطر را ثبت میکند ،کمتر فعال
می شود و به احتمال کمتر پاسخ استرس را در بدن تحریک میکند .وقتی فرد به آرامی میگوید
"این خطر است" یا "ترس در حال بروز است" ،معموالً کمی احساس آزادی عاطفی میکند،
مقداری فضا اطراف احساس ایجاد می شود و به جای گم شدن در عاطفه ،قادر است آن عاطفه را
تجربه میکند و برای چگونگی پاسخ ،انتخاب بیشتری داشته باشد .در گام دوم فرد آگاهی پیدا
میکند که عواطف مؤلفه های جسمانی ،روانی و شناختی دارند .برای مثال ،وقتی فرد عصبانی
است ،زمان زیادی را صرف کلنجار رفتن با افکار خود میکند و نقشه میکشد چه چیزی راخواهد
گفت یا میبایست قبال میگفت .همچنین هنگامی که بدن برای جنگ آماده میشود ،تنش فیزیکی
در شکم احساس می کند ،در چنین شرایطی مدیریت عواطف دردناک،ازطریق چالش با افکار
دشوارتر است ،زیرا افکار خیلی سریع حرکت میکنند ،به راحتی فرد را هیجان زده میکنند و دقیق
شدن سریع برای تغییر آنها دشوار است؛ اما کار کردن با احساسات فیزیکی آسانتر است ،چون
بدن حرکت کندی دارد .با مشخص شدن جایگاه عواطف در بدن و توجه آگاهانه و بدون قضاوت
213

معصومه خدری و مهکاران

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر ...

معصومه خدری و مهکاران

آن ،عاطفة دردناک اغلب شروع به تغییر میکند .و زنجیره افکارمنفی کاهش مییابد .در گام سوم
فرد به سه روش گفته شده در باال خود را آرام میکند (نف و جرمر2013 ،؛ نف و جرمر.)2018 ،
از طرفی بهکارگیری تکنیکهای ذهن آگاهی نیز به فرد کمک میکند تا در افکار تکراری
نشخوار کننده گیر نکند ،چون الگوهای فکری نشخوارکننده با بودن در لحظه و آگاه بودن به اتفاقات
ذهنی در تضاد هستند .در واقع مدلهای ذهن آگاهی بر این باورند گه آگاه بودن به رویدادهای
درونی از طریق فنونی مثل توجه به تنفس و بدن و معطوف کردن آگاهی به اینجا و اکنون بر نظام
شــناختی و پردازش اطالعات اثر گذاشــته و باعث میشود الگوهای خودآیند عادت ،تکراری و
پذیرش شده ،فرد حساسیت کمتری به حضور آنها نشان دهد و همچنین واکنشهای تکانهای با
پاسخهای آگاهانه و سازگارانهتری جایگزین شوند (ویلیامز و کابات زین2013 ،؛ رویالکولمر و
همکاران.) 2021 ،
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامة آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت موجب
کاهش استرس ادراکشدة دانش آموزان دختر میشود و در راستای پژوهشهای (بالث و ایزلر-
مول ، )2017 ،اریکسون و همکاران ( ، )2018فینالی جونز و همکاران ( )2018و فلتیس ()2020
است .در تبیین اثربخشی ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت  ،بر کاهش استرس ادراکشده میتوان
گفت در تبیینی دیگر ،برنامة ذهن آگاهی متمرکز بر شفقت با سیستم ایمنی افراد ارتباط دارد و
این برنامه به افراد در کاهش پاسخ خطر کمک میکند .وقتی پاسخ استرس با تهدید خودانگاره
شروع میشود احتماالً فرد با سه پاسخ یا واکنش مواجهه میشود -1 :انتقاد از خود  -2انزواء -3
نشخوار ،که این سه مؤلفه با مؤلفههای خودشفقتی (ذهنآگاهی ،بشریت مشترک و ذهنآگاهی)
در تضاد است .در این آموزش افراد مهارتهای الزم را با تکرار و تمرین کسب میکنند و بدین
شیوه نسبت به توانایی خود اعتماد باالیی پیدا میکنند و همین امر استرس آنان را کاهش میدهد
و با انجام تمرینات سیستم ایمنی در افراد فعال میشود .مثالً تمرین تماسآرامبخش به فرد کمک
میکند در مواقع استرس زا با تمرکز کردن و تماس فیزیکی با قسمتی از بدن خود که به فرد آرامش
می دهد احساس امنیت و حمایت را تجربه کند و با استرس کمتری روبهرو شود؛ در واقع بیشتر
تمرینات این برنامه به افراد کمک میکنند تا در موقعیتهای استرسزا با تمرکز کردن بر آن
موقعیت نسبت به آن آگاهی پیدا کنند و بعد از آن سه مؤلفة شفقت (ذهنآگاهی ،بشریت مشترک
و خودمهربانی) را به کار ببرند تا بهتر بتوانند با آن موقعیت استرسزا کنار بیایند (نف و جرمر،
2013؛ نف و جرمر.)2018 ،
از طرفی یکی از باورهای مسلط در دوران نوجوانی این است که نوجوانان فکر میکنند مشکالت،
ناامنیها و شکست فقط برای آنها پیش میآید و در این زمینه احساس تنهایی میکنند .یکی از
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مهمترین مولفههای خودشفقتی این است که یادآور شود انسانها در رنجهایشان تنها نیستند و در
واقع مشکالت نوجوانان بخشی از مرحلة رشدی آنهاست که ناگزیزند برای تبدیل شدن به
بزرگسالی سالم از آن عبور کنند .آگاهی از این موضوع در کنار تمرین تکنیکهای خودمهربانی هم
از طریق گفتار و هم رفتارهای مهربانانه ،باعث کاهش استرس ادراک شده می شود .از طرفی
تکنیکهای ذهنآگاهی با قطع چرخة نشخوارذهنی استرس ادراک شده نوجوانان را کاهش میدهد
(بالث و ایزلر-مول.)2017 ،
در مجموع میتوان گفت تمرینات مربوط به استرس و نشخوارفکری تا حدود خیلی زیادی با هم
همپوشانی داشتند و میتوان گفت به وضوح در تمرینات این برنامه میتوان دید که فرد با تمرکز
کردن روی مشکل و مسئلة خود ،هم میزان تابآوری او در پذیرش مشکلش باال میرود و هم
اینکه کاربرد مؤلفههای شفقت و ذهنآگاهی در این تمرینات به فرد کمک میکنند تا میزان
استرس و نشخوار فکری او نه تنها در مواجهه با مشکالت بلکه در مسائل روزمره کمتر شود .در
مجموع میتوان گفت برنامة ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت برنامهای مؤثر و کارامد در حوزةپیشگیری
مشکالت روانی افراد است .این برنامة آموزشی ،برنامهای پیشگیرانه است که از آن میتوان در
مدارس به منظور ایمنسازی روانی دانشآموزان نوجوان در برابر مشکلهای مختلف روانی و
اجتماعی استفاده کرد .از محدودیتهای این پژوهش حاضر میتوان به منحصر بودن نمونة پژوهش
به دانشآموزان دختر ،طیف سنی دانشآموزان و نمونهگیری در دسترس اشاره نمود که پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی با لحاظ کردن این موارد بر توان تعمیمپذیری نتایج افزوده شود و
جهت ارتقای سطح بهداشت روانی نوجوانان در مرحله بحرانی بلوغ ،ارائه کارگاههای آموزشی در
این زمینه جزء اولویتها باشد.
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آموزشی و درمانی آینده ،تأثیر این نوع آموزش ذهنآگاهی متمرکز
بر شفقت بر ابعاد دیگر زندگی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد و بر روی دیگر جامعههای آماری
اجرا شود .همینطور این پژوهش بر روی نوجوانان سایر شهرها انجام شود تا نسبت به تعمیمپذیری
نتایج اطمینان بیشتری حاصل شود.
پیشنهادات کاربردی
پیشنهاد میشود تا جهت ارتقای سطح بهداشت روانی نوجوانان در مرحلة بحرانی بلوغ ،ارائه
کارگاههای آموزشی در این زمینه جزء اولویتها باشد .همینطور نتایج حاصل از این پژوهش در
215

معصومه خدری و مهکاران

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی متمرکز بر شفقت بر ...

معصومه خدری و مهکاران

اختیار مراکز مشاوره آموزش و پرورش که جامعة هدف آن دانشاموزان هستند ،قرار گیرند تا از
نتایج آن در جهت بهبود وضعیت روانی دانشآموزان نوجوان استفاده شود.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی به دقت رعایت و از جمله به آزمودنی ها تضـــمین داده شـــد که
اطالعات شخصی آنها محرمانه خواهد ماند و اصل رازداری حرفهای به صورت کامل اجرا شد و به
شرکتکنندگان این اطمینان داده شده بود .همچنین در صورت عدم تمایل آزمودنیها به ادامة
همکاری ،ترک پژوهش بدون پیامد منفی برای آنها امکانپذیر بود تا برای شــرکت در جلســات
احساس اجبار نکنند.
سپاسگزاری
الزم است از مدیر مدرسة فدک و همچنین شرکتکنندگانی که در این انجام پژوهش همکاری
کردهاند؛ تقدیر و سپاسگزاری شود .همچنین این پژوهش توسط دانشگاه شهید چمران اهواز مورد
حمایت مالی (شماره پژوهانه )SCU.EM98.209 :قرار گرفته است.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رسالة کارشناسی ارشد نویسندة اول در رشتة مشاورة خانواده ،دانشگاه شهید چمران
اهواز اسـت که در تاریخ  1398/6/24به شـمارة نامه  98223205توسـط معاونت پژوهشـی دانشـگاه به
ت صویب ر سیده ا ست .همة نوی سندگان مقاله نقش یک سانی در طراحی ،مفهوم سازی ،روش شنا سی،
گردآوری دادهها ،تحلیل آماری ،تهیه پیشنویس ،ویراستاری و نهاییسازی نوشته داشتهاند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
چمنی ،نسرین و سجادیان ،ایلناز .)1398( .رابطه علی اضطراب ،نشخوار فکری ،غفلت ،روابط با همساالن و
قلدری با آمادگی به اعتیاد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد] .219-240 :)51(13 ،پیوند[
سعادت ،سجاد ،.ا صغری ،فرهاد ،.و جزایری ،ر ضوان ال سادات .)1394( .رابطه خودکارآمدی تح صیلی با ا سترس
ادارک شده ،راهبردهای مقابلهای و حمایتهای اجتماعی ادراک شده در دان شجویان دان شگاه گیالن .مجله
ایرانی آموزش در علوم پزشکی] .78-67 :)12(15 ،پیوند[
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پرسشنامه تابآوری
موافق کام ً
ال
کامالً
مخالفم خنثی
بودن موافقم
مخالفم

ردیف

سؤاالت

1
2
3
4
5
6

من دلم میخواهد بعد از لحظات سخت جست و خیز کنم.
من اوقات دشواری دارم که به واسطة وقایع استرسزا ایجاد میشود.
رهایی از استرس یک رویداد استرسزا طولی نمیکشد.
هنگامی که اتفاق ناخوشایندی میافتد ،بهبودی سریع برایم سخت است.
من معموال هنگام مواجهه با وقایع تلخ ،چندان به دردسر نمیافتم.
من معموالً زمان زیادی را صرف غلبه بر شکستها در زندگی خود میکنم.
مقیاس استرسادراکشده

ردیف

سؤاالت

1

در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن مسألهای که انتظارش
را نداشتهاید ،ناراحت شدهاید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازهای احساس کردهاید که نمیتوانید از عهده
مسائل مهم که در زندگیتان وجود دارند ،برآیید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه عصبی یا دچار احساس تنش شدهاید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کردهاید که در برخورد با مشکالت
و گرفتاریهای روزمره زندگی موفق هستید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کردهاید که در برخورد با تغییرات مهمی که
در زندگیتان پیش آمدهاند ،عملکرد موثر داشتهاید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه هنگام حل مسائل شخصی خود نسبت به
تواناییهای خویش احساس اطمینان داشتهاید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کردهاید که امور مختلف بر وفق
مرادتان است؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه متوجه شدهاید که از عهده تمام کارهایی
که باید انجام میدادید ،نمیتوانید برآیید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه توانستهاید به خوبی با فراز و نشیبهایی
که در زندگیتان پیش آمدهاند کنار بیایید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کردهاید که بر همه امور تسلط
دارید؟
در طول ماه گذشته تا چه اندازه بوجود آمدن مسالهای که از کنترل شما
خارج بوده ،باعث ناراحتیتان شده است؟
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هرگز کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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مهکاران
خدریوومهکاران
معصومه دری
معصومه

 12در طول ماه گذشته تا چه اندازه نگران کارهایی بودهاید که باید آنها را
کامل میکردید؟
 13در طول ماه گذشته تا چه اندازه توانستهاید بهطوریکه دلتان خواسته
است وقتتان را بگذرانید؟
 14در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کردهاید که مشکالت آنقدر روی هم
جمع شدهاند که نمیتوانید از عهده آنها برآیید؟
پرسشنامه نشخوارفکری
ردیف

سؤاالت

1
2

فکر میکنید که چقدر احساس تنهایی میکنید
فکر میکنید اگر در همین حالت باقی بمانید نمیتوانید وظایفتان
را انجام دهید
فکر میکنید احساس دردمندی و خستگی میکنید
فکر میکنید که چقدر تمرکز کردن دشوار است
فکر میکنید که من چکار کردهام که به این حالت دچار شدهام
فکر میکنید چقدر بیحوصله و بیانگیزهاید
با بررسی واقع اخیر سعی میکنید بفهمید چرا افسردهاید
فکر میکنید که چرا نسبت به همه چیز بیتفاوت شدهام
فکر میکنید که چرا دیگر نمی توانید ادامه دهید
فکر میکنید که چرا اغلب به مسائل اینگونه واکنش نشان
میدهم
با خود خلوت کنید تا برای این احساسات خود دلیل پیدا کنید
افکارتان را یادداشت و آنها را بررسی کنید
به اوضاع اخیر فکر میکنید که ای کاش اوضاع بهتر از این بود
فکر می کنید اگر نتوانید جلوی این احساساتتان را بگیرید دیگر
قادر به تمرکز نخواهید بود
به این فکر میکنید که چرا مشکالتی دارم که دیگران ندارند
فکر میکنید که چرا نمیتوانم بهتر از عهدة اداره کردن امور برآیم
فکر میکنید که چقدر غمگین هستید
به همة نقاط ضعف ،شکستها ،کاستیها و اشتباهات خود فکر
میکنید
فکر میکنید که چرا آنقدر سرحال نیستید که بتوانیدکاری انجام
دهید
سعی میکنید شخصیت خود را بررسی کنید تا بفهمید که چرا
افسردهاید
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تنهایی به جایی میروید که بتوانید در مورد احساساتتان فکر کنید
فکر میکنید که چرا آنقدر از دست خودتان عصبانی هستید
***
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