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Abstract
Aim: Purpose of the present study was the prediction of love trauma
syndrome based on components of self compassion including: self kindness,
self judgment, shared humanity, isolation, mindfulness and over identification
in female university students having experienced romantic break ups in the
City of Ahvaz. Method: Research method was correlational. Participants
were 200 female students who reported to have experienced a romantic break
up during the previous year. Participants were selected non randomly.
Selection was based on availability using the snow ball effect principle. The
instruments for data gathering included the Ross Love Trauma Inventory
(1999) and the Neff Self Compassion Inventory (2003a). Results: Results
showed that linear combination of the variables can predict love trauma
syndrome. With the usage of stepwise discriminant analysis the following
variables were identified in order of significance 1. mindfulness, 2. over
identification and 3. shared humanity. Investigation of the variables separately
showed that all the variables including self kindness, self judgment, shared
humanity, isolation, mindfulness and over identification were significant
predictors for love trauma syndrome. Conclusion: self compassion as a
personal trait has an important role in the individuals' reaction to romantic
break up. Self compassion can be considered as an important factor when
designing counseling with people who are experiencing romantic break up.
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پیشبینی نشانگان ضربه عشق بر اساس خود شفقتی در دانشجویان دختر
دارای تجربه شکست عاطفی
3
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دریافت مقاله93/3/18 :؛ دریافت نسخه نهایی93/11/15 :؛ پذیرش مقاله93/12/1 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر پیشبینی نشانگان ضربه عشق بر اساس مؤلفههای خود شفقتی شامل خود
مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد در دانشجویان دختر
دارای تجربه شکست عاطفی بود .روش :روش پژوهش همبستگی و جامعهی آماری دانشجویان دختر
دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاههای اهواز در سال  1392بود ،که  200نفر به روش نمونهگیری
هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد .ابزارهای پژوهش پرسشنامههای نشانگان ضربه عشق راس ( )1999و
خود شفقتی نف ( )2003aبود .دادهها با استفاده از روش تحلیل ممیز گام بهگام تحلیل شد .یافتهها:
نتایج نشان داد ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیشبینی نشانگان ضربه عشق در دانشجویان
دختر دارای تجربه شکست عاطفی است .همچنین کارامدترین متغیرها در پیشبینی نشانگان ضربه عشق
بهترتیب ذهنآگاهی ،شناخت بیش از حد و انسانیت مشترک بود و خود مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت
مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد ،پیشبینهای معنیداری برای نشانگان ضربه عشق
بودند .نتیجهگیری :از آنجا که خود شفقتی بهعنوان یکی از ویژگیهای شخصی افراد ،نقش تعیینکننده-
ای در واکنش به شکست عاطفی دارد ،الزم است در مشاوره با افرادی که شکست عاطفی را تجربه می-
کنند به خود شفقتی بهعنوان عامل مهم برای کاهش ضربه عاطفی توجه کرد.

کلیدواژهها :خود شفقتی  ،نشانگان ضربه عشق ،شکست عاطفی
 .*1نویسنده مسئول ،استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز Email: a.amanelahi@scu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استادیار گروه مشاوره دانشگاه دانشگاه شهید چمران
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مقدمه
در امتداد دلبستگی مراحل اولیه ،دلبستگی بزرگسال ،به تمایل پایدار فرد به تالش جدی برای
حفظ مجاورت و تماس با یك یا تعداد معینی از افراد اطالق میشود که میتوانند برای آرامش و
امنیت جسمی و روانی وی امکانات ذهنی فراهم سازند (برمن و اسپرلینگ 1994 ،به نقل از
بشارت .)1391 ،بهنوعی تعلق را میتوان از جلوههای دلبستگی دانست .یکی از جلوههای تعلق
برای فرد عشق است .عشق رمانتیك انسانی ،بهعنوان عشق پرشور و عشق وسواسی که یك
پدیده میانفرهنگی است شناخته شده است (فیشر .)2014 ،به گفته مازلو عشق یکی از چهار
نیاز اساسی جسمانی ،امنیت ،عشق و عزتنفس انسان است .نیاز به عشق باید ارضا شود تا
شخص بتواند بهصورت غیر خود خواهانه عمل کند (سایلر .)2013 ،اما واقعیت این است که هر
رابطه عاشقانهای موفق نیست .بهعبارت دیگر ،شکست در عشق ممکن است در هر رابطهای رخ
دهد .در واقع ،اگر عشق بر ابعاد مختلف سالمت تأثیرگذار باشد ،مطالعه شکست در عشق و نتایج
آن باید توسط پژوهشگران بسیار مهم تلقی شود (بهرامی احسان ،بهرامی احسان ،صادقی و
کارخانه .)2011 ،با توجه به اهمیت چنین دلبستگیهایی ،از دستدادن رابطه صمیمی ممکن
است باعث ناراحتی شدید بهویژه در نوجوانان و جوانانی شود که روابط عاشقانه یکی از جنبههای
اصلی در زندگی آنها است (راتو .)2007 ،بهلحاظ روانی ،روابط بسیار صمیمی و پایدار بهویژه
روابط عاشقانه برای افراد ،بسیار مهم است و جایگزینی روابط عاشقانه از دسترفته به دلیل تعهد
و صمیمت عاطفی باال ،کار بسیار سختی است (لیری و بومیستر ،2000 ،به نقل از پاس،
لیندنبرگ و پارک .)2010 ،افرادی که شکست عاطفی را تجربه میکنند نشانههای مختلفی را
بروز میدهند.
1
راس ( )1999برای اولین بار نشانگان ضربه عشق را معرفی کرد .نشانگان ضربه عشق شامل
مجموعه نشانهها و عالئم شدیدی است که پس از مدتی بعد از انحالل رابطه عاشقانه ظاهر می-
شود .این مسئله باعث اختالل در عملکرد فرد در بسیاری از حوزهها از جمله علمی ،اجتماعی یا
شغلی و سپس منجر به واکنشهای ناسازگار میشود.
از ویژگیهای اساسی نشانگان ضربه عشق توسعه نشانهها پس از تجربه ضربه عشق است .افراد
ابتدا ضربه عشق را بهعنوان "شوک" تجربه میکنند .آنچه که منجر به احساس شوک میشود
این است که ضربه عشق ،انتظارات فرد مورد نظر را از رابطه و پیشفرضهای امنیت در ارتباط،
نقض میکند .در نتیجه ضربه عشق بهعنوان استرسی شدید و آسیبزا تجربه میشود .احساس
شوکه شدن اغلب با احساس وحشت ،ترس و درماندگی همراه است و مشابه با صدماتی است که
1. the love trauma syndrome
44

فصلنامه روانشناسی کاربردی /سال  /8شماره  /)32(4زمستان 1393

پیشبینی نشانگان ضربه عشق بر اساس خود شفقتی ...

افراد در رابطه با مرگ و یا تهدید به مرگ تجربه میکنند .به این معنا که فرد پریشانی قابل توجه
عاطفی ،روانی و یا جسمانی را پس از ضربه تجربه میکند (راس.)1999 ،
بررسی پژوهشهای مختلف نشان میدهد که خود شفقتی 1میتواند توانایی مقابله فرد را در
مواجهه با شکستها باال ببرد .خود شفقتی به معنای احساس مراقبت و مهربانی نسبت به خود،
درک ،نگرش بدون داوری و قضاوت نسبت به کاستیها و شکستهای خود و تشخیص این است
که تجربههای شخصی بخشی از تجربه معمول انسانی است (نف .)2003a ،خود شفقتی بهعنوان
یك میانجی هنگامی که افراد با یك شکست مواجه میشوند ،برای مداخله در ارزیابی منفی از
خود و از ارتباطشان کارساز است (اسبارا ،اسمیت و مهل .)2012 ،زمانی که درد و رنج بدون
هیچ تقصیری از طرف خود شخص رخ میدهد و همچنین زمانی که تحمل شرایط خارجی
زندگی سخت و دردناک میشود ،شفقت را میتوان نسبت به خود گسترش داد .افزون بر این،
زمانی که درد و رنج ناشی از اشتباهها ،شکستها و یا ضعفِ شخصی خودِ شخص باشد؛ شفقت به
همان اندازه اهمیت پیدا میکند (نف و پامیر .)2012 ،بااینحال ،اگر فرد نقاط ضعف خود را
نادیده بگیرد و در تالش برای جلوگیری از سرزش خود باقی بماند ،شفقت نتیجه عکس میدهد
(نف و تیچ.)2013 ،
خود شفقتی متغیری است که در نتیجه عالقه به مسائل روانی بهعنوان نمونه منحصر بهفرد از
احساسات مثبت مورد توجه قرار گرفته و بهوسیله ترکیبی از سه مؤلفه زیر تعریف شده است.
خود مهربانی 2در مقابل خود قضاوتی ،3ذهنآگاهی 4در مقابل شناخت بیش از حد 5و انسانیت
مشترک 6در مقابل انزوا .7خود مهربانی ،به معنی داشتن نگرشی امیدوارانه و درککننده نسبت به
خود ،بهجای نگرش منفی است .ذهنآگاهی ،در چارچوب خود شفقتی نیازمند آن است که
شخص دیدگاهی متعادل نسبت به احساسات منفی داشته باشد .بهعنوان مثال از سرکوب و یا
بیش از حد غرق شدن در این احساسات خودداری کند (نف .)2003a ،انسانیت مشترک شامل
به رسمیت شناختن این است که انسان ناقص است و اینکه ما در درد و رنجهایمان تنها نیستیم.
در عوض ،عیبهای ما همان چیزی است که ما را جزئی از نژاد بشر بهحساب میآورد .بااینحال،
اغلب ،هنگامی که به کشمکشها و شکستهای خود توجه میکنیم؛ دچار احساس انزوا ،جدایی

1. self-comassion
2. self-kindness
3. self-judgment
4. mindfulness
5. over-identification
6. common humanity
7. isolation
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و دوری از دیگران میشویم .در واقع فراموش میکنیم که شکست و نقص طبیعی است .زمانی
که غرق در درد و رنج هستیم ،با یادآوری تجربههای مشترک انسانی ،احساس جدا شدگی و
انزوای کمتری میکنیم (جرمر و نف .)2013 ،این ویژگیها در تعامل با هم ،توانایی فرد را برای
مشاهده شکستها و سختیهای خود بهعنوان بخشی از تجربه انسانی معمول ،که استعداد رجوع
به خود و قضاوت منصفانه احساسات ،بهویژه تجارب ناراحت کننده را دارد نشان میدهد (نف،
 .)2003aپژوهشها نشان میدهند خود شفقتی رابطهای قوی با سالمت روانی دارد .افرادی که
سطوح خود شفقتی باالتری دارند در مقایسه با افرادی که فاقد خود شفقتی هستند ،سطوح
پایینتری از افسردگی ،اضطراب ،نشخوار فکری و سرکوب فکری را تجربه میکنند (نف ،کریك-
پاتریك و ریود)2007 ،؛ و شادی ،خوشبینی ،رضایت از زندگی ،انگیزه درونی ،هوش هیجانی،
مهارتهای مقابله ،هوش و انعطافپذیری آنها بیشتر از کسانی است که بهشدت از خودشان
انتقاد میکنند (نف ،هسیه و دیجیتریت ،2005 ،نف ،کریكپاتریك و ریود ،2007 ،نف ،ریود و
کریكپاتریك.)2007 ،
مطالعه یارنل و نف ( )2012نشان داد ،افرادی که خود شفقتی باالیی دارند به احتمال زیاد،
قادرند تعارضهای رابطه با شرکای عاشقانه خود را با استفاده از راهحلهای مصالحهآمیز حل و
فصل کنند که متعادلکننده و برطرفکننده نیازهای خود و طرف مقابل است .آنها همچنین
کمتر احتمال دارد که آشفتگی را تجربه کنند و به احتمال زیاد در هنگام حل و فصل تعارضها
اصالت دارند و موفق عمل میکنند که این نشان میدهد رفتار سازنده افراد خود شفقت در
روابطشان ،ممکن است منافع شخصی و همچنین بینفردی بیشتری بهبار آورد .بنابراین میتوان
گفت حتی زمانی که روابط عاشقانه این افراد دچار شکست شود خود شفقتی باال ،به آنها کمك
خواهد کرد که آشفته نشوند و به جای بروز نشانههای بالینی ،بتوانند راهحل مناسبتری را برای
برخورد با این شکست بیابند .در پژوهش اسبارا و همکاران ( )2012متغیر خود شفقتی بهعنوان
پیشبینیکننده منحصر بهفرد و باثباتی از دوره بهبودی عاطفی در طول سه ماه پس از جدایی
زناشویی شناخته شد .این پژوهش نشان داد افرادی که خود شفقتی پایینی دارند دوره بهبودی
عاطفیشان در مقایسه با افرادی که خود شفقتی باالیی دارند ،کندتر است .شرکتکنندگانی که
در خود شفقتی باال بودند نشانههایشان در طول زمان سریعتر کاهش مییافت.
از دیدگاه روانشناسی تکاملی ،بزرگسالی یك دوره رشدی است که در آن یافتن راهی برای
بهدست آوردن و حفظ همسر از نگرانیهای عمده است .بسیاری از مشاورههای حرفهای و
شخصی در مراکز مشاوره دانشگاه میتواند در خدمت کمك به بزرگساالن برای نزدیكتر شدن
بهسوی انجام این وظایف روانی باشد .مسیر دست یافتن به این هدف همیشه هموار نیست ،بلکه
از دستدادن و جایگزینی ،دو هدف حرفهای در مورد شرکای عشقی است که بزرگساالن بتوانند
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بهراحتی به این دو هدف دست یابند .نتیجه اصولی یك عشق دانشگاهی این است که به پایان
میرسد و در نهایت دیگری جایگزین آن میشود .کنار آمدن با از دستدادن و غم و اندوه همراه
با فروپاشی عاشقانه ،وظیفه رشدی و برجسته بزرگسالی در حال ظهور است .بنابراین جای تعجب
نیست که اکنون شایعترین دالیل حضور بزرگساالن در مراکز مشاوره دانشگاه پایان دلبستگی
عاشقانه آنها است .دانشجویان با درجات متفاوتی از انعطافپذیری با این حوادث مقابله میکنند.
برخی نسبتاً راحت ،از طریق یادگیری از تجربه خود ،با این مساله کنار میآیند ،درحالیکه افراد
دیگر با اختاللهای قابل توجهی در خلق و خو و عملکرد ،بهصورت حاد و مزمن ،روبهرو میشوند
و ممکن است پیشرفتهای کُندی را در درمان بهدست آورند .ناامیدی برخی از دانشجویان آنقدر
شدید است که در پی رد رابطه عاشقانه ،اقدام به خودکشی میکنند .بنابراین عالقه نظری و
بالینی به درک آن دسته از متغیرهای افتراقی است که باعث انعطافپذیری باال و پایین در از
دستدادن روابط عاشقانه در اوایل بزرگسالی میشود .وجود متغیرهای رشدی به شناسایی
آسیبپذیرترین افراد که به احتمال زیاد به سختی قادر به مقابله و سازگاری هستند به پیشگیری
کمك خواهد کرد (گیلبرت و سیفرس)2011 ،؛ و نیز درک اینکه چگونه جوانان با چنین
استرسهایی مقابله میکنند ،بهویژه برای مشاوران و روانشناسان ،بهمنظور کمك به تقویت تاب-
آوری و تحمل آنها در پاسخ به استرس حاصل از قطع رابطه ،مهم است (راتو .)2007 ،لذا با
توجه به مطالب فوق ،هدف پژوهش حاضر این است با توجه به مؤلفههای خود شفقتی دو دسته
افراد شکست خورده عاطفی دارای نشانگان ضربه عشق و بدون نشانه را از یکدیگر تفکیك و
فرضیههای زیر را آزمون کند.
 .1ترکیب خطی متغیرهای خود مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و
شناخت بیش از حد ،افراد شکست خورده عاطفی دارای نشانگان ضربه عشق را ،از افراد بدون
نشانه متمایز مینماید.
 .2خود مهربانی ،انسانیت مشترک ،و ذهنآگاهی بهطور منفی نشانههای ضربه عشق را پیشبینی
میکند.
 .3خود قضاوتی ،انزوا ،و شناخت بیش از حد بهطور مثبت نشانههای ضربه عشق را پیشبینی
میکند.
روش
پژوهش حاضر پژوهشی همبستگی از نوع پیشبین بود و با هدف پیشبینی عضویت گروهی افراد
دارای نشانههای ضربه عشق و بدون نشانههای ضربه عشق و دستیابی به معادله ممیز طراحی
شده بود .جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان دختر دانشگاههای شهر اهواز در سال  1392بودند
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که شکست عاطفی در یك سال گذشته را تجربه کرده بودند .افراد دارای شکستهای عاطفی
ناشی از طالق و پایان روابط زناشویی ،از نمونه حذف شدند .بر اساس قاعده کلی در تحلیل ممیز
حجم نمونه باید حداقل  20نفر به ازای هر متغیر مستقل باشد (کرامر ،2004 ،ترجمه فراهانی،
طلبی ،صباحی و حلیساز .)1388 ،بر این اساس به روش نمونهگیری هدفمند و نمونهگیری
گلوله برفی با مراجعه به خوابگاههای دانشجویی  200دختر انتخاب شدند و براساس نمره برش
 20از پرسشنامه 10سوالی نشانگان ضربه عشق راس ( )1999در دو گروه "با نشانگان ضربه
عشق" و "بدون نشانگان ضربه عشق" قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه خود شفقتی .این پرسشنامه  26مادهای توسط نف ( )2003aطراحی شد .اجزای
سازنده این پرسشنامه اگرچه از لحاظ مفهومی با هم متفاوتند ،اما از لحاظ نظری به هم مرتبطند.
اگرچه ساختار اصلی با این سه جنبه تعریف شده (نف ،)2003a ،اما تحلیل عاملی نشاندهنده
جنبههای مثبت و منفی هر وجه شش خردهمقیاس است (نف .)2003 b،این خردهمقیاسها
شامل خود مهربانی ،خود انتقادی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد
است .خردهمقیاس خود مهربانی با سؤالهای  23 ،19 ،12 ،5و 26؛ خود قضاوتی با سؤالهای ،1
 16 ،11 ،8و 21؛ انسانیت مشترک با سؤالهای  10 ،7 ،3و 15؛ انزوا با سؤالهای  18 ،13 ،4و
25؛ ذهنآگاهی با سؤالهای  17 ،14 ،9و ؛ 22و شناخت بیش از حد با سؤالهای  20 ،6 ،2و
 24ارزیابی میشود .مادهها برای پیبردن به اینکه پاسخدهندگان در شرایط دشوار نسبت به
خودشان چگونه عمل میکنند طراحی شدهاند .بهعنوان مثال هنگامی که شرایط واقعاً دشواری
پیش میآید ،به خودم سخت میگیرم؛ و با استفاده از مقیاس لیکرت از  = 1تقریباً هرگز تا = 5
تقریبا همیشه درجهبندی شدهاند (نف .)2003a ،ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس خود شفقتی
در پژوهش نف ( 0/93 )2003bو در پژوهش ابوالقاسمی ،تقیپور و نریمانی ( )1391ضریب آلفا
کرونباخ  0/81بهدست آمد .ضریب آلفا کرونباخ خردهمقیاسهای پرسشنامه در پژوهش بشرپور و
عیسی زادگان ( )1391در دامنه  0/61برای همدردی بیش از حد ،تا  0/89برای ذهنآگاهی
بود .در پژوهش نف ( )2003bنتیجه روایی همزمان خود شفقتی با پرسشنامههای دیگر از جمله
با خردهمقیاس انتقاد از خود پرسشنامه تجارب افسردگی بالت ،دافلیتی و کواینلن  1976رابطه
منفی ،و با مقیاس ارتباط اجتماعی لی و رابین  1995رابطه مثبت را بهدست داد .در پژوهش
حاضر برای بررسی روایی ،همبستگی خود شفقتی با پرسشنامه افسردگی بك 1961برابر با
 -0/74و با بخش صفت پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر  1970برابر با -0/76؛ و
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پایایی خردهمقیاس خود مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت
بیش از حد و کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بهترتیب ،0/83 ،0/55 ،0/73 ،0/75 ،0/76
 0/65و  0/62بهدست آمد.
 .2پرسشنامه ضربه عشق .این مقیاس توسط راس ( )1999تهیه و از  10ماده  4گزینهای
تشکیل شده و نقطه برش آن  20است؛ و میزان آشفتگی جسمی ،هیجانی ،شناختی و رفتاری را
فراهم ارزیابی میکند .در نمرهگذاری گزینههای هر سؤال ،بهترتیب نمره  3تا  0میگیرند ،فقط
سؤالهای  1و  2بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .بعد از امتیازدهی ،جمع نمرهها بهعنوان
وضعیتی از نشانگان ضربه در نظر گرفته میشود .در پژوهش دهقانی ،عاطف وحیدی و قرایی
( )2011ضریب آلفای پرسشنامه در مورد دانشجویان  0/81و ضریب اعتبار آن با روش بازآزمایی
به فاصله یك هفته  0/83و در پژوهش اکبری ،خانجانی ،پورشریفی ،محمودعلیلو و عظیمی،
( 0/81 )1391و ضریب اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یك هفته  0/83بهدست آمد .در
پژوهش حاضر برای بررسی روایی ،همبستگی نشانگان ضربه عشق با پرسشنامه افسردگی بك
 1961برابر با  0/64و با بخش صفت پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر 1970برابر با
 0/61همچنین آلفای کرونباخ آن برابر با  0/78بهدست آمد.
شیوه اجرا .از آنجا که نمونه این پژوهش شامل افرادی میشد که شکست عاطفی را تجربه کرده
باشند و شکست عاطفی نیز یك تجربه محرمانه است ،پیدا کردن دانشجویان در مکان مناسبی
که بهراحتی بتوانند به تجربه شکستشان اذعان و پرسشنامهها را پر کنند اهمیت زیادی داشت.
بنابراین برای جستجوی این افراد به خوابگاههای دانشجویی مراجعه شد و پس از جلب اعتماد
آنها در مورد محرمانه ماندن اطالعاتشان ،افرادی که در سال گذشته شکست عاطفی را تجربه
کرده بودند انتخاب شدند و پس از توضیح درباره نحوه پاسخدهی پرسشنامههای پژوهش در
اختیار آنها قرار گرفت .در پایان از شرکتکنندگان درخواست شد اگر افراد دیگری را می-
شناسند که شکست عاطفی را تجربه کردهاند معرفی کنند ،سپس با مراجعه به این افراد و جلب
همکاری آنها پرسشنامه های پژوهش جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن گروه نمونه  23و  3/16و حداقل و حداکثر سن  18و  37سال بود.
فراوانی و درصد مقطع تحصیلی افراد نمونه لیسانس  129و  64/5درصد ،مقطع ارشد  52و 26
درصد و مقطع دکترا  19و  9/5درصد بود.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین برای افراد با و بدون نشانه و کل
متغیرهای پیشبین
خود مهربانی
خود قضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد

گروه دارای نشانه
میانگین انحراف معیار
3/94
13/76
3/85
18/23
3/08
9/93
2/90
14/67
3/06
10/45
2/87
15/02

گروه بدون نشانه
میانگین انحراف معیار
3/55 17/04
3/55 14/89
2/64 12/89
3/65 12/11
3/16 13/78
3/01 11/93

کل
میانگین
15/04
16/56
11/41
13/39
12/11
13/48

انحراف معیار
4/09
4/06
3/22
3/53
3/52
3/32

جدول  1نشان میدهد میانگین خود مهربانی ،انسانیت مشترک و ذهنآگاهی در گروه دارای
نشانه بیشتر از گروه بدون نشانه است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف در مورد توزیع طبیعی متغیرهای پژوهش
K-S
سطح معنیداری
مقیاس
0/09
1/246
خود مهربانی
0/057
1/414
خود قضاوتی
0/139
1/155
انسانیت مشترک
0/112
1/2
انزوا
0/298
0/975
ذهنآگاهی
0/068
1/299
شناخت بیش از حد
*
**
P<0/05
P<0/01

جدول  2نشان میدهد تفاوت در متغیرها معنیدار نیست و توزیع طبیعی دادهها برقرار است.
جدول .3کجی و کشیدگی (شاخصهای توزیع طبیعی دادهها)
کشیدگی انحراف معیار کشیدگی
انحراف معیار کجی
کجی
مقیاس
0/342
-0/69
0/172
-0/329
ضربه عشق
0/342
-0/438
0/172
-0/097
خود شفقتی
0/342
-0/5
0/172
-0/213
خود مهربانی
0/342
-0/998
0/172
-0/133
خود قضاوتی
0/342
-0/52
0/172
-0/119
انسانیت مشترک
0/342
3/622
0/172
0/799
انزوا
0/342
-0/44
0/172
-0/076
ذهنآگاهی
0/342
-0/678
0/172
-0/164
شناخت بیش از حد

در جدول  3با توجه به معیار طبیعی بودن ،متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر مطلق ضریب
کجی کوچکتر از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10بودند و لذا تخطی از توزیع
طبیعی دادهها مشاهده نشد.
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جدول  .4خالصه یافتههای تحلیل ممیز به روش گام بهگام سه متغیر پیشبین
درجه
درجه
درجه
المبدای
 Fدقیق
متغیرهای وارد
آزادی  1آزادی 2آزادی3
ویلکز
شده
درجه آزادی
درجه آزادی
آماره
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد
انسانیت مشترک

0/77
0/69
0/67

1
2
3

1
1
1

198
198
198

**56/96
**42/77
**30/99

1

1
2
3
**
P<0/01

2

198
197
196
*
P<0/05

در جدول  4هر سه متغیر ذهنآگاهی ،شناخت بیش از حد و انسانیت مشترک معنادار
هستند .برای دستیابی به تابعی که به بهترین نحو بتواند دو گروه افراد شکست خورده با و بدون
نشانه را از هم تفکیك کند از روش همزمان و گام بهگام استفاده شده است .حال این سؤال به-
وجود میآید که بین تابع تشکیل شده با روش گام بهگام و روش همزمان از نظر شاخصهای
آماری و صحت طبقهبندی چه میزان تفاوت وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است که
نتایج حاصل از هر دو روش با یکدیگر مقایسه شوند که نتایج این مقایسه در جدول  5آمده است.
جدول  .5مقایسه شاخصهای تابع ممیز متعارف به روش همزمان و گام بهگام
گام بهگام
همزمان
شاخصها
1
1
تعداد تابع
0/474
0/493
مقدار ویژه
100
100
درصد واریانس
0/576
0/575
همبستگی متعارف
0/32
0/33
مجذوراتا
0/67
0/67
المبدای ویلکز
76/28
78/14
مجذورکای
3
6
درجهآزادی
0/001
0/001
معنیداری تابع ممیز
0/68
0/69
در افراد بدون نشانه
مرکزوارهها
-0/68
-0/69
در افراد دارای نشانه
%75/5
%78/5
درصد صحت پیشبینی عضویت گروهی

در جدول  5بر اساس المبدای ویلکز و مجذور کای مشاهده میشود در روش همزمان و روش
گام بهگام تابع ممیز معنیدار است .با توجه به مقدار المبدای کوچك و مجذورکای باال و معنی-
دار ،نتیجه میشود تابع ممیز بهدست آمده از قدرت تشخیصی خوبی برای تبیین واریانس متغیر
وابسته یعنی گروه با و بدون نشانه برخوردار است .بنابراین ،فرضیه اصلی تأیید میشود .با دقت
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در ردیف درصد صحت پیشبینی عضویت گروهی جدول  ،5آشکار میشود که تابع ممیز بهدست
آمده با روش همزمان ،بهطور کلی  78/5درصد از افراد شکست خورده را بهدرستی دستهبندی
نموده است .در روش گام بهگام صحت طبقهبندی  75/5درصد است.
جدول .6ضرایب غیراستاندارد ،استاندارد ،ساختاری و طبقهبندی به روش همزمان
متغیرهای
پیشبین
خود مهربانی
خود قضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد
عدد ثابت

ضریب
استاندارد
0/17
-0/12
0/33
-0/01
0/27
-0/45
-

روش همزمان
ضریب
ضریب
ساختاری
غیراستاندارد
0/62
0/04
-0/64
-0/03
0/73
0/11
-0/55
-0/001
0/76
0/08
-0/75
-0/15
-0/38

ضریب طبقهبندی
با نشانه بدون نشانه
1/10
1/04
1/14
1/18
1/08
0/92
0/64
0/64
0/80
0/67
0/81
1/03
-39/84
-39/3

جدول  6ضریب استاندارد ،غیراستاندارد ،ساختاری و طبقهبندی متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .7پیشبینی احتمال عضویت گروهی و نمرههای ممیز برای  3شکست خورده دارای
ردیف
15
46
95
108
124
166

نشانه و  3شکست خورده بدون نشانه به روش همزمان
احتمال تعلق به گروه
احتمال تعلق به
گروه واقعی گروه پیشبینی
بدون نشانه
گروه با نشانه
شده
0/86
0/13
بدون نشانه
بدون نشانه
0/32
0/67
دارای نشانه
بدون نشانه
0/90
0/09
بدون نشانه
بدون نشانه
0/25
0/74
دارای نشانه
دارای نشانه
0/58
0/41
بدون نشانه
دارای نشانه
0/12
0/87
دارای نشانه
دارای نشانه

نمره
ممیز
1/35
-0/525
1/59
-0/772
0/25
-1/41

همانگونه که جدول  7نشان میدهد از بین  3شکست خورده بدون نشانه مورد شماره  15و ،95
گروه واقعی و پیشبینی شده آنها یکسان است .اما گروه واقعی و پیشبینیشده مورد 46
یکسان نیست .از بین  3شکست خورده دارای نشانه مورد شماره  108و  ،166گروه واقعی و
پیشبینیشده آنها یکسان است اما گروه واقعی و پیشبینی شده مورد  124یکسان نیست.
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جدول  .8آزمون برابری میانگین گروه افراد با نشانه و افراد بدون نشانه
درجه آزادی2
درجه آزادی1
آماره F
المبدای ویلکز
مقیاسها
0/83
0/83
0/78
0/86
0/77
0/78

خود مهربانی
خود قضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد

**38/07
**40/43
**53/04
**30/22
**56/96
**55/03

1
1
1
1
1
1
**

P<0/01

198
198
198
198
198
198
*
P< 0/05

جدول  8نشان میدهد تفاوت بین دو گروه افراد شکست خورده با و بدون نشانه ،در خود
مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد معنیدار است.

ضریب غیر
استاندارد

عدد ثابت

ضریب کاپا

معنیداری
ضریب کاپا

افراد با
نشانه

تعداد تابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

همبستگی
متعارف

المبدای ویلکز

مجذور کای

د درجه آزادی

0/40
0/41
0/46
0/36
0/47
0/47

0/84
0/83
0/79
0/87
0/78
0/78

34/74
36/70
46/88
28/06
49/94
48/41

1
1
1
1
1
1

معنیداری تابع
ممیز

خود مهربانی
خود قضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش ازحد

1
1
1
1
1
1

0/19
0/20
0/27
0/15
0/29
0/28

100
100
100
100
100
100

0/010
0/010
0/010
0/010
0/010
0/010

-0/44
0/45
-0/52
0/39
-0/53
0/52

0/44
-0/45
0/52
-0/39
0/53
-0/52

%65
%70
%71
%68
%71
%70
درصد پیشبینی
عضویت گروهی

متغیرهای پیشبین

افراد بدون
نشانه

خود مهربانی
خود قضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد

0/266
0/269
0/348
0/303
0/321
0/34

-4/10
-4/46
-3/98
-4/06
-3/89
-4/58

0/31
0/40
0/42
0/36
0/42
0/40

درصد پیشبینی
عضویت گروهی

جدول  .9نتایج آزمونهای تحلیل ممیز بهصورت تفکیکی
مرکزواره دادهها
متغیرهای پیشبین

0/010
0/010
0/010
0/010
0/010
0/010

%65
%70
%71
%68
%71
%70

جدول  9نشان میدهد تابع ممیز خود مهربانی ،خود قضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی
و شناخت بیش از حد معنیدار است؛ و توابع بهصورت جداگانه از قدرت تشخیص و تفکیك برای
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تببین متغیر وابسته یعنی عضویت گروهی در دو سطح افراد شکست خورده با و بدون نشانه
برخوردار است .بر این اساس فرضیههای پژوهش تایید میشود.
بحث و نتیجهگیری
هرچند پژوهشی بهطور مستقیم تحت عنوان رابطه خود شفقتی با شکست عاطفی و یا مقابله با
شکست عاطفی انجام نگرفته است اما میتوان با پژوهشهای مشابه در حیطه خود شفقتی و
معنای نهفته در درون هر یك از متغیرها بهخوبی نتایج بهدست آمده را تببین کرد .مؤلفههای
مربوط به خود شفقتی هر چند شامل ابعاد مثبت و منفی مانند خود مهربانی و خود قضاوتی
است ،اما تمام این ابعاد به معنی مهربانیکردن با خود از طریق خود را قضاوت نکردن ،در
مشکالت غرق نشدن ،خود را در مشکالت تنها ندیدن است .نتایج پژوهش نف ،کریكپاتریك و
ریود ( ،)2007اسبارا و همکاران ( )2012و یارنل و نف ( )2012بهطور ضمنی تأییدکننده نتایج
این پژوهش است .همخوان با نتایج این پژوهش ،اسبارا و همکاران ( )2012نیز نشان دادند
افرادی که خود شفقتترند پس از تجربه جدایی سریعتر بهبود پیدا میکنند .افرادی که بهویژه
در متغیرهای ذهنآگاهی ،شناخت بیش از حد و انسانیت مشترک ،خود شفقتترند؛ نشانگان
ضربه عشق پایینتری دارند و بهتر میتوانند با این شکست کنار بیایند .پژوهش یارنل و نف
( )2012هم بیانگر این بود هر چه سطح خود شفقتی در فرد باالتر باشد ،آن فرد اصالت بیشتر و
سطوح پایینتری از آشفتگی عاطفی را نشان خواهد داد.
آلن و الری ( )2010بیان میکنند یکی از دالیلی که افراد دارای خود شفقتی باال سازگاری
بهتری با رویدادهای آسیبزا دارند ،این است که این افراد تمایل بیشتری دارند تا هنگام فکر
کردن به این رویدادها بهصورت مثبت به بازسازی شناختی خود بپردازند .الری ،تیت ،آدامز ،آلن
و هانکوک ( )2007نیز نشان دادند افراد دارای خود شفقتی باال ،افکار منفی کمتری را تجربه
میکنند .در نتیجه تمایل به تفکر مثبت و افکار منفی کمتر ،میتواند منجر به کاهش میزان
آسیب در افراد دچار تجربه شکست عاطفی شود .همچنین نف ،هسی و دجیترات ( )2005بیان
میکنند افراد دارای خود شفقتی باال از راهبردهای اجتنابی کمتری استفاده میکنند .زیرا استفاه
از راهبردهای اجتنابی باعث میشود که افراد با تجارب خود روبهرو نشوند اما افراد دارای خود
شفقتی باال با استفاده از راهبردهای رویارویی با تجربههای خود روبهرو میشوند و هیجانهای
مرتبط با آن را تجربه و با استفاده از این راهبردها بهنوعی خلق خود را تنظیم میکنند.
به صورت منطقی هم پذیرفتنی است زمانی که فردی در روابط عاشقانه شکست میخورد
منبع حمایتی و عاطفی خود را از دست میدهد و برای مدتی این اتفاق منشأ ناراحتی روانی در
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فرد میشود .پذیرفتن ماهیت ناراحتیهای همراه با این شکست که برای مدتی هم دور از انتظار
نیست با داشتن خود قضاوتیها و سرزنش خود مانند گفتن "همه این رویدادها تقصیر من است،
من شریکم را از دست دادهام ،ای کاش میتوانستم همان چیزی باشم که او میخواست ،من باید
متفاوت عمل میکردم" باعث پیچیدهتر شدن و بدتر شدن این وضعیت و همانطور که نتایج این
پژوهش نیز نشان داد باعث ماندگاری نشانگان ضربه عشق در فرد خواهد شد .نتیجه این پژوهش
نشان داد که افراد خود شفقتتر بهتر میتوانند با شکست عاطفی مقابله کنند .افرادی که در این
پژوهش نمرههای باالیی در خود شفقتی کسب کردند در حقیقت افرادی بودند که با خودشان با
مهربانی و توجه رفتار میکردند .دست به قضاوت و خودداوری نمیزدندند و شکست را بهعنوان
تجربهای مشترک که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید میدیدند ،احساس جدایی نمیکردند
و احساس نمیکردند متفاوت از تمام دنیا هستند و فقط آنها هستند که دچار شکست شدهاند.
بهطور متعادلی به احساسات منفیشان توجه میکردند ،نه آنرا سرکوب میکردند و نه بهطور
کامل در آن غرق میشدند بهگونهای که آنرا با خود به سراسر زندگیشان بکشانند .رویکرد آگاه
این افراد به احساسات منفیشان ،اجازه داد احساسات خود را با وضوح بیشتر ،چشمانداز بزرگتر و
قضاوت منصفانهتر ببینند .همین ویژگیهای درونی افراد خود شفقت در این پژوهش ،به آنها
کمك کرد تا با شکست عشقیشان کنار بیایند.
افراد شکست خورده که فاقد نشانههای ضربه عشق هستند تشخیص میدهند که افکار و
احساسات آنها فقط افکار و احساسات هستند و به خودشان کمك میکنند از باورهای بیچون و
چرا که آنها را بیارزش میکند رها شوند ،چون توانایی ذهنآگاهی این افراد آنها را قادر می-
سازد به افکار و احساسات دردناک خود توجه کنند و آنها را همانطوریکه هستند بدون سرکوب
یا اجتناب ببینند و بپذیرند (نف ،)2003a ،و همچنین داشتن این عقیده که شکست جزء
الینفك زندگی و بخشی از طبیعت انسان است آنها را در برابر صدمههای ناشی از شکست
عشقی بیشتر محفوظ نگه میدارد.
با آزمون فرضیههای این پژوهش توانایی هر یك از متغیرهای پژوهش در پیشبینی عضویت
گروهی به صورت تفکیکی و توانایی مجموع متغیرها در پیشبینی عضویت گروهی بررسی شد و
نتایج آزمون تحلیل ممیز به روش همزمان نشان داد با استفاده از ترکیب متغیرهای مطرح شده
در پژوهش حاضر ،میتوان تعلق هر فرد به گروه افراد شکست خورده با و بدون نشانه را پیش-
بینی کرد .همبستگی متعارف تابع تشکیل شده و مجذور آن نشان داد در کل  33درصد از
واریانس متغیر مالک ،توسط متغیرهای پیشبین قابل تبیین است .با استفاده از این متغیرها و
تابع تشکیل شده توسط آنها ،میتوان با صحت  78/5درصد ،افراد شکست خورده دارای نشانه را
از بدون نشانه متمایز نمود.
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در این پژوهش همه مؤلفههای خود شفقتی بهطور معنیداری توانستند نشانههای ضربه عشق
را پیشبینی کنند ،یعنی نتایج همه مؤلفهها همسو با یکدیگر بود .این نتیجه نظر نف ()2003a
تأیید میکند که معتقد است مؤلفهها با یکدیگر همپوشی دارند و باعث بهوجود آمدن یكدیگر
میشوند .بهعنوان مثال ،نف ( )2003aمعتقد است موضع پذیرش ذهنآگاهی به کاهش خود
قضاوتی کمك میکند و بینش الزم را برای تشخیص انسانیت مشترکمان فراهم میکند .بهطور
مشابه ،خود مهربانی تأثیر تجربههای عاطفی منفی را کاهش میدهد و ذهنآگاهی در مورد آنها
را آسانتر میکند؛ و درک این واقعیت که درد و رنج و شکستهای شخصی با دیگران به اشتراک
گذاشته شده است ،خود سرزنشی را کاهش میدهد ،در حالی که به سرکوب روند شناخت بیش
از حد نیز کمك میکند؛ که نتایج به دست آمده در این پژوهش نیز این همپوشی را تأیید کرد.
از میان محدودیتهای این پژوهش میتوان به پنهان بودن جامعه دانشجویان دارای شکست
عاطفی اشاره کرد که امکان استفاده از نمونهگیری تصادفی را میسر نکرد .از آنجا که این پژوهش
در مورد دانشجویان دختر صورت گرفت ،نمیتوان آنرا به پسران و حتی دیگر اقشار دختر جامعه
تعمیم داد .پیشنهاد میشود نقش پیشبین سایر ویژگیهای شخصیتی مانند خوشبینی و اعتماد
بهنفس بر نشانههای ضربه عشق بررسی و همچنین پژوهشهای بیشتری در زمینه شکست روابط
عاشقانه در جامعه ما برای شناخت هرچه بیشتر مسائل پنهانی فرهنگی و دینی و دیگر ابعاد مؤثر
در این زمینه انجام شود .از سوی دیگر برای استفاده کاربردی پیشنهاد میشود که پژوهش
مشابهی بهصورت آزمایشی و به شکل آموزش متغیرهای تمیزدهنده مقابله با شکست عشقی در
افراد دارای تجربه شکست انجام و اثربخشی این متغیرها تأیید شود ،تا مراکز دانشگاهی و سایر
مراکز برای مشاوره با افراد دارای شکست رابطه عاشقانه از نتایج این پژوهشها استفاده کنند.
منابع
ابوالقاسمی ،عباس ،.تقیپور ،مریم ،.و نریمانی ،محمد .)1391( .ارتباط تیپ شخصیتی  ،Dخود
دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی .فصلنامه علمی-
پژوهشی روانشناسی سالمت.5-20 :)1(1،
اکبری ،ابراهیم ،.خانجانی ،زینب ،.پورشریفی ،حمید ،.محمودعلیلو ،مجید ،.و عظیمی ،زینب (.)1391
مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی-رفتاری در بهبود عالئم مرضی
شکست عاطفی دانشجویان .مجله روانشناسی بالینی.87 -101 :)3(4 ،
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دلبستگی و ناگویی هیجانی .فصلنامه روانشناسی کاربردی.7-22 :)1( 6 ،
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***
پرسشنامه ضربه عشق
لطفاً هر عبارت را به دقت بخوانید .سپس جملهای را انتخاب کنید که بهتر از همه گویای احساس شما بعد از شکست عشقی است.
 .1در زمان بیداری ،چهقدر به ضربه عشق فکر میکنید؟ (تفکر شامل تصاویر ،افکار ،احساس ها ،خیالپردازیها یا ادراکها مربوط به
ضربه عشق می شود).
ب .گاهی فکر میکنم (کمتر از  25درصد از زمان بیداری).
الف .اصالً فکر نمیکنم.
د .بیشتر وقتها فکر میکنم( .حداقل  75درصد از زمان بیداری).
ج .اغلب فکر میکنم (حدود  50درصد از زمان بیداری).
 .2زمانی که به ضربه عشق فکر میکنید تا چه اندازه از لحاظ جسمی احساس ناخوشی میکنید؟
الف .اصالً ،هیچ احساس جسمی ناخوشایندی مربوط به فکرکردن مورد ضربۀ عشقی وجود ندارد.
ب .اندکی ناخوش هستم .تااندازه ای احساس جسمی ناخوشایند وجود دارد ،و معموالً احساس آشفتگی جسمی ،عصبانیت و
برانگیختگی ناخوشآیند گذرا دارم.
ج .تا اندازهای ناخوش هستم .احساس واضح آشفتگی جسمی ،عصبانیت و برانگیختگی ناخوشایندی دارم که در کمتر از یك دقیقه از
بین می رود.
د .بسیار ناخوش هستم .احساس عمیق آشفتگی جسمی ،عصبانیت و برانگیختگی ناخوشآیند دارم که بین چند دقیقه تا چند ساعت
طول میکشد.
 .3تا چه اندازه پذیرش واقعیت و درد هیجانی ضربۀ عشق برای شما راحت است؟
الف .پذیرش آن برایم بسیار دشوار است .خیلی نارحت میشوم و گریه میکنم .احساس میکنم که نمیتوانم آن را تحمل کنم .نمی-
توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
ب .تا اندازهای پذیرش آن برایم دشوار است .ناراحت میشوم و گاهی گریه میکنم .معموالً میتوانم آن را تحمل کنم.
ج .اندکی پذیرش آن برایم دشوار است .فقط بهطور لحظه ای ناراحت میشوم .میتوانم آن را تحمل کنم.
د .پذیرش آن اصالً دشوار نیست .زمانی که به پذیرش واقعیت رویداد ضربه عشق فکر میکنم ،ناراحت نمیشوم .همیشه قادر به تحمل
آن هستم.
 .4چند سال پیش ضربه عشق رخ داده است؟ (برای هر سال یك نمره در نظر بگیرد .اگر بیشتر از  3سال بود ،باز هم سه نمره در نظر
بگیرید .اگر کمتر از  6ماه بود نمره صفر را لحاظ کنید).
ب .رویداد ضربه عشق  2سال پیش روی داده است.
الف .رویداد ضربه عشق  3سال پیش روی داده است.
د .رویداد ضربۀه عشق کمتر از  6ماه پیش زوی داده است.
ج .رویداد ضربه عشق  1سال پیش روی داده است.
 .5اغلب تا چه اندازه خواب مرتبط با این ضربه عشق را میبینید؟ (رویاها باید مرتبط با احساسها یا برانگیختگی ناخوشایند باشد).
ب .حداقل ماهی یکبار.
الف .حداقل هفتهای یکبار.
د .هیچ رویای مرتبط با ضربه عشق وجود ندارد.
ج .حداقل شش ماهی یکبار.
 .5مقاومت در مقابل افکار ،احساسها و خاطرههای مرتبط با این ضربه عشق تا چه اندازه برای شما آسان است؟ ( منظور از مقاومت،
میزان موفقیت شما در کنار زدن افکار ،احساسها و خاطرههای این ضربه عشق در هنگامی است که به ذهنتان هجوم می آورند؟
برای مثال ،آیا شما می توانید بهطور موفقیتآمیزی حواس خود را با فعالیتی دیگر یا فکر کردن در مورد چیز دیگری پرت کنید؟)
الف .در هنگامی که این افکار به ذهنم هجوم میآورند معموالً نمیتوانم در مقابل آنها مقاومت کنم ،و آنها برای چند دقیقه تا چند
ساعت دوام میآورند.
ب .نیمی از مواقع نمیتوانم در مقابل آنها مقاومت کنم ،و آنها بندرت بیشتر از  10تا  20دقیقه حضور دارند.
ج .اغلب اوقات میتوانم در مقابل آنها مقاومت کنم و آنها بندرت بیشتر از چند دقیقه محدود حضور دارند.
د .همیشه میتوانم در مقابل آنها مقاومت کنم و آنها بندرت بیشتر از یك دقیقه حضور دارند.
 .7آیا فکر میکنید هرگز بتوانید بر احساسهای ناخوشایند مرتبط با این ضربه عشق فائق آیید؟ (آیا امید به بهبودی کامل دارید؟)

59

عباس امانالهی ،کوثر تردست و خالد اصالنی
الف .فکر نمیکنم که بهطور کامل بهبود بیابم.
ب .در مورد بهبودی بدبین هستم.
ج .تا اندازهای در مورد بهبودی کامل خوشبین هستم.
د .در مورد بهبودی کامل خوشبین هستم.
 . 8تا چه اندازه بهمنظور اجتناب از محرکهایی که ضربه عشق را برای شما تداعی میکنند ،مسیر خود را تغییر میدهید؟
الف .من همیشه از محرکها یا نشانههای مرتبط با ضربه عشق اجتناب میکنم .اگر از چنین محرکی آگاه شوم ،بیدرنگ و واکنشی از
تماس بیشتر با آنها اجتناب میکنم.
ب .تنها بعضی وقتها از محرکها و نشانههای مرتبط با ضربه عشق اجتناب میکنم.
ج .بندرت از محرکها و نشانههای مرتبط با ضربه عشق اجتناب میکنم.
د .هرگز از محرکها و نشانههای مرتبط با ضربه عشق اجتناب نمیکنم.
 .9آیا برانگیختگی ناخوشایند و اضطراب مرتبط با افکار و احساسهای پیرامون ضربه عشق ،در خواب و بیداری شما مشکلی بوجود
آورده است.
الف .تقریباً هر شب بهدلیل افکار ،احساسها یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشق ،مشکالت خواب دارم.
ب .گهگاه بهدلیل افکار ،احساسها یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشق مشکالت خواب دارم.
ج .بندرت بهدلیل افکار ،احساسها یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشق مشکالت خواب دارم.
د .هرگز بهدلیل افکار ،احساسها یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشق مشکالت خواب ندارم.
 .10زمانی که شما در مورد این ضربه عشق فکر میکنید تا چه اندازه احساسی شبیه گریه ،خشم یا بیقراری پیدا میکنید؟
د .هرگز چنین احساسی ندارم.
ج .حداقل ماهی یکبار
الف .حداقل روزی یکبار ب .حداقل هفتهای یکبار
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8
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تقریباً همیشه

5

اکثر اوقات

4

نیمی از
مواقع

10

وقتی که به یك نوعی احساس بیکفایتی میکنم ،سعی میکنم به خودم
یادآوری کنم که احساس بیکفایتی در بسیاری از افراد مشترک است.

2
3

بهندرت

1

من دیدی قضاوتگونه در مورد معایب و کاستیهای خودم دارم و از و جود
آنها ناراحت هستم.
وقتی که احساس غمگینی میکنم روی همه چیزهای منفی تمرکز میکنم.
وقتی که اوضاع بدی برای من بهوجود میآید (در شرایط بدی قرار میگیرم)،
مشکالت را بهعنوان بخشی از زندگی که هر کسی با آن مواجه میشود می-
بینم.
فکر کردن در مورد نواقصم باعث میشود که خودم را متفاوت ببینم و با تمام
دنیا قطع رابطه کنم.
وقتی که یك درد و رنجی عاطفی را احساس میکنم سعی میکنم نسبت به
خودم رئوف باشم.
وقتی که در چیزی که برایم مهم است شکست میخورم احساس بیکفایتی
مرا از پا در میآورد.
وقتی که من احساساتم متغیر میشوند (باال و پایین میروند) ،به خودم
یادآوری میکنم که بسیاری از افراد دیگر نیز احساسی مثل من دارند.
هنگامی که شرایط دشواری برایم پیش میآید به خودم سخت میگیرم.
وقتی که چیزی مرا ناراحت میکند سعی میکنم تعادل خودم را حفظ کنم.
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20
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26

تحمل جنبههایی از شخصیتم را که دوست ندارم برایم سخت است.
وقتی که قرار است یك زمان خیلی سختی را پیش رو داشته باشم نسبت به
خودم توجه و حساسیتی که به آن نیاز دارم را فراهم میکنم.
وقتی که غمگین هستم حس میکنم بسیاری از افراد دیگر احتماالً خوشحال-
تر از من هستند.
هنگامی که چیز ناراحت کنندهای اتفاق میافتد سعی میکنم به یك دیدگاه
متعادلی از آن وضعیت برسم.
من سعی میکنم شکستهایم را بهعنوان بخشی از شرایط انسانی ببینم.
وقتی جنبهای را در خودم میبینم که آنرا دوست ندارم ،ناراحت میشوم.
وقتی در چیزی که برایم مهم است شکست میخورم سعی میکنم کنترل
خودم را حفظ کنم.
وقتی که واقعاً برای چیزی تالش میکنم احساس میکنم مانند خیلی از افراد
باید زمان کمتری صرف آن کنم.
وقتی که درد و رنجی را تجربه میکنم نسبت به خودم مهربان هستم (ترحم
دارم).
وقتی که از چیزی ناراحت میشوم سعی میکنم از احساسم دور شوم.
وقتی درد و رنجی را تجربه میکنم میتوانم تا حدی نسبت به خودم بی
احساس (بی تفاوت) باشم.
وقتی که احساس غمگینی میکنم سعی میکنم با دیدی باز و موشکافانه با
احساساتم برخورد کنم.
من عیب و نقصهای خودم را میپذیرم و تحمل میکنم.
وقتی که اتفاق دردناکی برایم میافتد احساس میکنم این حادثه فراتر از توان
من است.
وقتی در چیزی که برایم مهم است شکست میخورم احساس تنهایی میکنم.
من سعی میکنم جنبههایی از شخصیتم را که دوست ندارم درک کنم و
بپذیرم (تحمل کنم).
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