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چكيده
 حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب افراد، تحقیقات متعددی به اثر بخشی آموزش شفقت به خود ذهن آگاه و بررسی لذت جویی:زمينه
 حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب دانشجویان افسرده، اما پیرامون تاثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی.افسرده پرداختهاند
 حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب، بررسی اثربخش آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی: هدف.شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 جامعه آماری. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود: روش.دانشجویان افسرده بود
 نفر از دانشجویان افسرده به36  تعداد، در دانشگاه آزاد الهیجان مشغول به تحصیل بودند بود0312-11 پژوهش کلیه دانشجویانی که سال
 ابزار. نفر) جایگزین شدند01 شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (برای هر گروه
) و کیفیت خواب (بویس و0116 ، حافظه سرگذشتی (ویلیامز و برودبنت،)0111 ، پرسشنامهی لذتجویی (همیلتون:پژوهش عبارتند از
، آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی: يافتهها. تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام شد.)0111 ،همکاران
 برنامة آموزش شفقت به خود ذهنآگاه سبب بهبود: نتيجهگيری.)p> 1/110( حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب ت ثیر معنادار داشت
 شفقت به، حافظه سرگذشتی: واژه كليدها. حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب در دانشجویان دارای نشانههای افسردگی شد،لذتجویی
 کیفیت خواب، لذتجویی،خود ذهنآگاه
Background: Numerous studies have examined the effectiveness of compassionate education on the
conscious mind and the study of pleasure-seeking, historical memory, and sleep quality in depressed
individuals. But there is a research gap about the impact of self-awareness training on self-awareness,
pleasure-seeking, recollective memory, and the quality of sleep of depressed students. Aims: To
evaluate the effectiveness of self-conscious compassion training on the enjoyment, self-esteem and
sleep quality of depressed students. Method: This study was a quasi-experimental study with pretest and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all students
who were studying in Lahijan Azad University during the years 2018-2019. 36 depressed students
were selected by convenience sampling method and randomly divided into two experimental and
control groups (18 for each group). Were replaced. Research tools include the Pleasure Questionnaire
(Hamilton, 1995), Memory of the Self (Williams & Broadbent, 1986), and Sleep Quality (Boyce et
al., 1988). Data were analyzed using covariance analysis. Results: Self-conscious compassion
training had a significant effect on enjoyment, self-remembering and sleep quality (p< 0/001).
Conclusions: Self-conscious compassion training program improved enjoyment, memory and sleep
quality in students with depressive symptoms. Key Words: Autobiographical memory, mindful selfcompassion training, hedonia, sleep quality
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مقدمه

 .)0311مرور مطالعات نشان میدهد ،افرادی که دچار افسردگی

دانشجویان 0یکی از مهمترین و پویاترین اقشار جامعه هستند که

هستند ،از راهکارهای ناسازگارانه تنظیم هیجان نظیر ،نشخوارگری و

معموالً در محدودهی سنی  01تا  24سال قرار میگیرند و با ورود به

فاجعهسازی بیشتر استفاده میکنند و در نتیجه متحمل اضطراب،

دانشگاه با انواعی از تجربههای جدید روبهرو میشوند (دیبنتو ،توت

پرخاشگری و سایر نشانههای روانشناختی میگردند (چارلسون و

و جکسون .)2101 ،دوران دانشجویی یکی از مهمترین اوقات در

همکاران .)2103 ،فقدان لذتجویی 3برای اولین بار توسط رابیوت

زندگی بسیاری از افراد است و با توجه به ماهیت این دوره ،لزوم

( )0116به عنوان کمبود ظرفیت تجربه خشنود یا لذتبخش معرفی

ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان با هم و و همچنین بهبود سالمتی مطرح

شد عالوه بر این فقدان لذتجویی مشخصه اصلی اختالل افسردگی

میشود .سازگاری با این تغییرات همواره مورد توجه پژوهشگران

میباشد؛ و در این راستا مشخص شده است که فقدان لذتجویی به

تعلیم و تربیت بوده است .افسردگی 2یکی از شایعترین نشانههای

عنوان یکی از عالئم منفی مهم در اختالل افسردگی است (گلدبرگ،

روانشناختی جمعیت دانشجویی در ایران است که ضرورت توجه به

استوود ،الگوئاردیا و دانکرت .)2100 ،فقدان لذتجویی به عنوان

آن را چندین برابر میکند (یزدانی ،اسماعیلی و نامداری.)0316 ،

کاهش ظرفیت تجربه لذت و کسری در لذت تعریف شده است که

دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور

بیشتر در مبتالیان به افسردگی ،اسکیزوفرنی ،سوء مصرف مواد و

هستند؛ لذا سالمتروانی آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است

رفتارهای ناسالم مانند :پرخوری و به طور کلی در رفتارهای پرخطر

(پوتران ،ژانگ ،تام و هو .)2106 ،ورود به دانشگاه مقطعی بسیار

مشاهده شده است (هوتا.)2101 ،

حساس در زندگی نیروهای کارآمد ،فعال و جوان است .اغلب قرار

افراد مستعد حالتهای هیجانی منفی مانند اضطراب و افسردگی،

گرفتن در شرایط خاص از جمله وارد شدن به جامعهای بزرگتر،

احتمال بیشتری دارد که اطالعات هماهنگ با خلق منفی را برگزینند

محیط آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت ،مشکالت اقتصادی،

و آنها را به یاد آورند (چارلسون و همکاران .)2103 ،ویلیامز و

عدم عالقه به رشته تحصیلی ،دوری از خانواده ،تغییر در زندگی

همکاران ( )2102در ارتباط با افسردگی پیشنهاد کردند که سوگیری

روزانه ،دشواری نسبی دروس تخصصی ،ناسازگاری با سایر افراد در

پردازش اطالعات هماهنگ با خلق در افراد افسرده مربوط به پردازش

محیط آموزشی جدید ،و به طور کلی تغییرات زیاد در زندگی فردی

بسط یافته اطالعات است .بنابراین اطالعات هماهنگ با خلق در افراد

و اجتماعی با فشار و نگرانی توأم است و عملکرد و بازدهی افراد را

افسرده به طور گسترده پردازش میشود .بازنمایی اطالعات موجب

تحت ت ثیر قرار میدهد (گدیک .)2101 ،میزان شیوع اختالالت

برقراری پیوندهای زیادی با بازنماییهای موجود در حافظه میشود.

سالمت عمومی در دانشجویان کشورهای پیشرفته  01تا  02درصد

از طرفی حافظه سرگذشتی 4که حافظه شخصی و تجارب زندگی فرد

است و یکی از دالیل مهم اخراج ،شکست تحصیلی و ترک تحصیل

است ،نیز تحت ت ثیر حالتهای هیجانی منفی آنها قرار میگیرد و در

دانشجویان شناخته شده است (آئورباچ و همکاران .)2101 ،نتیجهی

بازیابی خاطرات سرگذشتی به طور اختصاصی یا کلی دچار مشکل

پژوهش دیبنتو و همکاران ( )2101نشان داد  61درصد از دانشجویان

میشوند (آدام ،روت و ویلیام .)2103 ،مطالعات تجربی بسیاری

از کیفیت خواب نامطلوبی برخوردارند .همچنین در پژوهش یعقوبی

تاکنون بر بیماران افسرده انجام شده است که نتیجه آن تمایل این افراد

و همکاران ( )0312مشخص شد  42/21درصد از دانشجویان علوم

به بازیابی خاطرات کلی (بیش کلیگرا) به جای خاطرات اختصاصی

پزشکی تهران از اختالالت روانی و افسردگی رنج میبرند .شیوع

میباشد (هریس ،رأس ماسن و برنتسن .)2104 ،حافظه سرگذشتی در

باالی اختالالت روانی در دانشجویان که منابع معنوی و آینده سازان

سلسله مراتبی سازمان دهی شده است که در آن اطالعات در سطوح

کشور محسوب میشوند ،توانایی یادگیری تحصیلی و کارایی

متفاوتی از حافظه ذخیره شدهاند که در سه سطح متمایز میشوند:

آموزشی آنان را بهشدت پایین میآورد و وضعیت بهداشت روان آنان

سطح اول شامل رویدادهای گستره زندگی است که به خاطرات

را تغییر میدهد (شباهنگ ،بشارت ،نیکوگفتار و باقری شیخانگفشه،

دورههای اساسی عمر هر فرد با موقعیتهای مهم مربوط میشود.
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ت ثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی ،حافظه...

سطح دوم ،رویدادهای کلی که اشاره به رخدادهای تکراری یا فراگیر

ذهنی فرد میگردد ،ذهنآگاهی خوانده میشود (نف و ونک،

که دوره زمانی آن روزها تا ماهها به طول میانجامد ،دارد .سطح سوم

 .)2101ذهنآگاهی به معنای داشتن نگرش غیر قضاوتگرایانه و

نیز مربوط به دانش رویدادی خاص؛ که شامل تصاویر ذهنی،

پذیرنده نسبت به خود است ،به گونهای که فرد افکار و احساسات خود

احساسات و جزئیات مربوط به رویدادهای کلی با دورههای زمانی از

را به گونهای مشاهده میکند که نیازی به تغییر یا کنار گذاشتن آنها

چند ثانیه تا چند ساعت است (ریچاردز و برلیم و برنستین.)2101 ،

نباشد (پالر و همکاران .)2101 ،برای اینکه افراد کامالً خود شفقت

عالوه بر فقدان لذتجویی و حافظه سرگذشتی ،یکی از

ورزی را تجربه کنند ،الزم است دیدگاه ذهنآگاهانه اتخاذ نمایند .به

متغیرهایی که با اختالل افسردگی در رابطه است ،کیفیت خواب می

عبارتی آنها بایستی از تجربه احساسات دردناک اجتناب نکنند ،زیرا

باشد .هنگام خواب هورمونهایی چون نوراپی نفرین ،سروتونین و

این امر برای شناخت احساسات خود به منظور داشتن احساس خود

هورمون رشد آزاد میشود و تغییرات شیمیایی و افزایش تغذیه سلولی

شفقتورزی الزم است (مارشال ،پارکر ،کیاروچی .)2101 ،خود

صورت میگیرد تا بدن برای انجام فعالیتهای روز بعد آماده شود؛

شفقتورزی در بردارنده سه جزء اساسی است .0 :داشتن مهربانی و

همچنین ترمیم ،سازماندهی مجدد ،تقویت حافظه و یادگیری در

درک صحیح نسبت به خود بدون داشتن دیدگاه قضاوتی و خود

دستگاه عصبی رخ میدهد (ایریش ،کالین ،گان ،بویس و هال،

انتقادگر؛  .2داشتن این دیدگاه که تجارب فرد جزیی از تجارب همه

 .)2101تحقیقات اخیر نشان داده است که محرومیت از خواب

انسانها است .به عبارت دیگر ،سایرین نیز چنین تجاربی را در زندگی

کوتاهمدت در افراد سالم میتواند منجر به نتایج فیزیولوژیک

خود دارند بدون داشتن احساس دور بودن و متمایز بودن از دیگران؛ .3

ناخواسته مانند کاهش تحمل گلوکز ،افزایش فشار خون ،افزایش

تجارب و احساسات خود را به گونهای متعادل نگریسته بدون اینکه آنها

سطح کورتیزول و افزایش فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک شود

را بزرگ نمایی کند .اصول پایه در آموزش شفقت به خود به این

(اسکالین و بلوایز .)2101 ،بیماران دچار افسردگی اساسی که از

موضوع اشاره میکند که افکار ،عوامل ،تصاویر و رفتارهای تسکین-

کیفیت خواب نامطلوبی برخوردارند ،نه تنها از خستگی ،بلکه از

بخش بیرونی باید درونی شوند و در این صورت ذهن انسان ،همان-

اشکال در ترمیم سلولی ،نقص در حافظه و یادگیری ،افزایش تنش و

گونه که نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان میدهد در مواجه با

اضطراب و کاهش کیفیت زندگی روزمره نیز رنج میبرند (چانگ و

عوامل درونی نیز آرام میشود (گرمر و نف .)2103 ،همچنین،

چن .)2106 ،دانشجویان به علت الزامات دانشگاهی در معرض

مشکالت خواب با نمرات پایینتر شفقت به خود و ذهنآگاهی همراه

فشارهای زیادی قرار دارند؛ به عالوه ،دوره خواب و بیداری

است (کمپر ،مو ،خیاط.)2101 ،

دانشجویان با دورههای خواب ناکافی ،ت خیر در به خواب رفتن و

در این راستا ،کلتتی ،ویسنوسکی ،مارتین  -واگار و هافمن

دورههای چرت زدن در طول روز مشخص میشود (دهداری ،طاعتی

( )2102در پژوهشی کته بتا عنتوان " گتروه درمتانی متمرکز بر

و چابک سوار.)0311 ،

شفقت به عنتوان یتک مکمتل برای درمتان بیماران سرپایی مبتال به

شیوع باالی اختالل افسردگی در بین دانشجویان ،همچنین دامنه

اختااللت خوردن" انجام دادند .نتتتایج نشتتان داد کتته گتتروه

وسیع نشانههای روانشناختی اختالل خواب و فقدان لذتجویی

درمانی متمرکز بر شفقت که همراه بتا درمتان معمولی برای بیماران

ضرورت توجه به آن را چندین برابر میکند .بنابراین مداخالتی که

سرپایی مبتال به اختااللت خوردن ارائه شده بود ،توانست بهبتود را

به این بیماران برای مقابله با این مشکل کمک کند ،الزم و ضروری

برای بیمتاران به همتراه داشته باشد .کتولینز ،گیلیگتان و پوز ()2102

بنظر میرسد .شفقت به خود ذهنآگاه ،0رویکردی جدید میباشد،

در مطالعهای به ارزیابی گروه درمتانی مبتنتی بتر شتتفقت بتترای

که مزیت عمده آن نسبت به سایر رویکردها استفاده از مهارتهای

زوجهایی کتته زوال عقتتل را تجربتته میکردند ،پرداختند .نتایج

ذهنآگاهی ،پذیرش هیجانات و مراقبت از خود است (نف.)2100 ،

مطالعه نشتان داد کته گتروه درمتتانی متمرکتتز بتتر شتتفقت بتتر

داشتن نگرش مشفقانه نسبت به خود که باعث متعادل شدن دیدگاه

کتتاهش اضتتطراب ،افستردگی و عزتنفس در افتراد دارای زوال

Mindful Self- Compassion

1.
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عقتل و همسران آنها و افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتال به زوال

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (برای هر

عقتتل متتؤثر بتتود .میتتانگین نمتترات اضتتطراب و افسردگی در

گروه  01نفر) جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش شامل

ختط پایه و پتس از ستنجش ،در "طیف نرمال" قرار گرفت .اگرچه

نمره باالتر از  20در پرسشنامه افسردگی بک و دانشجویان شاغل به

برای افراد دارای زوال عقل ،یک کتاهش معنتیدار در افستردگی بتا

تحصیل در آزاد الهیجان بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز

اثتری متوستط مشاهده شد 12.درصد افتراد مبتال بته زوال عقتل بتا

انصراف از ادامهی همکاری در پژوهش ،تعداد غیبت بیش از دو

نمترات ختط پایته مترزی تتا نابهنجتار ،بهبتود بتالینی معنیداری در

جلسه ،داشتن هرگونه بیماری جسمی دیگری که فرد را از شرکت در

اضطراب و افسردگی نشان دادند .بترای همستتران 11 ،درصتتد

برنامه پژوهشی باز دارد ،سابقه مصرف داروهای روانپزشکی و

بهبتتود بتتالینی معنتتیداری در افسردگی و  11درصد نیز در اضطراب

دریافت مداخالت روانشناختی در  6ماه گذشته را شامل میشد .به

مشاهده شد .نتترخ عزتنفس بتترای بیمتتاران مبتال بتته زوال عقتتل

منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش

و همسران آنها کاهش یافت ،همچنین کیفیت زندگی افراد مبتال بتته

جلسات درمانگری گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن

زوال عقتتل بتتا انتتدازه اثتتری بتتزرگ بهبتتود یافت .اسمیتز ،نف،

اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .تجزیه و تحلیل

آلبرتز و پیترس ( )2104در پژوهشی که با هدف ت ثیر مداخله شفقت

دادهها با آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری ( )MANCOVAبا

به خود در دانشجویان دختر انجام شد دریافتند که مداخله شفقت به

استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-24انجام شد.

خود باعث افزایش ذهنآگاهی ،شفقت به خود ،خوشبینی،

ابزار

خودکارآمدی و کاهش نشخوار فکری در دانشجویان گروه آزمایش

پرسشنامه افسردگی بک :0این پرسشنامه که در سال  0116توسط
آرون تی بک ساخت و اعتباریابی شده است دارای  20سؤال است

گردید.
در مجموع ،با توجه شیوع باالی افسردگی و اختالالت خواب در

که برای افراد باالی  03سال مناسب است .در این پرسشنامه نمره (-1

بین دانشجویان ،همچنین اثرات مخرب اختالل خواب بر سالمت و

 )1نشانه به هنجار بودن ،نمره ( )04-01نشانه افسردگی خفیف .نمره

عمکلرد تحصیلی آنان و کمبود مطالعات صورت گرفته همچنین از

( )21-21نشانه افسردگی متوسط و نمره  21و باالتر نشانه افسردگی

آنجا که شفقت به خود سازهای نوپا در روانشناسی است ،با توجه به

شدید به شمار میآید .بتکو همکاران ( )0111همسانی دونی آن را

اینکه در ایران تاکنون پژوهشی به ت ثیر این آموزش بر لذت جویی،

برابر با  1/ 13گزارش کردهاند .همچنین بازآزمتایی یک هفتهای،

حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب در دانشجویان افسرده نپرداخته

پایایی آزمون اضطراب بک را  1/21برآورد کرده است .در ایران نیز

است ،این مطالعه درصدد پاسخدهی به این سؤال است که آیا آموزش

حمیدی و همکاران ( )0314ثبات درونی ایتن آزمتون را بتا استتفاده

شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی ،حافظه سرگذشتی و کیفیت

از ضتریب آلفتای کرونباخ  1/16تا  1/21به دست آورده است .در

خواب در دانشجویان افسرده مؤثر است؟

پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ این مقیاس  1/12به دست آمد.
مقیاس فقدات لذتجویی :2این ابزار توسط اسمیت همیلتون در

روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پس

سال  0111ساخته شده است .ابزار مزبور شامل  04سؤال است که

آزمون با گروه گواه بود .در این مطالعه آموزش شفقت به خود ذهن

برای اندازهگیری کاهش ظرفیت تجربهلذت ،طراحی شده است .این

آگاه متغیر مستقل و فقدان لذتجویی ،حافظه سرگذشتی و کیفیت

مقیاس دارای  4خرده مقیاس شامل :تعامالت اجتماعی ،تجربیات

خواب به عنوان متغیرهای وابسته در پژوهش در نظر گرفته شده است.

حسی ،تفریح  /سرگرمی و آشامیدن و خوراک میباشد .نمره گذاری

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویانی که سال  0312-11در

این مقیاس در طیف  1گزینهای لیکرت ( )0-1به صورت کامالً

دانشگاه آزاد الهیجان مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل داد ،.تعداد

موافقم = 1تا کامالً مخالفم = 0میباشد .نمره باال در این مقیاس نشان

 36نفر از دانشجویان افسرده به شیوه در دسترس به عنوان نمونه

از ظرفیت باالی لذتجویی و نمره کم نشان از ظرفیت پایین در لذت

1.

2.

Beck Depression Inventory

The scale of Anhedonia
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ت ثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی ،حافظه...

جویی میباشد .روایی و پایایی مقیاس فقدان لذت جویی در پژوهش

های روانسنجی این آزمون مطالعه مقتدماتی و پیگیتر توستط کاویتانی

های متعدد مطلوب ارزیابی شده است .این مقیاس به خوبی هنجار و

و همکاران ( )0321انجام گرفته است که نشانگر روایی این آزمتون

ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است .در نسخه

بترای بررستی حافظته سرگذشتی میباشد .در این مطالعه اعتبار محتوا

ایرانی این مقیاس که توسط سیادتیان و قمرانی ( )0312مورد بررسی

و صوری آزمون بته ت یید متخصتصان امر رسیده است .از طرفی

قرار گرفت ،روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و

کاویانی و همکاران ( )0321با محاسبه ضریب آلفای کرونبتاخ ثبات

پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  1/16و

درونی سؤاالت این آزمون را  1/16گزارش نموده است .در پژوهش

برای خرده مقیاسهای آشامیدن و خوراک  ،1/14تعامالت اجتماعی

حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  1/13به دست آمد.

 ،1/21تجربیات حسی  1/21و سرگرمی و تفریح  1/11مورد ت یید

پرسشنامه کیفیت خواب :2این پرسشنامه توسط بویس و

قرار گرفت .همچنین ضریب پایایی تنصیفی مقیاس فقدان لذتجویی

همکاران در سال  0111طراحی شده و در سال  2112توسط کارول

 1/16محاسبه شد .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ این

اسمیت مورد بازبینی قرار گرفته است .این پرسشنامه برای بررسی

مقیاس  1/12به دست آمد.

کیفیت خواب در طول یک ماه گذشته بوده که داری  1گویه و 2

آزمون بازیابی خاطرات سرگذشتی :0این آزمون برای اولین بار

مؤلفه شامل :توصیف کلی فرد از کیفیت خواب ،ت خیر در به خواب

توسط ویلیامز و برودبنت در سال  0116به کارده شد .دارای 01

رفتن ،مدت زمان خواب ،بازدهی خواب ،اختالالت خواب ،میزان

محرک واژه با بار هیجانی مثبت ،منفی میباشد .در این آزمون ،ابتدا

داروی خوابآور مصرفی ،اختالل عملکرد روزانه میباشد .سؤاالت

دستورالعمل به آزمودنی ارائه میشود .به آزمودنی آموزش میدهد

 0تا  4به صورت پاسخ تشریحی و موارد  1تا  1به صورت طیف

که پس از دیدن هر لغت و خواندن آن ،نخستین رویدادی را که به

لیکرت  4امتیازی (هیچ وقت ،کمتر از یک بار در هفته ،یک یا دو

ذهنش میرسد بیان کند .همچنین به او گفته میشود که این رویداد

بار در هفته ،سه بار در هفته یا بیشتر میباشد .نمره هر سؤال به ترتیب

میتواند مهم یا معمولی باشد ،مربوط به زمانهای گذشته یا اخیر باشد

بین صفر تا  3در نظر گرفته شده است .سپس از روش امتیازدهی

اما باید یک رویداد خاص باشد .رویداد خاص رویدادی است که در

کارول اسمیت برای محاسبه امتیازات استفتاده میگردد .نمره کل در

یک زمان و مکان خاص روی داده و طول زمان رویداد مورد نظر

این پرسشنامه بین صفر تا  20میباشد که نمره صفر تا  4به منزله کیفیت

نمیبایست بیشتر از یک روز باشد .سپس با کمک سه کوشش

خواب مطلوب و نمره کلی  1و باالتر در این پرسشنامه نشان دهنده

تمرینی اطمینان حاصل میشود که آزمودنی شیوه اجرا را یاد گرفته

وضعیت بد کیفیت خواب تلقی میشود .ضریب آلفای کرونباخ این

است .پس از آن  01لغت اصلی به صورت در هم به آزمودنی ارائه

پرسشنامه توسط کارول اسمیت و همکاران  1/11گزارش شده است.

میشود و او برای بازیابی هر خاطره  31ثانیه فرصت دارد ،چنانچه

در پژوهش حسنزاده و همکاران ( )0312ضریب بازآزمایی این

اولین خاطره خاص نباشد ،آزمودنی تشویق میشود تا یک خاطره

پرسشنامه  1/12تا  1/12گزارش شده است .همسانی و ضریب آلفای

خاص به یادآورد .ت خیر زمانی آزمودنی در هنگام پاسخگویی ثبت

کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر  1/11به دست آمد.

میگردد و هر یک از پاسخها ،به عنوان پاسخ خاص یا عام یادآوری

روش اجرا :به منظور اجرای پژوهش ،بر اساس معیارهای ورود و

کد گذاری میشود .نمره کل در این پرسشنامه بین صفر تا  01می

خروج از پژوهش ،تعداد  36نفر از دانشجویانی که نمره پرسشنامه

باشد .در پاسخ به هرمحرک ،درصورتی که آزمودنی یک خاطره

افسردگی بک باالتر از  20کسب کردند ،انتخاب شده و به صورت

خاص را به یادآورد نمره یک و در حالتی که یک خاطره کلی را

تصادفی دردو گروه آموزش شفقت به خود ذهنآگاه ( 01نفر) و

بازگو کند نمره صفر را دریافت میکند .بررسی شاخص روانسنجی

گروه کنترل ( 01نفر) قرار گرفتند .قوانین و ضرورتها شامل حضور

این آزمون توسط کاویانی و همکاران ( ،)0321نشانگر روایی آزمون

به موقع و بدون غیبت شرکت در جلسات ،احترام به دیگر اعضای

برای بررسی حافظه سرگذشتی میباشد .در راستتای بررسی شاخص

گتروه ،حفظ صداقت و همکاری در تکالیف و انجتام تمتام تکالیف

1.

2.

Memory Recovery Test

Sleep Quality Questionnaire

047

دوره  ،01شماره ،10پاییز(مهر) 0311

مجله علوم روانشناختی

ارائه شده برای اعضای شرکتکننده در ابتدای مداخلهی آموزشی

آزمایش اعمال شد .پس از اتمام جلسات آموزشی نیز ،شرکت

توضیح داده شد .سپس هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامههای

کنندگان در پژوهش مجدداً پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند

فقدان لذتجویی ،کیفیت خواب و مقیاس حافظه سرگذشتی را

(پسآزمون) .قبل از اجرای پژوهش در مورد کلیات درمان ازجمله

تکمیل کردند (پیشآزمون) .پس از اتمام جلسات نیز فرمهای مربوطه

تعداد جلسات ،زمان هر جلسته ،روشهتا و تکنیک هایی که استفاده

توسط گروههای آزمایش و کنترل تکمیل گردید .جلسات مداخله

شد (آموزش تکنیکهای شفقت به خود ،ذهن آگاهی و پذیرش

برای گروه آزمایش  1جلسه بود ،به این صورت که هر هفته یک

هیجانات منفی ،بحتث و بته چتالش کشتیدن افکار و هیجانات منفی

جلسه ( 11دقیقه) ،رویکرد شفقت به خود ذهنآگاه برای برای گروه

تجربه شده) ،به اعضای گروه توضیح داده شد.

جدول .0خالصه جلسات آموزشی شفقت با خود ذهنآگاه (گرمر و نف)2103 ،
عنوان جلسات

جلسات
جلسه اول

درک شفقت به خود ذهنآگاه تشریح چگونگی انجام کار ،علت انتخاب افراد ،،آشنایی با گروه و مقررات حاکم بر آن آشنایی با مفهوم شفقت به خود.

جلسه دوم

ذهنآگاهی :آشنایی با چگونگی تمرین ذهنآگاهی ،هدایت خودکار ،حضور ذهن از فعالیتهای روزمره.

جلسه سوم

تمرین شفقت ورزیدن و آموزش همدلی؛ شکلگیری و ایجاد احساسات بیشتر و متنوعتر در ارتباط با مسائل افراد برای افزایش مراقبت و توجه به سالمتی خود.

جلسه چهارم

یافتن جایگاه شفقت با خود در زندگی روزمره :آگاهی از وقایع خوشایند ،آموزش بخشایش ،پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به خاطر اشتباهات

جلسه پنجم

عمیق زندگی کردن :تعیین ارزشهای زندگی ،بررسی و کشف ارزشها ،آموزش رشد احساسات ارزشمند و متعالی

جلسه ششم

مدیریت احساسات و عواطف دشوار ،درک و پذیرش خود

جلسه هفتم

تغییر روابط ارتباط مؤثر ،موانع ارتباط ،پرورش خود شفقتورز

جلسه هشتم

قبول و پذیرش زندگی :شناسایی تعصبات منفی زندگی ،اهمیت حفظ تعادل در تعصب ،مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در جلسات گذشته

يافتهها

برای بررسی کرویت یا معنیداری رابطه بین لذتجویی ،حافظه

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون  -پسآزمون

سرگذشتی و کیفیت خواب دانشجویان افسرده نشان داد که رابطه بین

لذتجویی ،حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب دانشجویان افسرده در

آنها معنیدار است ( .)p>1/11مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس

گروه آزمایش و گواه در جدول  2ارائه شده است .همچنین در این

چندمتغیری ،همگونی ضرایب رگرسیون است .الزم به ذکر است که

جدول نتایج آزمون شاپیرو ویلک ( )S-Wبرای بررسی نرمال بودن

آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل متغیرهای وابسته و

توزیع متغیرها در دو گروه گزارش شده است .با توجه نتایج آزمون

متتغیر مستقل (روش مداخله) در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

شاپیرو ویلک ( )S-Wبرای تمامی متغیرها معنیدار نمیباشد .لذا می

مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این پیش آزمونها و پسآزمونها با

توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است.

متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگونی شیب رگرسیون است؛

برای بررسی اثر ت ثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذت

بنابراین این مفروضه نیز برقرار است .در جدول  3نتایج آزمون تحلیل

جویی ،حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب دانشجویان افسرده از

کوواریانس چندمتغیری گزارش شده است.

تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .نتایج آزمون لوین برای
بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروهها نشان داد که
واریانس تمامی متغیرهای پژوهش معنادار نمیباشد و برابر است
( .)p< 1/11نتایج آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس
کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و گواه نیز نشان
داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته دو گروه برابر است
( .)p< 1/11میزان معناداری آزمون باکس از  1/11بیشتر است در
نتیجه این مفروضه برقرار است .همچنین نتایج آزمون خی دو بارتلت
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جدول .2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه ()n=36
متغیر

وضعیت
پیشآزمون

لذت جویی
پسآزمون
پیشآزمون
تعامالت اجتماعی
پسآزمون
پیشآزمون
تجربیات حسی
پسآزمون
پیشآزمون
تفریح  -سرگرمی
پسآزمون
پیشآزمون
آشامیدن و خوراک
پسآزمون
پیشآزمون
حافظه سرگذشتی
پسآزمون
پیشآزمون
مدت زمان خواب
پسآزمون
پیشآزمون
اختالالت خواب
پسآزمون
پیشآزمون
استفاده از داروهای خوابآور
پسآزمون
پیشآزمون
ت خیر در به خواب رفتن
پسآزمون
پیشآزمون
اختالالت عملکردی روزانه
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

S-W

p

آزمایش

33/14

4/20

0/21

1/11

گواه

32/02

1/12

1/11

1/12

آزمایش

41/22

6/32

0/24

1/11

گواه

32/01

2/22

1/110

1/12

آزمایش

02/36

2/41

1/11

1/11

گواه

02/23

2/12

1/11

1/62

آزمایش

02/14

3

1/21

1/24

گواه

21/21

3/11

1/12

1/13

آزمایش

1/14

2/36

1/41

1/62

گواه

1

2/03

1/16

1/22

آزمایش

04/12

2

1/11

1/63

گواه

1/12

2/41

1/21

1/13

آزمایش

2/20

0/21

1/11

1/66

گواه

2/11

2/11

1/63

1/12

آزمایش

01/30

0/11

1/12

1/63

گواه

2/01

3/12

1/11

1/13

آزمایش

1/42

0/64

1/11

1/11

گواه

4/42

0/42

1/11

1/62

آزمایش

2

0

1/11

1/22

گواه

4/20

0/41

1/12

1/13

آزمایش

3/26

1/12

1/66

1/62

گواه

3

0/10

1/24

1/11

آزمایش

4/21

1/12

1/61

1/24

گواه

3/10

0/41

1/62

1/11

آزمایش

0/61

1/12

1/22

1/26

گواه

0/12

1/26

1/21

1/62

آزمایش

0/00

1/21

1/12

1/12

گواه

0/12

1/11

1/24

1/66

آزمایش

0/11

1/11

1/11

1/61

گواه

0/11

1/11

1/11

1/21

آزمایش

0/00

1/11

1/12

1/61

گواه

0/11

1/21

1/12

1/13

آزمایش

1/42

1/61

1/22

1/60

گواه

1/42

1/61

1/11

1/11

آزمایش

1/42

1/61

1/12

1/11

گواه

1/44

1/61

1/16

1/13

آزمایش

3

0/31

1/61

1/62

گواه

3/10

0/24

1/22

1/62

آزمایش

0/14

1/14

1/62

1/24

گواه

3/01

0/24

1/63

1/13

آزمایش

3/20

0/22

1/62

1/21

گواه

3/10

0/43

1/11

1/62

آزمایش

2/20

1/21

1/20

1/24

گواه

3/12

0/40

1/12

1/13
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جدول .2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه ()n=36
پیشآزمون
کیفیت ذهنی خواب
پسآزمون
پیشآزمون
کیفیت خواب
پسآزمون

آزمایش

2/42

1/60

1/11

1/16

گواه

2/36

1/11

1/23

1/24

آزمایش

0/14

1/61

1/21

1/22

گواه

2/31

1/61

1/12

1/13

آزمایش

01/11

0/11

1/12

1/63

گواه

01/64

0/36

62/11

1/61

آزمایش

2/12

0/61

1/11

1/24

گواه

01/64

0/06

1/63

1/21

جدول .3نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای لذتجویی
مؤلفه

 SSآزمایشی

 SSخطا

 MSآزمایشی

 MSخطا

F

p

اندازه اثر

توان آزمون

تعامالت اجتماعی

313/412

220/301

313/412

1/421

41/220

1/110

1/116

0

تجربیات حسی

211/110

012/133

211/110

4/221

11/110

1/110

1/610

0

تفریح  -سرگرمی

000/111

032/362

000/111

4/036

26/111

1/110

1/416

0

آشامیدن و خوراک

34/430

43/112

34/430

0/346

21/120

1/110

1/444

0

لذتجویی

0104/430

0112/410

0104/430

41/131

22/22

1/111

1/413

0

است .یعنی پیشآزمون ت ثیر معنیداری بر نمرات پس آزمون دارد و

با توجه به جدول  3آماره  Fبرای مؤلفههای تعامالت اجتماعی

استفاده از تحلیل کوواریانس ضروری است.

( ،)41/220تجربیات حسی ( ،)11/110تفریح  -سرگرمی (،)26/111
آشامیدن و خوراک ( )21/120معنیدار میباشد .این یافتهها نشانگر

برای بررسی ت ثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر مؤلفه های

آن هستند که بین گروههای آزمایش و گواه در این مؤلفهها تفاوت

کیفیت خواب از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .در

معنیداری وجود دارد .اندازه اثر برای مؤلفههای تعامالت اجتماعی

جدول  1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری گزارش شده

( ،)1/116تجربیات حسی ( ،)1/610تفریح  -سرگرمی (،)1/416

است.

آشامیدن و خوراک ( ،)1/444میباشد که نشان میدهد این تفاوت

با توجه به جدول  1آماره  Fبرای مؤلفههای مدت زمان خواب

در جامعه بزرگ و قابل توجه است .الزم به ذکر است که مقدار 1/10

( ،)00/061اختالالت خواب ( ،22/133استفاده از داروهای

به عنوان اندازه اثر کوچک 1/14 ،متوسط و  1/0به عنوان اندازه اثر

خوابآور ( ،)1/410ت خیر در به خواب رفتن ( ،)21/21کیفیت ذهنی

بزرگ در نظر گرفته میشود .برای بررسی ت ثیر آموزش شفقت به

خواب ( ،)1/23معنی دار میباشد .اما در اختالالت عملکردی روزانه

خود ذهنآگاه بر کاهش حافظه سرگذشتی دانشجویان افسرده از

( )02/01معنیدار نمیباشد .این یافتهها نشانگر آن هستند که بین

تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد .در جدول  4نتایج تحلیل

گروههای آزمایش و گواه در این مؤلفهها تفاوت معنیداری وجود

کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در

دارد .اندازه اثر برای مؤلفههای مدت زمان خواب (،)1/220

پسآزمون حافظه سرگذشتی با گواه پیش آزمون این متغیر گزارش

اختالالت خواب ( ،)1/423استفاده از داروهای خوابآور (،)1/103

شده است.

ت خیر در به خواب رفتن ( ،)1/460اختالالت عملکردی روزانه

با توجه به جدول  4آماره  Fحافظه سرگذشتی کل در پس آزمون

( )1/211کیفیت ذهنی خواب ( )1/201و کیفیت خواب کل ()1/131

( )20/62است که در سطح  1/110معنیدار میباشد و این نشان می

میباشد که نشان میدهد این تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه

دهد که بین دو گروه در میزان حافظه سرگذشتی کل تفاوت معنیدار

است.

وجود دارد .اندازه اثر  1/312نیز نشان میدهد که این تفاوت در
جامعه بزرگ و قابل توجه است .آماره  Fپیشآزمون حافظه
سرگذشتی کل نیز ( )03/14میباشد که در سطح  1/110معنیدار
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جدول .4نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و گواه در حافظه سرگذشتی کل
منبع

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

اندازه اثر

توان آزمون

پیش آزمون

06/21

0

06/21

03/14

1/110

1/211

-

عضویت گروهی

21/241

0

21/241

20/62

1/110

1/312

0

خطا

41/122

31

0/061

-

-

-

-

جدول .1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای کیفیت خواب
مؤلفه

 SSآزمایشی

 SSخطا

 MSآزمایشی

 MSخطا

F

p

اندازه اثر

توان آزمون

مدت زمان خواب

0/66

4/461

0/66

1/041

00/061

1/112

1/220

1/12

اختالالت خواب

1/103

6/12

1/103

1/221

22/133

1/110

1/423

0

استفاده از داروهای خوابآور

1/112

4/23

1/112

1/040

1/410

1/132

1/103

ت خیر در به خواب رفتن

02/14

04/16

02/14

1/461

21/21

1/13

1/460

0

اختالالت عملکردی روزانه

2/43

01/304

2/43

1/601

02/01

1/112

1/211

1/13

کیفیت ذهنی خواب

2/13

01/32

2/13

1/344

1/23

1/112

1/201

1/11

کیفیت خواب کل

11/11

61/41

11/11

2/010

31/10

1/111

1/131

0

بحث و نتيجهگيری

لذتی است؛ بیلذتی به معنای فقدان عالقه و کناره گیری از هرگونه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخش آموزش شفقت به خود

فعالیت لذتبخش معمول ،اغلب با افسردگی همراه است .آموزش

ذهنآگاه بر لذتجویی ،حافظه سرگذشتی و کیفیت خواب

شفقت به خود ،بحث دربارة فواید روابط مثبت با دیگران و راههای

دانشجویان افسرده بود .یافته اول نشان داد که که بین گروههای

بهبود روابط مثبت با آنها ،از طرفی سبب لذت جویی فرد افسرده و از

آزمایش و گواه در این مؤلفهها تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه

سویی دیگر ،باعث کاهش انزوای آنها شده است (مارشال و

اثر برای مؤلفههای تعامالت اجتماعی ،تجربیات حسی ،تفریح -

همکاران .)2101 ،به عبارتی دیگر ،یکی از هستههای اصلی نشانههای

سرگرمی ،آشامیدن و خوراک ،میباشد که نشان میدهد فرضه اول

افسردگی ،انزواطلبی و تنهایی است .آموزش شفقت به خود ذهنآگاه

پژوهش ت یید شده است .نتیجه بدست آمده با یافتههای اسمیتز و

سبب دید مثبتتر به خویشتن میشود و درنتیجه ،خودشفقتورزی را

همکاران ( ،)2104کتولینز ،گیلیگتان و پوز ( ،)2102کلتتی و

افزایش میدهد .ازطرفی این برنامه با تمرکز بر واقعیتها و توجه بر

همکاران ( )2102همسو میباشد .در تبیین این یافته به محتوای

اساس اینجا و اکنون و همچنین رد و یا انکار نکردن موضوعات و

جلسات آموزشی اشاره میشود .این مداخله شامل ارزشدهی مجدد

مشکالت مختلف و در مقابل تجربة آنها بزرگنمایی دانشجویان را

و نیز شفقت به خود برای پرداختن به نشخوار فکری ،فقدان لذت بود.

کاهش میدهد (کمپر و همکاران .)2101 ،در واقع ،فرد مشکالت را

در واقع یک مزیت و اهمیت ویژة این مداخله ،گنجاندن

آن چنان که هستند ،در نظر میگیرند ،نه آنگونه که در ت ثیر شرایط

استراتژیهای جامع ذهنآگاه است که کمتر به آن در دیگر

مختلف میپندارند و با درک درست و واقعبینانه از مشکالت و

مداخالت توجه میشود .با توجه به این ،شفقت به خود ذهنآگاه

بهوضوح مشاهدهکردن نواقص خود به جای نادیده انگاشتن آنها

میتواند جنبههای مختلف شفقت به خود را اصالح کند (گرمر و نف،

باعث به وجود آمدن رویکرد مثبتتر و نگرش خوشبینانه به زندگی

 .)2103یکی از مهمترین مواردی که در این مداخله شایان توجه قرار

میشود و از این طریق فرد با مالیمت خود را برای تغییرات زندگی،

گرفت ،ترویج نگرشهای اجتماع یار بود که مشارکتکنندگان را

ترغیب و الگوهای رفتاری مضر و نامطلوب خود را اصالح میکند

تشویق میکرد دربارة خطا اذعان کنند و لذتهای شکسته شده را

(یزدانی ،اسماعیلی و نامداری .)0316 ،نتایج بدست آمده نشان می

مشخص کنند و اقدامات خاصی را برای ترمیم آسیبها براساس

دهد که بین دو گروه در میزان حافظه سرگذشتی کل تفاوت معنیدار

استراتژیهای تعیین هدف برنامهریزی کنند (نف .)2100 ،در تبیین

وجود دارد .نتیجه به دست آمده با یافتههای آدام و همکاران ()2103؛

این فرضیه میتوان گفت که یکی از عالئم کلیدی در افسردگی ،بی

ایریش و همکاران ()2101؛ ریچاردز و همکاران ( )2101و اسکالین
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و بلوایز ( )2101همسو میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت

(ایریش و همکاران .)2101 ،اگر دانشجویان دچار کمبود و یا اختالل

که زمانی که فرد میکوشد تا یک رخداد را بازیابی کند ،نخست

خواب شوند ،این مشکل قطعاً روی یادگیری آنها ت ثیرگذار بوده و

یک توصیف کلی را در الیه فراتر فراهم میآورد این توصیف سپس

بازده آموزشی آنها را کاهش خواهد داد .آشنایی با وضعیت سالمت

برای جستجو در بانک اطالعاتی حافظه الیه فروتر به کار گرفته می

روانی دانشجویان در شروع تحصیل نقش عمدهای در ت مین سالمت

شود تا یک خاطره متناسب احتمالی یافت شود (ریچاردز و همکاران،

روانی و نیز پیشرفت تحصیلی آنان دارد و میتوان گفت برای ت مین

 .)2101طبتق نظریههای حافظته ،حافظه سرگذشتی به صورت سلسه

سالمتی حتماً باید به جزء روانی آن که از دیگر اجزای سالمتی جدا

مراتبی شامل سطوح بتاال ،حتاوی اطالعتات کلتی و سطوح پایین که

شدنی نیست توجه نمود (اسکالین و بلوایز .)2101 ،ذهنآگاهی مثبت

شامل اطالعات اختصاصی و جزئیتر هستند ،می باشند (اسکالین و

میتواند بهعنوان عامل واسطهای بر افزایش عملکرد روان شناختی،

بلوایز .)2101 ،زمانیکه از فرد خواسته میشود تا یک رویداد خاصی

بهبود کیفیت زندگی و کاهش مشکالت فرد افسرده بیانجامد (نف،

را از گذشتهاش یادآوری کند ،نخست یک توصیف کلی در سطوح

 .)2100به این ترتیب در راستای افزایش خودشفقتورزی گام

باالی حافظه فراهم میآورد ،این توصیف سپس برای جتستجو در

بردارد .هنگامی که این الگوها اصالح شوند میتواند ت ثیر زیادی بر

بانتک اطالعاتی حافظه سطوح پایینتر به کار گرفته میشود تا

روی سالمتروان و بهبود کیفیت خواب افراد داشته باشد (گرمر و

ختاطره متناستب یافتت شتود .بتیماران افسرده در این سطح واستطه-

نف .)2103 ،همچنین طرز فکر مثبت فردی که شفقت خود دارد،

گیتر متتیکننتد و قتادر نیتستند بته ستهولت از توصیفهای کلی برای

رضایت از خود و خرسندی و مهارتهای سازگاری انطباقی همراه با

کمک به بازیابی نمونههای خاص سود ببرند (آدام و همکاران،

آن ممکن است به حفظ انسجام روانی و بهبود کیفیت زندگی کمک

.)2103

کند و اینکه فردی که شفقت خود باالیی دارد ،هیجانات و خلق مثبت

همچنین نتایج یافته سوم نشان میدهد که بین دو گروه در میزان

بیشتر و هیجانات منفی کمتری را تجربه میکند (چانگ و چن،

کیفیت خواب تفاوت معنیداری وجود دارد .اما در اختالالت

 .)2106بنابراین میتوان گفت که آموزش شفقت به خود میتواند

عملکردی روزانه معنیدار نمیباشد .نتیجه بدست آمده با یافتههای

نقش مهمی را در بهبود کیفیت خواب داشته باشد .بنابراین براساس

ایریش و همکاران ()2101؛ اسکالین و بلوایز ( )2101و چانگ و چن

یافتههای پژوهش مشخص شد آموزش شفقت به خود ذهنآگاه

( )2106و دهداری و همکاران ( )0316همسو میباشد.

لذتجویی دانشجویان افسرده اثربخش است.

با ورود به دانشگاه ،دانشجویان مسئولیتهای بیشتری را به عهده

از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان گفت که به خاطر عدم

میگیرند .با این حال آنها هنوز هم به عنوان منبع پشتیبانی به والدین

دسترسی به افراد نمونه در طوالنی مدت ،اجرای پیگیری نتایج امکان-

یا بزرگساالن دیگر خود اعتماد میکنند (دیبنتو و همکاران.)2101 ،

پذیر نبوده است .از سویی دیگر ،شرایط اجتماعی و فرهنگی افراد

بیشتر دانشجویان بطور سنتی تا حدی از مسئولیتهای یک بزرگسال

نمونه کنترل نشده است .پیشنهاد میشود آموزش مذکور در این

عاری هستند ،اما رفتن از دبیرستان به دانشگاه میتواند یک تجربه

پژوهش برای تقویت درک ارزش و معنای زندگی ،هدفمندی ،حل

استرسزا برای برخی از دانشجویان باشد (یزدانی و همکاران.)0316 ،

مسائل و ارتباط با خود ،جهان و دیگران انجام شود .همچنین

استرس زیاد در زندگی روزمره دانشجویان می تواند منجر به نارسایی

سازمانهایی همچون پژوهشکدهها و مرکز مطالعات زنان ،خانههای

تحصیلی و مشکالت سازگاری شود و ت ثیر منفی بر کیفیت خواب

سالمت شهرداری و دانشگاه در جهتگیری پژوهشهای خود به این

آنها بگذارد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که خواب یکی از

امر توجه ویژهای داشته باشند تا زمینة پیشگیری از آسیبهای احتمالی

نیازهای اصلی انسان بوده و بطور انکار ناپذیری ت ثیر مهمی بر

برای دانشجویان افسرده فراهم آید .از طرفی دیگر ،در پژوهش حاضر

سالمتروانی و عملکرد روزانه افراد در جنبههای گوناگون زندگی

مرحله پیگیری شرکتکنندگان و بررسی پایداری اثرهای برنامههای

از جمله روابط اجتماعی ،شغلی و غیره دارد .اختالل در ریتم خواب

مداخلهای وجود نداشت .همچنین پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی

عالوه بر تهدید سالمت انسان ،در کارکردهای اجتماعی نیز خدشه

شرکتکنندگان از نظر سن ،تحصیالت و غیره همتا گردند.
در مجموع ،با توجه به آموزش شفقت به خود ذهنآگاه حافظه

وارد نموده و باعث ناهنجاریهای روانی  -اجتماعی بسیار میگردد
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عادله یوسفی سیاکوچه و همکاران

ت ثیر آموزش شفقت به خود ذهنآگاه بر لذتجویی ،حافظه...

سرگذشتی دانشجویان افسرده را بهبود میبخشد ،ییشنهاد میگردد،
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