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Comparison of the effectiveness of compassion-focused therapy and reality
therapy on alexithymia among male prisoner clients
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چكيده
 اما، مطالعات مختلفی اثربخشی درمان متمرکز برشفقت و واقعیت درمانی را در بهبود شاخصهای سالمتروان مراجعان با مشکالت گوناگون تأیید نمودهاند:زمينه
 این: هدف. مغفول مانده است،مطالعهای که به مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی بر ناگویی هیجانی مددجویان مرد زندانی پرداخته باشد
 این پژوهش از نوع شبه: روش.پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی بر ناگویی هیجانی در مددجویان مرد زندانی انجام شد
0358  جامعه پژوهش حاضر را تمامی مددجویان مرد زندان شهرستان الیگودرز در سال. پسآزمون با گروه گواه بود- آزمایشی و با بهرهگیری از طرح پیشآزمون
 نفر از زندانیان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یك29  نمونه. نفر بود215 تشکیل دادند که تعداد آنها
 درمان متمرکز برشفقت، گروه آزمایشی اول.) بود0552 ، پارکر و تایلر، ابزار پژوهش مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی. نفر) قرار گرفتند09 گروه گواه (هر گروه
 آزمودنیهای گروه گواه تا پایان فرآیند. دقیقهای دریافت کردند51  جلسه8 ) را در2103 ، واقعیت درمانی (ووبلدینگ، ) و گروه آزمایشی دوم2102 ؛2101 ،(گیلبرت
 نتایج حاکی از آن بود که: يافتهها. برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس تك متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید.پژوهش مداخلهای دریافت ننمودند
 همچنین بین اثربخشی درمان متمرکز برشفقت و واقعیت درمانی.)p> 1/10( هر دو مداخله درمانی در بهبود ناگویی هیجانی در گروههای آزمایش مؤثر واقع شدند
 حمایت تجربی مناسبی را برای درمان متمرکز، نتایج این پژوهش: نتيجهگيری.)p< 1/19( تفاوت معنیداری وجود نداشت و هر دو مداخله اثربخشی یکسانی داشتند
 از این دو رویکرد در جهت ارتقاء سالمتروان زندانیان استفاده، پیشنهاد میگردد روانشناسان و مشاوران شاغل در زندانها.برشفقت و واقعیت درمانی فراهم میآورد
 زندانیان، واقعیت درمانی، درمان متمرکز برشفقت، ناگویی هیجانی: واژه كليدها.نمایند
Background: Various studies have confirmed the effectiveness of compassion-focused therapy and reality therapy on
improving mental health indices among clients with different problems, but no study has compared the effectiveness of
compassion-focused therapy and reality therapy on alexithymia among male prisoner clients. Aims: The present research was
conducted by the aim of comparing the effectiveness of compassion-focused therapy and reality therapy on alexithymia among
male prisoner client. Method: The current research was a semi-experimental study which was conducted through a pretestposttest with control group design. The research population included all the male prisoner clients in Aligoodarz city, Iran, in
2019 who were totally 209 individuals. The sample included 45 prisoners who were selected by purposeful sampling method
and were assigned into three groups including two experiment groups and one control group (15 subjects per group) ny random
assignment method. The research tool was Toronto Alexithymia Scale of Bagby, Parker and Taylor (1994). The first
experiment group received the compassion-focused therapy (Gilbert, 2010; 2014) and the second experiment group received
reality therapy (Wubbolding, 2013) both in eight 90-minute sessions. The control group received no intervention until the end
of the research. The univariate analysis of covariance and the Bonferroni ad hoc test were used to analyze the data. Results:
Results suggested that both therapeutic interventions were effective on improving alexithymia in the experiment groups (p<
0/01). Moreover, there was no significant difference between compassion-focused therapy and reality therapy and both had
similar effectiveness (p> 0/05). Conclusions: The results of the present research provide an appropriate empirical support for
compassion-focused therapy and reality therapy. Psychologists and counselors working in prisons are recommended to use
these two approaches for enhancing mental health among prisoners. Key Words: Alexithymia, compassion-focused therapy,
reality therapy, prisoners
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مقدمه

هیجانی به دشواری در خودنظمدهی هیجانی و ناتوانی در پردازش

زندگی در زندان به دلیل ویژگیهای خاص ،آن را از سایر

شناختی اطالعات هیجانی اطالق میشود (پاپکیرو ،فالسبك ،شگل،

محیطهای اجتماعی و اصالحی متمایز میسازد .نام زندان تداعی

جوکل و برون .)2108 ،ناگویی هیجانی دارای دو جنبه شناختی (به

کننده وضعیت دشوار و سختی است که یادآور محیطی استرسآور

معنای ناتوانی در شناسایی ،فهم و تفسیر احساسات) و عاطفی (به

و وحشتزا است (یی ،تورنی و ویلدمن .)2107 ،زندگی در این

معنای ناتوانی در پاسخدهی و ابراز احساسات) است (رحمان،

محیط غیرعادی و غیرطبیعی با ویژگیهای فیزیکی محدود با

گوملی بیلو .)2108 ،ویژگیهای اصلی ناگویی هیجانی عبارتند از:

دیوارهای بلند ،نگهداری برخالف میل و اراده همراه با از دست

دشواری در تشخیص و تمایز هیجانها از حسهای جسمانی،

دادن آزادی ،دوری طوالنیمدت از جامعه و خانواده ،سبب ضربهها

توصیف آنها برای دیگران و نیز سبك شناختی متمرکز بر بیرون که

و آسیبهای عمیق روانشناختی میشود (کیرکپاتریك و همکاران،

سه نقص اجتماعی را منعکس میسازد .0 :نقص در مؤلفههای

 .)2108برمبنای گزارشاتی که در دو دهه اخیر انتشار یافته است،

شناختی  -تجربهای سیستم پاسخدهی هیجانی .2 ،نقص در تنظیم

افراد زندانی به طور قابل توجهی میزان باالتری از اختاللهای روانی

هیجانها در روابط بین شخصی و  .3ظرفیت محدود برای خیال

را در مقایسه با جمعیت عادی در سطح جامعه تجربه مینمایند؛ زیرا

پردازی (ماهاپاترا و شارما2108 ،؛ به نقل از منصوری ،بشارت و

زندانی بودن می تواند اثرات روانی مهمی بر روی آنان داشته باشد

غریبی .)0358 ،افراد با ناگویی هیجانی تهییجهای بدنی نابهنجار را

(تایلر ،میلز ،کاراداگ و روجرز .)2105 ،مطالعات مختلفی در زمینه

بزرگ میکنند ،نشانههای بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می

مشکالت خلقی و اضطرابی (آلمیهو ،آمباو و گوتیما ،)2105 ،افکار

کنند و درماندگی هیجانی را از طریق شکایتهای بدنی نشان می

خودکشی (فاوریل ،وندر النین و آدنائرت ،)2107 ،اختاللهای

دهند (لوآس ،بالدی و ورییر.)2109 ،

شخصیتی (مك موران و دلیگت )2107 ،و اختالل استرس پس از

تاکنون اثربخشی مداخالت درمانی مختلفی همچون آموزش

سانحه( 0کرامر ،مارکر ،هولتفورث ،گاما و لیبرینز )2105 ،در جامعه

مهارتهای اجتماعی ،آموزش تنظیم هیجان ،ایمنسازی در برابر

زندانیان انجام شده است .پردامنهترین چالشهای زندانیان از یك

استرس ،طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای

سو درگیری با خود و از سوی دیگر درگیری با سایر زندانیان است

افراد مبتال به ناگویی هیجانی مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از

که در هر دو مورد ردپایی از مشکالت هیجانی و بینفردی مالحظه

رویکردهای درمانی موج سوم که به نظر میرسد میتواند در بهبود

می شود (اوگرودنیکزوک ،پیپر و جویس.)2100 ،

ناگویی هیجانی مددجویان زندانی مؤثر واقع شود ،درمان متمرکز

روانشناسان اجتماعی بخشی از واریانس مربوط به بروز و ترویج

بر شفقت 3است .درمان متمرکز بر شفقت توسط پائول گیلبرت

رفتارهای نابهنجار در محیط زندان را به عدم تنظیم سیستمهای

( ) 2111و در پاسخ به این مشاهده بنیان نهاده شد که بسیاری از

هیجانی زندانیان مرتبط میدانند ،زیرا تعداد قابل توجهی از این افراد

افراد ،بویژه آنهایی که احساس شرم و خودانتقادی باالیی دارند ،در

قادر به تنظیم هیجانات خود نیستند و با محیط ،خود و دیگران

حین درمانهای سنتی ،دشواریهایی در ایجاد صدای درونی خود

بیگانهاند (برموند ،بیرمن ،کالدر ،مورمن و ورست .)2101 ،یکی از

حمایتگر و مهربانانه تجربه میکردند .شفقت مهارتی است که

مشکالت هیجانی که در زندانیان نیازمند توجه و بررسی است،

میتوان به فرد آموخت و سپس با تمرین آن توسط شخص ،سیستم

ناگویی هیجانی 2است .چن ،خو ،یو ،ژانگ و لین ( )2107در

های فیزیولوژی عصبی و ایمنی فرد تحت تأثیر قرار میگیرد

پژوهشی که بر روی  0719زندانی در چین انجام دادند ،گزارش

(گیلبرت 2115 ،ب) .اصل تعریف شفقت ریشه در آیینهای

نمودند که بیش از  31درصد از زندانیان مورد مطالعه ،مبتال به

خِردورزانه کهن دارد ،اما تعریف استانداردی وجود دارد که در

ناگویی هیجانی بودند .ناگویی هیجانی یکی از نشانههای نقص در

درمان متمرکز بر شفقت از آن استفاده میشود .این تعریف عبارت

تنظیم هیجانی است (گیلسپی ،گاروفالو و وروتی .)2108 ،ناگویی

است از"حساسیت نسبت به حضور رنج در خود و دیگران و تالش

Posttraumatic Stress Disorder
Alexithymia

1.
2.

)Compassion-Focused Therapy (CFT
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3.

احمدعلی تاجدین و همکاران

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی بر ناگویی...

متعهدانه برای التیام بخشیدن یا پیشگیری از آن" .این تعریف به دو

رویکرد درمانی دیگری که به نظر میرسد در بهبود ناگویی

بعد اصلی شفقت اشاره میکند :بعد اشتیاق 0که به گشودگی نسبت

هیجانی اثربخش باشد ،واقعیت درمانی است .واقعیت درمانی یکی

به رنج و درگیر شدن با آن اشاره دارد و بعد التیامبخشی 2که به

از مداخالت درمانی رایج در راه توصیف انسان و تعیین قوانین

پرورش خردمندی و مهارتهایی اشاره دارد که جهت کاهش یا

رفتاری و چگونگی نیل به رضایت ،خوشبختی و موفقیت محسوب

پیشگیری از رنج و دالیل آن ضروری می باشد (گیلبرت.)2102 ،

میشود (جونز و پاریش .)2119 ،این رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب

محژور اصلژی درمان متمرکز بر شفقت ،پژرورش ذهن شژفقت

گالسر است .گالسر ( )0558در توضیح نظریه انتخاب میگوید:

ورز اسژت؛ در حقیقت درمانگژر بژا توضیژح و تشژریح مهارتهژا و

خود ما هستیم که تمام اعمالمان از جمله احساس بدبختیمان را

ویژگیهژای شژفقت بژژه مراجژژع ،به تدریژژج ایژژن کار را انجژژام

انتخاب میکنیم ،دیگران نه میتوانند ما را بدبخت کنند و نه

میدهژژد (گیلبرت 2115 ،الف؛ به نقل از سلیمی ،ارسالنده،

خوشبخت .تمام چیزی که از دیگران میتوانیم بگیریم و به دیگران

زهراکار ،داورنیا و شاکرمی .)0357 ،اصول پایه در درمان متمرکز

بدهیم ،اطالعات است (فالحیان ،حاتمی ،احدی و اسدزاده.)0358 ،

بر شفقت به این موضوع اشاره میکندکه افکار ،تصاویر و رفتارهای

از نظر گالسر ،تمام اعمالی که انجام میدهیم ،رفتار است و تقریباً

تسکینبخش بیرونی باید درونی شوند و در این صورت ،ذهن انسان

تمام رفتارهای ما انتخاب میشوند و انتخابها با غرایز درونی و

همانگونه که نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان میدهد ،در

نیازهای اساسی هدایت میشوند (دوبا ،گراهام ،بریتزمن و میناترا،

مواجهه با این درونیات نیز آرام شود (گیلبرت .)2102 ،هدف درمان

.)2115

متمرکز بر شفقت این است که به افراد کمك کند با خودمهربانی و

گالسر رفتار را شامل چهار مؤلفه عمل ،فکر ،احساس و

شفقت به خودانتقادی پاسخ دهند .یك بخش کلیدی در فرآیند

فیزیولوژی میداندکه فرد بر دو مؤلفه عمل و فکر به طور مستقیم و

درمان متمرکز بر شفقت این است که به افراد کمك شود تا متوجه

بر احساس و فیزیولوژی به طور غیرمستقیم کنترل دارد و تأکید

شوند که بسیاری از تحریفهای شناختی ،فرآیندهای زیستی و ذاتی

اساسی نظریه انتخاب بر دو مؤلفه عمل و فکر است .بر اساس نظریه

هستند که توسط ژنتیك و محیط ساخته شدهاند .درمان متمرکز بر

واقعیت درمانی ،انسانها دارای انگیزههای درونی هستند تا قادر به

شفقت افراد را تشویق میکند که انگیزش شفقت را به دست آورده

محقق کردن نیاز به عشق و تعلق خاطر ،احساس قدرت ،آزادی،

و رفتارهای شفقتآمیز را تمرین کنند تا بتوانند به سیستمهای التیام

بقاء ،سالمت و تفریح باشند .این نظریه اذعان میدارد که مردم می

بخشی دسترسی پیدا کنند (لویس و آتلی .)2109 ،با تکیه بر مدل

توانند با انتخاب آگاهانه احساسات و رفتارشان ،زندگی خود را

نظری مبتنی بر تکامل که زیربنای درمان متمرکز بر شفقت است،

بهتر کنند (شیشه گر ،کاظمی و پزشك .)0353 ،در این شیوه

مکانیسمهای تغییر متعددی را میتوان شناسایی کرد .0 :پرورش

درمانی مواجهه شدن با واقعیت ،قبول مسئولیت ،شناخت نیازهای

اطمینان به خود؛  .2جدا شدن از تفکرات خودانتقادی؛  .3تحریك

اساسی ،قضاوت اخالقی درباره درست بودن و یا نادرست بودن

توجه برای عاطفه مثبت و پردازش آن؛ و  .2بهبود تحمل پریشانی و

رفتار ،تمرکز بر اینجا و اکنون ،کنترل درونی و در نتیجه میل به

کاهش عاطفه منفی .پرورش اطمینان به خود را میتوان به عنوان

هویت توفیق مورد تأکید است (هاسکینز و آپلینگ .)2107 ،طبق

مکانیسم اصلی و محوری درمان متمرکز بر شفقت در نظر گرفت،

مبانی این رویکرد ،افراد باید بیاموزند ،چه دیگران دوستشان داشته

درحالیکه سه مکانیسم دیگر ،مکانیسمهای ثانویهای هستند که از

باشند و یا نداشته باشند ،برای اینکه احساس ارزشمندی کنند ،باید

رشد اطمینان به خود حاصل میشوند .در مجموع ،اعتقاد بر این

رفتاری مثبت ،خوشایند و مطابق با معیارهای پذیرفته شده از خود

است که این فرآیندهای تغییر ،افزایش بهزیستی و کاهش پریشانی

نشان دهند .برای احساس ارزشمندی ،باید یاد بگیرند هنگامی که

روانشناختی را تسهیل می کنند (سامرساسپیجکرمن ،ترامپتر،

رفتارشان نادرست است ،خود را ارزیابی کنند و هنگامی که

شریرس و بوهلمیجر.)2108 ،

رفتارشان درست است ،به خود افتخار نمایند (یائو و همکاران،
Enthusiasm
Alleviation

 .)2107مهم ترین نقطه قوت واقعیت درمانی نسبت به درمانهای

1.

دیگر تأکید بر کنترل درونی میباشد و کاربرد واقعیت درمانی

2.
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درباره سالمتروانی به عنوان یك عامل پیشگیری و تأکید بر نقاط

افراد مبتال به اختالل اضطراب افسردگی مختلط را مورد بررسی قرار

قوت به جای نقاط ضعف است (سامرز فالناگان و سامرز فالناگان،

دادند .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آزمودنیهای گروه

.)2108

آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پسآزمون نمرات

پیشینه پژوهشی پیرامون درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت

کمتری در تجربه شرم و گناه و نمرات بیشتری در مهارتهای

درمانی حاکی از تأیید اثربخشی این مداخالت درمانی میباشد.

ذهنآگاهی کسب کردند .همچنین درمان متمرکز بر شفقت باعث

کارتر ،گیلبرت و کیربی ( )2121در پژوهشی اثربخشی درمان

بهبود تنظیم شناختی هیجان آزمودنیهای گروه آزمایش گردید .در

متمرکز بر شفقت برای احساس شرم مرتبط با وزن بدن را مورد

پژوهش الو و گوا ( )2109تأثیر واقعیت درمانی بر خودکارآمدی

بررسی قرار دادند .در این مطالعه از روش آمیخته با طرح اندازه

زنان مجرم مواد مخدر در تایوان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج

گیری مکرر استفاده شد ،همچنین از هر دو نوع اندازهگیریهای

تحلیل کوواریانس نشان داد که واقعیت درمانی در بهبود

کمی و کیفی استفاده شد تا در نهایت امکانپذیری اولیه مداخله

خودکارآمدی در تصمیمگیری ،برنامهریزی عملی و مهارتهای

گروهی متمرکز بر شفقت سنجیده شود .شرکتکنندگان ( 9نفر) در

مقابلهای و اجتماعی شرکت کنندگان گروه تحت مداخله مؤثر بود.

یك برنامه گروهی درمان متمرکز بر شفقت به صورت  02جلسه 2

وزیری ،لطفیکاشانی ،جمشیدی فر ،وزیری و جعفری ( )2102در

ساعته شرکت کردند .اندازهگیریها در سه بازه زمانی (قبل از

مطالعهای تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر افزایش

مداخله ،پس از مداخله و پیگیری سه ماهه) انجام شدند .نتایج نشان

حس مسئولیت پذیری افراد زندانی را مورد مطالعه قرار دادند.

داد که درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش شرم مرتبط با وزن بدن،

مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از تحلیل

تأثیر مثبت داشت ،میزان شفقت به خود را افزایش داد و رفتارهای

کوواریانس نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر

مرتبط با سالمتی را بهبود بخشید .ریبریو داسیلوا ،ریجو ،کاستیلهو و

افزایش مسئولیت پذیری زندانیان تأثیر مثبت داشت .بهارگاوا

گیلبرت ( )2105در پژوهش خود اثربخشی مداخله مبتنی بر درمان

( )2103در پژوهش خود گزارش کرد که واقعیت درمانی میزان

متمرکز بر شفقت در کاهش صفات جامعه ستیزی و رفتار اخالل

افسردگی در افراد ناشنوا کاهش داده است .کیم ( )2119در

گری را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه موردی بالینی،

پژوهش خود به بررسی اثربخشی واقعیت درمانی برای بیماران مبتال

درمان یك نوجوان بازداشت شده با اختالل سلوک ،نیمرخ جامعه

به اسکیزوفرنی پرداخت .در این پژوهش  31بیمار مبتال به

ستیزی باال و خطر بسیار باال برای تکرار جرم با استفاده از برنامه

اسکیزوفرنی بستری در یك بیمارستان روانی در کره جنوبی مورد

درمان متمرکز بر شفقت ( 21جلسه) طراحی شد .دادههای مربوط

مطالعه قرار گرفتند .ویژگیهای عمومی و متغیرهای وابسته مربوط به

به نتایج درمان ،نشان دهنده کاهش معنادار در صفات جامعه ستیزی

متغیرهای پیامدی کنترل شدند تا در بین دو گروه یکسان و همتا

و رفتار اخاللگر بود و نتایج مثبت درمانی با گذشت سه ماه از اتمام

باشند .نتایج این مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی بر منبع کنترل

درمان حفظ شدند .اندرسون و راسمن ( )2107در پژوهش خود

درونی ،عزتنفس و مقابله با استرس مسألهمحور در بیماران گروه

گروه درمانی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت را برای افراد دارای

تحت مداخله تأثیر مثبت و معنادار داشت .قریشی و بهبودی ()0353

خودانتقادی و با عزتنفس پایین اجرا کردند .ده گروه متشکل از

در پژوهشی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم

 012بیمار مبتال به انواع اختالالت روان پزشکی در یك برنامه

هیجان و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را

درمانی ده هفتهای و با یك جلسه پیگیری شرکت کردند .طبق نتایج

مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش اثربخشی واقعیت درمانی را

به دست آمده ،درمان متمرکز برشفقت ،باعث کاهش معنادار در

مورد تأیید قرار داد.

عالئم افسردگی ،اضطراب و خود انتقادی و افزایش معنادار در

با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت زندانیان ناشی از عدم

عزتنفس گردید .قاسمی ،گودرزی و غضنفری ( )0358در

تنظیم هیجانات و برخورداری از مهارتهای نظمجویی هیجان است

مطالعهای اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نظمجویی شناختی

و در صورتی که این افراد بتوانند به شیوه صحیحی هیجانات خود را

هیجان ،مهارتهای ذهنآگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه

مدیریت و کنترل نمایند ،بسیاری از مسایل و مشکالت در محیط
1111

احمدعلی تاجدین و همکاران

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی بر ناگویی...

زندان اتفاق نخواهد شد ،لذا طراحی و اجرای مداخالت

شهرستان الیگودرز و پس از هماهنگی با مدیریت و روانشناسان

روانشناختی ای که بتواند به بهبود مهارتهای تنظیم هیجان و

زندان ،با حضور در میان زندانیان درباره اهداف مطالعه و مزایای

کاهش ناگویی هیجانی در مددجویان زندانی بپردازد ،ضروری و

شرکت در جلسات درمانی توضیحاتی را ارائه نمود .سپس بر اساس

مهم به نظر میرسد .جستجوهای محقق پیرامون مطالعات داخلی و

مصاحبه مقدماتی و بر مبنای مالکهای ورود و خروج از پژوهش،

خارجی انجام شده در حوزه درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت

 29نفر از مددجویان زندانی به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش

درمانی نیز حاکی از آن است که کارآیی این دو مدل درمانی برای

تصادفی در گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند .پس از

افراد با مشکالت گوناگون بررسی و نتایج سودمندی حاصل شده

جایگزینی مددجویان در گروهها و اخذ پیشآزمون از هر سه گروه،

است ،لیکن اثربخشی این دو رویکرد بر ناگویی هیجانی مددجویان

برای گروه آزمایشی اول ،درمان متمرکز بر شفقت در  8جلسه 51

زندانی تاکنون مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است .از این رو

دقیقه ای به شیوه گروهی و هفتگی و برای گروه آزمایشی دوم،

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و

واقعیت درمانی در  8جلسه یك و نیم ساعته به شیوه گروهی و با

واقعیت درمانی بر ناگویی هیجانی در مددجویان مرد زندانی انجام

توالی هر هفته یك جلسه در اتاقی که محل برگزاری جلسات

شد.

آموزشی برای زندانیان بود ،برگزار گردید .در طی ارائه مداخالت
روش

درمانی به گروههای آزمایشی ،آزمودنیهای گروه گواه ،مداخلهای

پژوهش حاضر به روش شبه آزمایشی بود و از طرح پیش

دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند.

آزمون  -پسآزمون با گروه گواه استفاده گردید .در این طرح

پس از پایان جلسات گروههای آزمایش ،مجددا هر سه گروه

مداخالت درمانی (درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی) به

مورد ارزیابی قرار گرفتند (مرحله پسآزمون) .پس از پایان مرحله

عنوان متغیرهای مستقل و (ناگویی هیجانی) به عنوان متغیر وابسته در

پسآزمون جهت رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش ،برای

نظر گرفته شدند .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مددجویان مرد

آزمودنیهای گروه گواه ،جلسات درمانی برگزار گردید .همچنین

زندان شهرستان الیگودرز به تعداد  215نفر در سال  0358بودند.

جهت پیشگیری از انتشار عمل آزمایشی ،جلسات درمانی طی

نمونه مطالعه  29نفر از زندانیان بودند که به شیوه نمونهگیری

روزهای مختلف به گونهای که آزمودنیهای گروههای مورد مطالعه

هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه شامل دو گروه

نتوانند با یکدیگر مالقات داشته و یا به تبادل اطالعات بپردازند،

آزمایشی و یك گروه گواه قرار گرفتند .مالکهای ورود افراد به

برگزار گردید .همچنین به آزمودنیهای گروههای آزمایش تذکر

پژوهش شامل مذکر بودن ،فاصله سنی  21تا  29سال ،سواد خواندن

داده شد که درباره محتوای جلسات با افراد خارج از جلسات

و نوشتن ،سابقه زندانی بودن حداقل به مدت یك سال ،تکمیل فرم

صحبت نکنند.

رضایتنامه درمان و عدم دریافت خدمات مشاوره فردی خارج از

از آنجا که رعایت اصول اخالقی در هر پژوهش از اهمیت

جلسات درمان بود .مالکهای خروج از مطالعه نیز شامل مشکالت

بسزایی برخوردار است ،در انجام مطالعه حاضر نیز موارد زیر در نظر

پزشکی مزمن ،مصرف داروهای روانپزشکی و روانگردان ،سابقه

گرفته شد .0 :پژوهشگر خود را به واحدهای پژوهش معرفی و در

بستری در بیمارستانهای روانپزشکی ،ارتکاب جرایم سازمان یافته

مورد اهداف پژوهش توضیحاتی ارائه نمود .2 ،به واحدهای

از قبیل قتل یا تجاوز به عنف و دریافت حکم اعدام و غیبت بیش از

پژوهش جهت محرمانه ماندن اطالعات شخصی اطمینان داده شد،

دو جلسه بود.

 .3عقاید ،فرهنگ ،مذهب و ...واحدهای مورد پژوهش محترم

روش اجرای پژوهش بدین صورت بودکه پس از تصویب طرح

شمرده شد  .2برآزاد بودن واحدهای مورد پژوهش جهت حضور در

پژوهش در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

ادامه پژوهش تأکید گردید .9 ،حریم شخصی آزمودنیها حفظ شد

و اخذ معرفینامه از دانشکده ،پژوهشگر با مراجعه به اداره کل

و به آنها در مورد بیخطر بودن مداخله اطمینان داده شد .3 ،در ثبت

زندان های استان لرستان و ارائه توضیحات در زمینه اهداف مطالعه،

اطالعات و آمار به دست آمده از پژوهش در زمان جمعآوری

موافقت مسئولین مربوطه را اخذ نمود و سپس با مراجعه به زندان

اطالعات و تجزیه وتحلیل آنها و استفاده از منابع دقت و امانتداری
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علمی به عمل آمد .ساختار جلسات درمان متمرکز بر شفقت بر

ووبلدینگ ( )2103طراحی گردید .شرح مختصر محتوای جلسات

اساس مفاهیم و طرح درمانی گیلبرت (2101؛  )2102و محتوای

درمان متمرکز بر شفقت در جدول  0و خالصهای از طرح درمانی بر

جلسات واقعیت درمانی بر اساس راهنمای عملی واقعیت درمانی

مبنای واقعیت درمانی در جدول  2ارائه گردیده است.

جدول .0فشرده محتوای جلسات درمان متمرکز بر شفقت (گیلبرت2101 ،؛ )2102
جلسات

اهداف

محتوای جلسات

تکلیف

اجرای پیشآزمون ،آشنایی درمانگر و اعضای گروه با یکدیگر ،گفتگو درباره هدف
اول

آشنایی با اصول کلی

تشکیل جلسات و ساخت کلی آن ،بررسی انتظارات از برنامه درمانی ،گروهبندی ،مروری بر

ثبت موارد احساس شرم و خودانتقادی

درمان

ساختار جلسات ،آشنایی با اصول کلی درمان متمرکز برشفقت؛ ارزیابی و بررسی میزان

در فعالیتها و چالشهای روزانه

شرم ،خودانتقادی و خودشفقتی اعضاء ،مفهومسازی آموزش خودشفقتی.
دوم

شناخت مؤلفههای

شناسایی و معرفی مؤلفههای شفقت ،بررسی هر مؤلفه شفقت در اعضا و شناسایی ویژگی

ثبت مؤلفههای خودشفقتی در فعالیت

خودشفقتی

های آن ،آشنایی با خصوصیات افراد دارای شفقت و مروری بر خودشفقتی اعضا.

های روزانه

مروری بر تکالیف جلسه قبل ،پرورش احساس گرمی و مهربانی نسبت به خود ،پرورش و
سوم

آموزش و پرورش
خودشفقتی اعضاء

درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حس اشتراکات انسانی) در مقابل
احساسات خودتخریبگرانه و شرم ،آموزش همدردی با خود ،شکلگیری و ایجاد
احساسات بیشتر و متنوعتر در ارتباط با مسایل افراد برای افزایش مراقبت و توجه به سالمتی

ثبت مؤلفههای خودشفقتی در فعالیت
های روزانه

خود.
مرور تمرین جلسه قبل ،ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان
چهارم

خودشناسی و شناسایی
عوامل خودانتقادی

فرد «دارای شفقت» یا «بدون شفقت» ،شناسایی و کاربرد تمرینهای «پرورش ذهن شفقت
آمیز» (ارزش خودشفقتی ،همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران ،آموزش استعاره
فیزیوتراپ) ،پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به خاطر اشتباهات برای سرعت بخشیدن به

ثبت اشتباهات روزانه و شناسایی عوامل
آن

ایجاد تغییرات.
مرور تمرین جلسة قبل ،آشنایی و کاربرد «تمرینهای پرورش ذهن مشفق» (بخشش ،پذیرش
پنجم

اصالح و گسترش شفقت

بدون قضاوت ،آموزش استعاره آنفلوانزا و آموزش بردباری) ،آموزش پذیرش مسائل؛
پذیرش تغییرات پیش رو و تحمل شرایط سخت و چالش برانگیز با توجه به متغیر بودن روند
زندگی و مواجه شدن افراد با چالشهای مختلف

ششم

آموزش سبكها و روش
های ابراز شفقت

هفتم

هشتم

ارزیابی و کاربرد

فعالیتهای چالش انگیز روزانه و ثبت
این موارد

مرور تمرین جلسة قبل ،تمرین عملی ایجاد تصاویر شفقتورز ،آموزش سبكها و روش
های ابراز شفقت (شفقت کالمی ،شفقت عملی ،شفقت مقطعی و شفقت پیوسته) و

بکارگیری شفقت در فعالیتهای روزانه

بکارگیری این روشها در زندگی روزمره ،آموزش رشد احساسات ارزشمند و متعالی
مرور تمرین جلسة قبل ،آموزش نوشتن نامههای شفقت آمیز برای خود و دیگران ،آموزش

فنون ابراز شفقت

بخشش و پذیرش بدون قضاوت در

روش «ثبت و یادداشت روزانة موقعیتهای واقعی مبتنی بر شفقت و عملکرد فرد در آن
موقعیت».

نوشتن نامههای شفقت آمیز برای خود و
اطرافیان

آموزش و تمرین مهارتها؛ مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در جلسات گذشته برای
کمك به آزمودنیها تا بتوانند به روشهای مختلف با شرایط متفاوت زندگی خود مقابله
کنند .راهکارهایی برای حفظ و بکارگیری این روش درمانی در زندگی روزمره ،جمعبندی
و نتیجهگیری و پاسخگویی به سؤاالت اعضا و ارزیابی کل جلسات ،تشکر و قدردانی از
اعضا جهت شرکت در جلسات ،اجرای پسآزمون
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جدول .2فشرده محتوای جلسات واقعیت درمانی (ووبلدینگ)2103 ،
جلسات

محتوای جلسات

اهداف
شکلگیری گروه ،شناخت اعضای گروه ،آشنایی
با قوانین کار گروهی  -ایجاد روحیه خودشناسی

اول

در اعضا به منظور تقویت اعتماد به نفس و ایجاد
توانایی در اعضا جهت خودباوری و پذیرش
خویشتن

مسئولیتها و فعالیتهای مسئوالنهای است که هر
کدام از اعضا بایستی از این پس مورد توجه قرار
دهند.

سوم

افزایش آگاهی اعضای گروه در رابطه با میزان
کنترل بر رفتار دیگران و رفتار خود
پرهیز اعضا از انتخابهای نادرست جهت ارضای

چهارم

نیازهای خود و آموزش شناسایی دالیل درونی
رفتار

پنجم

ایجاد انگیزه برای درمان ،مروری بر ساختار جلسات واقعیت درمانی،
قوانین و مقررات مربوط به گروه درمانی ،ایجاد ارتباط و درگیری
عاطفی بین مشاور و اعضای گروه ،توضیح در مورد مفهوم هیجان از
دیدگاه واقعیتدرمانی؛ آموزش خودشناسی (شناخت استعدادهای ذاتی،

بحث گروهی در رابطه با مسئولیتها و فعالیت های لیست شده از سوی
هر یك از اعضا ،تالش در جهت ارتقا مسئولیتپذیری ،اصالح
مسئولیتپذیری و فعالیت مسئوالنه در قبال مسئولیتها

فعالیتهایی که باید در برابر
مسئولیتها انجام دهم

یاداشت هفت مورد از اعمالی که
باعث شده اعضا خود را کنترل و
هفت مورد از اعمالی که سعی
نمودند ،دیگران را کنترل کنند.

بررسی اعمال کنترل کننده هر یك از اعضا و بحث در مورد آنها،

یادداشت پنج مورد از انتخابهای

آموزش نظریه کنترل ،آموزش و تأکید بر کنترل داشتن بر روی اعمال

درست و نادرست که تاکنون داشته

خود و کنترل نداشتن بر روی اعمال دیگران

اید

بحث در رابطه با انتخابهای نادرست و درست هر یك از اعضا،
آموزش انتخاب خواستهها و انتظاراتی که خوشایندترین نتیجه را داشته

یادداشت پنج مورد از ارتباطهای

باشد ،آموزش در جهت ارتقا آگاهی برای انتخاب بهتر و ارتقا مسئولیت

موفق و غیر موفق

آشنایی با عادات تخریب کننده رفتار و عادات

بحث در رابطه با ارتباطهای موفق و غیرموفق هر یك از اعضا ،آموزش

پیوند دهنده رفتار و پیامدهای هر یك از این

اهمیت ارتباط ،شناسایی رفتارهای بهبود بخش و تخریب کننده روابط

رفتارها

بین فردی ،شناسایی عوامل مخرب ارتباط بین فردی

نمونههایی از انکار واقعیت در زندگی خود و
تالش در جهت جبران ،بکارگیری و کمك
گرفتن از تفکر و عملی که منجر به هیجان ها و
گفتگوی آزادانه و آشکار در گروه در مورد
تصوراتی که افراد از خود دارند ،شناسایی عوامل
مخل ایجاد هویت توفیق و گام برداشتن به سمت
سالمت روانی

یادداشت پنج مورد از واقعیتهایی
که در زندگی خود پذیرفتهاید و پنج
مورد از واقعیتهایی که در زندگی
خود انکار کردهاید

بحث در رابطه با واقعیتهای پذیرفته شده و انکار شده هر یك از اعضا،
بحث در رابطه با مزایا و معایب قبول و انکار واقعیت ،تشریح موقعیت

مشخص کردن رفتارهای جایگزین

واقعی از زندگی انکار شده ،شناسایی مؤلفههای تشکیل دهنده رفتار

کارآمد برای دستیابی اهداف

(عمل ،احساس ،فیزیولوژی ،افکار)

مکانیسمهای بدنی مثبت شود

هفتم

لیست نمودن مسئولیتهای من و

پذیری

طرحواژه واقعیت ،آگاهی یافتن اعضا نسبت به
ششم

اجرای پیشآزمون ،خوشامدگویی ،آشنایی اعضای گروه با یکدیگر،

اکتسابی ،تواناییها و نقاط ضعف)

ارتقاء مسئولیتپذیری و آشنا شدن اعضا با
دوم

تکلیف

آموزش هویت مثبت و منفی (توفیق و شکست) ،تصویرسازی ذهنی در
مورد هویتهای شکست و توفیق ،آموزش چگونگی دستیابی به هویت
توفیق ،شناسایی عوامل تسریع کننده و موانع هویت توفیق

اجرای برنامه تهیه شده برای تغییر
رفتار جهت دستیابی به خواستهها

آموزش و تمرین مهارتها ،مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در
مرور جلسات پیشین ،خالصه و جمعبندی و تهیه
هشتم

طرح جامعی از موارد آموزش داده شده و گام
های طی شده در جلسات پیشین

جلسات گذشته برای کمك به آزمودنیها تا بتوانند به روشهای
مختلف با شرایط متفاوت زندگی خود مقابله کنند .راهکارهایی برای
حفظ و بکارگیری این روش درمانی در زندگی روزمره ،جمعبندی و
نتیجهگیری و پاسخگویی به سؤاالت اعضا و ارزیابی کل جلسات ،تشکر
و قدردانی از اعضا جهت شرکت در جلسات ،اجرای پسآزمون

ابزار
مقیاس ناگویی هیجانی

احساسات و تفکر عینی را شامل میشود .نمرهگذاری پرسشنامه بر
تورنتو:0

این مقیاس توسط بگبی ،پارکر

اساس طیف لیکرت پنج درجهای است که به پاسخ کامال مخالف

و تایلر ( )0552ساخته شده و یك آزمون  21سؤالی است و سه

نمره  0و به پاسخ کامال موافق نمره  9تعلق میگیرد .حداقل نمره در

خرده مقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف

این مقیاس  21و حداکثر  011می باشد .گویههای  08 ،01 ،9 ،2و

Toronto Alexithymia Scale

 05نمرهگذاری معکوس دارند (کامکار ،فرخی ،سلیمی بجستانی و

1.

1111

دوره  ،05شماره ،59زمستان(بهمن) 0355

مجله علوم روانشناختی

مردانیراد .)0355 ،ویژگیهای روانسنجی مقیاس ناگویی هیجانی

عاشوری و قاسمزاده ( )0357ضرایب آلفای کرونباخ ناگویی

در پژوهشهای متعدد بررسی و تأیید شده است (پارکر ،تایلر و

هیجانی و سه زیر مقیاس آن به ترتیب  1/79 ،1/80 ،1/82و  1/75به

بگبی2113 ،؛ پالمر ،گیگانس ،مانوکا و استاف .)2119 ،بگبی و

دست آمد .در پژوهش صباغی و مهدیزادگان ( )0355قابلیت

همکاران ( )0552پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای

اعتماد این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیر

کرونباخ  1/80و پایایی بازآزمایی آن را  1/77گزارش کردند که

مقیاسهای دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف

نشان دهنده همسانی درونی خوب آزمون است .در نسخه فارسی

احساسات و تفکر عینی به ترتیب  1/72 ،1/73و  1/75و برای نمره

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ،21-ضرایب آلفای کرونباخ برای

کل ناگویی هیجانی  77محاسبه گردید .برای تحلیل دادهها در سطح

ناگویی هیجانی کل و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی

آمار توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و در

احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب

سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس تك متغیری و آزمون

 1/79 ،1/82 ،1/89و  1/72محاسبه شد که نشانه همسانی درونی

تعقیبی بونفرونی با بهرهگیری از نرمافزار  SPSS24استفاده گردید.
يافتهها

خوب مقیاس است .پایایی بازآزمایی مقیاس ناگویی هیجانی
تورنتو 21-در یك نمونه  37نفری در دو نوبت با فاصله چهار هفته

یافتههای پژوهش نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سن

از  r= 1/81تا  r= 1/87برای ناگویی هیجانی کل و زیر مقیاسهای

آزمودنیها در گروه درمان متمرکز بر شفقت  35 ± 2/28سال،

مختلف تأیید شد .روایی همزمان مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو21-

گروه واقعیت درمانی  35/38 ± 2/73سال و درگروه گواه ± 3/32

بر حسب همبستگی بین زیر مقیاسهای این آزمون و مقیاسهای

 38/52سال بود .اطالعات مربوط به تحصیالت و وضعیت تأهل

هوش هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی تأیید

افراد شرکت کننده در پژوهش در جدول  3ارائه شده است.

شد (بشارت2117 ،؛ به نقل از سدیدی و یمینی .)0357 ،در پژوهش
جدول .3داده های توصیفی تحصیالت و وضعیت تأهل آزمودنیها به تفکیك گروهها
گروه درمان متمرکز بر شفقت

متغیر

وضعیت تاهل

گروه واقعیت درمانی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

7

27

8

93

7

27

کارشناسی

9

33

3

21

8

93

کارشناسی ارشد

3

21

0

7

1

1

مجرد

3

21

9

33

3

21

متأهل

3

21

8

92

7

27

مطلقه

3

21

2

03

2

03

زیر دیپلم
تحصیالت

گروه گواه

جدول . 2میانگین و انحراف استاندارد ناگویی هیجانی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در سه گروه
مرحله آزمون

گروه درمان متمرکز بر شفقت

گروه گواه

گروه واقعیت درمانی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

71/73

00/32

38/20

02/27

70/90

02/73

پسآزمون

92/23

8/27

92/02

7/32

70/27

02/30

در جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد متغیر ناگویی هیجانی

کاهش یافته است .میانگین این متغیر در گروه واقعیت درمانی در

ارائه شده است .بر اساس مقادیر مندرج در این جدول ،میانگین

مرحله پیشآزمون  38/20بوده است که در مرحله پسآزمون به

نمرات ناگویی هیجانی در گروه درمان متمرکز بر شفقت در مرحله

 92/02کاهش یافته است .برای بررسی معناداری این تغییرات از

پیشآزمون  71/73بوده است که در مرحله پسآزمون به 92/23

آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیری استفاده شد .استفاده از این
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آزمون نیاز به برقراری پیشفرضهای نرمال بودن توزیع نمرات،

( )p< 1/19 ،f2,42= 1/275و پسآزمون (1/19 ، f2,42= 0/55

همگنی واریانسها ،خطی بودن و همگنی شیب رگرسیون دارد.

< ) pبررسی و تأیید شد .بررسی مفروضه خطی بودن نیز نشان از

مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات با آزمون شاپیرو ویلك بررسی

تأیید این پیش فرض داشت و نهایتا بررسی تعامل گروه و پیش

شد و عدم معناداری این آزمون در پیشآزمون ( = 1/702آماره

آزمون برای بررسی مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون نشان داد

آزمون )p< 1/19 ،و پسآزمون (= 1/379آماره آزمون)p< 1/19 ،

تعاملی بین گروه و پیشآزمون وجود ندارد و این پیشفرض نیز

نشان داد که نمرات گروهها به صورت نرمال میباشد .با استفاده از

برقرار میباشد .با توجه به رعایت شدن مفروضهها ،استفاده از

آزمون لوین ،پیشفرض همگنی واریانس گروهها در پیشآزمون

آزمون تحلیل کوواریانس بالمانع میباشد.

جدول .9نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب تأثیر

پیش آزمون

031839/22

0

031839/22

0733/37

1/110

-

اثر گروه (پس آزمون)

0720/97

2

871/78

00/79

1/110

1/33

خطا

3137/21

20

72/17

-

-

-

مجموع

039302/10

29

-

-

-

-

جدول .3نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین سه گروه در متغیر پژوهش
متغیر
ناگویی هیجانی

گروه I

گروه J

تفاوت میانگین ()I-J

درمان متمرکز بر شفقت

واقعیت درمانی

1/25

3/01

درمان متمرکز بر شفقت

گواه

-03/82

3/01

واقعیت درمانی

گواه

-07/03

3/01

خطای استاندارد

سطح معناداری
1/227
1/110
1/110

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  9نشان میدهد ،پس از

بونفرونی حاکی از آن بود که هر دو مداخله درمان متمرکز بر

تعدیل اثر پیشآزمون ،بین پسآزمونهای سه گروه درمان متمرکز

شفقت و واقعیت درمانی در بهبود ناگویی هیجانی مؤثر بودهاند.

بر شفقت ،واقعیت درمانی و گواه تفاوت معنادار وجود دارد

همچنین بین اثربخشی دو روش درمانی تفاوت معنیداری وجود

( )p> 1/10 ،F= 00/79که مقایسه دو به دوی این گروهها با استفاده

نداشت و هر دو مداخله دارای اثربخشی یکسانی بودند .مطالعهای

از آزمون بونفرونی (جدول  )3حاکی از آن است که هر دوگروه

که نتایج آن به صورت مستقیم در راستای یافتههای این پژوهش

درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی نسبت به گروه گواه

باشد ،مشاهده نشد ،اما نتایج این مطالعه با یافتههای تحقیقات کارتر

تفاوت معنادار ایجاد کردهاند ( )p> 1/10که نشان از اثربخشی این

و همکاران ( ،)2121ریبریو داسیلوا و همکاران ( ،)2105اندرسون و

دو درمان بر ناگویی هیجانی دارد .مقایسه میانگینهای گروههای

راسمن ( ،)2107الو و گوا ( ،)2109وزیری و همکاران ()2102

تحت این دو درمان نیز نشان میدهد که هر دو رویکرد درمانی

بهارگاوا ( )2103کیم ( ،)2119قاسمی و همکاران ( )0358و قریشی

باعث بهبود ناگویی هیجانی گردیدهاند .اما نتایج آزمون بونفرونی

و بهبودی ( )0353که اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت

برای مقایسه دو درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی تفاوت

درمانی را در جوامع گوناگون تأیید نموده بودند ،همسو میباشد.

معناداری را نشان نمیدهد ( )p< 1/19که به معنای اثربخشی تقریبا

در تبیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود ناگویی
هیجانی میتوان گفت آموزش ذهن مشفق ،بخش اصلی درمان

یکسان این دو درمان بر بهبود ناگویی هیجانی است.
بحث و نتيجهگيری

متمرکز بر شفقت را تشکیل میدهد .این فرآیند دو هدف اصلی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر

دارد ،اولین هدف این است که به مراجعان کمك شود ،سیستم

شفقت و واقعیت درمانی بر ناگویی هیجانی در مددجویان مرد

تسکین دهندگی خود را ارتقاء دهند و از آن استفاده کنند تا

زندانی انجام شد .نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری و آزمون

سیستمهای انگیزشی و حالتهای عاطفی خود (مثال ترس ،خشم یا
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انزجار) را تنظیم کنند .دومین هدف این است که از طیفی از

ذهنآگاهی را افزایش میدهد و سبب میشود که افراد خودآگاهی

تکنیكها استفاده شود تا به افراد کمك کنیم یك سیستم انگیزشی

بیشتری را به دست آورند و با تکیه بر آن ،سیستم جنگ و گریز مغز

شفقتآمیز را به دست آورده و ظرفیتهای خود برای ارائه شفقت

را به تعویق انداخته و کم کم مغز را از واکنش های خودکار مبتنی

نسبت به دیگران ،دریافت شفقت از دیگران و شفقت به خود را

بر دفاع از خود رها سازند .بنابراین آموزش شفقت خود در فرآیند

افزایش دهند (راس ،مك اینتری و ریمس .)2108 ،مددجویان

درمان میتواند موجب انسجام هیجانی ،تطبیق رفتارهای سازشی

زندانی نجواهای درونی منفی و خودانتقادگری دارند و حجم

جدید و ارزیابی هیجانهای مثبت و منفی شود و در مجموع ناگویی

احساسات منفی ناشی از قرار داشتن در زندان ،دوری از خانواده و

هیجانی را بهبود بخشد.

دوستان و معلق ماندن آرزوها و اهداف آرمانی زندگیشان ،آنها را

در تبیین اثربخشی واقعیت درمانی در بهبود ناگویی هیجانی می

دچار پریشانی نموده و به ناگویی هیجانی مبتال کرده است .در

توان گفت روانشناسان اجتماعی بخشی از واریانس مربوط به بروز و

درمان متمرکز بر شفقت که تمرکز بر روی تغییر هیجانهای منفی و

ترویج رفتارهای نابهنجار در محیط زندان را به عدم تنظیم سیستم-

افزایش هیجان های مثبت است ،از طریق تغییر نجواهای سرزنش

های هیجانی زندانیان مرتبط میدانند ،زیرا تعداد قابل توجهی از این

گرایانه به خودگوییهای مثبت ،همدالنه و مبتنی بر درک بشریت

افراد قادر به تنظیم هیجانات خود نیستند و با محیط ،خود و دیگران

ناقص انسانها ،با وضوح بیشتری ،بهرهگیری از لحن و صدای

بیگانه اند (برموند و همکاران .)2101 ،از آنجایی که افراد زندانی

درونی مثبت و مشفقانه تقویت شده و افراد قادر میشوند برای

معموال درمانده شده و زندگی در زندان برای آنها تکراری و بدون

احساس ضروری امنیت ،تالش بیشتری انجام دهند .انجام و تکرار

هدف دنبال میشود و همین امر در افزایش رکود ،رخوت و

تمرینهایی از جمله تنفس تسکین بخش برای ایجاد الگوهای

هیجانات منفی و اختالالتی همچون ناگویی هیجانی مؤثر است ،در

داخلی ایمن و مشفقانه میتواند یك محیط مطلوب برای مقابله با

جریان درمان ،رویکرد واقعیت درمانی به مددجویان زندانی کمك

تنظیم خلق ،حل تعارضات هیجانی و تغییرات درمانی فراهم کند

نمود تا به جای کنترل بیرونی ،نظریه انتخاب یا روانشناسی کنترل

(هریوتمیتلند ،مك کارتیجونز ،النگدن و گیلبرت.)2105 ،

درونی را برگزینند و بپذیرند که تنها خود فرد میتواند برای خودش

مداخالت متمرکز بر شفقت ،به افراد کمك میکند که در

کاری انجام دهد و با فعالسازی رفتاری ،تعیین اهداف عینی و

پاسخ به تجارب منفی ،خودشفقتی را تقویت کنند .در چارچوب

آرزوهای شخصی و تالش رفتاری و متعهدانه برای رسیدن به آنها،

درمان ،افراد از طریق انواع مداخالت ،میآموزند که ذهن شفقت

احساسات مثبت بیشتری پدیدار خواهد شد .پذیرش مسئولیت در

ورز را پرورش داده و درکشان را از رنجی که احساس میکنند،

زندگی شخصی و تقویت روحیه برای انجام رفتارهای جهتدار

گسترش دهند (گیلبرت .)2101 ،از آنجا که افراد مبتال به ناگویی

برای رسیدن به اهداف و آرزوها از مزایای مهم رویکرد واقعیت

هیجانی ،تهییجهای بدنی نابهنجار را بزرگ میکنند ،نشانههای بدنی

درمانی است (ووبلدینگ .)2103 ،تجربه برقراری ارتباط با افراد

انگیختگی هیجانی را بد تفسیر میکنند و درماندگی هیجانی را از

گروه و برآورده شدن نیازهای اساسی همچون دوستی و احساس

طریق شکایتهای بدنی نشان میدهند (لوآس و همکاران،)2109 ،

آزادی در جلسات گروهی ،نتایج مهمی از جمله احساس کنترل بر

آموزش شفقت به خود در فرآیند درمان متمرکز بر شفقت به

خویشتن و زندگی شخصی و پذیرش مسئولیت رفتار و تالش برای

آزمودنیها سبب رشد هوشمندانه و توانایی تعدیل احساسات

بهبود شرایط را به همراه دارد که سبب کاهش خودگوییهای منفی

ناخوشایند ،توانایی درگیر شدن و ارتباط مناسب با یك هیجان منفی

شده و به کاهش اضطراب و افسردگی و به تبع آن ناگویی هیجانی

به صورت مناسب و توانایی کنترل عاقالنه هیجانها شده و با تعدیل

کمك میکند.

هیجانهای منفی و افزایش هیجانهای خوشایند سبب بهبود

در تبیین نتایج میتوان اضافه کرد ،در جریان واقعیت درمانی

تفسیرهای شناختی از هیجانات و افزایش تحمل پریشانی و در نهایت

افراد میآموزند علی رغم اینکه تجربههای گذشته بر رفتار و

بهبود ناگویی هیجانی آزمودنیها میگردد .تالش برای آگاهی از

احساسات کنونی شخص مؤثر است ،اما تعیین کننده شرایط کنونی

هیجانها و توسعه چشمانداز شخصی از هیجانها ،خودآگاهی و

فرد نیست ،بلکه میزان مسئولیتپذیری و به رسمیت شناختن و
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احترام به واقعیت موجود و شیوهای که برای ارضای نیازها انتخاب

الگوهای رفتاری ناکارآمد ،غیرواقعی و نامهربانانه هستند ،بنابراین

میشود ،احساسات و رفتار کنونی فرد را تعیین میکند (صادقیان،

طبیعی است که هر دو رویکرد به یك اندازه بر بهبود ناگویی

فخری و حسنزاده .)0358 ،بنابراین آنچه امروز احساس میکند،

هیجانی زندانیان تأثیرگذار باشند .از طرفی میتوان گفت به دلیل

نتیجه نوع انتخابهای افراد است و آنچه فردا تجربه میشود ،به

تجربه برخی عوامل مشترک در هر دو گروه درمانی همچون فرصت

اعمال و رفتار ما و شیوههای برآورده نمودن نیازهای انسانی بر می

شرکت در گروه ،به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات ،برقراری

گردد و ناگویی هیجانی نیز نوعی اختالل برآمده از حجم باالی

ارتباطات انسانی و خودافشایی مؤثر و مفید هر دو رویکرد تأثیر

احساسات منفی ناشی از رفتارهای انتخاب شده فرد است .همچنین

یکسانی داشته اند .همچنین ممکن است تفاوتهای درمانی ناشی از

واقعیت درمانی با ایجاد محیط پذیرا و حمایتکننده ،ایجاد شرایط

درمانها در بلندمدت آشکار شود که نیازمند پیگیری است .دلیل

خود افشاگری کمك کننده و افزایش آگاهی از خود ،زمینهای

دیگری که می توان درباره اثربخشی یکسان دو رویکرد بیان داشت،

فراهم میکند تا برداشت ذهنی فرد از مشکالت را فرمولبندی،

این است که اعضای گروهها را زندانیان تشکیل دادهاند و در زندان

شفافسازی و اولویتبندی کند تا از طریق رفتار و تفکرش تغییر

بودن باعث میشود ،تالشهای مسئوالنه آنها تغییر چندانی را به

یابد .در واقعیت درمانی افراد با خود ارزیابی ،تمرکز را از رفتاری

دلیل محدودیت های برنامه رفتاری در زندان ایجاد نکند و آنها

که خارج از کنترل فرد است ،برداشته و برجنبههای قابل کنترل

اجازه الزم را برای اعمال تغییرات درمانی در سطح وسیع در زندگی

تمرکز میکنند تا از طریق گفتگوی درونی مثبت ،هیجانهای منفی

خود نداشته باشند ،لذا هر دو رویکرد توانستهاند به یك میزان

و ناکارآمد کاهش یابد و بر توانمندیها تأکید شود (ووبلدینگ،

تغییرات درمانی را ایجاد نمایند.

 .)2103با افزایش توانمندیها و احساسات مثبت برآمده از آن،

از دستاوردهای این پژوهش میتوان در دو سطح نظری و عملی

زمینه جسمانی و روانی الزم را برای رهایی از ناگویی هیجانی فراهم

به این شرح نتیجهگیری کرد .در سطح نظری نتایج این پژوهش می-

میگردد.

تواند نتایج پژوهشهای پیشین را تأیید کند .در سطح عملی ،یافته

همچنین در توجیه اثربخشی یکسان درمان متمرکز بر شفقت و

های پژوهش حاضر میتواند برای تدوین برنامههای آموزشی و

واقعیت درمانی در بهبود ناگویی هیجانی نیز میتوان گفت درمان

درمانی مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اینکه این مطالعه بر روی

متمرکز بر شفقت به این واقعیت میپردازد که خودشفقتی و

مددجویان مرد زندانی شهر الیگودرز انجام شد ،لذا در تعمیم نتایج

مهرورزی پیامدهای بسیار مطلوبی در مقایسه با خودانتقادی و خود

آن به دیگر جوامع و شهرها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

سرزنشگری دارد و این مهم حداقل در ذهن تأیید شده است و

خودگزارشی بودن ابزار مورد استفاده و شیوه نمونه گیری هدفمند

مسئولیت تغییر آن بر عهده مراجع است .از طرفی واقعیت درمانی نیز

از محدودیتهای این پژوهش است که توجه به آن ضروری می

اساسا رویکردی در این باب است که آنچه در واقعیت میخواهید و

باشد .در اغلب پژوهشهای علوم رفتاری ،معموال متغیرهای

آرزو میکنید باید رفتارها ،افکار و انگیزههایی در جهت رسیدن به

مداخلهگر زیادی به جز متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد

آن داشته باشید و برای آن تالش کنید (صاحبی .)0353 ،همانطور

پژوهش میشوند و متغیرهای وابسته را تحت تأثیر خود قرار می-

که مشاهده میشود وقتی بنیان درمانها مشابه یکدیگر باشد ،اگرچه

دهند .اینگونه متغیرها غالبا به سختی شناسایی میشوند و حذف

فنونی متفاوت را به کارگیرند ،اما در نهایت نتایج مشابهی به بار

اثرات آنها بسیار دشوار است .لذا نادیده گرفتن اثرات اینگونه

خواهند آورد .آنچه این دو رویکرد را در اثربخشی بر بهبود ناگویی

عوامل ،ممکن است زمینه کاهش تکرارپذیری نتایج را فراهم نماید.

هیجانی در زندانیان هم ارز قرار میدهد ،این نکته است که اساسا هر

شیوههای آزمایش توسط یك درمانگر اجرا شده که میزان مهارت

دو درمان بر ذهن واقعیت محور آگاه تأکید ویژه دارند؛ ذهنی که

درمانگر ،برداشت شخصی او از این روشهای درمانی و کال تعامل

برنامهریز ،تجهیز کننده نیروهای درونی و بیرونی برای رسیدن به

فنون و اصول این روشها با شخصیت و ویژگیهای درمانگر ،امری

اهداف مناسبی همچون آرامش و دوری از استرس و نگرانی است.

است که نباید آن را نادیده گرفت .پیشنهاد میشود ،پژوهشگران در
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1111

دوره  ،05شماره ،59زمستان(بهمن) 0355

مجله علوم روانشناختی

تفاوتهای فردی موجود بین آزمودنیها را در نظر گرفت و یافته

سازی شده و دانشآموزان عادی .مجله علوم روانشناختی،

های به دست آمده را با توجه به آن تفسیرکرد .پیشنهاد میگردد در

.739-772 ،)51(05
عاشوری ،محمد و قاسمزاده ،سوگند ( .)0357اثربخشی آموزش ایمن

پژوهشهای آینده ،مداخالت انجام شده در این پژوهش برروی

سازی روانی بر ناگویی هیجانی ،خودتعیینگری و جهتگیری

مددجویان زن زندانی نیز انجام شود .پیشنهاد میگردد در تحقیقات

زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی .مطالعات روانشناختی،)2(02 ،

آتی مطالعه پیگیری نیز در طرح پژوهش گنجانده شود تا امکان

.7-23

ارزیابی پایداری تغییرات مثبت در شرکتکنندگان فراهم شود .با

فالحیان ،معصومه؛ حاتمی ،حمیدرضا؛ احدی ،حسن و اسدزاده ،حسن

توجه به اینکه هر دو روش درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت

( .)0358مقایسه اثربخشی آموزش واقعیت درمانگری و شناخت

درمانی در بهبود ناگویی هیجانی تأثیر مثبت و معنادار داشتهاند ،به

درمانگری مبتنی بر ذهنآگاهی بر بلوغ عاطفی نوجوانان .مجله

محققان پیشنهاد میگردد که در تحقیقات آتی خود به جای دو

علوم روانشناختی.337-372،)78(08 ،

گروه آزمایش ،از سه گروه آزمایش استفاده کنند؛ دو گروه

قاسمی ،ندا؛ گودرزی ،میترا و غضنفری ،فیروزه ( .)0358اثربخشی درمان

آزمایش همانند تحقیق حاضر باشد و در گروه سوم از ترکیب

مبتنی بر شفقت بر نظمجویی شناختی هیجان ،مهارتهای ذهن

درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی استفاده شود تا این نتیجه

آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه افراد مبتال به اختالل

حاصل شود که آیا ترکیب این دو رویکرد میتواند اثربخشتر از

اضطراب افسردگی مختلط .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،

بکارگیری آنها به صورت جداگانه باشد یا خیر؟ پیشنهاد میشود

.029-033 ،)32( 5
قریشی ،منصوره و بهبودی ،معصومه ( .)0353اثربخشی آموزش واقعیت

درمان متمرکز بر شفقت و واقعیت درمانی در قالب کارگاه های

درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی

آموزشی به روانشناسان ومشاوران شاغل در زندانها آموزش داده

تحصیلی دانشآموزان دختر .سالمت اجتماعی-223 ،)3(2 ،

شود تا بتوانند از مفاهیم درمانی این رویکردها در راستای کمك به

.233

ارتقای سالمتروان زندانیان استفاده نمایند .با توجه به سودمندی

کامکار ،شبنم؛ فرخی ،نورعلی؛ سلیمی بجستانی ،حسین و مردانیراد،

مداخالت انجام شده در این پژوهش ،به مدیران و مسئوالن زندان

مژگان ( .)0355تدوین و آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد

های سراسر کشور پیشنهاد میگردد شرایط و امکانات الزم را جهت

دانشجویان بر اساس متغیرهای تحمل پریشانی و تمایز یافتگی با

برگزاری کارگاههای آموزشی با محوریت درمان متمرکز بر شفقت

میانجیگری ناگویی هیجانی .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف
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