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مقاله پژوهشی

نقش دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی عالئم اختالل
استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب
سجاد بشرپور ،*1معصومه شفیعی
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تاریخ پذیرش95/6/21 :

تاریخ دریافت95/4/10 :

چکیده:
زمينه و هدف :عوامل روانشناختی می توانند ميانجی رابطه بين تجربه رویدادهای آسيب زا و عالئم اختالل
استرس پس از سانحه باشند .با توجه به اهميت این امر ،پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش دلسوزی به خود و
انعطاف پذیری شناختی در پيش بينی عالئم اختالل استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسيب
انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه توصيفی به روش همبستگی انجام گرفت .نمونه ی مورد مطالعه شامل  120نفر
آزمودنی بود که به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای از بين افراد آسيب دیدهای انتخاب شدند که در نيمه دوم
سال  1394تحت حمایت کميته امداد شهرستان گيالن غرب بودند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های
اطالعات جمعيت شناختی ،اختالل استرس پس از سانحه ( ،)Mississippiدلسوزی به خود ( )SCSو توانایی های
شناختی ( )CAQاستفاده شد .داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پيرسون و
تحليل رگرسيون خطی چندگانه و به وسيله نرم افزار  SPSSتجزیه و تحليل شد.
یافته ها :ضرایب همبستگی پيرسون نشان داد که عالئم اختالل استرس پس از سانحه با دلسوزی به خود
( )P>0/05 ،r=-0/22و انعطاف پذیری شناختی ( )P>0/001 ،r=-0/63ارتباط منفی و معنی داری دارد .نتایج
تحليل رگرسيون نيز نشان داد که دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی  %44از واریانس این اختالل را
پيش بينی می کنند.
نتيجه گيری :نتایج این مطالعه نشان داد که دلسوزی نسبت به خود در برابر رویدادهای ناگوار و انعطاف پذیری
شناختی می تواند از فرد در مقابل بروز عالئم اختالل استرس پس از سانحه محافظت کند.
واژه های کليدی :دلسوزی به خود ،انعطاف پذیری شناختی ،اختالل استرس پس از سانحه ،رویداد آسيب زا.

مقدمه:
مواجهه با رویدادهای آسیب زا خطر ابتال به اختالل

جنگ ،شکنجه ،بالهای طبیعی ،حمله ،تجاوز و سوانح

استرس پس از سانحه یا )PTSD (Posttraumatic stress disorder

جدی نظیر تصادف با ماشین و آتشسوزی ساختمان

را افزایش می دهد ( .)1بی شک رویدادهای آسیب زا

ناشی شده باشد (.)2

پیامدهای مخرب ،گسترده و عمیقی بر روان آدمی دارد.

اختالل استرس پس از سانحه یکی از اختالالت

رویداد آسیب زایی که موجب اختالل استرس پس از

منحصر به فرد ،پیچیده و مزمنی است که عالئم آن

سانحه می شود ،به قدری ناتوان کننده است که تقریباً

عبارت است از سه بعد برانگیختگی مفرط ،اجتناب و

هرکسی را از پا درمیآورد .این فشار می تواند از تجربه

کرختی ( )Numbleو تجربه مجدد رویداد آسیب زا در
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قالب رویا یا فلش بک ) .)3( (Flashbacksاین نشانه ها

به خود ،درک و فهم و نگرش غیر ارزیابانه نسبت به

تأثیر به سزایی بر کیفیت زندگی افراد دارد و عملکرد

نارسایی ها و شکست های خویش و بازشناسی تجربیات

شغلی ،اجتماعی و تحصیلی آن ها را تحت تأثیر قرار

رایج فرد ،تعریف می شود ( .)7دلسوزی به خود ،به

می دهد (.)4

دلیل اینکه به افراد کمک می کند تا احساس امنیت،
پیوستگی و آرامش هیجانی داشته باشند ،می تواند

اختالل استرس پس از سانحه پدیده ای نسبتاً
نادر است .به طور کلی شیوع این اختالل در ایاالت
متحده ،در طول عمر با استفاده از مالک

بهزیستی فرد را ارتقا دهد (.)8

های DSM-5

بنابراین افزایش دلسوزی به خود به عنوان یک

در سن  75سالگی %8/7 ،است .شیوع  12ماهه در

حوزه مهمی از مداخله برای افراد مواجهه شده با

بزرگساالن این کشور  %3/5است ( .)3شیوع اختالل

رویدادهای آسیب زا قلمداد می شود (Szeligowski .)9

استرس پس از سانحه در پرستاران مراکز اورژانس

و همکاران در مطالعه ای نشان دادند که ارتباط مثبت و

بیمارستانی و کارکنان مراکز آتش نشانی را به ترتیب

معنی داری بین ترس از دلسوزی به خود و عالئم اختالل

 %14و  %8گزارش کرده اند (.)5

استرس پس از سانحه در میان افرادی که عدم انعطاف

این شواهد نشان می دهد که مواجهه با

پذیری روانی باالتر داشتند ،وجود دارد ( Miron .)6و

رویدادهای آسیب زا ،خطر احتمال ابتال به اختالل

همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دو

استرس پس از سانحه ( )PTSDرا افزایش می دهد ،ولی

جزء مثبت و منفی دلسوزی به خود بهترین پیش بینی

همه افراد بعد از تجارب آسیب زا دچار عوارض

کننده تغییرات در سالمت روانی ،عالئم  PTSDو عدم

روانشناختی نمی شوند .این ناهمخوانی ()Discrepancy

انعطاف پذیری شناختی است ( .)9همچنین نتایج

آشکار بین میزان مواجهه با رویداد آسیب زا و شیوع

پژوهش  Zellerو همکاران حاکی از آن است که

اختالل استرس پس از سانحه این سوال اساسی را در

جنبه های دلسوزی به خود به عنوان یک عامل حفاظتی

ذهن مطرح می کند که چه عوامل کمک کننده و

قابل انعطاف برای پیامدهای آسیب شناسی روانی ناشی

خطرزایی ( )Risk factorsبرای اینکه شخص پس از

از رویدادهای آسیب زا عمل می کند (.)10
عالئم مربوط به مزاحمت خوشه ی دیگری از

مواجهه شدن با حوادث آسیب زا به اختالل استرس پس

عالئم اختالل استرس پس از سانحه است که در آنها

از سانحه دچار شود تأثیر می گذارد؟
به نظر می رسد ،یکی از ویژگی های شخصیتی

فرد از افکار و عواطف مزاحم و عودکننده مرتبط با

که با عالئم اختالل استرس پس از سانحه ارتباط داشته

رویداد آسیب زای تجربه شده رنج می برد .به نظر

باشد و ممکن است بهعنوان یک عامل حفاظتی در برابر

می رسد که نقص در انعطاف پذیری شناختی

عالئم این اختالل عمل نماید ،دلسوزی به خود

( )Cognitive flexibilityعاملی مهم در این خوشه

( )Self-compassionاست ( .)6دلسوزی به خود یک

عالئم باشد ( .)11در حال حاضر اتفاق نظری در مورد

شکل سالم خود پذیری است که بیانگر میزان پذیرش و

چگونگی تعریف این مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد؛

قبول جنبه های نامطلوب خود و زندگی است و به معنی

بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان

پذیرش احساسات آسیب پذیر ،مراقبت و مهربانی نسبت

ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف
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کرده اند که این ارزیابی در موقعیت های مختلف تغییر

حفاظتی در برابر شکل گیری و تداوم اختالالت روانی و

می کند (.)12

به خصوص عدم مطالعات الزم در زمینه ی متغیرهای

انعطاف پذیری شناختی ،دلسوزی به خود،

مورد نظر در داخل ایران ،همچنین در تمام مطالعات

سازه های مرتبط با مداخالت ذهن آگاهی هستند که با

انجام گرفته رویداد آسیب زای تجاوز جنسی و جنگ

ابعاد مختلف سالمت روانی ارتباط دارند و به عنوان

مورد بررسی قرار گرفته است ،اما پژوهش حاضر با

جنبه اساسی بهداشت روانی برای به دست آوردن

هدف تعیین نقش دلسوزی به خود و انعطاف پذیری

سالمتی روان شناختی عمل می کند ( .)14،13در مطالعه

شناختی در پیش بینی عالئم اختالل استرس پس از

 Dickو همکاران نشان دادند که افزایش انعطاف پذیری

سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب انجام گرفت.

شناختی با کاهش عالئم  PTSDهمراه است (.)11
 Mironو همکاران بیان کردند که ارتباط مثبت

روش بررسی:

معنی داری بین ترس از دلسوزی به خود و عالئم PTSD

وجود دارد ( .)9در مطالعه ای  Caldwellو همکاران

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع

دریافتند که بین کنترل شناختی ،انسجام هیجانی و شدت

همبستگی بود .جامعه ی آماری شامل تمام افرادی بود

رویدادهای آسیب زای گذشته و انعطاف پذیری

که در نیمه ی دوم سال  1394به دلیل مواجه شدن با

شناختی و عاطفی ارتباط وجود دارد (.)15

حداقل یک رویداد آسیب زا (از جمله فوت عزیزان،

بر مبنای شواهد موجود مواجهه با رویدادهای

اعتیاد همسر ،بیماری جدی خود یا بستگان ،زندانی شدن

آسیب زا به دلیل اثرات وسیع و ویرانگر آن بر

همسر یا عضوی از خانواده و طالق) ،تحت حمایت

کارکردهای روانی و رفتاری و اختالل در فرآیند رشد

کمیته امداد شهرستان گیالن غرب از استان کرمانشاه

یکی از مسائل عمده سالمت این افراد به حساب

بودند ( .)N=1718با توجه به حداقل حجم نمونه در

می آید؛ اما باید توجه داشت که رویدادهای آسیب زا

تحقیقات همبستگی که به ازای هر متغیر پیش بین،

لزوماً به عالئم اختالل استرس پس از سانحه منجر

 30نفر ذکر شده است ( .)16در این مطالعه به دلیل

نمی شوند ،به این دلیل شناسایی عوامل حفاظتی و

داشتن دو متغیر پیش بین ،تعداد  60نفر کفایت می کرد،

خطرآفرین ابتال به عالئم این اختالل به دنبال تجربه

ولی برای افزایش اعتبار بیرونی مطالعه ،تعداد  120نفر

رویدادهای آسیب زا می تواند اهمیت زیادی داشته

به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .با توجه به توزیع

باشد .به نظر می رسد که سازه های دلسوزی به خود و

متفاوت آزمودنی ها در جامعه آماری که نزدیک به

انعطاف پذیری شناختی دو مورد از متغیرهای اساسی

 %73آن ها زن و  %27آن ها مرد بودند ،از روش

مرتبط با عالئم این اختالل در افراد مواجهه شده با

نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد تا توزیع

رویدادهای آسیب زا بوده و می توانند به عنوان یک

آزمودنی ها در نمونه آماری متناسب با جامعه باشد .به

عامل حفاظتی در برابر عالئم اختالل استرس پس از

این ترتیب  88زن و  32مرد به عنوان نمونه انتخاب شده

سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب عمل کنند .با توجه

و در این پژوهش شرکت کردند .برای جمع آوری

به اهمیت این امر و لزوم شناسایی عوامل روان شناختی

اطالعات نیز از مقیاس اختالل استرس پس از سانحه
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می سی سی پی ،مقیاس دلسوزی به خود و پرسشنامه

احتساب نمرات معکوس) نمره کلی دلسوزی به خود را

توانایی های شناختی استفاده شد.

به دست می دهد ( .)19پژوهش های مربوط به

مقیاس اختالل استرس پس از سانحه می سی سی پی

اعتباریابی مقدماتی این پرسشنامه نشان داده اند که همه

Posttraumatic Stress Disorder Scale Mississippi

این  6مقیاس همبستگی درونی باالیی با هم دارند و

توسط  Keaneو همکاران ساخته شده است .این مقیاس

تحلیل های عاملی تأییدی نیز نشان داده اند که یک

خود گزارشی است و برای ارزیابی شدت نشانه های

عامل مجزای دلسوزی به خود این همبستگی درونی را

اختالل استرس پس از سانحه به کار برده می شود .این

تبیین می نماید .ثبات درونی این پرسشنامه به روش

مقیاس  35آیتم دارد که آزمودنی ها به این آیتم ها با

آلفای کرونباخ در تحقیقات گذشته  0/92و آزمون

یک مقیاس پنج درجه ای (غلط ،به ندرت درست،

مجدد آن  %0/92گزارش شده است ( .)19این مقیاس

گاهی درست ،خیلی درست ،کامالً درست) پاسخ

در ایران توسط بشرپور اعتباریابی شده است ،نتایج

می دهند که این گزینه ها به ترتیب  4،3،2،1و 5

تحلیل عامل اکتشافی 6 ،عامل با مقادیر ویژه بیشتر از

نمره گذاری می شود .دامنه کل نمرات یک فرد از

یک را آشکار کرد که در مجموع  %43/47از کل

 35تا  175خواهد بود .نمره  107و باال بیانگر وجود

واریانس را تبیین کردند .ضرایب آلفای کرونباخ خرده

اختالل استرس پس از سانحه خواهد بود .زمان تکمیل

مقیاس ها و نمره کلی این پرسشنامه بر روی یک نمونه

این مقیاس  10تا  20دقیقه خواهد بود .این مقیاس

ایرانی در دامنه  0/65تا  0/92به دست آمد (.)20
پرسشنامه توانایی های شناختی

ضریب همسانی درونی باالیی دارد .این ضریب پایایی

)(CAQ

از طریق آلفای کرونباخ  0/86تا  0/94به دست آمده

 Cognitive Abilities Questionnaireیک مقیاس

است .ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس باال گزارش

خود گزارشی  30سوالی است که توسط نجاتی ،ساخت

شده است .این مقیاس از اعتبار باالیی برخوردار است و

و اعتباریابی شده است .این مقیاس  7عامل مجزای

همبستگی خوبی با دیگر ابزارهای سنجش اختالل

(حافظه ،کنترل مهاری و توجه انتخابی ،تصمیم گیری،

استرس پس از سانحه دارد ( .)17این مقیاس در ایران

برنامه ریزی ،توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و انعطاف

توسط گودرزی ،اعتباریابی شده است و ضریب آلفای

پذیری شناختی) را در برمیگیرد .آزمودنی ها به

کرونباخ آن برابر  0/92گزارش شد (.)18

سواالت این مقیاس در پنج نقطه ای از یک (تقریباً

یک مقیاس خود گزارشی  26سوالی ،مقیاس

هرگز) تا پنج (تقریباً همیشه) پاسخ می دهند .آلفای

دلسوزی به خود  (SCS) Self-Compassion Scaleاست که

کرونباخ پرسشنامه  0/83به دست آمد ( .)21در این

توسط  Neffساخته شد .این مقیاس  6خرده مقیاس؛

پژوهش از خرده مقیاس انعطاف پذیری شناختی این

مهربانی به خود ،خود داوری ،انسانیت مشترک ،انزوا،

آزمون استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این خرده

ذهن آگاهی و همدردی بیش از حد را در برمیگیرد.

مقیاس بر روی آزمودنی های مطالعه حاضر  0/76به

آزمودنی ها به سواالت این مقیاس در مقیاس لیکرت

دست آمد.

 5نقطه ای از تقریباً هرگز (صفر) تا تقریباً همیشه ()4

اجرای این پژوهش به این صورت بود که بعد از

پاسخ می دهند .میانگین نمرات این  6مقیاس نیز (با

هماهنگی های الزم اداری و مراجعه به کمیته امداد شهر
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گیالن غرب (در این شهرستان فقط یک مرکز برای

مطالعه شرکت داشتند .از کل  120نفر 60 ،نفر ()%50

کمیته امداد وجود داشت) لیست تمامی مراجعینی که در

آن ها مجرد 22 ،نفر ( )%18/3آن ها متأهل 23 ،نفر

نیمه ی دوم سال  1394تحت حمایت کمیته امداد قرار

( )%19/17آن ها مطلقه و  15نفر ( )%12/5آن ها بیوه

گرفته بودند ،در اختیار قرار گرفت .بعد از انتخاب

بودند .از نظر تحصیالت  16نفر ( )%13/3تحصیالت

نمونه ی آماری و تبیین اهداف پژوهشی از آن ها

ابتدایی 11 ،نفر ( )%2/9تحصیالت راهنمایی 46 ،نفر

درخواست شد ،به پرسشنامه های اطالعات جمعیت

( )%38/8تحصیالت دبیرستان 43 ،نفر ()%35/8

شناختی (جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت،

تحصیالت کارشناسی 4 ،نفر ( )%3/3تحصیالت

وضعیت اشتغال ،میزان درآمد خانواده و نوع رویداد

کارشناسی ارشد داشتند .از نظر وضعیت شغلی  15نفر

آسیب زا) ،مقیاس اختالل استرس پس از سانحه می سی

( )%12/5آن ها شغل آزاد و  105نفر ( )%87/5آن ها

سی پی ،مقیاس دلسوزی به خود و خرده مقیاس

بی کار یا خانه دار بودند .از نظر وضعیت اقتصادی

توانایی های شناختی که از نوع پرسشنامه های خود

 78نفر ( ) %65درآمد پایین تر از  300هزار تومان و

گزارشی بودند ،به صورت انفرادی و با حضور

 42نفر ( )%35آن ها بین  300تا  500هزار تومان

پژوهشگر پاسخ دهند .تجربه ی حداقل یک رویداد

داشتند .از نظر نوع رویداد آسیب زا  36نفر ()%30

آسیب زا ،عضویت در کمیته امداد شهر گیالن غرب،

فوت عزیزان 12 ،نفر ( )%10اعتیاد همسر 32 ،نفر

وقوع رویداد آسیب زا در طول دو سال اخیر و داشتن

( )%26/7بیماری جدی یا معلولیت یک عضو

سواد خواندن و نوشتن جهت پاسخگویی به پرسشنامه ها

خانواده 17 ،نفر ( )%1/2زندانی شدن همسر یا عضوی

مالک های ورود و داشتن هر نوع بیماری طبی ،عالئم

از خانواده و  23نفر ( ) %19/2طالق بودند که در این

روان پریشی ،عدم انگیزه برای مشارکت در پژوهش نیز

پژوهش شرکت کردند.

مالک های خروج آزمودنی ها از مطالعه بود .در این
پژوهش ،تمام آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار نمرات

آزادی کامل داشته و قبل از تکمیل پرسشنامه رعایت

آزمودنی ها در متغيرهای دلسوزی به خود ،انعطاف

مالحظات اخالقی اهداف پژوهش به آن ها توضیح داده

پذیری شناختی و مولفه های آن ها

شد و به آن ها اطمینان داده شد که اطالعات جمعآوری
شده به صورت گروهی تحلیل خواهد شد .داده های

مولفه

ميانگين

انحراف معيار

مهربانی به خود

12/79

5/78

جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های ضریب

خود داوری

14/51

1/91

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با

انسانيت مشترک

10/32

4/18

انزوا

12/35

2/67

ذهن آگاهی

10/59

4/63

همدردی افراطی

12/29

2/65

نمره کلی دلسوزی به خود

72/89

13/73

انعطاف پذیری شناختی

12/2

3/64

PTSD

98/81

25/85

استفاده از نرم افزار  ،SPSSتجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:
تعداد  120نفر ( 32مرد و  88زن) با میانگین
سنی  29/49سال و انحراف استاندارد  10/16در این
16
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دلسوزی و انعطاف پذیری در پیش بینی عالیم اختالل استرس

جدول شماره  ،1میانگین و انحراف معیار نمرات

هم دردی افراطی ( )P>0/001 ،r=0/46ارتباط مثبت و

آزمودنی ها در متغیرهای دلسوزی به خود ،انعطاف

معنی داری دارد ،اما با مهربانی به خود (،r=-0/38

پذیری شناختی و زیر مولفه های آن ها را نشان می دهد.

 ،)P>0/001انسانیت مشترک (،)P>0/001 ،r=-0/36

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در جدول شماره

ذهنگرایی ( ،)P>0/001 ،r=-0/36نمره کلی دلسوزی به

 1نشان می دهد که اختالل استرس پس از سانحه با خود

خود ( )P>0/05 ،r=-0/22و انعطاف پذیری شناختی

داوری ( ،)P>0/001 ،r=0/49انزوا ( )P>0/001 ،r=0/42و

( )P>0/001 ،r=-0/63ارتباط معکوس دارد.

جدول شماره  :2ضرایب همبستگی بين دلسوزی به خود ،انعطاف پذیری شناختی ،اختالل استرس پس از سانحه و
زیر مولفه های آن ها
متغيرها

مهربانی

خود

انسانيت

به خود

داوری

مشترک

انزوا

ذهن

همدردی

نمره کلی

انعطاف پذیری

آگاهی

افراطی

دلسوزی به خود

شناختی

1

مهربانی به خود

دلسوزی به خود

خود داوری

**-0/34

1

انسانيت مشترک

**0/76

*-0/21

1

انزوا

**-0/28

*0/23

-0/14

1

ذهن آگاهی

**0/84

**-0/39

**0/72

-0/13

1

-0/11

**0/40

-0/03

**0/39

-0/13

1

**0/88

-0/12

**0/86

0/05

**0/86

*0/18

1

*0/18

**0/30

0/12

**-0/31

0/16

**-0/54

-0/01

**-0/38

**0/49

**-0/36

**0/42

**-0/36

**0/46

**-0/22

همدردی افراطی
نمره کلی دلسوزی
انعطاف پذیری شناختی
PTSD

**-0/63

* :معنی داری در سطح 0/05؛ ** :معنی داری در سطح .0/01

جدول شماره  :3نتایج تحليل رگرسيون اختالل استرس پس از سانحه بر اساس دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی
متغير مالک

PTSD

متغير پيش بين

PTSD

R

R2

F

Sig of F

0/68

0/45

46/62

0/001

B

SE B

Beta

P

t

دلسوزی به خود

-0/43

0/13

-0/23

-3/31

0/001

انعطافپذیری شناختی

-4/45

0/48

-0/63

-9/11

0/001

قبل از انجام تحلیل رگرسیون خطی پیش

متغیرها باالتر از  0/05بود؛ بنابراین فرض نرمال بودن

فرض های آن آزمون شد ،برای بررسی نرمال بودن

توزیع داده ها تأیید شد .نتیجه آزمون دوربین -واتسون

توزیع داده ها از آزمون کالموگروف -اسمیرنف

( )test Durbin-Watsonنیز فرض استقالل خطاها را

استفاده شد ،سطح معنی داری این آزمون در همه

تأیید کرد ( .)2/001نتایج تشخیص های هم خطی
17
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مربوط به تک تک متغیرها هم نشان داد که همه ی

معرف معنی دار بودن مدل رگرسیون است

متغیرهای پیش بین به صورت خطی از هم مستقل هستند.

( .)P>0/001 ،F=46/62نتایج تحلیل نشان می دهد

مطابق جدول شماره  ،3نتایج تحلیل رگرسیون

که دلسوزی به خود ( )P>0/001 ،t=-3/31و انعطاف

نشان می دهد که  %45از کل واریانس اختالل استرس

پذیری شناختی ( )P>0/001 ،t=-9/11می توانند

پس از سانحه به وسیله دلسوزی به خود و انعطاف

به صورت معکوس عالئم اختالل استرس پس از

پذیری شناختی تبیین می شود .نتیجه آزمون آنوا نیز

سانحه را پیش بینی نمایند.

جدول شماره  :4نتایج تحليل رگرسيون اختالل استرس پس از سانحه بر اساس مولفه های دلسوزی به خود
متغير مالک

متغير پيش بين

PTSD

R

R2

F

Sig of F

0/66

0/44

14/76

0/001

B

SE B

Beta

P

t

مهربانی به خود

0/06

0/66

0/02

0/09

0/93

خود داوری

3/86

1/12

0/28

3/44

0/001

انسانيت مشترک

-1/58

0/69

-0/26

-2/38

0/02

انزوا

2/15

0/79

0/22

2/73

0/007

ذهن آگاهی

-0/11

0/78

0/02

-0/13

0/25

همدردی افراطی

2/38

0/81

0/24

2/98

0/004

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر مالک از

عالئم اختالل استرس پس از سانحه را پیش بینی کنند،

آزمون کلموگروف -اسمیرنف استفاده شد ()P<0/05؛

اما انسانیت مشترک ( )P>0/05 ،t=-2/38می تواند

بنابراین ،فرض نرمال بودن توزیع متغیر مالک تأیید شد.

بهصورت معکوس عالئم اختالل استرس پس از سانحه

نتیجه آزمون دوربین -واتسون ( )test Durbin-Watsonنیز

را پیش بینی نمایند.

فرض استقالل خطاها را تأیید کرد ( .)1/75نتایج

با توجه به اینکه مولفه ها بهصورت جداگانه در

تشخیص های هم خطی مربوط به تک تک متغیرها هم

دو مدل متفاوت وارد معادله رگرسیون شده است و

نشان داد که همه ی متغیرهای پیش بین به صورت خطی

نتایج مربوط به ضریب تعیین به دست آمده نشان

از هم مستقل هستند.

می دهد که این دو متغیر اهمیت تقریباً یکسانی در
پیش بینی متغیر مالک (عالئم اختالل استرس پس از

مطابق جدول شماره  2نتایج تحلیل رگرسیون

سانحه) داشته است.

نشان می دهد  %44از کل واریانس اختالل استرس پس
از سانحه به وسیله مولفه های دلسوزی به خود تبیین

بحث:

می شود .نتیجه آزمون آنوا نیز معرف معنی دار بودن
مدل رگرسیون است ( .)P>0/001 ،F=14/76نتایج

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دلسوزی به

تحلیل رگرسیون نشان می دهد که انزوا (،t=2/73

خود و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی عالئم

 ،)P>0/001خود داوری ( ،)P>0/001 ،t=3/44هم دردی

اختالل استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با

افراطی ( )P>0/001 ،t=-4/98می توانند به صورت مثبت

آسیب انجام گرفت.
18
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دلسوزی و انعطاف پذیری در پیش بینی عالیم اختالل استرس

نتایج این مطالعه نشان داد که اختالل استرس پس

تماس بودن با رنج ها و آسیب های خود و احساس

از سانحه با خود داوری ،انزوا و همدردی افراطی ارتباط

کمک کردن برای رفع مشکالت خود تعریف می شود

مثبت و معنی داری دارد ،اما با مهربانی به خود ،انسانیت

و با مولفه های مثبت روان شناختی مانند نوع دوستی،

مشترک ،ذهن آگاهی و نمره کلی دلسوزی به خود

مهربانی و شادی همراه است ( .)23به هنگام مواجهه با

ارتباط معکوس دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که

ضعف ها و نارسایی های شخصی ،دلسوزی به خود از ما

انزوا ،خود داوری و همدردی افراطی می توانند بهصورت

در مقابل اضطراب خود ارزیابی حفاظت می کند .این

مثبت عالئم اختالل استرس پس از سانحه را پیش بینی

صفت شخصیتی همچنین از بسیاری جهات می تواند

کنند ،اما انسانیت مشترک و نمره کلی دلسوزی به خود

نوعی راهبرد مقابله ای هیجان محور باشد؛ چراکه به

بهصورت معکوس عالئم اختالل استرس پس از سانحه را

آگاهی هشیارانه از هیجان های خود ،عدم اجتناب از

پیش بینی می کنند .این یافته ها با نتایج مطالعه  Mironو

احساسات دردناک و ناراحت کننده و نزدیکی همراه با

همکاران Szeligowski ،و همکاران و  Zellerو همکاران

مهربانی ،فهم و احساس اشتراک های انسانی به آن ها

همخوان است ( .)6،9،10این نتایج نشان می دهد ،داشتن

نیازمند است؛ در واقع افراد در این مدل ابتدا با استفاده از

خودپذیری باال که بهصورت مهربانی به خود ،توجه به

هشیاری ،تجربه هیجانی خود را می شناسند و سپس

اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی مشخص می شود،

نگرشی دلسوزانه نسبت به احساسات منفی خود پیدا

می تواند عاملی حفاظتی در برابر پیامدهای روان شناختی

می کنند .بدین ترتیب می توان گفت که دلسوزی به

منفی متعاقب تجربه رویدادهای آسیب زا باشد .به عبارت

خود سطوح هیجان پذیری منفی به هنگام مواجهه با

دیگر ،افرادی که مهربانی زیادی نسبت به خود نشان

رویدادهای آسیب زا را کاهش می دهد (.)24

می دهند و تجارب منفی زندگی را نه منحصر به خود

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون همچنین نشان

بلکه جزئی از تجاربی می دانند که برای هرکسی می

داد که انعطاف پذیری شناختی با اختالل استرس پس از

تواند اتفاق بیافتد و بهجای نشخوارگری درباره رویداد

سانحه ارتباط منفی و معنی داری دارد و نتایج تحلیل

آسیب زا با ذهن آگاهی به مقابله با آن می پردازند،

رگرسیون نیز نشان داد که انعطاف پذیری شناختی

توانایی بیشتر در پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز تجارب

می توانند به صورت منفی عالئم اختالل استرس پس از

آسیب زا دارند .بالعکس ،خطر ابتال به اختالل استرس پس

سانحه را پیش بینی نمایند .این یافته ها با نتایج مطالعه

از سانحه در افرادی که فاقد چنین خصوصیاتی هستند را

 Dickو همکاران Miron ،و همکاران و  Caldwellو

افزایش می دهد.

همکاران همخوان است ( .)15،11،9انعطاف پذیری

در واقع دلسوزی به خود ،همانند یک ضربه گیر

شناختی یکی از مولفه های اصلی کارکرد اجرایی است.

در مقابل اثرات وقایع منفی عمل می کند .افرادی که

کارکردهای اجرایی ،تنظیم کننده واکنش های رفتاری

دلسوزی به خود باالیی دارند ،از آنجا که با معیارهای

ما در محیط هستند ( .)25نتایج مطالعه حاضر نشان

کمتر سخت گیرانه ،خودشان را مورد قضاوت قرار

می دهد ،افرادی که توانایی کمتری در فرآیندهای

می دهند ،وقایع منفی زندگی را راحت تر می پذیرند و

شناختی الزم جهت مواجهه با شرایط جدید و غیرمنتظره

خود ارزیابی ها و واکنش هایشان دقیق تر و بیشتر بر پایه

محیط دارند ،پس از تجارب آسیب زا به دلیل ناتوانی در

عملکرد واقعی شان است؛ سالمت روانی بیشتری دارند

پیداکردن راهبردهای مقابله ای موثر عالئم اختالل

و دلسوزی به خود می تواند به افراد کمک کند تا

استرس پس از سانحه بیشتری گزارش می کنند .با توجه

به صورت موثرتری سالمتی خود را حفظ کنند ( .)22با

به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت افرادی که دارای

توجه به اینکه دلسوزی به خود به عنوان کیفیت در

انعطاف پذیری شناختی پایین هستند ،به دنبال تجارب
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آسیب زا نمی تواند به خوبی به راه حل های جایگزین

نتیجه گیری:

فکر کنند ،بنابراین به میزان بیشتر تحت تأثیر آن قرار

نتایج این پژوهش نشان داد که دلسوزی نسبت به

می گیرند .در مقابل ،افرادی که انعطاف پذیری شناختی

خود در برابر رویدادهای ناگوار و انعطاف پذیری شناختی

باالیی دارند ،بهتر می توانند در موقعیت های استرس زا

می تواند از فرد در مقابل بروز عالئم اختالل استرس پس از

سبک مقابله ای مناسب داشته و به هنگام ناتوانی در

سانحه محافظت کنند .ناتوانی در کنترل برخی متغیرهای

کنترل منبع استرس ،انعطاف پذیر بوده و به گزینه های

مزاحم چون نوع رویداد آسیب زا و استفاده از طرح تحقیق

دیگر می اندیشند.

همبستگی که امکان ارزیابی علی را فراهم نمی کند،

انعطاف پذیری شناختی شامل دو فرآیند متقابل

محدودیت های عمده مطالعه حاضر بودند؛ بنابراین پیشنهاد

وابسته به هم است که شامل پذیرش تجارب و رفتار

می شود مطالعات آتی با کنترل این متغیرهای مزاحم انجام

مبتنی بر ارزش است .بر این اساس افراد دارای انعطاف

گیرند .همچنین با توجه به آسیب پذیری متفاوت زنان و

پذیری شناختی به جای اینکه از تجارب خود اجتناب

مردان به رویدادهای آسیبزا بررسی تفاوت های جنسی

کند یا آن را کنترل یا تغییر دهند ،مایل هستند با تجارب

در متغیرهای پیش بین این مطالعه پیشنهاد می شود .نتایج

منفی خود روبه رو شوند .این پذیرش به وسیله انجام

این مطالعه به کارگیری درمان های مبتنی بر افزایش

دادن اعمال تسهیل می شود که این خود بر اساس

دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی را جهت

ارزش های معتبر فردی است؛ بنابراین افزایش انعطاف

محافظت از افراد مواجه شده با آسیب در برابر اختالل

پذیری شناختی در افراد مواجهه شده با آسیب موجب

استرس پس از سانحه پیشنهاد می کند.

بهبود خلق آن ها می شود .اگر فرد قادر باشد،

تشکر و قدردانی:

موقعیت های سخت را قابل کنترل در نظر گرفته و در
مواجهه با رویدادهای زندگی و رفتار افراد توانایی

بدین وسیله از همکاری های مشفقانه ریاست

چندین توجیه جایگزین را دارا باشد ،از ابتال به

و کارکنان کمیته امداد شهرستان گیالن غرب که در

اختالالت روانی رهایی پیدا خواهد کرد .پس بنابراین

اجرا و انجام پژوهش ما را یاری نمودند و کلیه

افرادی که توانایی کمتری برای تغییر آمایه های شناختی

مددجویان تحت حمایت ،شرکت کننده در پژوهش

به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی

تشکر و قدردانی می شود .پژوهش حاضر بخشی از

را دارند ،عالئم اختالل استرس پس سانحه بیشتری را

پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه محقق

گزارش می کنند (.)29

اردبیلی با کد  1227هست.
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Background and aims: Psychological factors can mediate relation between experience of
traumatic events and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms. Given the importance of
this issue, this study was conducted in order to determine the role of self-compassion and
cognitive flexibility in predicting the symptoms of PTSD in people exposed to Trauma.
Methods: This descriptive study was conducted in correlation. The studied sample included
120 individuals, selected by stratified randomly sampling from traumatized individuals
sponsored by Komitee Emdad located in Ghilan garb city at Second half of 2015 year. The
questionnaires of Demographic information, Mississippi post-traumatic Stress Disorder Scale,
Self-compassion (SCS) and cognitive abilities (CAQ( was used for gathering data. Collected data
were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests using SPSS.
Results: The results of Pearson correlation coefficients showed that symptoms of posttraumatic
stress disorder have a negative relationship with self-compassion (r=-0.22; P<0.05), and
cognitive flexibility (r=-0.63; P<0.001). The Results of regression analysis showed that
self-compassion and cognitive flexibility explain about 45% of variance of posttraumatic stress
disorder symptoms.
Conclusion: The results of this study showed that self-compassion against disasters and
cognitive flexibility can protect a person from symptoms of posttraumatic stress disorder play
role in the symptoms of post-traumatic stress disorder in people exposed to trauma contribute.
Keywords: Self-compassion, Cognitive flexibility, PTSD, Trauma events.
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