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Abstract:
In contemporary psychology research positive psychology and human abilities has been
emphasized. Self-compassion is one of the new variables in the field of positive psychology.
The aim of this study was to investigate the role of forgiveness and life satisfaction in
explaining self-compassion of students of University of Guilan The statistical population
included all students of Guilan University in 2014-2015 academic year, and thus 300 students
were selected by multistage cluster sampling and were asked to complete Self-Compassion
Scale (Neff, 2003), Forgiveness Scale (Malta & et al, 2003), and Life Satisfaction Scale
(Diener & et al, 1985. The results of regression analysis showed that life satisfaction and
sensitivity to environmental requirements can predict 9 percent of self-compassion (p<0/05).
Lasting hate and tendency to forgiveness are no significant predictors. The fact that some
aspects of self-compassion is explained by forgiveness and life satisfaction, forgiveness and
life skills training can be improve life satisfaction and self-compassion.
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چکیده 
در روانشناسی معاصر بر پژوهش در حوزۀ روانشناسی مثبت و توانمندیهای انسان تأکید بسیاری میشود .یکیی از
متغیرهای نوظهور در حوزۀ روانشناسی مثبت ،مفهوم خوددلسوزی است .این پژوهش با هدف بررسی نقش بخشش
و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیالن انجام شید .طیر پیژوهش ،توصییفی از نیو
همبستگی است .جامعۀ آماری ،تمام دانشجویان دانشگاه گیالن را در سال تحصیلی  1393-94شامل میشد .نمونهای
به حجم  300نفر از بین آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصیادیی خوشیهای چندمرحلیهای انتخیا

شیدند و بیه

مقیاسهای بخشش (مالت و همکاران ،)2003 ،رضایت از زندگی (دینیر و همکیاران )1985 ،وخوددلسیوزی (نی ،
 )2003پاسخ دادند .نتیجۀ آزمون تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که رضیایت از زنیدگی و حساسییت نسیبت بیه
مقتضیات محیطی 9 ،درصد از تغییرات خوددلسوزی را پیشبینی میکنند ( .)p>0/05تنفر پایا و گرایش بیه بخشییدن
هم بدون ضرایب پیشبینی معنادار هستند .با توجه به اینکه بخشی از تغییرات خوددلسوزی را بخشش و رضایت از
زندگی تبیین میکنند ،با بهکارگیری آموزشهایی مانند آموزش بخشیش و آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی در جهیت
ایزایش رضایت از زندگی و به دنبال آن ایزایش خوددلسوزی گام برداشته میشود.
واژههایکلیدی:بخشش ،رضایت از زندگی ،خوددلسوزی ،دانشجویان
*نويسنده مسئول
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مقدمه 

عنوان یک مؤلفۀ خوددلسوزی بیه ایین معناسیت کیه

خوددلسییوزی ،1مفهییوم جدیییدی در روانشناسییی

انسانهایی که نسبت به خود ،دلسیوزی دارنید ،در

شخصیت است که بر اساس نظریات مطیر شیده در

میکنند که کامل نبیودن ،شکسیت خیوردن و تجربیۀ

عقاید بودایی قرار دارد (نیوبای )2014 ،2و بیا سیازه-

سختیهای زندگی غیر قابل اجتنیا

اسیت؛ بنیابراین

های روانشناسی مثبت ،مرتبط است (یانگ و یوکو،3

آنها زمانیکه بیا تجربیههیای سیخت زنیدگی مواجیه

 .)2016در غر  ،مفهوم دلسوزی بر حسب دلسیوزی

میییشییوند ،بییه جییای آنکییه از نرسیییدن بییه اهییداف

میشود ،اما سیالزبر )1997( 4

مطلوبشان عصبانی شوند ،به این نکته توجه مییکننید

بیان می کند که در سینتهیای شیرقی از قبییل آییین

که انسانها همیشه نمیتوانند در جایگاهی باشند کیه

بودایی ،این مسئله دربارۀ خود یرد نیز بسیار بااهمیت

به نظرشان مطلو

است یا چیزی را که مییخواهنید

است؛ چراکه انسان بیا دیگیران ،ارتبیا و وابسیتگی

به دست بیاورند (ن  .)2010 ،ذهنآگاهی بیه عنیوان

درونی دارد و بنابراین ایین امکیان وجیود نیدارد کیه

مؤلفییۀ سییوم خوددلسییوزی بیییانگر اییین اسییت کییه

برای دیگران دلسوزی کند ،اما بیرای خیود دلسیوزی

خوددلسییوزی بییه یییک دیییدگاه متعییادل نسییبت بییه

نکند (به نقل از هایمن و همکاران.)2011 ،5

احساسهای منفی نیازمند است تا این احساسهیا نیه

برای دیگران تعری

نیی  )2003( 6سییازۀ خوددلسییوزی را شییکلی از

به طیور اغیرا آمییز میورد توجیه قیرار گیرنید و نیه

کرد؛ این سازه نمایانگر گرمی و

شوند .ایراد ذهینآگیاه ،واقعییات درونیی و

پذیرش خود تعری

سرکو

پذیرش جنبههایی از خود و زندگی خیود اسیت کیه

بیرونی را آزادانه و بدون تحریی

ناخوشایند هستند .مؤلفیههیای اصیلی خوددلسیوزی،

توانییایی زیییادی در مواجهییه بییا دامن یۀ گسییتردهای از

خودمهربانی 7یا مهربیانی بیا خیود ،ویژگیی مشیتر

تفکیییرات ،هیجانیییات و تجربیییههیییا (خوشیییایند و

انسانی 8و ذهنآگاهی 9است (ن  .)2010 ،منظیور از

ناخوشانید) دارند (راییان و بیرون2003 ،11؛ بیراون و

خودمهربانی این است که زمانیکه یرد آسیب میبیند،

همکییاران2007 ،؛ بییه نقییل از نجییاتی و همکییاران،

شکست میخورد یا احساس بیکفیایتی مییکنید بیه

 .)1391انسییان نمیییتوانیید مشییکالت و آسیییبهییای

جای آنکه رنجی را که متحمیل شیده اسیت ،نادییده

ایجاد شده را نادیده بگیرد و در همان زمان نسبت بیه

بگیرد یا خود را به باد انتقاد بگیرد ،نسبت به خودش

آنها احسیاس دلسیوزی نییز داشیته باشید و از خیود

مهربان باشد و خود را در کند (گرمیر2009 ،10؛ بیه

مراقبت کند .یرد با پذیریتن و توجه به آسییبهیا بیه

انسیانی بیه

شییکل متعییادل ،گییام مییؤ ری در زمین یۀ دسییتیابی بییه

نقل از نیوبیای .)2014 ،ویژگیی مشیتر

خوددلسوزی برمیدارد (ن
1

Self-compassion
Newby
3
Young & Yu Kou
4
Salzberg
5
Hofmann & etal
6
Neff
7
Self-kindness
8
Common-humanity
9
Mindfulness
10
Germer
2

ادرا مییکننید و

12

و پومییر .)2012 ،

یکی از سازههایی که با خوددلسوزی هیمبسیتگی
13

14

مثبت دارد ،بخشش است (روکیاس و همکیاران ،
11

Ryan & Brown
Pommier
13
Forgiveness
14
Roxas & et al
12
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 .)2014اینرایییت و نییور  )1998( 1بخشییش را بییه

دلسییوزی نقییش انگیزشییی در یراینیید بخشییش دارد.

صیورت تغیییر جیدی در تصییمیمگییری بیرای قطی

ایرادی که آسیب دییدهانید اگیر نسیبت بیه خطاکیار،

ریتارهای بدخواهانه نسبت به ییک شیخخ خطاکیار

احساس دلسوزی کنند ممکن اسیت قیادر باشیند بیر

کردهاند .مککالوف و همکاران )2003( 2بیان

عصبانیت خود غلبه کنند (ور ینگتون و وید.)1999 ،7

تعری

8

کردند که بخشش جهتدادن به انگیزهها اسیت .آنهیا

حالتهای هیجانی با بخشش همبستهاند (یهیر و

بخشش را جهیتدادن مثبیت بیه انگییزههیای منفیی

همکاران .)2010 ،اکسیالین 9و همکیاران (2003؛ بیه

دانسته اند که با انگیزههای مصالحهآمیز و مثبت نسبت

نقل از روکاس و همکیاران )2014 ،بییان کردنید کیه

3

احساسهای قوی هیجانهیای اجتمیاعی مثبیت مثیل

( )2011نشان داد که خوددلسیوزی ،پییشبینییکننیدۀ

همدلی ،همدردی و دلسوزی میتواند احسیاسهیای

بخشش است؛ هیمچنیین بیه طیور خیاو دو مؤلفیۀ

خشمی را که در زمینۀ آسییب برانگیختیه مییشیوند،

خودمهربییانی و ذهیینآگییاهی ،ارتبییا قییویتییری بییا

خنثی کند .بر اساس این اصل هیجیانهیای منفیی بیه

بخشش دارند و دو بخیش جیداییناپیذیر درگییر در

طور منفی و حالتهای هیجیانی کیه مسیتلزم تماییل

به یرد خطاکار همراه است .نتایج پیژوهش اسیکودا

بخشش محسو

نی

برای تجربۀ حالتهای خلقی مثبت هسیتند ،بیه طیور

میشوند.

و پییومییر ( )2012بیییان کییردهانیید کییه بییین

مثبییت بییا بخشییش مرتبطنیید (روکییاس و همکییاران،

خوددلسوزی و دلسیوزی بیا بخشیش ،رابطیه وجیود

 .) 2014در واق بخشش نوعی انتقال هیجیانی اسیت

دارد .از آنجاییکه هم دلسوزی بیرای دیگیران و هیم

که به صورت نتیجۀ یرایندهای میرتبط بیا بخشیش و

خوددلسوزی به بازشناسی این مطلیب نیازمنید اسیت

سایر هیجانهای اجتما پسند بین خاطی و یردی کیه

که تمام موجودات بشری غیرکامل هستند ،پیذیرش و

آسیب دیده است ،اتفا میایتد .بنابراین ،یرم میی-

خطا و خطاکار احتماالً یرایند بخشش را تسهیل

شود که دلسوزی برای دیگیران بیا بخشیش دیگیران

مییییکنییید (روکیییاس و همکیییاران .)2014 ،نظرییییۀ

مرتبط است؛ به طور مشابه ،یردی که با پذیرش ییرد

غیرمیییوقعیتی ییییا خصیصیییهای 4دربیییارۀ بخشیییش

دیگییری دلسییوزی نشییان میییدهیید و عیییبهییا و

مناسییبی را بییرای توضییی ارتبییا بییین

نابسندگیهای او را میپذیرد ،احتماالً بخشندهتر است

در

چهییارچو

5

بخشییش و دلسییوزی یییراهم میییکنیید (تاموسییون و
همکییاران .)2005 ،اییین نظریییه یییرم میییکنیید کییه

(اکسالین و همکاران.)2008 ،

در پژوهشی که ن

( )2003در آن روایی مقییاس

بخشش نوعی یرایند پاسخدهی و مقابله با خطاهاست

خوددلسوزی را بررسی کرد به این نتیجیه رسیید کیه

کییه بییه موجییب آن ایییراد ،روابییط منفیشییان را تغییییر

مقیاس خوددلسیوزی بیا مقییاس رضیایت از زنیدگی

مییدهنید (اشینایدر .)2002 ،6بیر اسیاس ایین مییدل،

دینیر 10و همکیاران ( )1985هیمبسیتگی مثبیت دارد.
رضایت از زندگی ،یکیی از شیاخخهیای بهزیسیتی

1

Enright & North
Mccullough & et al
3
Skoda
4
Dispositional theory
5
Thompson
6
Synder
2

7

Worthington & Wade
Fehr
9
Exline
10
Diner & et al
8
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است که با سالمتی در تعامل کامل قرار دارد و از این

شده است (یانیگ .)2016 ،ایین در حیالی اسیت کیه

رو بین سالمت جسم و روان بیا رضیایت از زنیدگی

پژوهشهایی هیم نشیان دادنید کیه خوددلسیوزی بیا

رابطیۀ تنگییاتنگی وجییود دارد (ملنیدز 1و همکییاران،

سازههای مغایر با رضایت از زندگی مثل ایسیردگی و

 .)2009بهزیستی ذهنی 2یرآیندی شناختی اسیت کیه

(آرمیسییتو و هییایمن )2015 ،4و تنیییدگی

اضییطرا

ایراد از موقعیت کنونی خیود بیا

ادرا شده (یاینالی و همکیاران )2015 ،5هیمبسیتگی

انتظاراتشان را شامل میشود و با رضیایت از زنیدگی

منفییی دارد .آنییاو )2012( 6در پییژوهش خییود روی

مرتبط است .هستۀ بهزیستی خرسندی ،رضایت و ییا

بیماران دارای دردهای عضالنی بیان کرد که بیمیاران

شییادی ناشییی از عملکییرد بهینییه اسییت (مییکداول،3

با خوددلسوزی باال کمتر شاخخهای منفیی دارنید و

 .)2010از نظییر دینییر ( )1984بهزیسییتی ذهنییی بییه

بیشتر احساسها و هیجانهای مثبیت را تجربیه میی-

میشود که سه مؤلفۀ رضایت

کنند؛ در نتیجه هیجانهای مثبت ،یک عامل حفیاظتی

از زندگی ،وجود هیجانهای مثبت و نبود هیجانهای

در اشخاصی که درد مداوم دارند ،به شیمار میی آیید.

منفی را دربرمی گیرد (دینر و همکاران .)1997 ،اییراد

البته با وجود این که پژوهشهای بییانشیده نشیانگر

هنگامی سطو بیاالی رضیایت از زنیدگی را تجربیه

ارتبا مستقیم خوددلسوزی و شاخخهیای رضیایت

میکنند که شرایط زندگی آنها با مال هایی که بیرای

از زندگی بودند و ن

( )2003نیز نشیان داد بیین دو

خود تعیین کردهاند ،مطابقت داشته باشد .رضیایت از

مقیاس سینجش خوددلسیوزی و رضیایت از زنیدگی

زندگی ،جام ترین ارزییابی اییراد از شیرایط زنیدگی

همبستگی مثبیت وجیود دارد ،شیاپیرو 7و همکیاران

خود در نظر گریته میشود (دینر.)2000 ،

( )2005در پژوهش آزمایشی خود بین این دو مقیاس

شامل مقایسۀ ادرا

صورت سازهای تعری

نیکییوالس و همکییاران ( )2011نشییان دادنیید کییه

رابطۀ معناداری نیایتند .خوددلسوزی مفهومی نوظهور

خوددلسوزی ،پیشبینیکنندۀ قیوی کیفییت زنیدگی و

در مطالعات روانشناختی است و تاکنون پژوهشهای

هیجانهای منفی است و یک عامل مهیم در سیالمت

کمییی رابطییۀ خوددلسییوزی را بییا سییایر متغیرهییای

و همکیاران ( )2007در

روانشناختی بررسی کردهاند؛ بنابراین این پژوهش با

پژوهشیییی بیییا عنیییوان «خوددلسیییوزی و عملکیییرد

هدف بررسی نقش بخشش و رضیایت از زنیدگی در

روانشناختی» نشان دادندکه ایزایش خوددلسیوزی بیا

تبیین خوددلسوزی انجیام شیده اسیت .یرضییههیای

ایزایش بهزیستی روانشناختی مرتبط اسیت .یانیگ و

مطر شده در این پژوهش عبارت از این هستند:

روان محسو

میشود .نی

یوکییو ( )2016نشییان دادنیید بییین خوددلسییوزی و
رضایت از زندگی به واسطۀ امیدواری رابطیه وجیود
دارد و این رابطۀ مثبت در یرهنگهای مختل

یرضیۀ اول :رضایت از زندگی ،پیشبین مثبیت و
معنادار تغییرات خوددلسوزی است؛

تأییید
4

1

Melendez
Subjective well being
3
McDowel
2

Arimitsu & Hofmann
Finlay-Jones etal
6
Anav
7
Shapiro
5
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یرضیۀ دوم :تنفر پایا ،پییشبیین منفیی و معنیادار

خوددلسوزی 

این مقیاس  26گویهای را ن

تغییرات خوددلسوزی است؛

( )2003طراحی کیرده

یرضیۀ سیوم :حساسییت بیه مقتضییات محیطیی،

است .در آن  6خردهمقیاس خودمهربانی ،خودداوری،

پیشبین مثبت و معنادار تغییرات خوددلسوزی است؛

وی ژگی مشتر انسیانی ،انیزوا ،ذهینآگیاهی و بییش

یرضیۀ چهارم :گرایش به بخشیدن ،پیشبین مثبت

5درجیهای

لیکرت (تقریباً هرگز=  0تا تقریبیاً همیشیه=  ،)4نظیر

و معنادار تغییرات خوددلسوزی است.

پاسخگویان را ارزیابی میکند .پژوهشهای مربو به

روشپژوهش 
طر پیژوهش ،توصییفی از نیو هیمبسیتگی اسیت.
جامعۀ آماری ،تمیام دانشیجویان دانشیگاه گییالن در
سال تحصیلی  93- 94بودند که از بین آنهیا نمونیهای
به حجم  300نفیر بیا اسیتفاده از روش نمونیهگییری
تصادیی خوشهای چندمرحلهای انتخا

شدند .بیرای

تعیییین حجییم نمونییه از میییزان انحییراف اسییتاندارد و
واریانس متغیرهای این پژوهش در تحقیقیات مشیابه
قبلی استفاده شد .تکتک متغیرها با توجه بیه پیشیینۀ
واریانسشان در نمونۀ دانشجویی مشابه و با توجه بیه
سط اطمینان  95درصد و خطای  5درصد در یرمول
تعیین حجم نمونه ( )n=z2s2/d2جایگذاری شدند .در
نهایت بیشترین حجیم محاسیبهشیده یعنیی  300نفیر
انتخا

همانندسازی وجود دارد که در یک طی

شد .برای اجرای روش نمونهگیری خوشهای

اعتباریابی مقدماتی این پرسشنامه نشان دادهاند کیه 6
خردهمقیاس آن هیمبسیتگی درونیی بیاالیی دارنید و
تحلیلهای عیاملی تأیییدی نشیان دادهانید کیه عامیل
جداگانۀ دلسوزی به خود این هیمبسیتگی درونیی را
تبیین میکند .ضریب پاییایی بازآزمیایی ایین مقییاس

 0/93است (ن  .)2003 ،در مطالعۀ ن

و همکیاران

( )2008ضریب آلفای کرونباخ این مقییاس در تایلنید
و تایوان 0/86و آمریکا  0/95گزارش شیده اسیت .در
مطالعییۀ بشییرپور و عیسیییزادگییان ( )1391خییرده-
مقیاسهای این پرسشنامه در دامنۀ  0/61برای بییش
همانندسازی و تا  0/89برای ذهینآگیاهی بیه دسیت
آمد.
مقیاسرضایتاززندگی 

چندمرحلهای ،دانشگاه گیالن به چهار دانشکدۀ علیوم

دینر و همکارانش ( )1985این مقیاس را سیاختهانید

انسانی ،ینی ،علوم پایه و کشاورزی خوشهبندی شید.

که  5گویه دارد و رضایت یرد از زنیدگی را در ییک

به طور تصادیی از هر دانشکده  15رشتۀ تحصییلی و

طی

لیکرت  7درجیهای (از کیامالً مواییق تیا کیامالً

در مرحلۀ بعد پنج کالس از میان رشیتههیای میذکور

مخال ) میسنجد .نمرهای که یرد مییتوانید در ایین

شدند .در نهایت از یهرست اسامی هر کالس

مقیاس به دسیت آورد ،بیین  5تیا  45اسیت .دینیر و

شدند که در صیورت

همکارانش ،روایی (بیه شییوۀ هیمگیرا و ایتراقیی) و

تمایل به تکمیل پرسشنامهها و رضایت استاد ،قبل ییا

پایییایی اییین مقیییاس را مناسییب گییزارش کییردهانیید.

بعیید از کییالس درس ،مقیییاسهییای ذیییل را تکمیییل

سلطانیزاده و همکاران ( )1385بیا اسیتفاده از روش

انتخا

 15نفر به طور تصادیی انتخا

کردند.
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آلفای کرونباخ ،پایایی این مقیاس را  0/78بیه دسیت

بررسییی میییزان تبیییین واریییانس خوددلسییوزی بییا

آوردند.

متغیرهای دیگر از روش رگرسیون همزمیان اسیتفاده

سشنامة بخشش 
پر 

شد.

این مقیاس  20گوییه دارد کیه مالیت 1و همکیارانش



( )2003آن را طراحییی کییردهانیید و در یییک طییی

نتایج 

لیکرت  7درجهای (از کامالً موایقم تا کامالٌ مخیالفم)

از بین  300پرسیشنامیۀ توزیی شیده در نهاییت 294

نظر پاسخگویانرا ارزیابی میکند .این پرسشینامه ،سیه

پرسشنامه بعد از حذف مقادیر پیرت و نیاقخ وارد

خردهمقیاس تنفر پایا ،حساسیت به مقتضیات محیطیی

تحلیل شدند .از ایین تعیداد  177نفیر زن و  117نفیر

و گرایش به بخشیدن را شامل میشود .ضریب روایی

مرد هستند .یعنی  60درصد از حجم نمونیه زن و 40

خردهمقیاسهای تنفر پایا ،حساسیت بیه مقتضییات و

درصد مرد هستند .میانگین سنی کل گیروه  22/09در

گرایش به بخشیدن این آزمون با روش تحلیل عیاملی

دامنۀ سنی  18تا  47سال است .میانگین سینی گیروه

بهترتیب  0/82 ،0/83و  0/86به دست آمید .ضیریب

زنان  21/81سال با انحراف استاندارد  3/12در دامنیۀ

هییمسییانی درونییی آن بییا اسییتفاده از ضییریب آلفییای

 18تا  40سال است .همچنیین مییانگین سینی گیروه

کرونباخ برابر با 0/84گزارش شده است (سوارتونو و

مردان  22/42سال با انحراف استاندارد  4/72در دامنۀ

همکییاران .)2007 ،2ضییریب آلفییای کرونبییاخ بییرای

 18تا  47سال است .از میان دانشجویان شرکتکننیده

بررسی پایایی آزمون در پژوهش پوراسمعلی ()1389

در پژوهش 55 ،نفر در رشتههای ینی 26 ،نفیر علیوم

روی جمعیت دانشجویی  0/87حاصل شده است .در

پایه و  79و  75نفر هم بهترتیب در رشتههیای علیوم

پییژوهش نتییو 3و همکییاران ( )2013ضییریب آلفییای

انسانی و علوم کشاورزی مشغول به تحصییل بودنید.

کرونباخ سه خیردهمقییاس تنفیر پاییا ،حساسییت بیه

 59نفر از دانشجویان هم رشتۀ تحصیلی خود را بییان

مقتضیات محیطی و گیرایش بیه بخشییدن بیهترتییب

نکردهاند 257 .نفر از اعضای نمونه مجرد بودنید کیه

 0/76 ،0/84و  0/79گزارش شیده اسیت .نسیخۀ 27

 87/4درصد از کل شرکتکنندگان را شامل مییشیود

سیؤالی ایین مقییاس را ناطقییان و همکییاران ()1387

و  37نفر متأهل بودند .همچنیین از کیل دانشیجویان،

اعتباریابی کردند و آلفای کرونباخ  0/94را برای آن به

 232نفر ،برابر با  78/9درصید از کیل حجیم نمونیه،

دست آوردند.

بیکار و بقیه شاغل بودند.

در این پژوهش ،ویژگیهای جمعییتشیناختی و

در ادامه نتایج تحلیل رگرسیون همزمیان بیرای پییش

شاخخهای گرایش مرکزی و پراکندگی با استفاده از

بینی خوددلسوزی با کمک خردهمقیاسهای بخشیش

روشهای آمار توصیفی بررسی شد .هیمچنیین بیرای

و رضایت از زندگی در جیدول 1ارائیه شیده اسیت.

بررسی رابطۀ متغیرها از همبسیتگی پیرسیون و بیرای
1

Mullet
Suwartono & et al
3
Neto
2
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مقیاسهایبخششورضایتاززندگی 


بینیخوددلسوزیبرحسبخرده
ضرایباستاندارددرمدلهمزمانپیش

جدول.1
مدل

متغیرها

مدل1

رضایت از زندگی

beta
0/16

Std. E
0/02

تنفر پایا
حساسیت به مقتضیات
بخشیدن
گرایش به
محیط

0/09
0/22
0/03

0/02
0/02
0/02

R2
0/09

R
0/32

1/36
3/58
0/43

0/681
0/003
0/876



ی

با توجه به جدول  1مشاهده میشود که مدل کلیی

t
2/86

sig
0/004

F
7/08

sig
0/000

بحثونتیجهگیری 

تحلیل رگرسییون بیرای پییشبینیی خوددلسیوزی بیا

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ خوددلسوزی با

کمک خردهمقیاسهای بخشش و رضایت از زنیدگی

بخشش و رضایت از زندگی انجام شید .نتیجیۀ کلیی

معنییادار اسییت ( .)f )4 ،293( =7/08 ،p>0/05ضییریب

رگرسیون همزمان بیرای پییشبینیی خوددلسیوزی از

پیشبینی رضایت از زندگی معنادار و مثبیت اسیت و

طریق رضایت از زندگی و خردهمقیاسهای بخشیش،

این متغیر به طور مستقیم ،خوددلسوزی دانشجویان را

معنادار است .ایین نتیایج بیه طیور صیری بیا نتیایج

پیشبینی می کند؛ بیهطیوریکیه ییک انحیراف معییار

پژوهشهای روکاس و همکاران ( ،)2014اینراییت و

ایزایش در رضایت از زندگی با  16درصد ایزایش در

نور

( )1998و اسکودا ( )2011که نشان دادند بیین

خوددلسییوزی همیییراه اسیییت ()t=2/86 ،p=0/004؛

بخشش و خوددلسوزی همبسیتگی مثبیت و معنیادار

بنابراین یرضیۀ اول پژوهش تأیید میشود.

وجود دارد ،همسو است .با توجه به اینکیه از لحیا

تنفر پایا از میان خردهمقیاسهای بخشیش ،بیدون

مفهیییومسیییازی بیییین دلسیییوزی بیییرای دیگیییران و

ضریب پیشبینی معنادار است؛ در نتیجه یرضییۀ دوم

خوددلسوزی اشترا زیادی وجیود دارد و مشیخخ

پژوهش تأیید نمیشود .ضریب پیشبینیی حساسییت

شده است که این امکان وجود نیدارد کیه ییرد بیرای

به مقتضیات محیطی معنیادار اسیت و خیوددلسیوزی

دیگران دلسوزی کند ،امیا بیرای خوددلسیوزی نکنید

دانشییجویان را بییه طییور مثبییت پیییشبینییی میییکنیید؛

(هایمن و همکاران ،)2011 ،بنیابراین ایین نتیایج بیه

بییهطییوریکییه هییر یییک انحییراف معیییار ایییزایش در

طور ضمنی و با واسطه بیا نتیجیۀ پیژوهشهیایی کیه

حساسیت به مقتضیات محیطی با  22درصید اییزایش

بییانگر رابطیۀ مثبیت و معنیادار بیین دلسیوزی بییرای

در خوددلسیوزی همیراه اسیت ()t=3/58 ،p=0/003؛

دیگران و بخشش هسیتند (از جملیه نی

و پیومییر،

در نتیجه یرضییۀ سیوم تأییید مییشیود .گیرایش بیه

2013؛ رونگدویین 1و رونگدویین 2013 ،و اکسیالین

بخشیدن ،ضریب پیشبینی معنیادار بیرای پییشبینیی

و همکاران )2008 ،نیز همسو است.

خوددلسوزی ندارد؛ در نتیجه یرضیۀ چهارم پیژوهش

در تبیییین اییین یایتییههییا بییه تشییابه بییین مفهییوم

تأیید نمیشود؛ بنابراین خیردهمقییاس حساسییت بیه

خوددلسییوزی و مؤلفییههییای آن بییا بخشییش اشییاره

مقتضیات محیطی در کنار رضایت از زندگی به طیور

می شود .یردی که خوددلسیوزی مییکنید ،زمیانیکیه

مثبت و معنادار  9درصد از تغییرات وارییانس متغییر

تجربۀ بدی دارد یا وظیفیۀ مهمیی را یرامیوش کیرده

خوددلسوزی در بیین دانشیجویان دانشیگاه گییالن را

است ،به جای آنکه رنج روحی خود را یراموش کند

تبیین میکند.

Rungduin

1
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و با نامهربانی دربارۀ خود قضاوت کند ،دیدگاه ذهنی

پذیریتن و توجهکردن به آسیبها بیه شیکل متعیادل،

خود را به سمت این طیرز یکیر تغیییر مییدهید کیه

گییام مییؤ ری در زمینییۀ دسییتیابی بییه خوددلسییوزی

چگونه در شرایط سخت یعلی دست از انتقادکردن از

برمیدارد .در واق یرد خوددلسیوز دییدگاه متعیادلی

خود بردارد و با انجام ریتارهای سازشیایته از خیود

نسبت به احساسهای منفیش پیش مییگییرد تیا ایین

مراقبت کند .چنین دیدگاهی در یک یرد خوددلسیوز

احساسها نه به طور اغیرا آمییز میورد توجیه قیرار

نشاندهندۀ این اسیت کیه او بیا خیود صیاد بیوده،

گیرند و نه سرکو

شوند (ن .)2010 ،

ماهیییت انسییانی خییود را پذیریتییه اسییت و اشییتباه را

همچنیین ضیریب رگرسییون مشیاهدهشیده بیین

تمام انسانها میداند .چنین دیدگاهی

خوددلسوزی با رضایت از زندگی هم مثبت و معنادار

ویژگی مشتر

سبب میشود ییرد خیود را در برابیر شکسیتهیا ،از
دست دادنها و جاماندن از اهداف مطلیو

است .این یایته بیا نتیجیۀ پیژوهش نی

( )2003کیه

سیرزنش

نشان داد مقیاس خوددلسوزی بیا مقییاس رضیایت از

نکند .طبق تعری هایی که از بخشش شده است ییک

زندگی همبستگی مثبت دارد ،همسو است .عالوه بیر

یرد بخششگر نیز مانند ییک ییرد خوددلسیوز چیون

آن به طور تقریبی با نتایج پژوهشهای یانگ و یوکیو

اشتباه و خطا را یک ویژگی انسانی غییرقابیلاجتنیا

()2016؛ یانیییگ ()2015؛ نیکیییوالس و همکیییاران
و همکاران ()2007؛ لیری 2و همکیاران

میداند میتواند یرد خاطی را ببخشد و کمتر قضاوت

()2011؛ ن

منفی و پیشداوری داشته باشد.

( )2007و آناو ( )2012که نشیان دادنید هیجیانهیای

یردی که میبخشد این آمادگی را دارد کیه مییزان

مثبت و بهزیستی روانشناختی با خوددلسوزی ارتبا

عصبانیت خود را نسیبت بیه ییردی کیه بیه صیورت

مثبییت دارنیید و پییژوهشهییای آرميســتو 3و هییایمن

ناعادالنه و غیرمنصفانه موجب رنجش او شده اسیت،

( )2015و یاینالی و همکاران ( )2015که نشان دادنید

وارسی کند .برای یرد رنجیده تشخیخ اینکه تا چیه

خوددلسوزی با سازههای مغایر با رضایت از زنیدگی

انییدازه عصییبی اسییت ،بسیییار دردنییا اسییت ،ولییی

مثییل ایسییردگی ،اضییطرا

و تنیییدگی ادرا شییده

بخشیدن الزمهاش این نیست که وانمیود کنید چییزی

همبستگی منفی دارد نیز همسو است.

اتفا نیفتاده و یا این که خود را ازدرد و رنج ناشی از

انسانها همیشه نمیتوانند چیزی کیه بیه نظرشیان

خالف دیگران پنهان کند ،بلکه یرد در ا ر خطیاکردن

مطلو

است ،باشند یا چیزی را کیه مییخواهنید بیه

دیگران آسیب دیده اسیت و الزم اسیت دربیارۀ ایین

دست بیاورند .زمانیکه این واقعیت نادیده گریته می-

آسیبها با خیودش روراسیت باشید تیا بتوانید او را

شود ،رنج ناشی از ناکامی به شکل تنیدگی ،ناامیدی و

ببخشد (انراییت و کوییل .)1998 ،1در خوددلسیوزی

خودانتقییادی ایییزایش پیییدا میییکنیید .امییا یییک یییرد

نیز ذهنآگاهی به یرد کمک میکند تیا بیدون پییش-

خوددلسوز زمانیکه آسیب میبیند ،شکست میخورد

داوری نسبت به موقعیت به ایکیار و احسیاسهیایش

یا احساس بیکفایتی میکند ،به جای آنکیه رنجیی را

همانگونه که هست نگاه کند و بدون اینکیه آنهیا را

که متحمل شده است ،نادیده بگیرد یا خود را بیه بیاد

سرکو

یا انکار کند ،آنها را بوذیرد .بنابراین ییرد بیا
Enright & Coyle

1

Leary
Arimitsu and Hofmann

2
3
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انتقاد بگیرد ،نسبت به خودش مهربان است و خود را

بسیاری از شاخخهیای روانشناسیی مثبیت ،ارتبیا

در میییکن ید و واقعیییت را بییا مهربییانی و همییدلی

مستقیم و با تنیدگی و آسیب روانی ارتبا منفی دارد.

میپذیرد .چنین یردی آرامش روانی بیشتری را تجربه

به عیالوه از ییکسیو در یرهنیگ ایرانیی  -اسیالمی

میکند (ن  )2010 ،و همراه با ایین آرامیش روانیی،

همواره بر عفو و بخشش تأکید مییشیود و بخشیش

هیجییانهییای مثبییت و رضییایت از زنییدگی ایییزایش

یک یضیلت اخالقی محسیو

مییشیود و از سیوی

مییابد .همچنین ایراد با خوددلسیوزی بیاال احسیاس

دیگر ،این ویژگی قابل آموزش است .با توجه به ایین

خوبی نسبت به خود و ایراد بیا خوددلسیوزی پیایین

مباحث ،پیشنهاد مییشیود دسیتانیدرکاران تعلییم و

احساس بدی نسیبت بیه خیود دارنید (نی .)2003 ،

تربیت به آمیوزش بخشیودگی در دانشیگاههیا توجیه

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد رضیایت

بیشتری نشان دهند و حتی رواندرمانگران و مشاوران

از زندگی و بخشش به طور مستقیم خوددلسیوزی را

نیز میتوانند در درمیان تعیارمهیای بیین ییردی از

پیشبینی میکنند که با توجه به رابطیۀ مثبیت معنیادار

بخشش درمیانی و درمیان شیناختی مبتنیی بیر ذهین

بین رضایت از زندگی و بخشش با خوددلسوزی این

دلسوز (گیلبرت )2005 ،بهره ببرند که بیر مراقبیت و

قدرت پیشبینی دور از انتظار نیست .کسی که نتوانید

توجه تأکید دارد و یرایندهای درونیی دلسیوزانهای را

ببخشیید خوددلسییوزی کمتییری نشییان میییدهیید و

پیشنهاد میکند.

نبخشیدن زمینه را برای تشدید مؤلفههای خودداوری،

انجام این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبیهرو

انزوا و بیشهمانندسازی مقیاس خوددلسوزی ییراهم

بوده است؛ از جمله اینکه نمونۀ پژوهش بیه جامعیۀ

میآورد (میستلر.)2010 ،1

دانشجویان دانشگاه گیالن محدود می شد .بنابراین در

همانطور که بیان شد بیین رضیایت از زنیدگی و

تعمیم نتایج به سایر اقشار جامعه و دانشجویان سیایر

بخشش بیا خوددلسیوزی رابطیۀ مثبیت وجیود دارد.

شهرها باید با احتیا عمل کرد .جم آوری دادهها بیر

هییمچنییین خوددلسییوزی سیسییتم تهدییید را (کییه بییا

اساس مقیاسهای خودگزارشدهی انجام شده اسیت

احساس ناامنی و دیا  ،مرتبط است) غیریعال و خنثی

که در این گزارشها به دلییل دییا هیای ناخودآگیاه،

و سیسییتم خییودآرامشبخشییی را (کییه بییا احسییاس

تعصب در پاسخدهی و شییوههیای معرییی شخصیی

دلبسییتگی امیین ،سییالم و سیسییتم اوکسییی توسییین

امکان تحری

وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد مییشیود

تسکیندهنده ،مرتبط است) یعال میکنید (گیلبیرت،2

که در پژوهشهای آینده از جامعۀ غیردانشجویی نییز

 .)2005با در نظر گریتن این عوامل ،پیشنهاد میشیود

نمونییههییایی انتخییا

و بررسییی شییود و از سییایر

با بهکارگیری آموزشهایی مانند آموزش مهارتهیای

روشهای جم آوری دادهها مثل مصاحبه و مشیاهده

زندگی در جهیت اییزایش رضیایت از زنیدگی و بیه

کمک گریته شود تا به تعمق یایتهها ایزوده شیود .بیا

دنبال آن اییزایش خوددلسیوزی گیام برداشیته شیود.

توجه بیه ایینکیه متغییر خوددلسیوزی ،متغییر نسیبتاً

انتقیامگیریتن پاسییخ طبیعیی انسییان در برابیر خطییای

جدیدی در حیطۀ پژوهشهای روانشناختی است ،در

دیگران است؛ اما مشخخ شده است که بخشیش بیا

مباحث روانشناختی پیشینۀ زیادی دربارۀ ایین متغییر

1

وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد میشیود پیژوهشهیای

Mistler
Gilbert

2

9
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