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 چکیده :

در هر دوره از چرخه ی زندگی، فرد درگیر روابط ویژه ای با دیگران 

است که این روابط می تواند سالمت فردی و اجتماعی او را ارتقا بخشد 

یا باعث ایجاد آسیب در فرد شود. افراد برای برقراری  رابطه  

ر نمایند و آن را در صمیمی با فردی دیگر، باید پیوند عاطفی برقرا

طول زمان نگه دارند. اما واقعیت این است که در هر رابطه ای  ممکن 

آسیب زا، از جمله با حوادث  است شکست رخ دهد.  بر این اساس مواجهه

پیش بینی پژوهش حاضر با هدف  است. متداول یا دهیپد شکست عاطفی 

خودپریشانی هیجانی و بهزیستی روانی بر اساس شفقت  به  در بین   

دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از 

دانشگاه آزاد جامعه آماری شامل تمام دانشجویان  نوع همبستگی است.

به صورت هدفمند گیری است. نمونه 97-98 در سال تحصیلی واحد کاشان

ر نفر  دانشجوی پسر که د 100ی دختر و دانشجو نفر 100بود و حدود 

طول یک سال گذشته دارای تجربه شکست عاطفی بودند به صورت در دسترس 

انتخاب شدند. برای سنجش از پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان 

کوتاه و مقیاس  شفقت  فرم  مقیاس بهزیستی روانشناختی ریفگراتز ،

به خود فرم کوتاه ریس، پامیر، نف و ون گاچت استفاده شد. برای 

ه ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند تحلیل یافت

کمک گرفته شد.   spssگانه استفاده شد و در همه مراحل از نرم افزار 

درصد از واریانس پریشانی هیجانی در  26یافته ها نشان داد که

دانشجویان دارای تجربه آسیب زا توسط متغییر شفقت به خود  تبیین 

خود نتوانست بهزیستی روانی را  در متغیر شفقت به می شود.اما 

دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا پیش بینی کند. که با توجه به 

یافته های فوق می توان نتیجه گرفت افراد دارای شفقت به خود ، در 

زمینه حل تعارضات میان فردی دارای سازش بیشتری هستند و آشفتگی 

و بافت فرهنگی  فرهنگیعاطفی کمتری دارند. از سوی دیگر نفوذ عوامل 

در آسیب شناسی روانی به اندازه ای است که حتی  و مذهبی جامعه 

ابراز عالئم روان شناختی و مراجعه فرد برای درمان نیز تحت تاثیر 



زمینه فرهنگی است.در نتیجه تاثیرات فرهنگی می توانند چالش های 

 فراوانی بر بهزیستی روانی تحمیل کند. 

واژگان کلیدی: پریشانی هیجانی، بهزیستی روانی،  شفقت به خود و  

 خاطرات آسیب زا 

 

 مقدمه:

از این رو در هر دوره از چرخه ی زندگی، فرد درگیر روابط ویژه ای با      

سالمت فردی و اجتماعی او را ارتقا بخشد   دیگران است که این روابط می تواند 

د. افراد برای برقراری  رابطه  صمیمی با فردی یا باعث ایجاد آسیب در فرد شو

دیگر، باید شریکی پیدا کنند، پیوند عاطفی برقرار نمایند و آن را در طول 

(. اما واقعیت این است که هر رابطه ای موفق نیست به 1387زمان نگه دارند)برک،

با  بر این اساس مواجههعبارت دیگرممکن است در هر رابطه ای شکست رخ دهد.  

 زانیکه م ی، به طوراست متداول یا دهیپد  ، از جمله شکست عاطفیآسیب زاحوادث 

 یدرصد برا۹۲تا  ۲۶حوادث در مطالعات مختلف از  نیا ینیطول عمر تخم وعیش

 زنان گزارش شده است یدرصد برا ۸۷تا ۱۷مردان و از 

 ) Kesser et al,1995 ، Creamer, Burgess,2001& McFarlane .)  یکی از متغیرهای مهمی که در

است که این  هاوانایی تنظیم هیجانتپیشگیری از عواقب یک شکست عاطفی موثر است 

 وظیفه رشدی مهمی برای حفظ تعادل درونی افراد و ارتباط سازگار و ارتقای سازه

استفاده از رویکردهای تنظیم هیجان  بطوری که  .(Machado,2013 ) دارد سالمت روان

ساز و دردسرساز منجر آشفته هایبخشی هیجانی در زمینه هیجانناکارآمد و عدم نظم

 (.McKay, Wood & Brantley,2007)شود به پریشانی هیجانی می

پریشانی هیجانی نوعی وضعیت روانی منفی است که درنتیجه شکست فرایندهای 

شناختی و فیزیولوژیک در ارگانیسم روان برای حفظ هموستازیای انطباقی و مقابله

پریشانی نیزممکن است، نتیجه فرآیند  (.1392)حقیقت و همکاران ،شود ایجاد می

های فیزیکی و شناختی باشد، با وجود این، آن به صورت حالت هیجانی تجربه می 

شدن از تجربه گردد که در بیشتر موارد با تمایل به انجام عملی که باعث رها 

 Tavares (2013)(.Zvolensky, Vujanovic, Bernstein & Leyro,2010)هیجانی می شود، مشخص می گردد

& Aassve در تنظیم  گزارش کردند که پایین بودن توانمندی های روان شناختی

امان الهی، تردست و  یکی از عوامل اصلی شکست در روابط عاطفی است. هیجانات

( گزارش که خود شفقتی قادر به پیش بینی افسردگی در دانشجویان 1395اصالنی )

  دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی می باشد.

مولفه های مثبت شفقت ورزی به خود )خود مهربانی، حس اشتراک انسانی و ذهن 

تن انگاره نقش  آگاهی( و مولفه های جهت گیری تناسب اندام  و رضایت بدنی در

 (.1396معناداری در پیش بین تنظیم هیجان دانشجویان دارند )کریمی و کرد،

یکی دیگر از متغیر های مورد بررسی این پژوهش بهزیستی روانی بود. بالندگی، 

سرزندگی و نشاط روانی تاثیر قابل مالحظه ای بر تمام جنبه های شخصیتی و 

شخص دارد؛ بنابراین توجه به احساس چگونگی برزو و ظهور رفتارهای مختلف 

بهزیستی یا رضایتمندی افراد نیز امری ضروری بوده و بهزیستی روانی موجب رشد 

متعادل و سالمت آدمی می شود و راه را برای پرورش صحیح تر و وسیع تر استعداد 

در ارتقا (. یکی از عواملی که 1397های وی هموار می سازد)شبستری و خادمی،

، خود شفقتی است. خود شفقتی، مراقبت و دلسوزی  وان شناختی موثرند،بهزیستی ر

خود شفقتی عالوه برآن که فرد (. Neff,2011) نسبت به خود در زمان های دشوار است

را در مقابل حاالت روانی منفی محافظت می کند، در تقویت حاالت هیجانی مثبت نیز 



چون پیوند اجتماعی و رضایت از نقش دارد. به طوری که خود شفقتی با احساساتی 

کسانی که شفقت به خود باالتری  (. Rude,2007 Neff, Kirkpatrick &)زندگی مرتبط است

دارند، مهارت مقابله هیجانی بیشتری گزارش می کنند، در ایجاد تمایز میان 

 &Terry, Leary) احساساتشان و بازسازی خلقی حاالت هیجانی منفی توانمند ترند

Mehta,2013). 

نشان داد که افراد دارای شفقت به خود .(Yarnell & Neff,2013) یافته های پژوهشی

باالتر، در زمینه حل تعارضات میان فردی دارای سازش بیشتری هستند و آشفتگی 

 .MacBeth & Gumley (2012)مطالعاتعاطفی کمتری دارند. همچنین 
اختالل های روانی کمتر و بهزیستی نشان داده اند که شفقت به خود باالتر با 

گیلبرت  .روانی بیشتر و تاب آوری باالتر در مقابل استرس همیشه همبسته است

بیان می کند که شفقت به خود به دلیل این که به افراد کمک می کند تا احساس 

امنیت، پیوستگر و آرامش هیجانی داشته باشند، می تواند بهزیستی روان شناختی 

 .(Gilbert,2005) دهدرا ارتقا 

( نقش مهم تجربه رواید 1391همچنین پژوهش بشر پور ؛ نریمانی، و عیسی زادگان)

اد های آسیب زای زندگی در پیش بینی انواع عالئم روان شناختی حمایت می 

با توجه به این که اختالل پریشانی هیجانی با افزایش خطر آسیب بنابراین کنند.

شی و جرح غیر خود کشی گرا همراه است و از لحاظ به خود و احتمال به خود ک

نشانگان بالینی اختالل پیچیده ای محسوب شود و از آن جا که شفقت به خود سازه 

ای نو پا در روان شناسی است و در بافت و فرهنگ شرقی کمتر مورد برسی قرار 

خود  گرفتند وبررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که رابطه ی مولفه های شفقت به

با پریشانی هیجانی و بهزیستی روانشناختی می تواند گام مهمی در جهت ارتقا 

دانش نظری در خصوص این سازه و طراحی برنامه های درمانی برای افراد دارای 

شکست عاطفی داشته باشد. و با توجه به فقدان پژوهش مستقیم در مورد پژوهش 

ریشانی هیجانی و بهزیستی روانی پیش بینی پ حاضرو  اهمیت موضوع، مطالعه حاضر

صورت انجام گرفت .  بر اساس شفقت  به خود دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا

 بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از :

تواند پریشانی هیجانی را در دانشجویان دارای خاطرات  شفقت به خود  می

 آسیب زا پیش بینی کند.

تواند بهزیستی روانی را در دانشجویان دارای خاطرات  شفقت به خود  می

 آسیب زا پیش بینی کند.  

 

 روش پژوهش

جامعه آماری شامل تمام  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

است.  97-98 در سال تحصیلی دانشگاه آزاد واحد کاشاندانشجویان 

نفر   100دختر و ی دانشجو نفر 100به صورت هدفمند بود و حدود گیری نمونه

دانشجوی پسر که در طول یک سال گذشته دارای تجربه شکست عاطفی بودند به 

به منظور اندازه گیری متغیر های پژوهش    صورت در دسترس انتخاب شدند.

بهزیستی   مقیاس   از سه پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز ،

خود فرم کوتاه ریس، کوتاه و مقیاس  شفقت به  فرم  ریف روانشناختی 

 پامیر، نف و ون گاچت   استفاده شد.

پرسشنامه دشواری در : (DERS) نتنظیم هیجادشواری در نامه پرسش

ساخته شده است. این پرسشنامه  2004تنظیم هیجان توسط گراتز در سال 

سوالی است که الگوهای تنظیم هیجان را در قالب شش  36یک مقیاس 

پاسخ های هیجانی، اشکال در مهارت رفتارهای خرده مقیاس)عدم پذیرش، 

منتهی به هدف، مشکالت کنترل تکانه، کمبود آگاهی هیجانی، محدودیت 



در دستیابی به راهکارهای تنظیم هیجان و کمبود صراحت هیجانی( می 

سنجد و بیش از هر چیز بر مشکالت در تنظیم هیجان تاکید دارد)مظلوم، 

پایایی این   Gratz & Roemer (2004) (.1393یعقوبی و محمد خانی ،

و همسانی درونی مقیاس را بر  0.88پرسشنامه را بر اساس باز آزمایی،

و برای خرده مقیاس ها باالی  0.93اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس،

گزارش کرده اند. روایی سازه و روایی پیش بین این مقیاس نیز  0.80

(، پایایی نسخه فارسی 1388یان)تایید شده است. عسگری، پاشا و امین

و  0.86این مقیاس را بر اساس آلفای کرونباخ و روش تصنیف به ترتیب

( نیز ضریب 1393گزارش کرده اند . در پژوهش مظلوم و همکاران ) 0.80

و برای خرده مقیاس ها در دامنه  0.85آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 به دست آمد.  0.75تا  0.62

مقیاس : (RSPWB-SF)  هیستی روانشناختی ریف فرم کوتاقیاس بهزم    

 ۱۹۸۹توسط ریف در سال  (RSPWB-SF) کوتاه فرم  بهزیستی روانشناختی ریف

مورد تجدید نظر قرار گرفته است. فرم کوتاه این  ۲۰۰۲طراحی و در سال 

 ۶سوال است. این نسخه، مشتمل بر  ۱۲۰پرسشنامه برگرفته از فرم اصلی با 

که عبارتند از: استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی، عامل ارتباط عامل است 

به همین دلیل ریف به   .مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، و پذیرش خود

گویه می سنجد. عالوه  120طراحی مقیاسی پرداخته که این شش مولفه را در 

است که این مقیاس نیز در دست  گویه ای18،42،84ر برفرم بلند ،فرم کوتاهت

 Singer(2006)  Ryff &سوالی آن استفاده شده است.  18در پژوهش حاضر از فرم

 0.89تا  0.7سوالی این پرسشنامه از  84همبستگی این آزمون را با مقیاس 

( همسانی درونی را با 1393گزارش نمودند. در ایران خانجانی و همکاران )

خود، تسلط محیطی،  استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه های پذیرش

رابطه مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد شخصی و استقالل را به 

به دست آوردند. همچنین  0.72و  0.73، 0.53، 0.75، 0.76،  0.51ترتیب برابر با 

گزارش نمودند.  0.71این پژوهشگران آلفای کرونباخ کلی این مقیاس را 

ه از تحلیل عاملی تاییدی نشان  ( با استفاد1393خانجانی و همکاران)

دادند که تمامی عامل های این پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار می 

 باشند.

ماده ای خود دلسوزی یا شفقت به خود  12مقیاس : شفقت به خود  پرسشنامه

ساخته شده است که شامل  Raes, Pommier, Neff, K& Van Gucht (2011) فرم کوتاه توسط

وجهی مهربانی با خود در مقابل قضاوت در مورد خود، احساس عامل دو 6

مشترکات انسانی در مقابل انزوا و ذهن آگاهی در مقابل فزون همانند سازی 

= تقریبا همیشه 5= تقریبا هرگز، 1درجه ای ) 5است. که در یک طیف لیکرت 

العه خود، مط ردRaes, Pommier, Neff, K& Van Gucht .(2001)( به عبارات پاسخ دهند

گزارش کردند. تحلیل عامل مواد مقیاس نیز،  0.86همسانی درونی مقیاس را 

عامل بیان شده و یک عامل مرتبه دوم خود  6هم چون فرم بلند مقیاس، 

( عالوه بررسی 1392دلسوزی را نشان داد. در مطالعه سبزه آرای لنگرودی)

گزارش  0.68قیاس ساختار عاملی میاس در نمونه ایرانی، آلفای کرونباخ م

گزارش  0.84همسانی درونی مقیاس   &Ghorbani, Watson, Zhuo(2012)شد. در مطالعه 

 شد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های پژوهش:

برای بررسی یافته ها ابتدا از اطالعات مربوط  به شاخص های توصیفی 

. بر اساس شاخص های کجی و کشیدگی پژوهش ارایه شده استمتغیر های 

توزیع نمرات در گروه نمونه تقریبا نرمال بوده است. بنابراین استفاده 

 از آزمون های پارامتریک امکان پذیر می باشد.

 ؛ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش4-1دولج

 
انحراف  بیشترین  کمترین چولگی  کشیدگی 

 استاندارد 
 متغییر میانگین 

- 062/0  - 334/0  42 154 09/19   04/104 پریشانی  

 هیجانی 

678/0  357/0  50 81 92/4   66/64 بهزیستی  

 روانی 

169/1  022/0  16 55 03/6   07/26 شفقت به  

 خود 

 

گزارش شده  4-2نتایج همبستگی پیرسون  بین متغیرهای پژوهش در جدول 

 است.

 متغیرهای پژوهش؛ ماتریس همبستگی 4-2جدول 

پریشانی  متغیر

 هیجانی

بهزیستی 

 روانی 

شفقت  

 به خود

 

پریشانی 

 هیجانی 
1 035/0 **514/0-  

  -055/0 1 035/0بهزیستی 

پریشانی 

شفقت  به  هیجانی

 خود

بهزیستی 

 روانی



 روانی 

  1 -055/0 -514/0** شفقت به خود 

 01/0سطح معناداری  **                          

 
فرضیه اصلی:  شفقت به خود  میتواند پریشانی هیجانی و بهزیستی 

 روانی را در دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا پیش بینی کند.  

 ؛ نتیجه رگرسیون چندگانه پیش بینی پریشانی هیجانی بر اساس شفقت به خود4-3جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

df میانگی

ن 

مجذورا

 ت

F Sig R 2R دوربی

 ن

واتسو

 ن

رگرسیو 

 ن
480/20826 1 4/20826 098/

71 

0001/

0 
514/0- 264

/0 
317/1 

      925/292 198 200/57999 خطا

       199 680/78825 کل

 

میزان  Rارایه شده است.  4-3نتیجه آزمون رگرسیون چندگانه در جدول 

همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را نشان می دهد 

درصد از واریانس  26 دهد مینشان  2Rو  514/0که برابر است با 

پریشانی هیجانی در دانشجویان دارای تجربه آسیب زا توسط متغییر 

واتسون  –. مقدار آماره آزمون دوربین شفقت به خود  تبیین می شود

در محدوده ی مناسب قرار دارد. بنابراین فرضیه استقالل خطاها تایید 

بر اساس نتیجه   می شود و این پیش فرض رگرسیون رعایت شده است.

فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق  ( P >00/0و  098/71=F) F آزمون

و مدل رگرسیون مناسب است. به عبارت دیگر از روی  شود میپذیرفته 

متغییر شفقت به خود می توان پریشانی هیجانی در دانشجویان دارای 

 خاطرات آسیب زا پیش بینی کرد.

 
 ؛ نتیجه رگرسیون چندگانه پیش بینی بهزیستی روانی  بر اساس شفقت به خود4-4جدول

 
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F Sig R 2R  دوربین

 واتسون

رگرسیو 

 ن

674/14 1 674/14 605/0 438/0 055/0 003/0 550/1 

      274/24 198 206/4806 خطا



       199 880/4820 کل

 

بر اساس ارایه شده است.  4-4نتیجه آزمون رگرسیون چندگانه در جدول 

فرضیه صفر رد نمی شود  و  ( P >43/0و  605/0=F) F نتیجه آزمون

. به عبارت دیگر از روی متغیر شفقت به شود میفرضیه تحقیق پذیرفته ن

خود نمی توان بهزیستی روانی را در دانشجویان دارای خاطرات آسیب 

واتسون در  –کرد. اما مقدار آماره آزمون دوربین زا پیش بینی 

محدوده ی مناسب قرار دارد. بنابراین فرضیه استقالل خطاها تایید می 

 شود و این پیش فرض رگرسیون رعایت شده است.

 

؛ ضرایب رگرسیون شفقت به خود  در پیش بینی پریشانی هیجانی و بهزیستی 4-5جدول 

 روانی در دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا

متغیرهای پیش 

 بین

B SE β t P- value Tolerance VIF 

شفقت به خود 

نسبت به 

پریشانی 

 هیجانی  

154/0  201/0  514/0-  432/8-  0001/0  999/0  001/1  

شفقت به خود 

نسبت به 

بهزیستی 

 روانی 

045/0-  058/0  055/0-  778/0-  438/0  000/1  000/1  

 
گزارش شده است، مشاهده  4-5با توجه به ضرایب رگرسیون که در جدول 

( 000/0P <    432/8=tاست  ) شود که ضرایب رگرسیون پریشانی هیجانیمی 

لذا این ضریب معنادار است. این یعنی پریشانی هیجانی  از طریق 

عامل تورم واریانس کمتر بینی است.شفقت به خود  بدین صورت قابل پیش

تولرنس بین صفر و یک قراردارد  است که مناسب می باشد. مقدار 5از 

 .می باشد که مناسب

 فرضیه های فرعی

 
: شفقت به خود  میتواند پریشانی هیجانی را در دانشجویان 1فرضیه فرعی 

 دارای خاطرات آسیب زا پیش بینی کند.

 
 رگرسیون چند گانه پیش بینی پریشانی هیجانی از روی مولفه های شفقت به خود 4-6جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F sig R 2R  دوربین

 واتسون

رگرسیو 

 ن
250/26969 6 875/4494 729/16 0001/0 58/0 34/0 40/1 



      686/286 193 430/51856 خطا

       199 680/78825 کل

 
ارایه شده  4-6نتیجه رگرسیون چندگانه مربوط به این فرضیه در جدول 

نشان می دهد که همبستگی مولفه های پریشانی هیجانی و   Rاست.مقدار 

درصد از 34/0است و مولفه های کلی، شفقت به خود  58/0شفقت به خود  

= F (729/16واریانس پریشانی هیجانی را تبیین می کند. نتیجه آزمون 

F ،0001/0< P  ) نشان می دهد فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق پذیرفته

های به خود می توانند  است و مولفهمدل مناسب می شود. بنابراین 

 –پریشانی هیجانی  را پیش بینی کند. مقدار آماره آزمون دوربین 

واتسون در محدوده ی مناسب قرار دارد. بنابراین فرضیه استقالل 

 خطاها تایید می شود و این پیش فرض رگرسیون رعایت شده است.

 به خود  در پیش بینی پریشانی هیجانی ؛ ضرایب رگرسیون مولفه های شفقت4-7جدول 

 -B SE β t P متغیرهای پیش بین

value 

Tolerance VIF 

 809/1 553/0         138/0 -491/1 -117/0 872/0          -300/1               مهربانی با خود

          613/3 -253/0 677/0 -446/2قضاوت در مورد خود              

1 000/0  694/0 441/1 

         123/0    184/0 080/0 756/0 896/0احساس مشترک انسانی             

739/0 352/1 

 783/1 561/0 201/0 -283/1 -100/0             747/0 -958/0 انزوا

                0 /810                  -498/2ذهن آگاهی                            

236/0-       084/3          002/0    584/0     714/1 

/293                 754/0                    -008/3 فزون همانند سازی

 992/3- 0001/0 634/0  578/1 

 

 05/0و بزرگتر بودن سطح معناداری از  tبا توجه به نتیجه آزمون     
مشخص می شود که از میان مولفه های کلی شفقت به خود تنها  ضرایب 

رگرسیون قضاوت در مورد خود،ذهن اگاهی و فزون همانند سازی معنادار 

است و اثر معناداری بر پریشانی هیجانی دارند. اما مولفه های 

نزوا دارای اثر معنادار احساس مشترک انسانی و امهربانی با خود، 

بر پریشانی هیجانی  نیستند. مقدار عامل تورم واریانس نیز قابل 

تولرنس بین صفر و یک قراردارد  ( است. همچنین مقدار5قبول)کمتر از 

 که مناسب می باشد.

: شفقت به خود  میتواند بهزیستی روانی  را در دانشجویان 2فرضیه فرعی 

ینی کند. چون در تحلیل قبلی مشخص شده که دارای خاطرات آسیب زا پیش ب

رابطه معناداری بین این متغیر و شفقت به خود وجود ندارد پس مسلما 



فرضیه صفر رد رابطه معناداری هم با مولفه های آن وجود ندارد. در نتیجه 

های شفقت به  نمی شود و فرضیه تحقیق پذیرفته نمی شود. بنابراین مولفه

 بهزیستی روانی  را پیش بینی کنند.خود  نمی توانند 

 

 بحث و نتیجه گیری:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پریشانی هیجانی و بهزیستی روانی بر 

اساس شفقت به خود در دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا بود. یافته 

که از روی شفقت به خود فقط می توان پریشانی هیجانی ها نشان داد 

دردانشجویان دارای خاطرات آسیب زا را پیش بینی کرد و متغیر شفقت 

به خود نتوانست بهزیستی روانی را  در دانشجویان دارای خاطرات 

از میان مولفه های کلی شفقت به   بطوریکه آسیب زا پیش بینی کند. 

خود تنها  ضرایب رگرسیون قضاوت در مورد خود،ذهن اگاهی و فزون 

همانند سازی معنادار است و اثر معناداری بر پریشانی هیجانی 

دارند. اما مولفه های مهربانی با خود، احساس مشترک انسانی و 

که با یافته انزوا دارای اثر معنادار بر پریشانی هیجانی  نیستند.

( ، 1397های پژوهش  محمود پورو همکاران) Yarnell & Neff(2012)، Marshall-

Berenz et al(2011) ،Allen& leary (2010)  ، 2007)) Leary et al 

همسو است. نتایج این پژوهش را این گونه می توان تبیین کرد که خود 

یگر شفقتی از یک سو نشخوار فکری را کاهش می دهد و از سوی د

توانایی مقابله با موقعیت های دشوار را در فرد باال می برد و همین 

دو خصیصه ی مربوطه به خود شفقتی باعث می شود فرد زمانی که موقعیت 

های دشوار را تجربه می کند با انعطاف پذیری به موقعیت واکنش نشان 

دهد و دچار پریشانی های عاطفی نشود. زمانی که فرد بتواند به طور 

متعادلی به احساسات منفی اش توجه کند، یعنی نه آن احساسات را 

سرکوب و نه به طور کامل در آن ها غرق شود و همچنین توانایی این 

داشته باشد که احساساتش را با وضوح بیشتر، چشم انداز بزرگ تر و 

قضاوت منصفانه تر ببیند خواهد توانست که سختی های زندگی را به 

در زندگی بپذیرد و همین پذیرش مانع بروز لغزش در عنوان تجربه ای 

بیان  Allen& leary (2010) (. همچنین1397او شود)محمود پور و همکاران، 

می کنند یکی از دالیلی که افراد دارای خود شفقتی باال سازگاری 

این افراد تمایل  بهتری با رویداد های آسیب زا دارند این است که

بیشتری دارند تا هنگام فکر کردن به این رویداد ها به صورت مثبت 

 به بازسازی شناختی خود بپردازند.

همچنین در فرضیه فرعی دوم  به این موضوع پرداخته شد که شفقت به 

خود نمیتواند بهزیستی روانی  را در دانشجویان دارای خاطرات آسیب 

مشخص می شود که ضرایب رگرسیون که صورت زا پیش بینی کند.  بدین 

هیچ کدام از مولفه های شفقت ورزی به خود  اثر معنادار بر بهزیستی 

بزرگی و  روانی ندارند. که این یافته پژوهش  با پژوهش های دشت

 (؛۱۳۹۶ )حاجی رحیم خان (؛1396(؛ ورعی و همکاران )1396همایی )

؛ امان الهی و همکاران (1395(؛ شیوندی و همکاران )۱۳۹۶ )سبزیان

 ,Brion(، 1391(؛ بشر پور و همکاران )1394(؛ شبانی و همکاران)1395)

Leary& Drabkin(2014)؛ Krieger, Altenstein, Baettig, Doerig& Holtforth(2013)؛ 

Sbarra, Smith& Mehl (2012) ؛Gilbert & Procter(2006) ؛Leary, Tate, Adams, Allen& 

Hancock(2007)  ؛Neff& Vonk(2009)   حاصل ازمطالعه ناهمسو است. نتایج 

این بود که افزایش شفقت ورزی باعث بهبود  بهزیستی روانی  پیشینه



می شود ،بطوریکه  شفقت به خود یکی از روش های سازگاری با شرایط 

. شفقت به خود نگرش عاطفی مثبت ( Neff 2010,)استرس زا زندگی است

که نتایج منفی مانند قضاوت از خود، نشخوار  نسبت به خود می باشد

(. بر اساس این مفهوم Neff,2003فکری و افسردگی را در برندارد)

افرادی که از خود شفقتی باالیی برخوردارند در مواجهه با شکست ها و 

ناکامی هایی که خود علت آن هستند را می پذیرند و معتقدند که 

لغزش و اشتباهات شوند  تمامی انسان ها نیز می توانند دچار

بنابراین افرادی که خود دلسوز هستند سالمت روانی بیشتری را نسبت 

به افرادی که خود شفقتی کمتری دارند تجربه می نمایند)شیوندی و 

گیلبرت بیان می کند که شفقت به خود به دلیل این  (.1395همکاران، 

آرامش هیجانی که به افراد کمک می کند تا احساس امنیت، پیوستگر و 

داشته باشند، می تواند بهزیستی روان شناختی را ارتقا 

اما همانطور که یافته پژوهش حاضر نشان می دهد با (. Gilbert,2005)دهد

یافته های پژوهش های  فوق ناهمسو می باشد که شاید علت این امر و 

یافته را بتوان به بافت فرهنگی و مذهبی شهر کاشان ربط داد به این 

لت که افراد شرکت کننده در پژوهش پرسشنامه شکست عاطفی را خیلی ع

به سختی پر می کردند و خیلی سخت احساس و هیجان های خود را بروز 

می دادند و این عامل  باعث می شود روان شان آسیب  ببیند . و 

بخاطر این عدم تعادل  در زندگی شان ممکن است به حالت رکود و عدم 

کنند. فرهنگ شیوه ی زندگی افراد است که وق پیدا بهزیستی روانی س

بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سالمت روان و موجودیت روان شناختی 

نفوذ عوامل فرهنگی بطوریکه  Adebayo& Ilori,2013))افراد اثر می گذارد

در آسیب شناسی روانی به اندازه ای است که حتی ابراز عالئم روان 

برای درمان نیز تحت تاثیر زمینه فرهنگی شناختی و مراجعه فرد 

است.در نتیجه تاثیرات فرهنگی می توانند چالش های فراوانی را بر 

متخصصان بهزیستی روانی تحمیل کنند و وظیفه روان شناسان ارزیابی، 

فرمول بندی، تشخیص و مداخله موثر می باشد)زرانی، بهزاد پور و 

تباط با یافته های پژوهش در پایان می توان با ار (.1396بابایی،

چنین نتیجه گرفت که افراد دارای شفقت به خود ، در زمینه حل 

تعارضات میان فردی دارای سازش بیشتری هستند و آشفتگی عاطفی کمتری 

همچنین  افراد دارای خود شفقتی باالتر از    .(Yarnell & Neff,2012) )دارند

. زیرا استفاده از  راهبرد های اجتنابی کمتری استفاده می کنند

راهبرد های اجتنابی باعث می شود که افراد با تجارب خود روبه رو 

نشوند اما افراد دارای خود شفقتی باال با استفاده از راهبرد های 

رویارویی با تجربه های خود روبه رو می شوند و هیجان های مرتبط با 

لق خود را  آن را تجربه و با استفاده از این راهبرد ها به نوعی خ

 به افراد  خود به شفقت   (.Neff, Hsieh & Dejitterat,2005)تنظیم می کنند

 ما همچنین به .شوند روروبه زندگی هایبا کشمکش بتوانند کندمی کمک

 کنترلی هیچ که چیزهایی خاطر به خود کردن سرزنش بتوانیم کندمی کمک

 اجتماعی، حمایت تواندمی .همچنین کنیم را متوقف نداریم آن بر

 وجود به خود التیام توانایی و فردی بین اعتماد و دلگرمی

از سوی دیگر بهزیستی روانی، جزو روان  (.Crackers and Canolo,2008)آورد

شناختی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی در حیطه 

تعریف ی رفتارهای هیجانی، عملکرد های روانی و ابعاد سالمت روانی 

شده است بهزیستی روان شناختی واکنش های عاطفی و شناختی برای درک 

توانمندی ها و ویژگی های شخصی، تعامل کارآمد وموثر با جهان در 



رابطه مناسب با اجتماع و رشد و پیشرفت مثبت در طول زمان می باشد 

 که در برگیرنده رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت است

(Karadamas,2007 .) با توجه به پژوهش های انجام شده و یافته های اما

بدست آمده، عوامل فشار زای فردی، محیطی، تحصیلی و در عین حال 

رضایت از زندگی و افت خلق و اعتقادات مذهبی و فرهنگی همه مواردی 

هستند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر بهزیستی روانی تاثیر 

اجتماعی نقش مهمی  –نیروهای فرهنگی ان گذار بودند. که در این می

در علت شناسی و ساختار بهزیستی روانی ایفا می کنند و از لحاظ 

نظری ، فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تمامی رفتارها، 

فرهنگ یک روش کلی زندگی (. Jacob,2014) چه بهنجار و چه نابهنجار است

ربه های اجتماعی، ارزش ها، یا رفتار گروهی از افراد است که تج

نگرش ها، هنجارها و عقاید مشترکی دارند که از نسلی به نسل دیگر 

 (.Hassim & Wagner ,2013)در طول زمان انتقال می یابند

به طور خالصه می توان گفت که در تدوین مسائل بهزیستی روانی بایستی 

برفرآیند اثر موضوعات فرهنگی را که ممکن است هم بر محتوا و هم 

بنابراین با  توجه به اینکه در هر  گذارند را مورد توجه قرار داد.

جامعه ای دانشجویان قشر سرنوشت ساز جامعه هستند و بهزیستی روانی 

آنان و در پی آن رضایت از زندگی اجتماعی و خانوادگی حائز اهمیت 

دی است، بررسی عوامل مرتبط با بهزیستی روانی آنان از اهمیت زیا

بنابراین متخصصان باید در ارزیابی بهزیستی روانی برخوردار است.

 زمینه  فرهنگی افراد را در نظر بگیرند.

 منابع:

(. پیش بینی افسردگی 1395امان الهی، عباس؛ تردست، کوثر و اصالنی، خالد.)

بر اساس مولفه های خود شفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست 

..88-77(، 2)8، مجله روان شناسی بالینیهای اهواز، عاطفی دانشگاه   

(. نقش تجربه 1391بشر پور، سجاد؛ نریمانی، محمد و عیسی زادگان،علی.)

روایداد های آسیب زای زندگی در پیش بینی عالئم روان شناختی دانش آموزان 

، مجله علمی دانشگاه 90-1389پسر دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 

.106 -96(،4)20، پزشکی ایالمعلوم   

م، روان شناسی رشد )از نوجوانی تا بزگسالی( جلد دو(.2009برک، لورا.)

(، تهران: نشر ارسباران.1387ترجمه سید محمدی)  

(. تحلیلی بر نقش 1396زرانی، فریبا؛ بهزاد پور، سمانه و بابایی، زهرا.)

 .224 -191(،1)6،رویش روان شناسیفرهنگ در آسیب شناسی روانی، 

(. رابطه شفقت خود، حمایت اجتماعی 1396دشت بزرگی، زهرا و همایی، رضوان.)

نشریه پژوهش پرستاری و امیدواری با بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری، 

 .44-37(،6)12، ایران

(. رابطه بین آرزوها و وابستگی های ارزش 1392سبزه آرای لنگرودی، میالد.)

شیفتگی ناسالم، خود شناسی انسجامی و حرمت خود، خود با شفقت خود، خود 

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم 

 تربیتی دانشگاه تهران.

بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر  (.۱۳۹۶ .)مشتاقی، مرضیهومرضیه  ،سبزیان

پذیرش و تعهد بر شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی مراقبان 

بیماران اعصاب و روان، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی 

علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری 

.خوارزمی  



(. مقایسه بهزیستی روانی و نیرومندی 1397، علی.)شبستری، فائزه و خادمی 
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.107-91(، 1)19، کاربردی   
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فصلنامه مطالعات روان شناسی بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، 
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س بهزیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر، سوالی( مقیا 18)

.36-27(، 32)8فصلنامه اندیشه و رفتار ،   
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هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختالالت خوردن در 

(.13)4،مجله اندیشه و رفتارزنان،   

(. پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت 1396کریمی، صبری و کرد، بهمن .)

فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزی به خود  و تن انگاره دانشجویان، 

 .230 – 207،  28، تربیتی

محمود پور، عبد الباسط؛ فرح بخش، کیومرث؛ حسینی، به رزان و بلوچ زاده، 

یی زنان بر اساس شیوه های دلبستگی، (. پیش بینی تعهد زناشو1397الهام.)

، 8، مجله مشاوره و روان درمانی خانوادهخود شفقتی و تحمل پریشانی، 

1(25 ،)65-84. 
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فرا شناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختالل استرس پس از ضربه، مجله 

(.2)8اری، علوم رفت  
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