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مقدمه
یکی از سازههای روانشناختی که اخیراً در روانشناسی غربیی
مفهومپردازی شده است ولی ریشهاش به آیین بودا و سینت شیر
برمیگردد خوددلسوزی 1است [ .]1هنگام احساس دلسوزی بیرای
دیگران انسان باید به این نکته توجه کند که آن فرد در حیا رنی
بردن است ،زمانی که ما بیه افیراد آسییب دیید اجتایا ی توجیه
میکنیم و به آنها کاک میکنیم در واقع برای تجربة رن ایشیان
احساس دلسوزی میکنیم [.]2
دلسوزی شامل درگیری احساسی با دیگران است بهطوریکیه
اطفة فرد به رن دیگری پاسخ میدهد .زمانی که چنین درگییری
احساسی رخ دهد در آدمی احساس مالیات ،غاخواری و تاایل به
حاایت از فرد آسیبدیده ایجاد میشود .زمانی که دیگران اشیتااه
میکنند بهجای آنکه به قضاوت دربار آنهیا پرداختیه شیود و بیا
دیدگاه انتقادی و سختگیرانه مورد بازخواست قرار گیرنید نسیات
به شرایط خارجی رخداد آن اشتااه بینش وجود داشیته و بیا فیرد
آسیبدیده با مالیات رفتار مییشیود ،در واقیع زمیانی کیه بیرای
سایرین دلسوزی میکنیم در واقیع فرآینید آسییب دییدن را میی-
شناسیم ،آن را درک میکنیم و میدانیم که کامل ناودن بخشی از
تجربههای انسانی است [ ]3و نااید بیش ازحد از یک انسان انتظیار
کامل بودن داشت [ .]2نف معتقید اسیت خوددلسیوزی بیه معنیی
رفتار کردن با خود به هاین روشی است که هنگام دلسوزی بیرای
دیگران با آنها رفتار میکنیم [.]4
خوددلسوزی یعنی زمانی که تجربه بدی داشتهاییم ییا وفیفیة
مهای را فراموش کردهایم ،بهجای آنکه رن روانیمان را فرامیوش
کنیم و با نامهربانی دربار خود قضاوت کنیم ،دیدگاه ذهنیمیان را
به سات این طرز فکر تغییر دهیم که چگونه مییتیوان در شیرایط
سخت فعلی دست از انتقیاد نایودن از خیود برداشیت و بیا انجیام
رفتارهای سازشیافته در شرایط فعلی از خود مراقات کرد ،در واقع
خوددلسوزی به نوان آگیاهی از حالیت هیجیانی و فیییکیی خیود،
پذیرش این حالتها بدون قضاوت ،نگرش به رن بیه نیوان بخیش
طایعی شرایط بشری 2و با مهربانی با خود رفتار کردن 3است []5؛
بنابراین مؤلفیههیای الیلی خوددلسیوزی شیامل خودمهربیانی ییا
مهربانی با خود ،ویژگی مشترک انسانی و ذهنآگاهی 4است [.]1
خودمهربانی شامل تغییر فعاالنة تجربة رن و درد از طریی بیا
نرمی و حاایتگیری بیا خیود برخیورد کیردن اسیت [ .]1ویژگیی
مشترک انسانی به این معنی است که فرد به جای آنکه خود را در
احساس ناکامی منحصربه فرد بداند ،درک کند که تایام انسیانهیا
آسیبپذیرند و شکست خوردن و بیکفایتی فردی بخشی از تجربة
زنییدگی هاییه انسییانهییا اسییت [ .]5ذهیینآگییاهی ،شییامل آگییاهی
لحظهبه لحظه ازآنچه در ذهن و بدن اتفا میافتد و پذیرش آنهیا
(پیذیرش بیدون قضییاوتت اسیت [ .]6فییرد ذهینآگییاه بیه افکییار و
احساسهایش هاانگونه که هست نگاه میکند .خوددلسیوزی بیه
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فرد اجازه میدهد که تجربههای خود را بدون هیی گونیه تحرییف
مشاهده و درک کند [.]7
خوددلسوزی زمانی اتفا میافتد که فرد بیه ایین درک برسید
که رفتارها ،احساسات و افکار شخصی تحت تأثیر وامیل خیارجی
نظیر سابقه خانوادگی ،فرهنگ ،ژنتیک و سایر شرایط محیطی مثل
رفتار و انتظارات دیگران است .درک ایین موویوب بیه فیرد کایک
میکند که نسات به اشتااهاتش کاتر قضاوت منفی و پیشداوری
داشته باشد .برای درک بهتر این موووب میتوان به این نکته فکیر
کرد که اگر انسانها بر روی تاام اتفا های زنیدگی خیود ،کنتیر
داشتند چه تعداد افراد آگاهانه مشکالت مربوط به خشم و ا تییاد،
ناتوانی ناشی از اوطراب اجتاا ی ،اختال های تغذیهای و نظایر آن
را انتخاب میکردند .بسیاری از جنایههیای زنیدگی نظییر شیرایط
بیرونی زندگی به انتخاب انسان نیست و ریشه در وامل بیشااری
(نظیر ژنتیک و شرایط محیطیت دارد که خود فیرد کنتیر بسییار
کای بر آن ها دارد .با درک وابستگی متقابل و غیرقابلاجتنیاب بیه
شرایط زندگی متوجه میشویم که بسیاری از شکستها و سختی-
های زندگی انسانها بر اثر وامل فردی اتفا نایافتد اما فرد می-
تواند نسات به آن ها شناخت پییدا کنید و بیا دلسیوزی و قضیاوت
منصفانه با آنها برخورد نااید [.]5
5
در واقع خوددلسوزی شکل سالم خودپذیری است که بیانگر
مییان پذیرش و قاو جناههای نامطلوب خود و زندگیمان است و
با رفتارهای وابسته به سالمت مرتاط است [ .]8پژوهشهیا نشیان
میدهند خوددلسوزی با بسیاری از سازههای روانشناسیی مثایت
هااستگی مستقیم دارد [ .]9از جاله ایین سیازههیا مییتیوان بیه
خودکارآمییدی 6و حرمییت خییود 7اشییاره کییرد [.]11،11،12،13
خودکارآمدی و حرمت خود هر دو سازههای مثایت روانشیناختی
هسییتند کییه بییا سییایر سییازههییای روانشناسییی مثاییت و سییالمت
هااستگی مستقیم دارند [.]14
نتییای پژوهشییی کییه ایسییکندر در  2119روی  391نفییر از
دانشجویان انجام داد نشیان داد خودکارآمیدی بیا هیر سیه مؤلفیة
خوددلسوزی هااستگی مثات دارد [ .]12واژه کارآمدی اشاره بیه
توانایی تولید یک نتیجه مطلوب دارد و غالااً الطالح خودکارآمدی
و خودکارآمدی ادراکشده به جای هم به کار میروند و هیر دو بیه
ا تقاد فرد به تواناییهایش برای موفقیت در یک زمینه اشاره دارد،
خودکارآمدی یکی از جناههای اللی نظریه شیناختی -اجتایا ی
بندورا 8است [ .]11شرر و مدوکس ،9بیان میکنند که گاهی اوقات
خودکارآمدی در حوزهای خاص (از جاله خودکارآمدی تحصییلی،
شغلی و سالمتیت درک مییشیود و گیاهی اوقیات بیه نیوان ییک
احساس اومی در نظر گرفته میشود [ .]11در چهارچوب رویکرد
شناختی -اجتاا ی ،بندورا خودکارآمیدی را چنیین تعرییف کیرده
است :برداشتهایی که فرد از تواناییهیای خیویش در انجیام ییک
تکلیف خاص دارد ،به گونه ای که تکلیف موردنظر به لورت مفیید و

عباسعلی حسین خانزاده و همراران

پیشبینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی ...........

روش
نوع ت دیق ،طرح پژوهش تولیفی از نوب هااستگی است.
آزمودنی
جامعه ،ناونه و روش ناونهگیری :جامعه آماری شامل تایامی
دانشجویان دانشگاه گیالن در سا تحصیلی  1393-94بودند کیه
از بین آنها ناونهای به حجم  321نفر با اسیتفاده از روش ناونیه-
گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین ترتییب
که ابتدا از بین دانشکدههای دانشگاه گیالن سیه دانشیکده فنیی و
مهندسی ،دانشکده معااری و دانشکده ادبیات و لیوم انسیانی بیه
تصاد انتخاب شدند و سیسس  5کیالس از بیین هیر ییک از ایین
دانشکدهها به تصاد انتخاب شدند و تاامی دانشجویان  15کالس
مقیاسهای پژوهش را تکایل کردند .جهت تعیین حجم ناونیه از
مییان انحرا استاندارد و واریانس متغیرهیای پیژوهش حاویر در
پژوهشهای مشابه قالی استفاده شد و تک تک متغیرها بیا توجیه
به پیشینه واریانسشان در ناونه دانشجویی مشابه و بیا توجیه بیه
سطح اطاینان  95درلد و خطای  5درلد در فرمو تعیین حجم
ناونه (n=z2s2/d2ت جایگذاری شدند و در نهایت حداکثر حجیم
محاساه شده یعنی  321نفر انتخاب شدند و پس از جلب رویایت
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مؤثر انجام شود یا سطح ا تاادی که یک فرد به توانایی خویش در
انجام موفقیتآمیی برخیی از فعالییتهیا دارد []15؛ برخیورداری از
احساس خودکارآمدی موجب ایجاد ارتااط های اجتاا ی مثایت و
سالم میگردد ،درحالی که دم خودکارآمدی فرد را بیه رفتارهیای
اجتنییابی میییکشییاند و اییین خییود با یی محرومیییت فییرد از
تقویتکنندههای مثات اجتاا ی می شود [ .]16خودکارآمیدی در
ا االی که فرد انتخاب میکند ،مییان تالشی که انجیام مییدهید،
حس تواناندی در مقابل موانع ،الگوهای فکری ،سیطح تنییدگی و
پیشرفت نقش مهای ایفا میکند [ .]17پیژوهش نیف نشیان داده
است کیه خوددلسیوزی بیا شایسیتگی و خودمختیاری هااسیتگی
مثات معنیاداری دارد [ .]4بیایاران دارای دردهیای ضیالنی کیه
خوددلسوزی بیشتری دارنید بیشیتر از خیود مراقایت مییکننید و
معتقدند که از توانایی و کارآمدی مناسای برای مقابله بیا بیایاری
خود برخوردار هستند ،این بیااران احساسهای مثات بیشیتری را
تجربه میکنند و حرمت خود باالتری را گیارش میکنند [ .]13نف
بین خوددلسوزی و حرمت خود ،هااستگی مثات قوی (1/59ت به
دست آورد [.]11
حرمت خود اارت است از درجة تصویب ،تأیید و ارزشیی کیه
شخص نسات به خود احساس میکنید و ییا قضیاوتی کیه فیرد در
مورد ارزشیاندی خیود دارد [ .]18حرمیت خیود یکیی از وامیل
تعیینکنند رفتار در انسانها به شاار میرود به طوریکه برداشت
و قضاوتی که افراد از خود ،دارند تعییینکننید چگیونگی برخیورد
آن ها با مسائل مختلف است .فردی که حرمت خیود پیایین دارد و
برای خود ارزش و احترامی قائل نیست ،ماکن اسیت دچیار انییوا،
گوشهگیری و یا پرخاشگری و رفتارهای وداجتاا ی شود [ .]19از
طرفی ،طا نظر مکاولی ،میهالکو و بانیه 1حرمیت خیود یاملی
قطعی در روند تحو روانی فرد محسوب میشود و اثر برجسیتهای
در جریان فکری ،احساسها ،تاایلها ،ارزشهیا و هید هیای وی
دارد ،هراندازه که فرد در کسب حرمت خود دچیار شکسیت شیود،
دستخوش اویطراب ،تیلیی روانیی و بیدگاانی نسیات بیه خیود،
حقیقتگرییی و احساس یدم کفاییت از زنیدگی مییگیردد [.]1
فردی که از احساس حرمت خود باالیی برخوردار اسیت بیهراحتیی
میتواند بیا تهدییدها و وقیایع اویطرابآور زنیدگی بیدون تجربیة
برانگیختگی منفی و ازهمپاشیدگی روانی مقابلیه ناایید [ .]21بیه
نظر کوپر اسایت  ،افراد با حرمت خود باال ،رفتارهیا و افکیار را بیه
نحوی سازماندهی میکند که هیجانات فرد مثات میشود .کسانی
که حرمیت خیود بیاالیی دارنید ،وقتیی بیه طیور تجربیی و واقعیی
تحت فشار یا حا بد قرار میگیرند ،گرایش به حل مسئله دارنید و
با تفکرات مثات ،احساس خود را بهتر میکنند و بر کس ،کسیانی
که حرمت خود پایینی دارند به حا بید بیا فکرهیای منفیی پاسیخ
میدهند [.]21
ارتااط بین خوددلسوزی و حرمت خود نشان میدهد که افراد
با خوددلسوزی باال دارای احساس خوبی نسات به خود و افیراد بیا
خوددلسوزی پایین دارای احساس بیدی نسیات بیه خیود هسیتند

Mcauley, Mihalko& Bane

[ ،]11هاچنین نف در این زمینه نشان داد که بین حرمت خود بیا
خودشیفتگی ارتااط مثات وجود دارد درلورتیکه این ارتایاط بیا
خوددلسوزی وجود نداشت [ .]11این یافته از آن جهت مهم اسیت
کییه خودش ییفتگی بییه نییوان یک یی از پیامییدهای خودانتقییادی و
خودارزیابی است و به نوان نتیجه فر ی حرمت خود باال محسیوب
می شود .در واقع حرمت خود ارتایاط قیوی بیا خودشییفتگی دارد
درحالیکه خوددلسوزی ارتااط قوی بیا خیودار نهیی دارد کیه در
مورد حرمت خود این ارتااط وجود ندارد [.]22
بهطورکلی نف در  2119و 2111در آثار خود بیان میکند که
حرمت خود یعنی احساس خوب بودن و این نیازمنید بهتیر بیودن
نسات به دیگران است و این دردسرساز است زیرا تنها تعداد کایی
از افراد میتوانند به ایین مهیم برسیند [ .]23،5بیه دلییل کیاهش
حرمت خود به دالیل ارزیابی افراد ،مهار کیردن و گیاهی انتظیارات
فرهنگی ،نف رویکردی به نام خوددلسوزی را مطرح کرده است که
از نظر کیفیتی متفاوت از حرمت خود اسیت .حرمیت خیود گیاهی
اوقات تحت تأثیر واملی چون شرایط اجتاا ی – اقتصیادی قیرار
دارد در حالی که خوددلسوزی کاتر تحت تأثیر موارد این چنینیی
قرار میگیرد بنابراین در مقایسه با حرمت خود ،خوددلسوزی اندازه
با ثااتتری از خودارزشاندی و بهییستی در طو زمان بیه دسیت
میدهد [.]5
با توجه به این که پژوهش در مورد خوددلسوزی نساتاً جدیید
است و به دلیل اهاییت نقیش سیازههیای روانشناسیی مثایت در
بهییستی و ارتقا سالمت افراد و وجود پژوهشهای معیدود داخلیی
در زمینة خوددلسوزی ،انجام پژوهشی در این حیطیه ویروری بیه
نظییر میییرسیید؛ بنییابراین پییژوهش حاوییر بییا هیید پیییشبینییی
خودکارآمدی و حرمت خود بیر اسیاس خوددلسیوزی دانشیجویان
انجامشده است.

دو صلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصی

(دانشور ر تار) ،دوره  ،14شماره  ،1پیاپی  ،29بهار و تابستان  ،1341صص.33-42 :.
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اسییاتید بییرای ورود بییه کییالس و توویییح هیید پییژوهش از
شرکتکنندگان خواسته شد در لورت تاایل مقیاسهای پژوهش
را کامل کنند .جهت جاعآوری دادهها از مقیاسهای زیر اسیتفاده
شد.
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس خوددلسوزی :ایین مقییاس  26گوییهای توسیط نیف
(2113ت طراحی شده است و دارای  6خردهمقییاس خودمهربیانی،
خودداوری ،وی ژگی مشیترک انسیانی ،انییوا ،ذهینآگیاهی و بییش
هاانندسازی است که در ییک طییف  5درجیهای لیکیرت (تقریایا
هرگی=  1تا تقریااً هایشه=4ت به ارزیابی نظر پاسخگویان میپردازد
[ .]4پژوهشهای مربوط به ا تاارییابی مقیدماتی ایین پرسشینامه
نشان دادهاند که  6خردهمقیاس آن هااستگی درونی باالیی دارنید
و تحلیلهای املی تأییدی نشان دادهاند کیه ییک امیل مجییای
دلسوزی به خود این هااستگی درونی را تایین مییکنید .ویریب
پایایی بازآزمایی این مقیاس  1/93اسیت [ .]11در مطالعیة نیف و
هاکاران (2117ت وریب آلفای کرونااخ ایین مقییاس در تایلنید و
تایوان  1/86و در آمریکا  1/95گیارش شده است [ .]9در مطالعیة
بشرپور و یسیزادگان (1391ت خردهمقیاسهای ایین پرسشینامه
در دامنه  1/61برای بیش هاانندسازی تا  1/89برای ذهنآگیاهی
به دست آمد [ .]24در پژوهش حاور آلفای کرونااخ خوددلسوزی
 1/65به دست آمد و ویریب آلفیای کرونایاخ خیردهمقییاسهیای
خودمهربانی ،خودداوری و ویژگی مشترک انسانی به ترتیب ،1/64
 1/55و  1/58بود.
 .2پرسشنامه خودکارآمدی عمومی :این مقیاس توسط شیرر و
مدوکس1982( 1ت ساخته شده است و شامل  17گویه اسیت و در
یک طیف لیکرت  5درجهای نارهگذاری میشود ( =1کامالً مواف ،
 =5کامالً مخالفت و گویههای شااره  15 ،9،،13 ،8 ،3 ،1بهلورت
معکوس نارهگذاری میشوند .حداقل نارهای که افراد میتوانند در
این مقیاس به دست آورند  17و حداکثر آن  85است [ .]25لیی
نیکارویی (1382ت در پژوهش خود ،آلفای کرونااخ ایین مقییاس را
 1/78بیییه دسیییت آورد [ .]26پاییییایی ایییین ابییییار در پیییژوهش
گنجیارجنگی و فراهانی (1388ت با استفاده از روش آلفای کرونااخ
 1/81بدست آمد و روایی محتوایی آن نییی مناسیب گییارش شید
[ .]27هاچنین الغرنژاد (1385ت روایی مالکی این مقییاس را در
سطح باالیی گیارش کرده اسیت [ .]28شیرر و میادوکس (1982ت
ا تاار این پرسشنامه را  1/86و وودرو و کاشان (1993ت ا تایار
آن را  1/84و روایی آن را مناسب گیارش کردند [.]29،31
 .3مقیاس حرمت خود :این مقییاس توسیط روزنایر 1979( 2ت
طراحی شده است و شامل  11گویه است که در یک طیف لیکرت
 4درجهای (خیلی موافقم ،3 :تاحدی موافقم ،2 :تاحدی مخالفم1 :
و خیلی مخالفم1 :ت به ارزیابی نظر پاسخگویان در مورد ارزشاندی
خودشان میپیردازد .گوییههیای شیااره  9 ،2 ،5 ،6 ،8بیهلیورت
معکوس نارهگذاری میشود [ .]31پاییایی ایین پرسشینامه بیا دو

نتایج
از  321پرسشیینامه توزیییع شییده در نهایییت دادههییای 314
پرسشنامه پس از حذ مقادیر پرت ،وارد تحلیل شد .از این تعداد
 158نفر ،دانشجوی دختیر و  146نفیر ،دانشیجوی پسیر هسیتند.
میانگین سنی کل گروه ناونه  21/72سیا بیا انحیرا اسیتاندارد
 2/71است و میانگین سنی دانشیجویان دختیر و پسیر بیه ترتییب
 21/51و  21/96با انحرا استانداردهای  2/89و  2/45است .گروه
ناونه پژوهش ،از نظر ووعیت تأهل دارای؛  277نفر مجرد 25 ،نفر
متأهل ،یک نفر مطلقه و یک نفر متارکه است که نشیان مییدهید
تقریااً  91درلد از افراد ناونه ،مجرد هستند .از بیین دانشیجویان
شییرکت کننییده در پییژوهش  8نفییر در رشییته معاییاری 2 ،نفییر
کشاورزی 4 ،نفیر لیوم اجتایا ی 27 ،نفیر روانشناسیی 22 ،نفیر
ادبیات انگلیسی 8 ،نفر مدیریت ،یک نفر جغرافیا ،یک نفیر جامعیه
شناسی 9 ،نفر حقو  33 ،نفر مشاوره 2 ،نفر لوم سیاسی 11 ،نفر
ادبیات 22 ،نفر مکانیک 97 ،نفر در رشتههیای مهندسیی تحصییل
میکنند 57 .نفر باقیاانده ،اشارهای به رشیته تحصییلی خودشیان
نکردهاند .از کل ناونه ،تنها  43نفر برابر با  14درلد ،شاغل و بقیه
در حدود  86درلد ( 261نفرت بیکار هستند .در جیدو  ،1آمیاره-
های تولیفی متغیرهای پژوهش ارائه میگردد.
با توجه به جدو  1مشاهده میشود که میانگین خوددلسوزی
در دامنه لفر تا چهیار؛  1/97بیا انحیرا اسیتاندارد  1/35اسیت.
هاچنین با توجه بیه مییانگین و انحیرا اسیتاندارد شیش خیرده
مقیاس خوددلسوزی ،مشاهده میگردد که باالترین میانگین مربوط
به خردهمقیاسهای انیوا و بییشهاانندسیازی (2/17ت و کاتیرین
میانگین مربوط به خردهمقیاس ویژگیی مشیترک انسیانی (1/72ت
است .میانگین خودکارآمدی در دامنیه  1تیا 5؛ برابیر بیا  2/38بیا
انحرا استاندارد  1/65است .هاچنیین مییانگین حرمیتخیود در
دامنه  11تا  -11برابر با  4/14با انحرا استاندارد  5/98به دسیت
آمد .هاچنین هااستگی مشاهده شده بین خوددلسوزی با خیود-
کارآمدی ،مستقیم و معنیادار اسیت (r=1/29 ،1/11ت .هااسیتگی
مشاهده شده بین خوددلسوزی و حرمتخود هم مثایت و معنیادار
است (r=1/37 ،1/11ت .در جیدو  ،2هااسیتگی بیین متغیرهیای
پژوهش به تفکیک دو گروه دانشجویان دختیر و پسیر ارائیه شیده
است.
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Scherer & Maddox
Rosenberg

روش آلفای کرونااخ و بازآزمایی به ترتیب  1/69و  1/78به دسیت
آمد [ .]32این مقییاس بیا مقییاس حرمیت خیود کیوپر اسیایت
 r=1/61و افسییردگی  r= -1/54هااسییتگی معنییاداری دارد [.]31
جوشنلو و قائدی (1387ت هاسانی درونیی ایین مقییاس را 1/83
گیارش کردند [ .]33اسچیر ،کراور و بری (1994ت رواییی درونیی
اییین پرسشیینامه را  1/88گیییارش کردنیید [ .]34گرینارگییر ،چیین،
دمیتریوا و فراگیا (2113ت هاسانی درونی ایین مقییاس را  1/84و
پایایی بازآزمایی این مقیاس را بر روی  87دانشجو 1/84 ،گییارش
کردند [.]35

3

عباسعلی حسین خانزاده و همراران

پیشبینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی ...........

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب همبستگی بین متغیرها و ضرایب اعتبار مقیاسها ()n=303 ،df=303

میانگین
1/97
2/11
1/95
1/72
2/17
1/97
2/17
2/38
4/14

1/64
**1/41
**1/23
**1/29
**1/21
**1/33
**1/32
**1/25

1/55
**1/32
**1/27
*1/13
1/11
**1/32
**1/26

1/58
**1/31
**1/25
**1/15
1/16
**1/29

1/51
*1/14
**1/19
*1/13
**1/23

1.5

1/48
**1/25
1/17
*1/12

1/62
1/11
**1/19

2

1/86
**1/31

1/81

توجه :ضرایب اعتبار ابزارها روی قطر فرعی قرار گرفته است*p<0.05 ،**p<0.01 .
جدول  .2ضرایب همبستگی بین متغیرها به تفکیک جنسیت

متغیرها
 .1خوددلسوزی
 .1.1خود مهربانی
 .1.2خود داوری
 .1.3ویژگی مشترک انسانی
 .1.4انیوا
 .1.5ذهن آگاهی
 .1.6بیش هاانند سازی
 .2خود کار آمدی
 .3حرمت خود

1
**1/67
**1/62
**1/63
**1/58
**1/65
**1/56
**1/36
**1/42

1.1
**1/69
**1/38
**1/31
**1/22
**1/32
**1/29
**1/38
**1/28

2.1
**1/61
**1/43
**1/39
**1/25
*1/17
1/19
**1/37
**1/26

3.1
**1/54
1/16
**1/25
**1/35
**1/36
1/18
1/11
**1/31

4.1
**1/63
**1/37
**1/29
**1/26
**1/23
*1/18
*1/16
**1/26

5.1
**1/45
1/19
1/19
1/12
1/17
**1/33
1/11
**1/22

6.1
**1/62
**1/39
1/12
**1/23
*1/21
*1/18
*1/18
**1/23

2
**1/21
**1/24
**1/26
1/11
1/12
1/13
1/14
**1/31

3
**1/31
*1/21
**1/27
**1/29
**1/29
*1/21
1/16
**1/32
-

توجه :ضرایب همبستگی در گروه دختران ( )n =151در پایین قطر اصلی و ضرایب همبستگی گروه پسران ( )n =131در باال قرار گرفته است*p<0.05 ، **p<0.01.

جهت تعییین خیردهمقیاسیهای خوددلسیوزی کیه بیشیترین
وریب پیشبینی را ارائه میدهند از تحلیل رگرسیون گامبیهگیام
استفاده شد .قال از اجرای تحلییل رگرسییون گیامبیهگیام ،ابتیدا
پیشفرضهای آن بررسی شد .نرما بودن توزیع متغیرهای اللی
و خرده مقیاسها با استفاده از آزمون کالاوگرو اسایرنف 1میورد
بررسی قرار گرفت که آماره های حالل در دامنیه  1.71تیا 1.12
قییرار دارنیید و معنییادار نیسییتند (p<1.15ت در نتیجییه توزیییع
متغیرهای پژوهش ،مشابه با توزیع نرما است .برای بررسی هیم-
خطی چندگانه بین متغیرهای میالک و پییشبیین بیا توجیه بیه
مییاتریسهییای هااسییتگی جییدو  ،2مشییاهده میییگییردد کییه
هااستگی بسییار بیاال (R<1.75ت بیین متغیرهیای پییشبیین و
مالک وجود ندارد؛ بنابراین مفرووه دم وجود همخطی چندگانه
2
بین متغیرهیا برقیرار اسیت .هاچنیین مقیدار شیاخص وویعیت
3
(1>CI>11.27ت کاتییییر از  31و امییییل تییییورم واریییییانس
(1.12>VIF>1.31ت کاتر از  ،2تأییدی بر دم وجود هاخطیی
چندگانه بین متغیرهاست .روابط خطیی بیین متغیرهیا از طریی
ناودارهای پراکنش به تفکیک متغیرهای پیشبین (خردهمقیاس-
های خوددلسوزیت در مقابل متغیرهای وابسیته (خودکارآمیدی و
حرمت خودت بیه هایراه خیط رگرسییون ترسییم گردیید .وارسیی
ناودارها نشان داد که روابیط بیین متغیرهیا خطیی اسیت .بیرای
بررسی مفرووه خطی بودن توزیع پسماندها از نایودار پیراکنش
احتاا تجاعی مقادیر مورد انتظار در مقابل مقادیر مشاهده شده

با توجه به نتای مندر در جدو  2مشیاهده مییگیردد کیه
خوددلسوزی در هر دو گروه دانشجویان دختر (r=1/36 ،1/11ت و
پسییر (r=1/21 ،1/11ت هااسییتگی مسییتقیم و معنییاداری بییا
خودکارآمدی دارد .هاچنین بین خوددلسوزی و حرمتخود هیم
در دو گروه دختران (r=1/42 ،1/11ت و پسیران (r=1/31 ،1/11ت
هااستگی مثات و معنیاداری وجیود دارد .در گیروه دانشیجویان
دختر ،از مییان  6خیردهمقییاس خوددلسیوزی 4 ،خیردهمقییاس
خودمهربانی (r=1/38 ،1/11ت ،خودداوری (r=1/37 ،1/11ت ،انییوا
(r=1/16 ،1/15ت و بیشهاانندسازی (r=1/33 ،1/11ت هااستگی
مثات و معناداری با خودکارآمدی دارند .در گروه دانشجویان پسر،
از میان  6خردهمقیاس خوددلسوزی 2 ،خردهمقیاس خودمهربانی
(r=1/24 ،1/11ت و خودداوری (r=1/26 ،1/11ت هااستگی مثات
و معناداری با خودکارآمدی دارند .به الوه در گیروه دانشیجویان
دختر ،حرمتخود با هر  6خردهمقیاس خوددلسوزی که اارتنید
از خودمهربییانی (r=1/28 ،1/11ت ،خییودداوری (r=1/26 ،1/11ت،
ویژگی مشترک انسانی (r=1/31 ،1/11ت ،انییوا (r=1/26 ،1/11ت،
ذهیین آگیییاهی (r=1/22 ،1/11ت و بیییشهاانندسیییازی (،1/11
r=1/23ت هااستگی مثات و معنیادار دارد .در گیروه دانشیجویان
پسر ،از میان  6خیردهمقییاس خیود دلسیوزی 5 ،خیردهمقییاس
خودمهربیییانی (r=1/21 ،1/11ت ،خیییودداوری (r=1/27 ،1/11ت،
ویژگی مشترک انسانی (r=1/29 ،1/11ت ،انیوا (r=1/29 ،1/11ت و
ذهیینآگییاهی (r=1/21 ،1/11ت هااسییتگی مثاییت و معنییادار بییا
حرمتخود دارند.

1

Kolmogorov-Smirnov
Condition Index
3 Variance Inflation Factor
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**1/68
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**1/29
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1.3
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بینی حرمت خود به دست آمد که حاکی از دم هااستگی بین
مقادیر پسماندهاست .در ادامه ابتدا نتای تحلیل رگرسیون
گامبهگام پیش بینی خودکارآمدی و حرمت خود ارائه شده است.

نمودار  ،1نمودارهای احتمال تجمعی مقادیر باقیمانده استاندارد شده برای متغیرهای وابسته

جدول  .3ضرایب استاندارد در مدل گامبهگام پیشبینی خودکارآمدی

مد

متغیرها

beta

Std.E

R2

 R2

1

خودمهربانی

1/32

1/16

1/11

1/11

**

2

خودمهربانی

1/23

1/17

1/15

1/15

**

خودداوری

1/23

1/16

t
5/91
3/98

F
**

34/81

**

25/81

**

3/89

**p<0.01

پیییشبینییی دارد کییه در کنییار خودمهربییانی (t=3/1،98/11ت
تییوانسیشبینییی خودکارآمییدی را  5درلیید افیییایش داده اسییت
(R2=1/15ت .هر یک انحرا معیار تغییر در خیودداوری بیا 1/23
انحرا افیایش خودکارآمدی هاراه است ( 313(=25/81 ،p>1/11
و 2تfت؛ بنابراین معادله رگرسیون بیرای پییشبینیی خودکارآمیدی
بهلورت زیر است:
خود داوری (1/23ت  +خود مهربانی (1/23ت = خودکارآمدی
در جدو زیر ورایب رگرسیون گامبهگام پیشبینی حرمیت-
خود با کاک خردهمقیاسهیای خوددلسیوزی ارائیه شیده اسیت.

با توجه به جدو  ،3خودکارآمدی در  2مد گامبیهگیام بیه
وسیله خردهمقیاسهای خوددلسوزی ،پییشبینیی مییگیردد .در
اولین مد خودمهربانی (t=5/1،91/11ت از بین  6خیردهمقییاس
خوددلسوزیایتواند ،خودکارآمدی را به طور معنیادار پییشبینیی
کند ( 313(=34/81 ،p>1/11و 1تfت ،به گونهای که با ییک انحیرا
معیار تغییر در متغییر خودمهربیانی ،متغییر خودکارآمیدی 1/32
انحرا معیار افیایش مییابد .توان پیشبین خودمهربانی در ایین
میید در حییدود  11درلیید اسییت (R2=1/11ت .در میید دوم،
خودداوری (t=3/1،89/11ت در مقایسه با سایر متغیرها قدرت

جدول  .3ضرایب استاندارد در مدل گامبهگام پیشبینی حرمتخود

مد

متغیرها

beta

Std.E

R2

 R2

1

ویژگی مشترک انسانی

1/29

1/69

1/19

1/19

**

5/37

28/79

2

ویژگی مشترک انسانی

1/25

1/69

1/12

1/13

**4/51

**21/99

خودمهربانی

1/19

1/57

ویژگی مشترک انسانی

1/22

1/72

1/13

1/11

خودمهربانی

1/15

1/62

**

2/52

خودداوری

1/13

1/61

**2/16

3

F

t
**

**

3/48

**p<0.01
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**3/82

**15/72
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استفاده شد و ناودار  ،1نشان میدهد کیه ناودارهیای پیراکنش
احتاا تجاعی متغیرهای وابسته دارای شیب  45درجه هستند.
با توجه به خطی بودن توزیع پس ماندها ،برای بررسی دم
هااستگی پس ماندها؛آماره دوربین – واتسون محاساه شد که
معاد با  1/67برای پیش بینی خودکارآمدی و  1.91برای پیش

عباسعلی حسین خانزاده و همراران

پیشبینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی ...........

با توجه به جدو  ،4حرمتخود در  3مید گیامبیهگیام بیه
وسیله خردهمقیاسهای خوددلسوزی ،پیش بینیی مییگیردد .در
اولین مید ویژگیی مشیترک انسیانی (t=5/1،37/11ت از بیین 6
خرده مقیاس خوددلسوزیایتواند ،خودکارآمدی را بهطور معنادار
پیشبینی کند (  313(=28/79 ،p>1/11و 1تfت ،به گونیهای کیه بیا
یک انحرا معیار تغییر در متغیر ویژگی مشترک انسیانی ،متغییر
حرمت خود  1/29انحرا معیار افیایش مییابد .تیوان پییشبیین
ویژگی مشترک انسانی در ایین مید در حیدود  9درلید اسیت
(R2=1/19ت.
در میید دوم ،خودمهربییانی (t=3/48 ،1/11ت در مقایسییه بییا
سایر متغیرها قدرت پییشبینیاهتیری دارد کیه در کنیار ویژگیی
مشترک انسانی (t=4/1،51/11ت توان پیشبینی حرمتخود را 3
درلد افیایش داده است (R2=1.12ت .هر یک انحرا معیار تغییر
در خودمهربانی با  1/19انحرا افیایش حرمتخود هاراه است (
 313(=21/99 ،p>1/11و 2تfت .در میییید سییییوم ،خییییودداوری
(t=2/1،16/11ت هیییم در کنیییار ویژگیییی مشیییترک انسیییانی
(t=3/1،82/11ت و خود مهربیانی (t=2/1،1/11ت ،قابلییت پییش-
بینی معنادار حرمتخود را دارد (  313(=15/72 ،p>1/11و 3تfت .به
گونه ای که هر یک انحرا معیار افیایش در خود داوری بیا 1/13
انحرا افیایش در حرمتخود هاراه است .توان پییشبینیی ایین
مد بیه انیدازه ییک درلید افییایش داشیته اسیت (R2=1/13ت؛
بنابراین معادله رگرسیون برای پیشبینی حرمتخود بهلورت زیر
است:
خودداوری (1/13ت  +خودمهربانی (1/15ت +ویژگیی مشیترک
انسانی (1/22ت=حرمت خود
بحث و نتیجهگیری
در روانشناسی معالر بر پژوهش در حوز روانشناسی مثات
و تواناندیهای انسان تأکید بسیاری میشود .یکی از متغیرهیای
نوفهور در حوز روانشناسی مثات ،مفهوم خوددلسیوزی اسیت؛
بنابراین پژوهش حاور با هید بررسیی نقیش خوددلسیوزی در
تایین خودکارآمدی و حرمت خود انجام شد.
نتیجییه آزمییون هااسییتگی پیرسییون نشییان داد رابطییه بییین
خوددلسوزی با خودکارآمدی هم در کیل افیراد ناونیه و هیم بیه
تفکیک جنسیت مثات و معنادار است .این یافته با نتای پژوهش
ایسکندر در  2119که نشان داد بیین خودکارآمیدی بیا هیر سیه
مؤلفة خوددلسوزی (خودمهربانی ،خودداوری و ویژگیی مشیترک
انسیانیت هااسییتگی مثایت وجییود دارد ،نتیجیه پییژوهش چییارلی
در 2111و نتیجیییه پیییژوهش نیییف در  2113کیییه نشیییان داد
خوددلسوزی با شایستگی و خودمختاری هااسیتگی مثایت دارد
هاسییو اسییت [ .]12،11،11هاچنییین نتییای تحلیییل رگرسیییون
گام به گام نشان داد از بیین خیردهمقییاسهیای خوددلسیوزی دو
خییردهمقیییاس خییودداوری و خودمهربییانی قییادر بییه پیییشبینییی
خودکارآمدی هستند.
افراد خوددلسوز تواناندیهای روانشیناختی بسییاری مثیل
احساس خشنودی ،خوشبینی و اطفة مثایت نشیان مییدهنید

Kirkpatrick
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[ .]9یکی از ویژگیهای اللی که در افراد خوددلسوز وجیود دارد
این است که وقتی این افراد متوجیه ویژگیی در وجیود خودشیان
میشوند که آن را دوست ندارند قضاوت سختگیرانه و منتقدانیه
نسییات بییه خییود ندارنیید ،اهایییت اییین نکتییه در اییین اسییت کییه
خودانتقادی پیشبینیکننده قوی تنیدگیهای روانشناختی است
[ .]12الوه بر این ،افراد خوددلسوز با آگاهی از حالت هیجیانی و
فیییکی خود زمانی که شرایط بدی را تجربه میکننید ییا وفیفیة
مهای را فراموش کردهاند ،بهجای آنکه رن روانیشان را فراموش
کنند و با نامهربانی دربار خود قضاوت کنند ،دیدگاه ذهنیشان را
به سات این طرز فکر تغییر مییدهنید کیه چگونیه مییتیوان در
شرایط سخت فعلی دست از انتقاد نایودن از خیود برداشیت و بیا
انجام رفتارهای سازشیافته ،با مهربانی و گرمی از خیود مراقایت
ناود []5؛ بنابراین افراد خوددلسوز هیجانهیای مثایت بیشیتر و
هیجانهای منفی کاتری را تجربه مییکننید و ایین بیه افییایش
خودکارآمدی کاک میکند.
خودمهربانی شامل تغییر فعاالنة تجربة رن و درد از طری بیا
نرمی و حاایتگری با خود برخیورد کیردن اسیت []1؛ بنیابراین
فردی که با مهربانی با خود برخورد میکند ا تایاد بیشیتری بیه
تواناییهای خود برای انجام موفقیتآمیی فعالییتهیا دارد .داوری
افراد خوددلسوز در مورد خودشیان در جهتیی اسیت کیه هنگیام
ارزیابی خود بیشتر شایستگیهای خیود را تأییید مییکننید و بیا
وجود آگاهی نسات به وعفهایشان و پذیرش آنها بر نارسیایی-
هایشان تأکید نایکنند .چنین دیدگاهی ساب میشود فرد خیود
را در برابر شکستها ،از دست دادنها و جیا مانیدن از اییدهآ هیا
سرزنش ننااید و هاچنان احساس توانانیدی و خودکارآمیدی را
تجربه کند .چنین دیدگاهی در یک فرد خوددلسوز نشیاندهنید
این است که وی با خیود لیاد بیوده ،ماهییت انسیانی خیود را
پذیرفته و اشتااه را ویژگی مشترک تاامی انسانها میداند و این
خودکارآمدی را ارتقا میبخشد .افراد خوددلسوز در مواقع سخت و
چالشبرانگیی زندگی نشخوار فکری و نگرانی کمتری دارنید ،ایین
امر میتواند ساب شود که در برخیورد بیا مسیائل از سیاکهیای
کارآمدتر استفاده کنند و این خود به افیایش خودکارآمدی آنهیا
کاک میکند.
نتیجییه تحلیییل هااسییتگی بییین خوددلسییوزی بییا حرمییت
خودنشان داد بین این دو متغیر نیی هااستگی مثایت و معنیادار
وجود دارد .این یافته با نتای پژوهشهیای قالیی (از جالیه نیف،
2113؛ کرکپاتریک2115 ،1؛ نف2111 ،ت که نشیان دادنید بیین
خوددلسوزی و حرمت خودهااستگی مثایت وجیود دارد هاسیو
است [ .]11،36،5هاچنین نتای تحلییل رگرسییون گیامبیهگیام
نشان داد از بین خردهمقیاسهای خوددلسوزی سه خردهمقییاس
خودداوری ،خودمهربانی و ویژگی مشترک انسانی قادر به پییش-
بینی حرمت خود هستند.
از آنجایی که فیرد خوددلسیوز دییدگاه متعیادلی نسیات بیه
احساسهای منفیاش پیش میگیرد و این احساسها نه بیهطیور
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اغرا آمیی مورد توجه قرار میگیرند و نه سیرکوب مییشیوند []9
بنابراین زمانیکه به ارزیابی ارزشاندی خود مییپیردازد بیهجیای
آنکه رنجی را که متحال شده است نادیده بگیرد ییا خیود را بیه
باد انتقاد بگیرد ،نسات به خودش مهربیان اسیت و خیود را درک
میکند و به این ترتیب کارکردهای خوددلسوزی به نوان ویربه-
گیری در برابر تهدید حرمت خود ال میکنند [ ]23بنابراین در
افردی که خوددلسوزی بیشتری دارند حرمیت خیود نییی بیشیتر
است .اگر فرد به جای اینکه در مورد خودش قضاوت منفی کند ،با
خودش با مهربانی برخورد کند کاتر احتاا دارد که به خیودش
چییهایی مثل این جاالت را بگویید :تیو بیه انیداز کیافی خیوب
نیستی و موف نخواهی شید .هاچنیین شخصیی کیه تنیوب را در
تجربههای بشری میبیند میتوانید درک کنید کیه او هایانقیدر
ناتوان است که سایر افراد هم ناتوان هستند و این که مشیکالت و
دشواری بیانگر فقدان توانایی نیست [ .]11فرد خوددلسوز بهجای
آنکه خود را در احساس ناکامی منحصربهفرد بداند ،درک میکند
که تاام انسانها آسیبپذیرند و شکسیت خیوردن و بییکفیایتی
فییردی بخشییی از تجربییة زنییدگی هاییه انسییانهییا اسییت [.]5
خوددلسوزی به افراد کاک میکند بدون این که در هیجانهیای
منفی غر شوند وفیفه خود در وقیایع منفیی را بداننید []37؛ و
این به تجربة احساس خودارزشاندی و حرمت خود بیشتر در فرد
کاک میکند .الاته در مقایسه با حرمت خود ،خوددلسوزی اندازه
باثااتتری از خودارزشاندی و بهییستی در طو زمان به دسیت
میدهد [ ]5و خوددلسوزی لفتی باثااتتر از حرمت خود اسیت
[.]11
انسانها هایشه نایتوانند آن طور که بیه نظرشیان اییدهآ
است ،باشند یا آن چییی را که میخواهند به دست بیاورند .زمانی
که این واقعیت نادیده گرفته میشیود ،رنی ناشیی از ناکیامی بیه
شکل تنیدگی ،ناامیدی ،کاهش حرمت خود و خودکارآمدی بیروز
پیدا میکند؛ اما در یک فرد خوددلسوز زمانی که وی آسیب می-
بیند ،شکست میخورد یا احساس بیکفیایتی مییکنید بیه جیای
آنکه رنجی را که متحال شده است نادیده بگیرد ییا خیود را بیه
باد انتقاد بگیرد ،نسات به خودش مهربیان اسیت و خیود را درک
مینااید و واقعیت را با مهربیانی و هایدلی مییپیذیرد و چنیین
فردی آرامش روانی بیشتری را تجربه میکند [ ]5و هاراه با ایین
آرامش روانی هیجانهای مثات افیایش مییابید و فیرد احسیاس
خوبی را نسات به خود تجربه میکند و از خود در برابر تجربییات
ناخوشایند محافظت مینااید [.]11
با توجه به رابطه مثات بین خوددلسیوزی بیا حرمیت خیود و
خودکارآمدی و با در نظر گرفتن ایین کیه خوددلسیوزی سیسیتم
تهدید (که با احساس ناامنی و دفاب میرتاط اسیتت را غیرفعیا و
خنثی میکنید و سیسیتم خیودآرامشبخشیی (کیه بیا احسیاس
دلاستگی امن ،سیالم و سیسیتم اوکسییتوسیین تسیکیندهنیده
مرتاط استت را فعا میکند [ ]38پیشنهاد میشود با بکارگیری
آموزشهایی مانند آموزش شناختی ماتنی بر ذهن دلسوز در ارتقا
خوددلسوزی و به دناا آن افیایش خودکارآمدی و حرمیت خیود
گام برداشته شود.

قدردانی
از تاامی دانشجویان دانشگاه گیالن و تاامی کسیانی کیه در
انجام این پژوهش یاریگر ما بودند سساسگیاریم.
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در حیطییة پییژوهشهییای روانشییناختی اسییت در مااح ی روان-
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