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Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to analyze the relationship between self-compassion and emotional 

self-awareness in medical students. 

Methods: This descriptive correlational study was performed on students of Tabriz University of Medical 

Sciences. A number of 350 students (181 males and 169 females) who were selected through multi-stage 

sampling method completed the questionnaires of self-compassion by Neff and emotional self-awareness by 

Grant et al. The data were analyzed using canonical correlation method by SPSS software using the CANCORR 

plug-in. 

Results: The findings of this study showed that self-compassion dimensions have a significant relationship with 

emotional self-awareness. The canonical analysis revealed a meaningful set between self-compassion and 

emotional self-awareness. In this set, self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, intelligence and 

increasing replication have a positive and significant relationship with recognition, identification, converting, 

contextualization and problem solving. 

Conclusions: It can be concluded that the higher the degree of self-kindness, self-judgment, common humanity, 

isolation, intelligence and increasing replication of students, the higher their level of recognition, identification, 

converting, contextualization and problem solving will be. 
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 نایدانشجو انیدر م یجانیه یبا خودآگاه یرابطه خوددلسوز یکانون لیتحل

 یعلوم پزشک

 3نسب ، داود حسینی،*2، شعله لیوارجانی 1 یکندوزباشییفاطمه محمد
 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یتیترب یگروه روانشناس ،یتخصص یدکتر یدانشجو 1
 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یتیترب یگروه روانشناس ار،یاستاد 2
 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یتیترب یاستاد، گروه روانشناس 3

 11/11/1331 دریافت: تاریخ

 22/11/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 .است یعلوم پزشک انیدانشجو یجانیه یبا خودآگاه یرابطه خوددلسوز یکانون لیهدف پژوهش حاضر، تحل :مقدمه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه آماری را تشکیل دادند.  ،یهمبستگ یفیمطالعه توص نیدر ا کار: روش

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به گیری چندمرحلهزن( به روش نمونه 163مرد و  121نفر ) 313تعداد 

ها با ( پاسخ دادند. دادهGrant et al( و خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران )Neffهای خوددلسوزی نف )پرسشنامه

 تحلیل شد. SPSSنرم افزار  CANCORRروش تحلیل همبستگی بنیادی و با استفاده از افزونه 

ابطه ر یهای بدست آمده با استفاده از روش تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد که ابعاد خوددلسوزیافته ها:یافته

 یانجیه یو خودآگاه یخودلسوز نیب یمجموعه معنادار یکانون لیدارند. تحل یجانیه یبا باال رفتن خودآگاه یمعنادار

 یو همانندساز یهوشمندانزوا، به ،یمشترکات انسان ود،با خود، قضاوت در مورد خ یمجموعه مهربان نیرا نشان داد. در ا

 و حل مسأله داشتند. ییگراطیمح ،یسازلیتبد ،ییشناسا ،یبا بازشناس یرابطه مثبت و معنادار ندهیفزا

با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات  یمهربان زانیگرفت که هر چه م جهینت توانیم یبه طور کل گیری:نتیجه

آنان  یجانیه یخودآگاه زانیباال باشد، به همان نسبت م انیدانشجو ندهیفزا یو همانندساز یهوشمندانزوا، به ،یانسان

 باال خواهد بود. انو حل مسأله آن ییگراطیمح ،یسازلیتبد ،ییشناسا ،یبازشناس یعنی

 کلیدی: واژگان

 یخوددلسوز

 یجانیه یخودآگاه

 یبازشناس

 یخودمهربان

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

دلسوزی شامل داشتن احساسات مثبت توأم با همدلی نسبت به دیگران 

از دلسوزی، احساسات و افکار موجود به خود فرد  یااست اما در جنبه

شود. این مؤلفه تحت عنوان خوددلسوزی شناخته می. گرددیبرم

خوددلسوزی به معنای پذیرش عاطفی چیزی است که در یک لحظه 

. یک شکل سالم خودپذیری است که بیانگر [1]دهددر فرد رخ می

باشد های نامطلوب خود و زندگی ما میمیزان پذیرش و قبول جنبه

ساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در . خوددلسوزی با اح[2]

مورد دیگران مرتبط است، اما به معنای خودمحوری یا ترجیح نیازهای 

. در واقع دلسوزی برای خود تفاوت چندانی [3]خود به دیگران نیست

با دلسوزی برای دیگران ندارد. اولین نکته برای شناخت چگونگی 

احساس دلسوزی، در نظر گرفتن این موضوع است که در هنگام 

دلسوزی برای دیگران، انسان باید به این نکته که آن فرد در حال رنج 

دلسوزی شامل درگیری بردن است، توجه نماید. نکته دوم این است که 

باشد. در واقع های عاطفی به رنج آنها میاحساسی با دیگران و پاسخ

نکه کنند به جای آدلسوزی به این معناست که وقتی دیگران اشتباه می

گیرانه مورد قضاوت و بازخواست قرار با دیدگاهی انتقادی و سخت

شده و  صلگیرند، نسبت به شرایط بیرونی رخداد آن اشتباه، بینش حا

دیده با مالیمت رفتار شود. نکته سوم این است که وقتی با فرد آسیب

کنیم، در واقع فرآیند آسیب دیدن را برای دیگران دلسوزی می

دانیم که کامل نبودن بخشی از کنیم و میشناسیم، آن را درک میمی

تجربیات انسانی است و نباید بیش از حد از یک انسان انتظار کامل 

داشت. خوددلسوزی به معنای رفتار کردن با خود به همین روش بودن 

 .[1]است 

شناسی اجتماعی، مفهومی نسبتاً جدید در حوزه روان خوددلسوزی

( ساختار این سازه را تعریف Neff. نف )[1, 4]شخصیت و بالینی است

و به صورت تجربی مطالعه کرده است. به نظر او خوددلسوزی شامل سه 

مؤلفه دوقطبی است: مهربانی با خود در مقابل قضاوت نسبت به خود، 

هوشمندی در مقابل همانندسازی مشترکات انسانی در مقابل انزوا و به

. مؤلفه اول مستلزم گرمی و مالطفت با خود به جای [6]زاینده ف

گیرانه نسبت به خود است. مؤلفه دوم بر پذیرفتن های سختقضاوت

ره ها اشاهای مشترک انسانتجربهمشکالت عاطفی به عنوان بخشی از 

وم افتد. مؤلفه سدارد که این مشکالت فقط برای افراد خاصی اتفاق نمی

شامل آگاهی از افکار و احساسات دردناک به جای جذب شدن کامل 

کنند قضاوت یا نقد ها است. افرادی که مهربانانه با خود رفتار میدر آن

. نقد به خود شخص در دو فرایند [1, 6]تندی نسبت به خودشان ندارند

 یریگ. در فرایند اول خصومت و نقد جهتردیگیم مرتبط به هم شکل
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به صورت نفرت شدید از خود. در فرایند دوم  شودیشده به خود ظاهر م

، خوددوستی یا یبخشنانیدادن، اطمفرد به مالطفت، تسکین 

طور خالصه مردم با خوددلسوزی باال این خودتنظیمی قادر نیست. به

. در مقابل افرادی که به تندی از خود کنندیهیجانات منفی را تجربه نم

. [3, 2]کنند تعارض پیدا میدر گرفتن امداد و کمک  کنندیانتقاد م

دلسوزی به حال خود برای برخورد با احساسات دشوار ابزاری به شدت 

تواند ما را از چرخه مخرب واکنش قدرتمند است. به طوری که می

کند نجات بخشد. امتیازات احساسی که اغلب بر زندگی ما حکومت می

پذیری عاطفی: . انعطاف1: دلسوزی به حال خود عبارت است از

دهند کسانی که دلسوز خود هستند، در مقایسه با ها نشان میبررسی

ذیری، پآنهایی که نیستند، با احساسات منفی از قبیل ترس، تحریک

شوند. البته این احساسات در رو میخصومت یا پریشانی کمتر روبه

ت. وقتی درباره تر اسشان کمکنند، اما تناوب و دواممواقعی بروز می

توانیم بدون اینکه منفجر کنیم، میعواطف و افکار منفی داوری نمی

نفس: دلسوزی به . ترک کردن بازی عزّت2شویم به آنها توجه کنیم. 

حال خود بر این باور است که همه ما نقاط ضعف و قوتی داریم. به جای 

وجه خود ت اینکه در اندیشه خوب یا بد بودن غرق شویم، به لحظه اکنون

نفس، احساسات خوش کنیم. این بدان معناست که برخالف عزّتمی

دلسوزی به حال خود بستگی به این ندارد که خاص باشید یا از سطح 

ساس آل برسید. احهای ایدهمتوسط باالتر قرار بگیرید و یا اینکه به هدف

خوش دلسوزی به حال خود وقتی شرایط مطابق دلخواه ما نیست از 

 گذاردرود. درواقع دلسوزی به حال خود زمانی قدم به میان مینمیبین 

هرگاه که شکست  -کندنفس، ما را به حال خود رها میکه عزّت

. انگیزه و رشد 3کنیم. کفایتی میخوریم یا احساس نابسندگی و بیمی

دهند که شکست و ناکامی روی باورهای ها نشان میشخصی: بررسی

گذارد. تر تأثیر میدلسوز به حال خود کمکارایی شخصی اشخاص 

خورند، کمتر به خودشان سخت علتش این است که وقتی شکست می

های خود اطمینان دارند تا از جای خود ها به توانمندیگیرند. آنمی

بلند شوند و از نو شروع کنند. اشخاص دلسوز به حال خود کمتر تعلّل 

ها چه دیگران درباره آنکنند زیرا این موضوع که و مسامحه می

. عالقه همزمان به کنترل عواطف، [13]گویند برایشان اهمیتی ندارد می

همچنین پیشنهاد کاربردهایی در زمینه آسیب شناسی روانی، 

. [11]های نوین در عرصه رشد هیجانی است نویدبخش بهبود دیدگاه

ها الگوهای عملکردی خودکار را که برای بقاء مهم هستند، هیجان

زیگی، بوسزنی و بازینسکا -.  اسزس[12]سازند مشخص می

(Szczygie, Buczny & Bazinska خودآگاهی هیجانی را به عنوان )

کننده کننده و توصیفاند که مشخصیک توانایی تعریف کرده

. در ارزش مفهومی، خودآگاهی [13]و دیگران استهای خود هیجان

ای است برای فهم این که چگونه هیجانات توجه و هیجانی وسیله

های راهبردی، دیرپا یا قدرتمند را تسهیل فعالیت را سازماندهی و کنش

موانع فائق آیند، مسائل را حل کنند و همزمان منجر به کنند تا بر می

حفظ بهزیستی و رضایت شوند؛ همانطور که در عین حال ممکن است 

ردی فریزی را دچار نقص کنند، تعامالت و روابط بیناستدالل و برنامه

( Singh. سینگ )[14]را بغرنج ساخته و سالمت را به مخاطره اندازند

کند که خودآگاهی توانایی تشخیص عواطف خود شخص و ذکر می

ها است. ضروری است که افراد بازشناسی تأثیر آنها بر هدایت تصمیم

های ها و محدودیتخودارزیابی دقیقی از طریق شناخت توانایی

اتون کی در سخودشان داشته باشند. گلمن، بویاتزیس و مک

(Goleman, Boyatzis & McGhee  چهارچوبی از صالحیت هوش )

بازشناسی و "دهند که شاخه خودآگاهی را به عنوان عاطفی ارائه می

های فرد در طول زمان های کنونی خود و همچنین گرایشفهم هیجان

خودآگاهی درجاتی از خودافشایی را  [14] "گیرندو شرایط درنظر می

توانیم ارتباط مؤثر با دیگران را توسعه شود به طوری که ما میشامل می

گذاری و دریافت تری را از طریق به اشتراکدهیم و زندگی کاربردی

های درون ای از مهارتاطالعات رهبری کنیم. هوش هیجانی مجموعه

خودآگاهی بیشتر مهارت درون فردی  و برون فردی است، در حالی که

. [11]های خود شخص در ارتباط استاست که با آگاهی و درک هیجان

کند که با تعدادی از خودآگاهی هیجانی به یک فرایند توجه اشاره می

هم پیوسته است. این فرایند توجه نه عملکردهای تفسیری و ارزشی ب

های خود آگاهی پیدا کنیم همچنین سازد تا از هیجانفقط ما را قادر می

های مختلف تمیز قائل شویم. ضمناً ما کند بین هیجانبه ما کمک می

های نگرشی را هم شامل کنیم که آگاهی هیجانی جنبهاظهار می

ش منفی یا مثبت خودتان شود: آیا شما احساسات را به عنوان بخمی

کنید؛ آیا شما تجربیات حسی را به عنوان فرایندهای ارزشیابی می

با  فردی که بایدگیرید یا به عنوان فرایندهای بینخصوصی درنظر می

شی های نگردیگران به اشتراک گذاشته شود؟ به طور آشکار، این جنبه

 [16]اندیختهبه طور تنگاتنگ با فرایندهای توجه و تفسیری درهم آم

ها، نقاط قوت و اهی هیجانی توانایی شناسایی و درک هیجانخودآگ

ها و اهداف و شناخت تأثیر آنها بر روی دیگران ضعف، امیال، ارزش

است. به طور ضمنی این قبیل درک یا آگاهی از خود برای هدایت 

ار شوند، مورد استفاده قرهایی که با احساس خستگی گرفته میتصمیم

 . [14]گیرد می

نیاز دارد،  "به یک دلیل برای بودن"( اگر هیجان Kirkدر عقیده کرک )

خودآگاهی هیجانی درک و فهم آن دلیل خواهد بود و فهم و توانایی 

تشخیص، شناسایی و عمل بر روی نتیجه آن دلیل را شامل خواهد شد. 

نایی تعبیر هیجانهای خود و فهم نقاط قوت و خودآگاهی هیجانی توا

باشد. این آگاهی در بسیاری از موارد از جمله توانایی ضعف خود می

های اجتماعی، فراخوانی تشخیص چگونگی رفتار با دیگران در موقعیت

های فرد در هنگام ارتباط با دیگران و تأثیر و نفوذ فرد بر روی واکنش

های بهتر و خودآگاهی برای ارتباطدیگران، سودمند است. توسعه 

های یک فرد با دیگران تر مهم است. از طریق درک تعاملزندگی کامل

توان برای اطمینان از اینکه این و تأثیر هیجانی مربوطه، رفتارها را می

تر هستند، تنظیم کرد. به همین ترتیب، تر و سازندهها مثبتتعامل

 ها و چگونگیی توسعه این ضعفای برافهمیدن نقاط ضعف فرد، پایه

. دو دیدگاه مهم به بحث پیرامون [11]کند مدیریت مؤثر آنها فراهم می

ها، دیدگاه فاعلی یا اول اند. یکی از این دیدگاهخودآگاهی پرداخته

دهد که شخص خص است. در این دیدگاه خودآگاهی زمانی روی میش

بیش از آن که به محیط بیرونی توجه کند، بر محیط درونی متمرکز 

کند که خودآگاهی صرفاً مربوط به شود. دیدگاه دیگر بیان میمی

های عمومی را هم دربر های خصوصی و فردی نیست بلکه جنبهجنبه

. ابعاد این الگو شامل خودآگاهی عمومی یعنی آگاهی [12]گیرد می

نسبت به خود به عنوان فردی اجتماعی و نسبت به دیدگاه دیگران؛ 

ا هخودآگاهی خصوصی به معنای آگاهی فرد نسبت به احساسات، هدف

های درونی و اضطراب اجتماعی و دربرگیرنده نگرانی و پریشانی و انگیزه
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( نشان داد 2333. نف )[13]فرد از قرار داشتن در حضور دیگران است 

راهبرد تنظیم هیجانی عمل کند  تواند به عنوان یککه خوددلسوزی می

که در آن مواجهه با احساسات منفی از طریق بهشیاری مهربانانه و 

. این بدان معنی است که ردیگیاحساسات مشترک انسانی صورت م

ه ها بدر تسکین احساسات منفی و تبدیل آن تواندیخوددلسوزی، م

ه ک رودیاحساسات مثبت مؤثر باشد. بر اساس این دیدگاه، انتظار م

خوددلسوزی در ارتقاء بهزیستی ذهنی به افراد کمک کند. خوددلسوزی 

هوش هیجانی است که دربردارنده توانایی برای ثبت  یهایکی از جنبه

. [23]ای هدایت افکار و اعمال است و استفاده از اطالعات بر هاجانیه

مطالعه اخیر نف و همکاران نشان داده است که خوددلسوزی نقش 

مؤثری در تنظیم هیجانات دارد. در واقع وجود نگرش مشفقانه در افراد، 

ان پیوند احساس کنند و به میان خود و دیگر کندیها کمک مبه آن

واسطه این احساس پیوند و وابستگی بر ترس از طرد و منزوی شدن 

خوددلسوزی باالتری نسبت به خود دارند در غلبه نمایند. افرادی که 

را بر  یترمنفی کم یهاجانیتجربه وقایع و رویدادهای ناخوشایند، ه

تعادل برقرار  توانندیخود م یهاجانیو در ه کنندیخود تحمیل م

است که  یآگاهبه خود اساساً نوعی ذهن یورز. زیرا شفقت[21]سازند 

زندگی را درک کند و  یهاجانیدردآورترین ه دهدیبه فرد اجازه م

. [23, 22]و سرخورده شود  کنشهیها ربپذیرد، بدون آنکه به واسطه آن

با توجه به مطالبی که بیان شد و اهمیت تأثیر خوددلسوزی بر 

پژوهشی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی خودآگاهی هیجانی، تاکنون 

هیجانی را بررسی نکرده است. پژوهش حاضر اولین کوشش در این 

خوددلسوزی و خودآگاهی  نهیدر زم ییهاراستا است و با گردآوری داده

هیجانی دانشجویان به دنبال یافتن پاسخی برای چگونگی ارتباط بین 

این پژوهش در پی  خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی است. به ویژه

روشن کردن این موضوع است که برای فهم و تبیین رابطه بین دو 

مجموعه از متغیرهای مورد بررسی، یعنی خوددلسوزی )مهربانی با خود، 

و  یهوشمندقضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی، انزوا، به

همانندسازی فزاینده( و خودآگاهی هیجانی )بازشناسی، شناسایی، 

و حل مسأله( چند بعد این روابط احتمالی  ییگراطی، محیسازلیتبد

ضروری است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: آیا ابعاد 

خودآگاهی هیجانی دانشجویان است؟ و  ینیبشیخوددلسوزی قادر به پ

رابطه احتمالی بین دو مجموعه  اینکه چند بعد به منظور روشن کردن

پژوهش بدین  هیاست؟ بدین ترتیب فرضاز متغیرهای پژوهش الزم 

که: بین ابعاد خوددلسوزی )مهربانی با خود، قضاوت  شودیصورت بیان م

و همانندسازی  یهوشمنددر مورد خود، مشترکات انسانی، انزوا، به

، یسازلیفزاینده( و خودآگاهی هیجانی )بازشناسی، شناسایی، تبد

 و حل مسأله( رابطه وجود دارد. ییگراطیمح

 کار روش

روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و طرح پژوهشی 

 Canonicalهمبستگی از نوع همبستگی بنیادی یا کانونی )

Correlationپی بردن به تغییرات ( بود؛ زیرا هدف این پژوهش ،

بر اساس متغیرهای  "خودآگاهی هیجانی"چندین متغیر مالک 

ی که متغیر مالک از یک مجموعه بود. از آنجای "خوددلسوزی"بین پیش

پنج متغیری از خودآگاهی هیجانی تشکیل شده که از لحاظ نظری با 

یکدیگر ارتباط دارند، در این حالت استفاده از روش رگرسیون 

پذیر نبود. همچنین به جهت نبود سابقه پژوهش در زمینه بررسی امکان

 کانونی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی، تحلیل همبستگی

بین امکان کشف روابط جالب و پیچیده را بین متغیرهای مالک و پیش

آورد. بنابراین، از روش تحلیل همبستگی بنیادی برای بررسی فراهم می

رابطه مجموعه یا ابعاد خوددلسوزی با مجموعه خودآگاهی هیجانی 

افزار نرم CANCORR( Plug inاستفاده شد. برای تحلیل از افزونه )

SPSS .استفاده شد 

جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز بودند. بر این اساس، در این مطالعه که در سال تحصیلی 

نفر( بر اساس جدول مورگان  2336نفر )از بین  313انجام شد، 31-36

ای برای گیری چندمرحلهبه عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه

ها استفاده شد. به این ترتیب که بر اساس حجم جامعه نتخاب نمونها

هر دانشکده و درصدی که در کل جامعه دانشجویان به خود اختصاص 

داده بود، سهم آن در نمونه مشخص شد. سپس با توجه به حجم هر 

ها، سهم آن در نمونه مربوط به رشته نیز مشخص گردید. یک از رشته

نفر از دانشکده  113لعه از دانشکده بهداشت، نفر از نمونه مطا 42

نفر از  63نفر از دانشکده تغذیه و علوم غذائی،  23پرستاری و مامائی، 

نفر از دانشکده  3نفر از دانشکده توانبخشی،  42دانشکده پیراپزشکی، 

نفر از  23نفر از دانشکده علوم پزشکی سراب و  44دندانپزشکی، 

نی پزشکی انتخاب شدند. الزم به گفتن رسادانشکده مدیریت و اطالع

ها جزو نمونه نهایی بودند. های موجود در دانشکدهاست که تمام رشته

ها حاضر شد و بعد از جلب رضایت و توجیه آنان اقدام محقق در کالس

ها در همان زمان و مکان نمود. در مدت آوری پرسشنامهبه توزیع و جمع

ی شدند. حضور محقق در کالس درس ها گردآورچهار هفته تمامی داده

و تأکید به دانشجویان باعث شد که تمامی دانشجویان به سؤاالت 

ها با دقت تمام و کامل پاسخ دهند و این مطالعه پرسشنامه پرسشنامه

ناقص و ریزشی نداشت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب 

 شود.توضیح داده می

( طراحی شده است Neffقیاس توسط نف )مقیاس خوددلسوزی: این م

ای پاسخ درجه 1آیتم است و به صورت مقیاس لیکرت  26که دارای 

خرده مقیاس مهربانی با خود، قضاوت در مورد  6شود. دارای داده می

هوشمندی و همانندسازی فزاینده است. خود، مشترکات انسانی، انزوا، به

شوم، تالش ار درد عاطفی میسؤال، وقتی که دچ 1مهربانی با خود )با 

 1کنم تا خودم را دوست داشته باشم(، قضاوت در مورد خود )با می

ینم نشهای خود به قضاوت میسؤال، من درباره اشتباهات و بی کفایتی

کنم سؤال، سعی می 4کنم(، مشترکات انسانی )با و آنها را تأیید نمی

با نسانی بدانم(، انزوا )هایم را به عنوان بخشی از شرایط زندگی اشکست

کنم که ممکن کنم، معموالً احساس میسؤال، وقتی احساس اندوه می 4

سؤال،  4هوشمندی )با تر باشند(، بهاست بیشتر افراد از من خوشبخت

های کنم در هیجانشود، سعی میوقتی چیزی باعث بر آشفته شدنم می

سؤال، وقتی چیزی  4خودم تعادل ایجاد کنم(، همانندسازی فزاینده )با 

کند(. بشرپور دار میکند، احساسات مرا به شدت جریحهمرا آشفته می

ها و نمره کلی زادگان ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسو عیسی

گزارش  23/3تا  61/3مقیاس را در جمعیت دانشجویی ایرانی در دامنه 

برای کل مقیاس  13/3در پژوهش فعلی آلفای کرونباخ  [24]کرده است 

، 16/3، 12/3، 16/3، 21/3و برای زیرمقیاس های آن به ترتیب برابر با 

 است. 11/3و  11/3
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 33مقیاس خودآگاهی هیجانی: پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای 

 & Grant, Franklinت که توسط گرنت و همکاران )سؤال اس

Langford های آن شامل ساخته شد. خرده مقیاس 2332( در سال

سؤال، برایم سخت است که بگویم االن داری چه خلقی  6بازشناسی )با 

سؤال، برایم مشکل است خلق و خویم را توصیف  1هستم(، شناسایی )با 

کردن هیجانات، برایم آسان است(،  سؤال، بیان 1کنم(، تبدیل سازی )با 

کنم تا سعی کنم سؤال، من شخصیتم را تحلیل می 13گرایی )با محیط

سؤال، من احساساتم را  1علت ناراحتیم را بفهمم( و حل مسئله )با 

ه گیرم( هستند ککنم و سپس برای انجام کاری تصمیم میارزیابی می

یری گخیلی زیاد( اندازه ای )از هرگز تابا یک مقیاس لیکرت پنج درجه

پسند اعتبار مقیاس خودآگاهی شوند. در پژوهش مهنّا و طالعمی

. در [21]بوده است  13/3هیجانی بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 

پژوهش فعلی اعتبار مقیاس خودآگاهی هیجانی بر اساس آلفای کرانباخ 

 بود. 33/3برابر با 

 هاافتهی

 یهاشاخص 1جدول قبل از بررسی رابطه متغیرهای تحقیق در 

توصیفی متغیرها، اعم از میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و 

کشیدگی جهت بررسی پراکندگی و نرمال بودن توزیع متغیرها گزارش 

 شده است.

چولگی و کشیدگی نشان دهنده نرمال  یهاشاخص 1جدول با توجه به 

ها برای تمامی شاخص. زیرا قدر مطلق این باشندیها مبودن توزیع داده

نیز ماتریس همبستگی  2جدول . در باشدیمتغیرها کمتر از یک م

 متغیرها گزارش شده است.

 

 توصیفی متغیرهای تحقیق یهاشاخص :1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -11/3 -33/3 36/4 43/11 مهربانی با خود

 33/3 31/3 36/4 21/14 قضاوت در مورد خود

 31/3 14/3 32/3 13/12 مشترکات انسانی

 -32/3 16/3 31/3 13/12 انزوا

 12/3 -43/3 14/3 23/12 یهوشمندبه

 -62/3 -13/3 16/3 11/11 همانندسازی فزاینده

 23/3 -12/3 46/4 22/12 بازشناسی

 13/1 31/3 24/3 23/13 شناسایی

 21/3 -14/3 22/6 32/16 یسازلیتبد

 36/3 -33/3 63/6 31/21 ییگراطیمح

 -31/3 -13/3 33/3 12/13 حل مساله

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق :2جدول 

 11 11 1 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

           1 مهربانی با خود 1

          1 41/3** قضاوت در مورد خود 2

         1 31/3** 41/3** مشترکات انسانی 3

        1 22/3** 46/3** 21/3** انزوا 4

       1 31/3** 32/3** 46/3** 11/3** یهوشمندبه 5

      1 23/3** 26/3** 31/3** 36/3** 31/3** همانندسازی فزاینده 6

     1 31/3 16/3** 31/3 22/3** 11/3* 13/3* بازشناسی 7

    1 22/3** -16/3** 36/3 33/3 32/3 31/3 31/3 شناسایی 8

   1 21/3** 42/3** 36/3 33/3** 12/3** 14/3** 11/3* 21/3** یسازلیتبد 1

  1 36/3** 22/3** 41/3** 31/3 23/3** 11/3* 24/3** 14/3** 12/3* ییگراطیمح 11

 1 41/3** 41/3** 14233** 31/3** 14/3** 36/3** 12/3* 36/3** 14/3** 34/3** حل مساله 11

 **31/3 > P 

(، 13/3، رابطه مهربانی با خود با بازشناسی )2جدول با توجه به 

( مثبت 34/3( و حل مساله )12/3) ییگراطی(، مح21/3) یسازلیتبد

(، 11/3رابطه قضاوت در مورد خود با بازشناسی ). باشدیم داریو معن

( مثبت 14/3( و حل مساله )14/3) ییگراطی(، مح11/3) یسازلیتبد

(، 22/3. رابطه مشترکات انسانی با بازشناسی )باشدیم داریو معن

( مثبت 36/3( و حل مساله )24/3) ییگراطی(، مح14/3) یسازلیتبد

 ییگراطی(، مح12/3) یسازلیبا تبد . رابطه انزواباشدیم داریو معن

. رابطه باشدیم داری( مثبت و معن12/3( و حل مساله )11/3)

 ییگراطی(، مح33/3) یسازلی(، تبد16/3با بازشناسی ) یهوشمندبه

. رابطه باشدیم داری( مثبت و معن36/3( و حل مساله )23/3)

( 14/3ل مساله )( منفی و با ح-16/3فزاینده با شناسایی ) یهمانندساز

 ی. برای بررسی رابطه مجموعه خوددلسوزباشدیم داریمثبت و معن

)مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی، انزوا، 

و همانندسازی فزاینده( با مجموعه خودآگاهی هیجانی  یهوشمندبه

و حل مساله( از  ییگراطی، محیسازلی)بازشناسی، شناسایی، تبد

همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه تحلیل 

 41/3متغیر کانونی خود دلسوزی با متغیر کانونی خودآگاهی هیجانی 

بدست آمد که  66/3. شاخص المدای ویکلز برای این ارتباط باشدیم
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که در سطح  باشدیم 16/143آماره مجذور خی بارتلت مربوط به آن نیز 

با  یداریاست. بنابراین این دو مجموعه ارتباط معنمعنی دار  331/3

یکدیگر دارند. شایان ذکر است که در تحلیل همبستگی بنیادی هر 

معادالت ساختاری یا  یابیمجموعه همانند متغیرهای مکنون در مدل

نحوه ارتباط این  ترقیها در تحلیل عاملی است. برای بررسی دقعامل

نتایج تحلیل همبستگی بنیادی گزارش شده  3جدول دو مجموعه در 

 است.

 

 نتایج تحلیل همبستگی بنیادی رابطه خود دلسوزی با خودآگاهی هیجانی :3جدول 

 ضریب اشتراک کانونی ضرایب ساختاری ضرایب کانونی متغیر

 مجموعه خود دلسوزی

 12/3 12/3 23/3 مهربانی با خود

 11/3 33/3 -33/3 قضاوت در مورد خود

 13/3 11/3 11/3 مشترکات انسانی

 13/3 32/3 36/3 انزوا

 61/3 22/3 13/3 یهوشمندبه

 13/3 31/3 -34/3 همانندسازی فزاینده

 31/3 اشتراک

 32/3 همپوشی

 مجموعه خودآگاهی هیجانی

 23/3 42/3 13/3 بازشناسی

 41/3 61/3 -11/3 شناسایی

 32/3 62/3 11/3 یسازلیتبد

 41/3 61/3 33/3 گرایی_محیط

 34/3 31/3 23/3 حل مساله

 32/3 اشتراک

 33/3 همپوشی

ضرایب ساختاری، نشانگر همبستگی هر متغیر با متغیر  3جدول در 

نیز همانند ضرایب ، ضرایب کانونی باشدیکانونی مجموعه خودش م

تراک . ضریب اشباشندیرگرسیون استاندارد شده در تحلیل رگرسیون م

کانونی نیز نشانگر سهم هر متغیر در تبیین متغیر کانونی خودش 

 11درصد، قضاوت در مورد خود  12. مثالً مهربانی با خود باشدیم

 61 یهوشمنددرصد، به 13درصد، انزوا  13درصد، مشترکات انسانی 

درصد در تبیین متغیر کانونی خود  13رصد و همانندسازی فزاینده د

دلسوزی سهم دارند. در متغیر کانونی خودآگاهی هیجانی نیز، 

درصد،  32 یسازلیدرصد، تبد 41درصد، شناسایی  23بازشناسی 

درصد در تبیین این متغیر  34درصد و حل مساله نیز  41 ییگراطیمح

اشتراک، میزان واریانسی که هر  3جدول سهم دارند. همچنین در 

ن که به آ کنندیتمامی متغیرها، متغیر کانونی خودشان را تبیین م

. همپوشی نیز نشانگر میزان ندیگویواریانس استخراج شده نیز م

 کندیواریانسی است که مجموعه مقابل، متغیر کانونی مقابل را تبیین م

. مثالً میزان واریانس استخراج شده متغیر کانونی خود دلسوزی [26]

درصد از واریانس خود  2. خودآگاهی هیجانی نیز باشدیدرصد م 31

. میزان واریانس استخراج شده متغیر کانونی کنندیدلسوزی را تبیین م

درصد از  3. خود دلسوزی نیز باشدیدرصد م 32خودآگاهی هیجانی 

 .کندیتغییرات خودآگاهی هیجانی را تبیین م

کانونی، تاباچنیک  یهادر مجموعه داریبرای شناسایی متغیرهای معن

و بیشتر  33/3که ضرایب ساختاری  کنندی( پیشنهاد م2331و فیدل )

بودن آن در مجموعه خودش است. بنابراین  داریهر متغیر نشانگر معن

(، 12/3در مجموعه خود دلسوزی، مهربانی با خود ) داریمتغیرهای معن

(، 32/3) (، انزوا11/3(، مشترکات انسانی )33/3قضاوت در مورد خود )

. در باشندی( م31/3( و همانندسازی فزاینده )22/3) یهوشمندبه

شامل  داریمجموعه از خودآگاهی هیجانی نیز، متغیرهای معن

(، 62/3) یسازلی(، تبد61/3(، شناسایی )42/3بازشناسی )

. با توجه به این باشندی( م31/3( و حل مسأله )61/3) ییگراطیمح

که هر چه میزان مهربانی با خود، قضاوت در مورد  میریگییافته نتیجه م

خود، مشترکات انسانی، انزوا، به هوشمندی و همانندسازی فزاینده 

خود آگاهی هیجانی آنان دانشجویان باال باشد، به همان نسبت میزان 

ه آنان و حل مسال ییگراطی، محیسازلییعنی بازشناسی، شناسایی، تبد

 باال خواهد بود.

 بحث

پژوهش حاضر بررسی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی هدف 

دانشجویان بود. نتایج بررسی همبستگی متغیرها نشان داد که تمامی 

ابعاد خوددلسوزی )مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات 

انسانی، انزوا، به هوشمندی و همانندسازی فزاینده( رابطه مثبت و 

بازشناسی، شناسایی، تبدیل سازی، یجانی )معناداری با خودآگاهی ه

محیط گرایی و حل مسأله( داشتند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی 

ی خودآگاه ینیبشیکانونی نشان داد که ابعاد خوددلسوزی قادر به پ

هیجانی هستند. رابطه مثبت ابعاد خوددلسوزی با ابعاد خودآگاهی 

به عنوان یک راهبرد  دتوانیهیجانی نشانه آن است که خوددلسوزی م

تنظیم هیجانی عمل کند که در آن مواجهه با احساسات منفی از طریق 

ن . ایردیگیبهشیاری مهربانانه و احساسات مشترک انسانی صورت م

در تسکین احساسات منفی  تواندیبدان معنی است که خوددلسوزی، م

نشان  های. بررس[1]ها به احساسات مثبت مؤثر باشد و تبدیل آن

کسانی که دلسوز خود هستند، در مقایسه با آنهایی که  دهندیم

ت یا ، خصومیریپذکینیستند، با احساسات منفی از قبیل ترس، تحر
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. البته این احساسات در مواقعی بروز شوندیرو مپریشانی کمتر روبه

تر است. وقتی درباره عواطف و افکار کمشان ، اما تناوب و دوامکنندیم

بدون اینکه منفجر شویم به آنها توجه  میتوانی، ممیکنیمنفی داوری نم

تا بدانیم که عواطف  شودیکنیم. داشتن حضور ذهن در لحظه سبب م

و افکار منفی در نهایت عواطف و اندیشه هستند و لزوماً ارتباطی با 

 ها را مالحظه. آنمیدهیها نمادی به آنواقعیت ندارند. بنابراین بهای زی

 منفی یهاشهیاند گونهنی. امیکنیها را باور نم، اما لزوماً آنمیکنیم

 .روندیو م ندیآیدار، بدون اینکه مقاومتی وجود داشته باشد، مجهت

بهتر کنار  دهدیدر نتیجه با آنچه زندگی در سر راهمان قرار م

 . [3]مییآیم

خود  یهاجانیجا که دلسوزی به خود، نیازمند آگاهی هوشیار از هاز آن

که ، بلشودیکننده اجتناب نماست، دیگر از احساسات دردناک و ناراحت

. شودیها نزدیک مبا مهربانی، فهم و احساس اشتراکات انسانی به آن

تبدیل  یترمنفی به حالت احساسی مثبت یهاجانیبنابراین، ه

و انتخاب کارهای مؤثر برای  ترقیو به فرد فرصت درک دق شوندیم

دهد. فرد از یا شرایط به صورتی اثربخش و مناسب را می تغییر خود

آورد که طریق دلسوزی به خود نوعی امنیت هیجانی را به وجود می

بتواند بدون ترس از سرزنش خود، خودش را به وضوح ببیند و فرصت 

پیدا کند تا با دقت بیشتری الگوهای ناسازگار فکری، هیجانی و رفتاری 

. سازه خوددلسوزی از بسیاری جهات [21]را درک و اصالح کند 

به آگاهی  محور باشد؛ چرا کهای هیجانتواند نوعی راهبرد مقابلهمی

های خود، عدم اجتناب از احساسات دردناک و بهوشیارانه از هیجان

های انسانی نیازمند است. در واقع، ناراحت کننده و احساس اشتراک

ند و شناسافراد ابتدا با استفاده از بهوشیاری، تجربه هیجانی خود را می

 کنندای نسبت به احساسات منفی خود پیدا میسپس نگرش مشفقانه

های شناختی هیجانی فرد تواند چگونگی واکنش. خوددلسوزی می[4]

بینی کند و به واسطه خوددلسوزی فرد ای را پیشهای مقابلهمثل سبک

. طی یک [26]تواند از افکار و احساسات منفی جلوگیری کند می

تحقیق همبستگی که توسط نف و همکاران بر اساس تئوری 

دلسوزی نف انجام شد، مشخص شد که خوددلسوزی با شادی، خود

بینی، انگیزش، عواطف مثبت و خودآگاهی در ارتباط است و خوش

تاکنون  .[3]دارد. خوددلسوزی نقش مؤثری در تنظیم هیجانات

ها های زیادی در رابطه با خوددلسوزی و تأثیر آن بر هیجانپژوهش

( در Roemer( و رومر )Gratzeصورت گرفته است، از جمله گراتز )

دهند که بین خوددلسوزی و مشکالت تنظیم پژوهش خود نشان می

داری وجود دارد در میان افراد بزرگسال رابطه معکوس و معنی هیجانی

. در مطالعات دیگری که به بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود و [22]

شود که ارتباط منفی تنظیم هیجان پرداخته شده است نیز گزارش می

های غیرانطباقی تنظیم هیجان وجود بین دلسوزی به خود و استراتژی

دهد که خودلسوزی به طور منفی ای نشان می. نتایج مطالعه[23]دارد 

. نتایج [33]کندبینی میداری نقص در تنظیم هیجانات را پیشو معنی

( قرار دارد Leary( و لری )Terryپژوهش در راستای این یافته تری )

 کنند، به احتمالکه افرادی که با خود با مهربانی بیشتری رفتار می

دهند و به احتمال بیشتری به کمتری خود را مورد سرزنش قرار می

. همچنین، [31]دهند ود سالمتی خود اهمیت میمراقبت از خود و بهب

که افزایش خوددلسوزی منجر به کاهش سرزنش  Gossبا یافته گاس 

، همخوان [32]شود خود، بهبود سالمت روان و رفتارهای سالم می

است. در دیدگاه برخی از پژوهشگران، دلسوزی به خود مانند یک 

 کند و افرادی که دلسوزیفی عمل میگیر در مقابل اثرات وقایع منضربه

گیری کمتر خودشان را مورد جا که با سختبه خود باالیی دارند، از آن

پذیرند و تر میدهند، وقایع منفی در زندگی را راحتقضاوت قرار می

تر و بیشتر بر پایه عملکرد ها دقیقهای آنها و واکنشخودارزیابی

. دانشجویانی که از سطح باالتری از خوددلسوزی [1]شان است واقعی

ها کارآمدتر هستند و برخوردارند، معموالٌ در تنظیم و تعادل هیجان

 هاییجانزای زندگی از همعموالٌ در برخورد با مسائل و شرایط استرس

ه کنند؛ این یافته با یافتتری استفاده میمثبت و راهبردهای سازگارانه

های مثبت دهد خوددلسوزی در افزایش هیجانپژوهشی که نشان می

ها های منفی اثربخش بوده و بر تنظیم کارآمد هیجانو کاهش هیجان

. در پایان باید خاطرنشان کرد که [33]باشدمؤثر است، همسو می

پژوهش حاضر اولین کوشش برای بررسی رابطه خوددلسوزی با 

ت ای افزایش قابلیشود برخودآگاهی هیجانی بود. بنابراین، توصیه می

و  آموزانهای دانشجویان و دانشکابرد نتایج، این پژوهش با سایر گروه

مدارس نیز تکرار شود. همچنین با توجه به  حتی اساتید و معلمان

با استفاده از  شودیگسترده بودن موضوع هوش هیجانی، پیشنهاد م

کیفی مانند مطالعه موردی به بررسی نحوه تأثیر عوامل  یهاروش

شخصیتی بر هوش هیجانی دانشجویان در محیط دانشگاه اقدام شود. 

معادالت  یابیمدل یهابا استفاده از روش شودیهمچنین پیشنهاد م

ساختاری به بررسی روابط بین خوددلسوزی، خودآگاهی هیجانی و 

 انشجویان اقدام شود. متغیرهای مرتبط با هوش هیجانی د

نخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط به طرح آن است. این مطالعه  

روابط به دست آمده را به صورت  توانیاز نوع همبستگی است. لذا، نم

علّی تفسیر کرد. این مطالعه بر روی دانشجویان کارشناسی دانشگاه 

ه همین تعمیم بعلوم پزشکی تبریز انجام شده است؛ لذا، نتایج آن قابل 

ها از داده یآورجامعه است. همچنین دراین پژوهش برای جمع

نجی ها جنبه خودسپرسشنامه استفاده شد. با توجه به اینکه پرسشنامه

ها سوگیری وجود داشته باشد. پیشنهاد دارد، ممکن است در پاسخ

آتی از روش مصاحبه و مشاهده هم برای  یهادر پژوهش شودیم

 العات استفاده شود.اط یآورجمع

 یریگجهینت

 یارشد مداخله تواندیخوددلسوزی مفهوم به نسبت جدیدی است که م

به دنبال داشته باشد. همچنین،  یدرمانو پژوهشی را در حوزه روان

اهمت مقابله با رویدادهای منفی برای ارتقای سالمت روانی را برجسته 

افزایش خودآگاهی هیجانی با توجه به نتایج بدست آمده برای . سازدیم

شناختی  در بین دانشجویان الزم هست جلسات آموزش خوددلسوزی

 به دانشجویان برگزار شود.

 سپاسگزاری

تا بدینوسیله از کلیه دانشجویان و مسؤولین  میدانیبر خود الزم م

دانشگاه که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، مراتب تقدیر و 

 تشکر را به عمل آوریم.

 تعارض در منافع

 تعارضی در منافع وجود ندارد. گونهجیبین نویسندگان ه

 اول برگرفته شده است. ۀسندینو یدکتر ۀمقاله از رسال نیا
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 برای انجام پژوهش حاضر، کمک مالی دریافت نشده است. مالیمنابع 
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