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چکیده
با توجه به پژوهشهای متناقض در مورد تفاوتهای جنسیتی در خود-شفقت ورزی ،این پژوهش به بررسی این امر میپردازد .از بین
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شاهد در سال تحصیلی  60 ،1395دانشجو به روش خوشهای بهعنوان نمونه انتخاب و به
پرسشنامه خود-شفقت ورزی پاسخ دادند .یافتهها نشان داد که تفاوت جنسیتی معناداری از لحاظ انزوا وجود دارد و مردان بهطور غیر
چشمگیری نمره پایینتری در خود-شفقت ورزی گرفتند؛ بنابراین ارزشها و الگوهای اجتماعی شدن مردان که بر بازداری و
محدودشدگی هیجانی خویش تأکیددارند ممکن است به این معنا باشند که مردان سطوح پایینتری از لحاظ خود شفقت ورزی دارند.
کلیدواژهها :خود-شفقت ورزی؛ تفاوتهای جنسیتی؛ فرهنگ

مقدمه
شفقت ورزی شامل حساسیت نسبت به تجربه رنج است که همراه با یک تمایل عمیق به کاستن از آالم است (نف .)2003 ،این امر
به آن معناست که برای تجربه شفقتورزی در درجه نخست فرد بایستی وجود درد را بپذیرد .خود -شفقتورزی معطوف ساختن احساس
مبتنی بر شفقت نسبت به خویش و نیز توجه و مراقبت از خود در رویارویی با تجارب دردناک است (همان منبع) و منظور از آن پذیرفتن
هیجانات  ،مهربانی و مراقبت نسبت به خویشتن و اتخاذ نگرش غیرقضاوتی به ناکامیهای شخصی است .به زعم این مولف (نف )2003
این سازه دارای سه مولفه اصلی :مهربانی ،ذهنآگاهی و احساسات مشترک انسانی است .منظور از مهربانی ،گرایش به مالحظهگری نسبت
به خود و درک خویشتن است و نه انتقاد و سرزنش خود .برای مثال هنگام رویارویی با جنبههای نامطلوب شخصیت خود بجای حمله کردن
از لحن گفتار حمایتگرانه و مهربانانه و پذیرش نامشروط استفاده میشود .در واقع خود -شفقتورزی به معنای پذیرش نقاط قوت و ضعف
خود است.
آگاهی بدون پذیرفتن یا شفقت ورزی ،پیامدهای منفی بیشماری به بار میآورد .بهویژه ،اگر آگاهی از تجارب درونی توام با رویکرد
قضاوتی و دشواری در تنظیم هیجانی باشد (روئمر و ارسیلو .)2009 ،بنابراین اهمیت دارد که افراد هیجانات و تجارب خود را پذیرا باشند.
دوم ،همانطور که پیشتر اشاره شد شفقت ورزی شامل حساسیت نسبت به تجربه رنج است که همراه با یک تمایل عمیق به کاستن از آالم
است .این امر به آن معناست که برای تجربهی شفقتورزی در درجهی نخست بایستی وجود درد را بپذیرید .خود-شفقتورزی معطوف
ساختن احساس مبتنی بر شفقت نسبت به خویش و نیز توجه و مراقبت از خود در رویارویی با تجارب دردناک است و منظور از آن پذیرفتن
هیجانات ،مهربانی و مراقبت نسبت به خویشتن و اتخاذ نگرش غیرقضاوتی به ناکامیهای شخصی است .پژوهشها نشان دادهاند افرادی
که از سطوح خود -دلسوزی باالتری برخوردارند ،پیامدهای منفی و ناخوشایند کمتری را متحمل می شوند .مثالً آنها افسردگی ،اضطراب و
نشخوار ذهنی پایینتری را در موقعیتهای اجتماعی چالش انگیز متحمل میشوند.
پژوهش های ناهمسویی در زمینه تفاوت جنسیتی در خود -شفقت ورزی وجود دارد .برخی پژوهش ها حاکی از عدم تفاوت جنسیتی
از لحاظ خود -شفقت ورزی هستند ( نف و پومیر2013 ،؛ ایسکندر )2009 ،و برخی دیگر نمایانگر وجود تفاوت جنستی معنادار (یارنل و نف
2013؛ نف و مکگیهی )2015 ،هستند .تعیین تفاوت جنسیتی در خود -شفقت ورزی زمینه را برای مقایسههای بین فرهنگی مهیا میکند.
از طرفی با توجه به رابطه بین خود -شفقت روزی و بسیاری از اختالالت روانشناختی زمینه برای شناخت بیشتر این متغیر فراهم می گردد.
از این رو هدف بررسی حاضر تعیین تفاوت های جنسیتی در خود -شفقت ورزی در نمونه غیربالینی بود.
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تفاوتهای جنسیتی در خود-شفقت ورزی در نمونه غیربالینی
روش

شرکتکنندگان
از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شاهد در سال تحصیلی  1395نمونه گیری انجام گردید .در این پژوهش نمونهگیری به
صورت خوشه ای انجام شد .نتایج مربوط به  60شرکت کننده در این پژوهش توصیفی -مقطعی پس از اعالم رضایت مورد بررسی قرار
گرفت 30 .شرکت کننده مذکر و  30شرکت کننده مونث در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار
پرسشنامه خود شفقتورزی :پژوهشهای بسیاری برای بررسی روایی و اعتبار این آزمون صورت گرفته است و همگی بر روایی و
اعتبار رضایتبخش این تست صحه گذاشتهاند .در یک بررسی محرز شد که ضریب بازآزمایی این آزمون  0/89است (نف .)2016 ،همچنین،
تحلیل عاملی وجود  6عامل این تست را محرز ساخت .یک بررسی داخلی (صالح زاده ،در دست چاپ) نشان داد که این پرسشنامه دارای
ویژگی های روانسنجی مطلوب است .این پرسشنامه با سازه هایی چون ذهن آگاهی و پذیرش همبستگی معناداری دارد (به ترتیب  0/42و
 .)0..60این بررسی نشان داد که الفای کرونباخ این مقیاس  0/76است.

شیوهی اجرا
در مرحله نخست از بین کالسهای دانشکده علوم انسانی و علوم پایه و فنی و مهندسی چند کالس انتخاب گردید .سپس ،از
کالسهای یاد شده به تصادف نمونه مورد نظر انتخاب گردید .پس از آن ،شرکتکنندگان که آمادگی رضایت خود را اعالم میکردند ،در
فرآیند آزمایش شرکت داده میشدند و به پرسشنامه خودشفقت ورزی پاسخ میدادند .در نهایت نتایج با استفاده از آزمون  tدر SPSS-23
تجزیه و تحلیل شد.
جدول 1
نتایج توصیفی مربوط به متغیرها و نتایج آزمون t
جنسیت میانگین
6/54
مرد
6/41
زن
مهربانی
6/47
کل
6/45
مرد
6/41
زن
قضاوت
6/43
کل
6/19
مرد
5/90
زن
احساس مشترکات انسانی
6/03
کل
5/50
مرد
6/12
زن
انزوا طلبی
5/85
کل
6/89
مرد
6/82
زن
ذهن اگاهی
6/85
کل
6/12
مرد
فزون همانند سازی

خود-شفقت ورزی

انحراف استاندارد
1/30
1/20
1/24
1/61
1/47
1/53
1/40
1/21
1/30
1/72
1/70
1/73
1/57
1/39
1/46
1/60

زن

6/10

1/49

کل
مرد
زن
کل

6/10
37/71
37/78
37/75

1/53
6/17
5/16
5/60
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سطح معناداری

0/72

0/47

0/15

0/88

1/44

0/15

-2/35

0/02

0/31

0/75

0/08

0/93

-0/08

0/93
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نتایج
میانگین (انحراف معیار ) سن شرکت کنندگان  )2/01( 20/53است .نتایج توصیفی و نتایج مربوط به آزمون  tدر جدول  1گزارش
شده است .با توجه به برقرار بودن مفروضه برابری واریانس ها از آزمون  tبرای مقایسه دو گروه استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد
بین دو گروه در هیچ یک از مولفه ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث
این پژوهش نشان داد تفاوت جنسیتی چشمگیری از لحاظ خود-شفقت ورزی وجود ندارد .این یافته همسو با نتایج پژوهشگرانی چون
نف و پومیر ( )2013و ایسکندر ( )2009و ناهمسو با یافتههای نف و مکگیهی ( )2010و یارنل و نف ( )2013است .هم چنین این نتایج
نشان داد که زنان به طور معناداری نمره باالتری در خرده مقیاس انزوا کسب کردند .مردان نیز به طور غیرچشمگیری نمره باالتری در
خرده مقیاس خود-قضاوتگری و نمره پایینتری در مقیاس خودشفقت ورزی گرفتند.
در راستای تبیین این یافتهها بایستی اذعان ساخت که رافائلی و انتای ( )2004خاطر نشان ساختند زنان ،نیازهای دیگران را بر خود-
شفقت ورزی مرجح میدانند .این ویژگی ،صرفاً برای زنان مورد تاکید قرار گرفته است .در واقع ،بنابر برخی پژوهشها ،تبعیت از هنجارهای
جنسیتی مردانه با سطوح پایینتر خودشفقت ورزی همراه است (ریلی و همکاران .)2014 ،ارزشها و الگوهای اجتماعی شدن مردان که بر
بازداری و محدودشدگی هیجانی خویش تاکید دارند (لوانت ،)2011 ،ممکن است به این معنا باشند که مردان سطوح پایینتری از لحاظ
خودشفقت ورزی دارند.
این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بوده است .از جمله اینکه دانشجویانی با ویژگیهای جمعیتشناختی و تحصیلی خاص مورد
بررسی قرار گرفتند و بر نمونه بالینی تمرکز نشد .بنابراین توصیه میشود در پژوهشهای بعدی بر جمعیت بالینی پژوهشهایی صورت گیرد.
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