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چکیده
مطالعه حاضر با هدف مقایسه بین فرهنگی روابط شکفتگی و شفقتورزی به خود در بین دانشجویان ایرانی
و سوئدی انجام شد .روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوود و جامعوه تحقیوق شوام کییوه دانشوجویان
دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد و دانشگاه اپساالی سوئد بود .بهمنظور دسترسی به هدف پژوهش 179 ،دانشوجو
( 99دانشجوی ایرانی و  80دانشجوی سوئدی) به مقیاسهای شکفتگی سییگمن تدوینشده توسط سییمانی
و همکاران ( )1394و شفقتورزی به خود نف ( )2003پاسخ دادنود .روش تجزیوهوتحییو دادههوا شوام
روشهای توصیفی و روش همبستگی پیرسون بود .نتایج نشان داد همبستگی شکفتگی بوا شوفقتورزی بوه
خود در بین دانشجویان ایرانی معنادار بود ( )P≥0/01و در بین دانشجویان سوئدی معنادار نبوود (.)P≥0/01
همچنین در بین دانشجویان ایرانی همه مؤلفههای شکفتگی با مؤلفههای شفقتورزی به خود ارتباط معنوادار
بود ( )P≥0/01اما در بین دانشجویان سوئدی معنادار نبود ()P≤0/05؛ بنابراین ،شفقتورزی به خود و ابعواد
آن (مهربانی و درک خود ،مدنظر قرار گرفتن تجارب دشوار شخصوی بوهعنووان بخشوی از تجربوه مشوترک
انسانی و ذهن آگاهی) گسترش ابعاد شکفتگی (هیجانات مثبت ،مجذوبیت ،روابط ،معنوا و پیشورفت) در بور
خواهد داشت.
واژگان کلیدی :شفقتورزی به خود ،شکفتگی ،مطالعه بین فرهنگی
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 -1مقدمه
یکی از اهداف مهم نظام های آموزشی تربیت و پرورش افرادی است که قادر به کشف تواناییهوا و
شایستگیهای خود باشند و برای مقابیه با مسائ و مشکالت زندگی بیش از اینکه در بطن مسوائ
و مشکالت غرق شوند ،بتوانند با استفاده از این توانواییهوا و ررفیوتهوا ،تودابیر الزم بورای حو
مشکالت خود فراهم سازند و دستاوردهای مطیوبی حاص گردد .نتوایج برخوی از مطالعوات نشوان
دادهاند که عدمشناخت کافی از توانمندیهای روانشوناختی مویتوانود باعوا افوزایش تعیو ورزی
(کورتوویچ ،وردولجاک ،ایدزانوویچ 2020 ،1و حیات ،کوجوری و امینوی 2019،2و) ،خودکارآمودی
پایین (یوکاما )2019 ،3و انعطافناپذیری رفتاری و عمیکرد تحصوییی ضوعیف در بوین دانشوجویان
(چنگ وانگ و لیو 2019 ،4و الزوبی و یونس )2015،5در پی داشته باشود .یکوی از عووامیی کوه بور
هیجانهای مثبت تأثیر میگذارد و موجب سالمت میشود ،مفهوم شکفتگی 6است .شوکفتگی سوازه
ای در روانشناسی مثبت 7است که به نوع زندگی کردن توأم با خوشبینوی دائموی در عمیکردهوای
انسان اشاره دارد و بهصورت ضمنی به نیکی ،زایندگی ،رشد و انعطافپذیری داللت دارد (مورادی،
قاسمی و قمرانی .)1394 ،شکفتگی به تعبیری همسو با عاطفوه مثبوت ،شوادمانی و بهزیسوتی روان-
شناختی 8است .کیس )2011( 9بر این باور است ،شکفتگی نمودی از زندگی ذهنی افرادی است که
دارای سطوح باالی بهزیستی هیجانی هستند ،خوشحال و راضی هستند ،تمای به زنودگی هدفمنود
دارند ،همه ویژگیهای خود را میپذیرند ،احسواس خوودگردانی و اسوتقالل نمووده ،دارای قودرت
کنترل درونی هستند و دست به انتخاب سرنوشت خود میزنند .کودکان و بالغین شکفته ،مجموعوه
وسیعی از توانمندیهای شناختی ،روانشناختی و اجتماعی دارند که از نتیجه موقعیتهای تجربی و

1. Kurtovic, Vrdoljak, Idzanovic
2. Hayat, Kojuri, Amini
3. Yokoyama
4. Cheng, Wang, Liu
5 Alzoubi, Younes
6. Flourishing
7. positive psychology
8. psychological well-being
9. Keyes
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واقعی در طول زندگی حاص میشود .شکفتگی توجه را افزایش مویدهود ،مهوارتهوای شخصوی
بیشتر یا اعمال اجرایی تنظیمیافتهتر را موجب میشود و خالقیت را در راستای مفید هدایت میکند.
احساسات خوب میتواند اثرات روان زیستشناختی زیادی بوه بوار آورد و سورانجام ذهون سوالم،
جسم سالم و طول عمر بیشتری را پیشبینی میکند (مرادی و همکاران)1394 ،؛ این افراد ،نشاط و
سرزندگی هیجانی ،عمیکرد مثبتی در زندگی شخصی و زنودگی اجتمواعی خوود دارنود و عواری از
بیماری و اختالل روانی هستند (مایکیک ،کییس و نوالکور )2009 ،1و بورای لوذت بوردن از روابوط
اجتماعی بهتر ،با محدودیتهای کمتری در فعالیوتهوای روزانوه خوود مواجوه هسوتند (هووپرت،2
 .)2009یکی دیگر از ویژگیهای اساسی شکفتگی درگیری ذهنی است که با غرق شودن در کوار و
غوطهوری کام در یک فعالیت که بهطور ذاتی لذتبخش است ،توصیف میشوود .اغیوب در ایون
حالت تمرکز و مجذوبیت بسیار عمیق است و افراد گذشت زمان را احساس نمیکنند و در عوو
عمیکردشان به باالترین حد ممکن میرسد (سیسکزنت میهوالی و ناکوامورا .)2010 ،3مفواهیم زیور
بنایی شکفتگی چهار مؤلفه اصیی را دربرمیگیرد کوه از طرفوی خودکارآمودی 4در توانوایی دوسوت
داشتن ،رفتار اجتماعی ،مشارکت فعاالنه و دنبال کردن هدف میتواند با شوکفتگی رابطوه تنگاتنوگ
داشته باشد .این خصوصیات منجر به رضایت از زندگی بیشتر ،اهداف اجتمواعی بواالتر مثو خیوق
فرصتها و عمیکرد شغیی خوب ،انتخاب شغ ایمنتر و مراقبت بهداشتیتری میشود.

سوییگمن5

( )2002ابتدا بر این باور بود که شکفتگی یا بهزیستی باید در سه حوزه سازماندهی شوود :زنودگی
مطیوب ،زندگی خوب و زندگی پرمعنا؛ اما وی در کتاب شکفتگی ( )2011در نظریه خوود تجدیود
نظرکرده و چارچوب نظری وسیعتری برای بهزیستی فردی ارائه نمود .وی شکفتگی را بر مبنای پنج
مؤلفه مستق معرفی کرد که عبارتاند از :هیجانات مثبت ،6مجذوبیت ،7روابط ،8معنا 1و پیشورفت.2

1. Michalec, Keyes, & Nalkur
2. Huppert
3. Csikszentmiha & Nakamura
4. Self-Sufficiency
5. Seligman
6. Positive emotions
7. Engagement
8. Relationships
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پژوهشهای انجامشده بر مفهوم و ویژگیهای شکفتگی ارتباط آن را با مفاهیم مربووط بوه سوالمت
روان انسان روشن کردهاند .مطالعات نشان میدهد کوه شوکفتگی بوا شواخ

هوای بهزیسوتی روان

شناختی (گوکسن ،هفرون و آتری ،)2012 ،3هدفمنودی و امیودواری در زنودگی (هووپرت و سوو،4
 )2013و نیروهای انگیزشی از جمیه خودتعیینگری ،چشمانداز زمان آینده ،نیاز به پیشرفت ،هودف
یادگیری ،خودکارامدی و انتظار ارزش هوش اخالقی (امامی ،مولوی و کالنتری ،)1393 ،نیاز بورای
شناخت و رضوایت از زنودگی (شوهاییان و یوسوفی ،)1386 ،همراهوی انتقوادی همسواالن (مواکی،
استفنس ،راگ ،ابجر و بورجیوس ،)2018( 5رهوایی از افسوردگی و سوالمت کامو روانوی و بیوو
هیجانی (فولر تامسون ،اگبیکا ،الفوند و برنکالگ 2016 ،6و فاولک ،گیوریا و استین هارت)2013 ،7
ارتباط دارد.
یکی از عوام مرتبط با شکفتگی ،شفقتورزی به خود 8است .خودشفقتورزی بهعنوان کیفیت
در تماس بودن با رنجها و آسیبهای خود و احساس کمک کردن برای رفع مشکالت خوود (نوف،9
 )2003aو مراقبت و مهربانی نسبت به خود در مواجه با سختیها و یوا نارسواییهوای ادراک شوده،
تعریف میشود .شفقتورزی به خود مویتوانود توأثیر بسوزایی در افوزایش رفتارهوای مطیووب در
موقعیتهای اجتماعی داشته باشد .این سازه بیش از اینکه بهعنوان یک الگوی هیجوانی منفوی و یوا
خنثی باشد ،به مثابهی یک راهبرد تنظیم هیجانی مؤثر عم میکند و زمینهی شک گیری احساسوات
مثبت بیشتری از مهرورزی را فراهم میسازد (رایاس .)2010 ،10شفقتورزی به خود ،بهعنوان یوک
سازه اساسی ،بر تنظیم و تعادل هیجانی متمرکز است و تابعی است از راهبردهوای سوازگارانه بورای

1. Meaning
2. Achievement
3. Gokcen, Hefferon, & Attree
4. Huppert, & So
5. Mackay, Stephens, Wragg, Ebejer, & Bourgeois
6. Fuller-Thomson, Agbeyaka, LaFond, & Bern-Klug
7. Faulk, Gloria, & Steinhardt
8. self-compression
9. Neff
10. Raes
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سازمان دادن هیجانها ،نهتنها بهواسطهی کاهش هیجانهوای منفوی؛ بیکوه از طریوق ایجواد و خیوق
هیجانهای مثبت از قبی مهربانی و پیوستگیهای اجتماعی (نف ،هیسه و دیجتریوت .)2005 ،1ایون
سازه به افزایش احساس همدردی با خود و دیگران منجور مویشوود (نوف .)2003 b ،بایود گفوت
خودشفقتورزی شام سه مؤلفه اصیی ،خودمهربانی ،در مقاب خودقضاوتی ،حس مشترک انسوانی
در مقاب انزوا و ذهن آگاهی در مقاب بیشهمانندسازی است .ایون مؤلفوههوا ارتبواط متقابو و دو
سویهای با هم دارند و ممکن است با هم ترکیب شوند؛ با این معنا که این سوازه مسوتیزم احسواس
پذیرش و مهربانی نسبت به خود است و گشودگی خاطر است و بهوسییه قضاوتها و پویشداوری
های شدید مسدود نمیشود بیکه در شرایط سخت روانی با تأکید بر حس مشترک انسوانی پویش از
آنکه فرد منزوی شود ،بر پیوستگیهای اجتماعی و رفتارهای مدنی مناسب تأکید دارد .ذهنآگواهی
یکی دیگر از مؤلفههای این سازه است که مشتم بر حضور ذهن در لحظۀ حاضر است که نگواهی
متعادل نسبت به شرایط سخت ایجاد میکند (کُرد و شریفی .)1394 ،در هموین راسوتا ،پوژوهشهوا
دیگر نشان میدهند که شفقتورزی به خود با انگیزه بیشتر برای ح تعارضات بین شخصوی ،حو
مسأله سازنده ،ثبات زندگی زناشویی (بیکر و مک نالتی ،)2011 ،2واکنشهای متعادلتور نسوبت بوه
استرس (آرچ براون ،دان ،النودی ،بوراون و الندوسوگار ،)2014 ،3افسوردگی ،اضوطراب و نشوخوار
فکری کمتر (محمدی ،برهانی و روشن زاده ،)1395 ،سازگاری باالتر ،احساس امنیوت ،پیوسوتگی و
آرامش (کرت ،)2011 ،4امیدواری و معنای نو به زندگی (لیری 5و همکاران ،)2007 ،کواهش نشوانه
های افسردگی (رایاس ،)2011 ،انگیزه بیشتر برای ح تعارضات بین شخصی ،ح مسأله سازنده و
ثبات زندگی زناشویی (بیکر و مک نالتی 2011 ،و دادستان ،عسگری و حاجیزادگان )1388،آموادگی
برای شرم کمتر ،خودارزیابی منفوی کمتور و کواهش افسوردگی و اضوطراب (رایواس )2011 ،و بوا
سبکهای مقابیه و تنظیم گری هیجانها (نف و پومیر ،)2013 ،مقابیه با عوام اسوترسزای شوغیی،
عشق ورزیدن و مهربانی نسبت به دیگران (بریانیس و چین )2012 ،6مرتبط است .مطالعه ساتیسوی،
1. Neff, Hseih, & Dejitthirat
2. Baker, McNulty
3. Arch, Brown, Dean, Landy, Brown,& Laudenslager
4. Kret
5. Leary, Tate, Adams, Allen, & Hancock
6. Breine, Chen
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یوسال و آکین )2013( 1و ورما و تواری )2017( 2نشان دادند ابعواد مثبوت شوفقتورزی بوه خوود
(مهربانی به خود ،حس اشتراک انسانی و ذهون آگواهی) بوا شوکفتگی رابطوه مثبوت و ابعواد منفوی
شفقتورزی به خود (قضاوت نسبت به خود ،انزوا و بیشهمانندسازی) بهطور منفوی بوا شوکفتگی
ارتباط دارد و هیچ تفاوت جنسیتی در شفقتورزی به خود و شکفتگی شورکتکننودگان زن و مورد
مشاهده نشد .در همین ارتباط ،پژوهش دولتآبادی ،جعفری و ذبیحوی ( )1398بوا هودف بررسوی
اثربخشی گروهدرمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی 3انجام شد .این پژوهش یوک مداخیوه
شبه تجربی به شیوه پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری  2ماهه بود .این درمان بر
مؤلفههای هیجانات مثبت ،روابط ،معنا و پیشرفت شکفتگی اثرگذار بود و موجوب افوزایش معنوادار
آنها در گروه آزمایش گردید و اثر درمان بهجز مؤلفه روابط در مورد سایر مؤلفهها در دوره پیگیری
نیز حفظ شد .عییرغم تمام این مباحا نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که فرهنگ هوم
به شیوههای مختیف بر فرایندهای روانشناختی تأثیرگذار است و امروزه یکی از عالقوهمنودیهوای
روانشناسان ،بررسی روانشناسی بین فرهنگی ویژگیهای روانشناختی است؛ زیرا تعام فرهنگ و
سازههای روانشناختی موضوعی است که در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته اسوت .در هموین
راستا ،پژوهش بین فرهنگی فراهانی و کُرمی نوری ( )1394و فراهانی و خوانیپوور ( )1397مفهووم
سالمت و بیمواری در فرهنگهای فردگرا و جمعگرا را موردبررسوی قورار دادهانود .آنهوا بور ایون
باورند اگرچه در ادبیات تحقیق ،مفهوم سالمت و بیماری خییوی وابسوته بوه هم هسوتند ،اموا بورای
تمایز آنها شاخ

هایی معرفی کردهاند که هم ویژگیهوای مشوترک فرهنگووی و هووم تمایزهوای

فرهنگی را برتاباند .این پژوهش نشان داد سالمت روان در جامعه ایرانی با عواطوف تعوادلی رابطوه
دارد ،درحالیکه در نمونه سوئدی بیشتر با عواطف مثبت رابطه دارد .به نظر میرسد در تیپشناسوی
افراد سالم و بیموار ،چهوار گوروه شکفته ،پژمرده ،آشفته و مشووک دار وجووود دارنوود و عواطووف
مثبوت و تعادلی میتوانند این گروهها را از هم متمایز کنند .به همین راستا مطالعه فراهوانی و خوانی
پور ( )1397حاکی از موضوع است مهمترین پیشبینیکنندگی شوکفتگی روانشوناختی دانشوجویان
سوئدی عاطفه مثبت است درحالیکه عواطف تعادلی (مابین عواطف مثبت و منفی) بیشوترین نقوش
1. Satici, Uysal, Akin
2. Verma, Tiwari
3. Flourish
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در شکفتگی دانشجویان ایرانی دارد ،همچنین دانشجویان ایرانی بورای مقابیوه بوا اسوترس بیشوتر از
فرایندهای اولیه و دانشجویان سوئدی از فرایندهای ثانویه استفاده میکنند ولی استرس تحصوییی در
دانشجویان ایرانی کمتر از دانشجویان سوئدی است .مطالعه بین فرهنگی شوکری ،فراهوانی ،کُرموی
نوری و مرادی ( )1393با هدف آزمون نقش تعدی کننده فرهنگ در رابطه ارزیابیهوای شوناختی و
استرس تحصییی در دانشجویان ایرانی و سوئدی نشان دادند که رابطه بوین ارزیوابیهوای شوناختی
اولیه و استرس تحصییی در دانشجویان ایرانی مثبت و معنوادار و در دانشوجویان سووئدی مثبوت و
غیرمعنادار است .همچنین ،رابطه ارزیابیهای شوناختی ثانویوه و اسوترس تحصوییی در دانشوجویان
ایرانی و سوئدی منفی و معنادار است .بر این اساس ،فرهنگ به شیوههوای مختیوف بور فراینودهای
روانشناختی تأثیرگذار است؛ بنابراین ،در مطالعوه حاضور ضومن عالقوه نویسوندگان بوه بررسوی و
شناسایی تعام فرهنگ و سازههای روانشناختی .کمبود پژوهشهوای انجوام شوده در ایون زمینوه،
هدف این مطالعه مقایسه و ارتباط متغیرهای شکفتگی و شفقتورزی به خوود در بوین دانشوجویان
ایرانی و سوئدی است .ازاینرو ،این سؤال مطرح میشود که ارتباط بین شکفتگی و شفقتورزی به
خود دانشجویان ایرانی و سوئدی چگونه است؟
 -2روشهای پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر شام دانشجویان رشوته
های عیوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد و دانشجویان رشتههای عیوم انسانی دانشگاه اپسواالی
سوئد در بهار (ترم دوم) سال  1396بود .از بین هر یک از گروههای مذکور ،بوه روش نمونوهگیوری
در دسترس ،در هریک از دانشگاهها تعداد  100پرسشنامه در بین دانشجویان دانشوگاه آزاد اسوالمی
مهاباد توزیع شد .از این تعداد  90پرسشنامه سالم و  89پرسشنامه از دانشوجویان دانشوگاه اپسواالی
سوئد برگشت داده شد و مورد تحیی قرار گرفت.
 -3ابزارهای گردآوری دادهها
 .1پرسشنامه شفقتورزی به خود :مقیاس شفقتورزی به خود یک ابزار خودگزارشدهوی  26گویوه
ای است که توسط نف ( )2003بهمنظور سنجش شفقتورزی به خود سواخته شود کوه از دقوت و
اعتبار مطیوب برخوردار میباشد .ابزار خودگزارشی شفقتورزی به خود شام شش کیفیت اصویی
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که مشتم برسه مؤلفه مثبت( :خودمهربانی 5 ،سؤال؛ حس مشترک انسانی  4سؤال و ذهنآگواهی 4
سؤال) و سه مؤلفه منفی( :خودقضاوتی 5 ،سؤال؛ انزوا  4سؤال و بیش همانندسازی  4سؤال) اسوت
که مؤلفههای منفی بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .مقیاس شفقتورزی به خود  26سوؤال
دارد که بهصورت مقیاس لیکرت  5درجهای از تقریباً هرگوز ( )1توا تقریبواً همیشوه ( )5پاسوخ داده
میشود .نف ( )2003aضرایب پایایی شش خردهمقیواس را بوهترتیوب،0/80 ، 0/72 ،0/72 ،0/77 ،
 0/74 ،0/74و ضرایب پایایی خردهمقیاسها از طریق بازآزموایی را 0/90 ،0/60 ،0/66 ،0/59 ،0/69
و  0/56را گزارش کرده است .مقیاس شفقتورزی به خود شواهد قوی در خصوص پایایی و ثبات
درونی (باالی  )0/90را نشان میدهد نف ( .)2003aدر همین راستا ،آکین )2014( 1ضرایب پایوایی
شش خردهمقیاس را  0/66تا  0/87گزارش کرده که درمجموع حاکی از همسانی درونی ابزار است.
تحیی عامیی ایون ابوزار بوا اسوتفاده از روش تحییو مؤلفوههوای اصویی 2و چورخش

واریمواکس3

درمجموع  75/11درصد واریانس ک مقیاس را تبیین میکند (نف .)2003 ،همچنین نسخه فارسوی
این مقیاس در بین دانشجویان ایرانی توسط کُرد ،شریفی و میرهاشمی ( )1390مورد هنجاریابی قرار
گرفته است و بوهطوورکیی ،ضوریب آلفوای آن در حود مطیووبی ( )α=0/91بوهدسوت آموده اسوت.
مؤلفههای شفقت ورزی به شرح جدول شماره  1است.
جدول  :1مؤلفهها و آیتمهای مرتبط با متغیر شفقتورزی به خود
مؤلفهها

گویههای مرتبط

مهربانی با خود

 23 ،19 ،12 ،5و 26

قضاوت نسبت به خود

 16 ،11 ،8 ،1و 21

اشتراکات انسانی

 10 ،7 ،3و 15

انزوا

 18 ،13 ،4و 25

ذهن آگاهی

 17 ،14 ،9و 22

بیشهمانندسازی

 20 ،6 ،2و 24

1. Akin
2. principal components
3. Varimax
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 .2پرسشنامه شکفتگی سلیگمن :این پرسشنامه دارای  4زیرمقیاس و  28گویه است و هر چوه امتیواز
حاص شده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهنده میزان بیشتر شکفتگی است و بوالعکس .روایوی
صوری ،محتوایی و سازهای این ابزار توسط اساتید مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آن با روش آلفای
کرانباخ برای ک پرسشنامه و برای هرکدام از زیرمقیواسهوا بواالتر از  0/7گوزارش شود (اموامی و
همکاران.)1393 ،

جدول  :2مؤلفههای شکفتگی و گویههای مرتبط با آن
مؤلفهها

گویههای مرتبط

هیجانات مثبت

 1و  5و  9و  13و  17و  21و 25

روابط انسانی

 2و  6و  10و  14و  18و  22و 26

معنا

 3و  7و  11و  15و  19و  23و 27

پیشرفت

 4و  8و  12و  16و  20و  24و 28

مالحظات اخالقی
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی و انسوانی ،کودهای اخالقوی مطورحشوده توسوط سوازمان نظوام
روانشناسی جمهوری اسالمی ایران و انجمن روانشناسی آمریکا ( )2013مودنظر قورار گرفوت .بور
این اساس نکات سهگانه زیر در خصوص آزمودنیها رعایوت شود .1 :داوطیبانوه بوودن شورکت در
پژوهش  .2پرسشنامهها بهصورت بستههای بدون نام در اختیار دانشجویان قرار گرفوت و  .3امکوان
انصراف آزمودنیها در صورت عدم تمای به همکاری در هر مرحیه از پژوهش .سرانجام دادههوای
بهدستآمده با نرمافزار  spss20مورد تجزیهوتحیی آماری قرار گرفت.
 -4یافتههای پژوهش
نتایج نشان داد که از تعداد  179نفر افراد نمونه ،تعداد  89نفر ( 49/7درصد) مورد و تعوداد  90نفور
( 50/3درصد) زن بودند .تعداد  151نفر ( 84/4درصد) با خانواده و تعوداد  28نفور ( 15/6درصود)
بهصورت مجردی زندگی میکننود .تعوداد  169نفور ( 94/4درصود) مجورد و تعوداد  10نفور (5/6
درصد) متأه میباشند.
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جدول  :3اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دانشجویان ایرانی و سوئدی
ایرانی
متغیرها

سوئدی

هیجان مثبت

25/606

5/108

19/562

2/727

روابط

24/222

4/862

19/525

2/741

معنا

25/242

4/101

19/475

3/048

پیشرفت

24/575

5/460

19/000

2/968

مهربانی به خود

15/858

3/647

13/600

2/421

قضاوت نسبت به خود

15/757

3/261

16/087

2/634

اشتراکات انسانی

12/676

2/947

10/975

2/204

انزوا

12/727

3/527

12/850

2/170

ذهن آگاهی

13/323

2/213

11/037

2/394

بیشهمانندسازی

11/535

3/537

12/912

2/306

شکفتگی

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

شفقتورزی به خود

یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهوای ایون پوژوهش در جودول 1
نشان میدهد که میانگین مؤلفههای شکفتگی و شفقتورزی به خود به استثنای قضاوت نسوبت بوه
خود و بیش همانندسازی در دانشجویان ایرانی بیشتر از دانشجویان سوئدی بود؛ بوه هموین ترتیوب
پراکندگی (انحراف معیار) ابعاد و مؤلفههای شکفتگی و شوفقتورزی بوه خوود دانشوجویان عیووم
انسانی ایرانی بیشتر از دانشجویان سوئدی بود.
جدول  :4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش برای دانشجویان ایرانی
مؤلفههای شکفتگی

1

2

**0/62

-

 .1هیجان مثبت
 .2روابط
 .3معنا

3

5

4

**

0/69

**

-

0/650

شفقتورزی به خود

مؤلفههای

 .4پیشرفت

**0/77

**0/52

**0/80

-

 .5مهربانی به خود

**0/52

**0/41

**0/53

**0/58

-

**-0/36

**-0/33

*-0/19

**0/27

**-0/26

**

**

 .6قضاوت نسبت
به خود
 .7اشتراکات

6

7

**

0/32

**

0/30

0/28

0/27

**

0/48

-0/13

-

8

9
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9

1

2

3

4

5

6

7

8

 .8انزوا

**-0/57

**-0/34

**-0/36

**-0/54

**-0/37

**0/63

**-0/27

-

 .9ذهن آگاهی

0/193

0/115

**0/38

**0/33

**0/44

-0/19

**0/50

**-0/29

-

**-0/44

*0/20

**-0/27

**-0/43

**-0/30

**0/61

-0/35

**0/42

**-0/26

انسانی

 .10بیش
همانندسازی

**معناداری در سطح 0/01

جدول  :5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش برای دانشجویان سوئدی
1

مؤلفههای شکفتگی

 .1هیجان مثبت
 .2روابط

2

3

4

5

7

6

8

9

**

0/21

-

 .3معنا

**0/33

**0/24

-

 .4پیشرفت

**0/25

**0/23

0/19

-

مؤلفههای شفقتورزی به خود

 .5مهربانی به خود

0/06

0/12

0/11

0/17

-

 .6قضاوت نسبت به

-0/18

-0/15

-0/13

-0/15

**-0/22

-

خود
 .7اشتراکات انسانی
 .8انزوا
 .9ذهن آگاهی
 .10بیش همانندسازی

0/10

0/03

0/12

0/13

0/13

-0/16

-

**-0/23

-0/03

-0/16

**-0/21

-0/12

**0/29

**-0/27

0/15

0/02

0/13

0/08

0/15

-0/17

**-0/22

-0/08

-0/10

-0/15

**0-/25

**0/31

**

0/36

0/16

-0/17

-

**0/24

**-0/35

**معناداری در سطح 0/01

برای بررسی روابط بین مؤلفههای شفقتورزی به خود با شکفتگی دانشجویان کارشناسی ایرانی
و سوئدی ،با توجه فاصیهای بودن متغیرهای تحقیق ،از تحیی آمواری همبسوتگی پیرسوون اسوتفاده
شد .بررسیها نشان میدهد که بین مؤلفههای شکفتگی با مؤلفههای شفقتورزی بوه خوود در بوین
دانشجویان ایرانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .این در حالی است که در بوین دانشوجویان
سوئدی روابط دوبهدوی این مؤلفهها (بهجز در خصوص مؤلفوههوای انوزوا و بویش همانندسوازی)
معنادار نبود.
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف مقایسه روابط شکفتگی و شفقتورزی به خود در بوین دانشوجویان ایرانوی و
سوئدی انجام شد .نتایج نشان داد سطوح شکفتگی با مؤلفههای شفقت به خود در بوین دانشوجویان
ایرانی معنادار ،اما بین مؤلفههای شکفتگی و شفقتورزی به خود بهجوز مؤلفوههوای انوزوا و بویش
همانندسازی در بین دانشجویان سوئدی همبستگی معنادار وجود نداشت .مورور ادبیوات تجربوی و
نظری تحقیق نشان میدهد که روانشناسی انسوانگورا و شواخههوای آن ،حرکتوی نووین در جهوت
گرایش به سمت متغیرهای مثبت ایجاد کردهاند و در این رابطه شکفتگی و شفقتورزی به خوود از
متغیرهای اساسی هستند .اگرچه تحقیقی که بهطور مستقیم به بررسی تبیین شکفتگی و شفقتورزی
به خود در جامعه ایرانی و سوئدی انجام نگرفته است ،اما یافتههای حاضر با نتایج کیخا و کهرزایوی
( ،)1396عسکری ،احدی ،مظاهری ،عنایتی و حیدری (( ،)1386نف و همکاران )2013 ،و مواکی و
همکاران ( )2018فراهانی و همکاران ( )1394و فراهانی و خوانی پوور ( )1397بوه هویمن ترتیوب،
مطالعه مبنی بر تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در این متغیرها هماهنگی و همسویی داشت.
کیخا و کهرزایی ( )1396بیان میکنند با توجه به پررنگ بودن یاری جستن از ایموان و باورهوای
دینی و فضای معنوی غالب در افراد جامعه ایرانی سبب ارتقای تابآوری و ایجاد شوادمانی درونوی
میشود .عسکری و همکاران ( )1386بین شکفتگی با شادکامی و سالمت روان روابط معنیداری به
دست آوردهاند .در تحقیق جاگسان و اشرا )2014( 1نیز بیو هیجانی ،همبستگی مثبت و معنواداری
با شکفتگی دارد که به نظر میرسد بیو و پختگی هیجانی ناشی از تعوالیم دینوی و روابوط انسوانی
قوی و زیربنای فرهنگی برنامههای درسی دانشگاهی و قبو از دانشوگاه در جامعوه ایرانوی موجوب
پختگی هیجانی باالتر و تبیین دقیقتر سطح شکفتگی در دانشجویان جامعوه ایرانوی شوده اسوت .در
همین راستا گزارش پژوهش نصرتآبادی و همکاران ( )1389بیان میکنند که دانشجویان ایرانی در
حال ارتقای شکفتگی هستند .ماکی و همکاران ( )2018بیان میکنند که همراهی انتقوادی همسواالن
میتواند ارتقای شکفتگی را در بر داشته باشد .به نظر میرسد این عام از طریوق مؤلفوه ارتباطوات
انسانی که در فرهنگ جمعگرای ایرانی در سطح باالتری قرار دارد ،تأثیرگذار بووده باشود .ازآنجاکوه
در ایران برنامههای فرهنگی فراوانی در جهت توسعه روابط سالم انسانی بهویژه در قالب پیشوگیری
1. Jogsan, Aashra
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از آسیبهای اجتماعی و ارتقا و بهبود روابط انسانی و بهبود مستمر فرهنگی بهمنظور تعوالی بیشوتر
در بین جوانان و دانشجویان در حال اجراست ،به نظر میرسد که این عوام در بهبوود شوکفتگی و
تبیین آن تأثیرگذار بوده است .مطالعه فراهانی و همکاران ( )1397نشان داد فرهنگ به صورتهوای
مختیفی روی پدیدههای روانشناختی اثرگذار است .ارتباط عواطف مثبت و منفی با سالمت روانوی
در فرهنگ ایرانی با فرهنگ سوئدی متفاوت است .در فرهنگ ایرانی ،عواطف مثبت و منفی به یوک
میزان روی سالمت روانی اثرگذارند؛ ولی در فرهنگ سوئدی عواطوف مثبوت نقوش بیشوتری روی
سالمت روانی دارد .دانشجویان ایرانی برای مقابیه با استرس بیشتر از فرایندهای اولیه و دانشوجویان
سوئدی از فرایندهای ثانویه استفاده میکنند ولی استرس تحصوییی در دانشوجویان ایرانوی کمتور از
دانشجویان سوئدی است .ازاینرو ،ویژگیهای شخصیتی ،تجربه استرس و مقابیه با اسوترس در دو
فرهنگ ایران و سوئد بهرغم شباهت کیی ،یک سری تفاوتها با هوم دارنود کوه مطالعوه شوکری و
همکاران ( )1393با هدف آزمون نقش تعدی کننده فرهنگ در رابطه ارزیابیهای شناختی و استرس
تحصییی در دانشجویان ایرانی و سوئدی نشان دادند که رابطه بوین ارزیوابیهوای شوناختی اولیوه و
استرس تحصییی در دانشجویان ایرانی مثبت و معنادار و در دانشجویان سوئدی مثبت و غیرمعنوادار
است .درمجموع ،نتایج مطالعه حاضر در پیشبینی تجارب تحصییی استرسزا بر عدمتشوابه ویژگوی
های کارکردی ارزیابیهای شناختی اولیه و تشابه ویژگیهای کوارکردی ارزیوابیهوای ثانویوه در دو
فرهنگ تأکید دارد.
افرادی که دارای خودشفقتورزی باالیی هستند ،زمانی که رویدادی منفی را تجربه میکننود ،بوا
مهربانی و مالطفت با خود برخورد میکنند (نف و پومیر )2013 ،و این مطابقت باالیی با تعییموات
الهی و دینی و فرهنگی در جامعه ایرانی دارد که شفقتورزی و مهربانی را بر خود و نیز بر دیگوران
در اولویت قرار میدهد .از طرفی شفقتورزی مستیزم آن است که فرد احساسوات خوود را بوازگو
کند که این فرایند موجب شکستن چرخه در خود فرورفتن ،احساس خودمحوری و تنهایی میشود
و در مقاب احساس پیوستگی و ارتباطات انسانی افزایش مییابد (بنوت و گیمون 2001 ،1و نوف و
همکاران .)2005 ،این در حالی است که یکی از مؤلفههای شکفتگی ایجاد و برقراری روابط انسانی
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و یکی از ابعاد شفقت ورزی به خود حس اشتراک انسانی است که هور دو بور پیوسوتگی اجتمواعی
تأکید دارند؛ و به این ترتیب ،ارتباط بین شفقتورزی به خود با شکفتگی افزایش مییابد.
در نهایت باید اشاره شود که شفقتورزی نسبت به خود اگرچه واژهی جدیدی در روانشناسوی
غرب است ولی سالها پیش در مشرق زمین ،توصیه شوده کوه افوراد در جهوت تسوکین رنجوش و
بهبودی خود ،با خویشتن مهربانی باشند (برینس و همکاران .)2012 ،شفقتورزی به خود منجر بوه
انفعال و سکون نمیشود بیکه با توجه به جنبههای سوهگانوه آن (نوف )2003a ،کوه عبوارتانود از
گسترش مهربانی و درک خود در مقاب انتقاد و قضاوتهای ناگوار نسبت به خود ،در نظور گورفتن
تجارب دشوار شخصی بهعنوان بخشی از تجربه مشوترک انسوانی و ذهون آگاهانوه در مقابو بویش
همانندسازی و تخییه افراطی و جذب شدن کام در آنها ،باعا میشود بر شکفتگیهایش بیفزاید.
پژوهش حاضر به دلی استفاده از ابزارهای خودگزارشی مث بسویاری از تحقیقواتی کوه بوا ایون
روش انجام میشوند ،بهجای مطالعه رفتارهای واقعی ممکن است شرکتکنندگان را بوه اسوتفاده از
شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عودمکفایوت فوردی ترغیوب
کند .از طرفی در مطالعه حاضر از جمعیت دانشجویی استفاده شده و نه جمعیت بالینی و با توجه به
ماهیت مقطعی مطالعه حاضر نیز روابط عیّی بین متغیرها را با محدودیت مواجه مویکنود .براسواس
نتایج تحقیق پیشنهاد میشود در مطالعوات بوین فرهنگوی آتوی نقوش تعودی کننوده نقوش میوانجی
فرایندهای شناختی در الگوی تبیین متغیرهای بین فرهنگی موردتوجه قرار گیرد .همچنین بوا توجوه
به وجود روابط همبستگی مثبت در بین متغیرهای تحقیق در بین دانشجویان ایرانی ،پیشنهاد میشود
برای ارتقای شکفتگی ،برنامههایی بهمنظور تقویت شفقتورزی به خود تدوین شود .در مطالعووات
بین فرهنگی آتی درباره مفاهیم محوری روانشناسی مثبتگرا و بوین فرهنگووی ،مقایسووه جنسویتی
مختیف ،یک ضرورت پژوهشی غیرقاب انکوار است و که پیشونهاد میشود کوه در مطالعوات بعودی
مقایسههوای بوین جنسویتی در نمونههای فرهنگی مختیف انجام بگیرد .همچنین پیشنهاد میشود که
در تحقیقی به بررسی عی همبسته نبودن متغیرهای تحقیق در جامعه دانشجویان سوئد بررسی شود.
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among Flourishing and Self-Compassion Iranian and Swedish Students
(Cross-Cultural Study)
Abstract
The present study was conducted with the aim of comparing the Cross -Cultural
relationships between flourishing and self-compassion among Iranian and
Swedish students. Research method was correlational research and research
popular include of all students in Islamic Azad University in Iran and Opsela
University in Sweden. In order to access the research aim, 179 students (99
Iranian students and 80 Swedish students) responded to Seligman flourishing
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(conducted with solimani and et al, 2015) and Neff self-compassion (2003)
scales. Data analysis methods included descriptive methods and Pearson
correlation method. The results showed that the correlation between flourishing
and self-compassion was significant among Iranian students (p≤0.01), but was
not significant among Swedish students(p≥0.05). Also, among Iranian students,
all components of flourishing were meaningful with all components of selfcompassion(p≤0.01), but it was not meaningful among Swedish
students(p≥0.05). Therefore, self-compassion and its dimensions (self-kindness,
common human experiences and Mindfullness) will expand the flourishing
components (Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning and
Achievement).
Key words: Self-Compassion, Flourishing, Cross-Cultural Study.

