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 بررسـی  یـک  در .باشـد  تعیین نقش شفقت به خود در رفتارهـاي پرخطـر دانشـجویان مـی     ،پژوهش هدف این

اي  اي چند مرحلـه گیري خوشهنمونه دانشجو به شیوه )پسر 103 و دختر 170( 273 از نوع همبستگی، توصیفی

پرخطـر   پرسشـنامه رفتارهـاي  و ) 2009نـف،  ( هاي شفقت بـه خـود   در پژوهش شرکت نمودند و به پرسشنامه

تحلیـل داده هـا بـا    . پاسـخ دادنـد   2007نسخه  )NCHRBS(بررسی ملی رفتارهاي پرخطر دانشجویان آمریکا

  .رگرسیون انجام گرفت تحلیل و پیرسون همبستگی تی، آزمون استفاده از

باره قضاوت در). =p 00/0( داري با رفتارهاي پرخطر دارد نتایج نشان داد که شفقت به خود رابطه منفی و معنی 

. دارد رترین تأثیر رگرسیونی را در کاهش رفتارهاي پرخط بیش -به عنوان یکی از سه بعد شفقت به خود -خود

 براساس .کنندمی تبیین را خطر پر رفتارهاي واریانس از درصد 7/12 تواماً خود به شفقت هايمؤلفه ،درمجموع

 دهنـده  افـزایش  عوامل از یکی عنوان به جوانان شفقت به خود که گرفت نتیجه توان می آمده به دست هاي داده

 پرخطـر  رفتارهـاي  از شـگیري یپ امـر  در تواند می بنابراین .شود می پرخطر رفتارهاي کاهش سبب روان سالمت

 .  باشد داشته باالیی اهمیت
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 مقدمه

همواره در تالش بـراي بهبـود وضـعیت     نگذاراها و سیاستهاي مرتبط با سالمت، خانوادهحرفه متخصصان    

هاي اخیر حاکی از افزایش رفتارهاي پرخطـر همچـون    مطالعات همه گیرشناختی در سال .سالمتی افراد هستند

کشـند، چـرا   گار مـی اینکه چرا افراد سی .)1394 آیت مهر و همکاران،(مصرف مواد در نوجوانان و جوانان است

 هـا  آنهستند که جوامـع بـا    مهمیاز جمله مسائل زنند، شوند و یا چرا دست به خودکشی میدچار الکلیسم می

هاي علـوم رفتـاري   ي پژوهششوند و موضوع رفتار و سالم یا ناسالم بودن آن یکی از مباحث عمدهرو میروبه

تأثیرپذیري از  به دلیلاین گروه  ؛جویان بسیار بیشتر استبراي مثال دانش جواناناهمیت این مشکالت در  .است

 عوامل با دانشگاه به ورود از پس جوانان اغلبِ. باشند جديهاي گروه همساالن ممکن است در معرض آسیب

 و روانـی  سـالمت  اسـت  ممکـن  که شوند می روروبه و تنیدگی اضطراب، نگرانی، تشویش، :همچون نامطلوبی

 هـاي  نامه آیین و مقررات با موقع به آشنایی از این مسائل شامل عدم عضیب. کند تهدید را اه آن تحصیلی موفقیت

دانشـجویان و در   هـاي توانـایی  بـا  بودن دروس نامتناسب دروس، هايسرفصل و هاعنوان با آموزشی، ناآشنایی

  ). 1387همکاران، خدایاري فرد و (خانواده است کانون از ماندن دور و در خوابگاه  زندگی برخی موارد

مصرف سیگار، الکل، . شده استاجتماعی در سالمتی  -اي به سهم عوامل روانیهاي اخیر توجه ویژهسال در   

عادات رژیم غذایی ناسالم، سبک زندگی بدون تحرّك، رفتارهاي پرخطر جنسی رفتارهایی هستند که با سالمتی 

توان پرخطر دانست که احتمال نتایج منفـی  رفتارهایی را می ،کلی به طور. )2016و همکاران،  1آهرن(در تضادند

عوامـل  ). 2016و همکـاران،   آهـرن (دهنـد و اجتماعی را براي افراد افزایش می شناختی روانو مخرب جسمی، 

. اي در این موضـوع دارد استرس سهم ویژه ،براي مثال. مختلفی در گرایش افراد به رفتارهاي پرخطر نقش دارند

و  2آورباخ(. خواندهاي متفاوتی را در افراد فرامیواکنش، گیرد در برمیاسخ به موقعیت اضطراري را که پ استرس

کنـار  زندگی است که باعث ایجـاد تفـاوت در نحـوه     ناپذیر اجتنابهاي استرس یکی از جنبه )2007همکاران، 

هـاي  هاي آن بـه شـیوه  فشارها و تنش افراد براي رهایی از استرس و رهایی از ، زیراشود میبا آن  ها انسان آمدن

   ).1987و همکاران،  3فالکمن(کنندمختلفی رفتار می
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این عقیده وجود دارد که یکی از دالیل گرایش افراد به رفتارهاي پرخطر، عدم مهـارت در مقابلـه بـا شـرایط        

چهـار عامـل را در   ن پژوهشـگرا  ،براي مثـال  .ست، اما عوامل دیگري نیز در این موضوع دخیل هستندزااسترس

  :از اند عبارت که ه اندارتکاب رفتارهاي پرخطر مؤثر دانست

  ها، انتظارات و خودپنداره؛ ها، نگرشسیستم شخصیت شامل ارزش) 1 

  سیستم محیط اجتماعی شامل سطح آموزش والدین، اشتغال والدین و مکان سکونت؛ ) 2

  ؛مدرسه  شامل خانواده، همساالن و شده ادراكسیستم محیط ) 3

 )2001، 1برگمن و اسـکات (.سیستم رفتار شامل رفتارهاي پرخطر مانند سیگار کشیدن و مصرف شدید الکل) 4

اگـر   بـه طـوري کـه    ؛محصول تعامل عوامل شناختی، هیجانی و اجتمـاعی اسـت   ،توان گفت که خطرپذیريمی

اعی به خطرپذیري متمایل باشـد،  هاي تنظیم هیجانی ناقص باشند و اگر جو اجتمهاي شناختی و مهارتظرفیت

  .)1394یاریاري و همکاران، (یابدگرایش به رفتارهاي پرخطر شدت می

مهربانی با : شده استاز سه مؤلفه تشکیل  شفقت به خود )2013، 2گرمر و نف(گرمر و نفبر اساس تعریف    

در مقابـل   7ذهـن آگـاهی  و  6ادر مقابل انزو 5انسانی مشترکات، احساس 4در مقابل قضاوت در مورد خود 3خود

اشـاره دارد بـه اینکـه فـرد در مواجهـه بـا ابعـادي از         شفقت به خـود ي مؤلفه. 8افکار و احساسات نماییبزرگ

که از خود انتقاد کند و بر خود سخت بگیرد، به مراقبت آن به جايداشتنی نیستند، شخصیتش که برایش دوست

هـا  ت انسانی به معناي تصدیق این موضوع است که همـه انسـان  احساس مشترکا. از خود و درك خود بپردازد

تـر و  هـاي فـردي هـر کسـی همگـانی     ویژگـی  شوداین مؤلفه موجب می. کنندناقص هستند و گاهی اشتباه می

در  آنچـه از آگاه بودن از  عبارت استنیز  شفقت ورزي به خودسوم  ، مؤلفهذهن آگاهی. نظر برسدتر بهعمومی

را کـه   اش زنـدگی هایی از شخصیت یـا  که فرد جنبهچنان ؛اي واضح و متعادلدهد به شیوهمی ي حال رخلحظه

افـرادي کـه    ،در مجمـوع ). 2009نف، (بپردازد ها آندوست ندارد نه نادیده بگیرد و نه به نشخوار کردن پیرامون 

خود کمتري دارنـد تجربـه    سالمت روانی بیشتري را نسبت به افرادي که شفقت به ،شفقت به خود باالیی دارند
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 2وان دم(انـزوا ، احساس  )2013، 1کی یونگ(خودزیرا تجربه درد و شکست از طریق قضاوت در مورد  ،کنند می

  .شود میتقویت  )2010، 3رایس(احساساتافکار و  نمایی بزرگ و) 2011و همکاران، 

کـه در   برخوردارنـد هـایی  از ویژگی ،نندکاند افرادي که با شفقت با خود رفتار میشواهد پژوهشی نشان داده   

، 6بینـی ، خـوش 5مثل شـادکامی  شناخته می شوند 4شناختی روانهاي جنبش روانشناسی مثبت به عنوان توانمندي

شـفقت   )2013گرمر و نف، (گرمر و نفاز نظر . )2009نف، ( 9و نوآوري 8، عواطف مثبت7کنجکاوي و کنکاش

و نـه از  باشـد  رد با تجارب هیجـانی، برخـورد متعـادلی داشـته     شود تا فرد، در برخوموجب می شفقت به خود

نشخوار فکـري در مـورد    به به عبارتی -داشته باشد ها آناحساساتش اجتناب کند و نه درگیري ذهنی در مورد 

   .دچار نشودتجارب خود 

کننـده   بینی شپیکه این متغیر  اعتقاد بر این است، شفقت به خود ويبر هاي صورت گرفتهپژوهشاگرچه در    

وان (سـت زایبرفتار و هیجانات آس دهندهکه مانع و یا کاهشباشد می شناختی روانقوي و مهمی براي سالمت 

نقـش   شـفقت بـه خـود   نشان داده شده است کـه  تر دجدیهاي پژوهشی دیدگاهدر  اما، )2011دم  و همکاران، 

و هیجـانی منجـر بـه کـاهش در رفتارهـاي       ناختیهاي شـ ها و تکانهمقابله با محركبه واسطه اي دارد و واسطه

 11جـاتیوا و سـریزو   پـژوهش در  به عنـوان مثـال،   )2013، 10وب و فرمن(.شودمصرف مواد میزا همچون آسیب

 پر رفتارهاي روانی و هاییناسازگاري ،قربانی فرد بین خود هب شفقت که مشخص شد) 2014، زویو سر وایجات(

مسـتقیم منجـر بـه کـاهش     بـه صـورت    خـود  به شفقت به این صورت که ؛دارد نقش میانجی ،فرد بعدي خطر

دي مراحـل بعـ   پرخطـر را در  رفتارهاياحتمال تکرار  که این به نوبه خود شودافسردگی و اضطراب در فرد می

شبیه این نتـایج در پـژوهش فانسـکا و     ).2014و همکاران،  12؛ یاماگوچی2007نف و همکاران، (دهدکاهش می
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نیز تکرار شد؛ آن ها نقش واسطه اي شفقت به خود پایین را در تشدید افکار اتوماتیک منفی و ) 2017(1کاناوارو

 را شفقت به خود باالتر سطوح رابطه یمحدود پژوهش شواهد ،مجموعدر . و افسردگی ساز شناسایی کرده بودند

   )2016و همکاران،  2؛ فیلدر2013وب و فرمن ، (. اندداده نشان شناختی روانمثبت  هاي ویژگی با

ل در هاي پر خطر مخـ جامعه است، بررسی رفتار هاي گروهترین که جامعه دانشجویی یکی از عظیم از آن جا   

هـاي پرخطـري   ي رفتارحـوزه  در خـود  بـه  مربوط به شفقت مطالعات .دارداي اهمیت ویژه ها آنسالمت روان 

بـه   در حـال ظهـور   نسی و پرخاشگري بـه عنـوان حیطـه   هاي جرفتار ،مصرف موادسوء، مصرف الکل :همچون

 ينقش شفقت به خود در رفتارها نییتعهدف مطالعه حاضر  ،از این رو .نوپاستبسیار هنوز  خصوص در ایران

  . باشد یم انیپرخطر دانشجو

  پژوهششناسی روش 

 هـاي آماري آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه و جامعهاست تحلیلی  -پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی   

 و دانشـجو  9848،تربیـت مـدرس   ؛ دانشـجو   17000،عالمـه طباطبـایی   دانشـجو؛  34000،تهـران ( تهران دولتی

  .بود 455/79تعداد کل دانشجویان برابر با  -باشد می 1395-96در سال تحصیلی  ) دانشجو 18607، شهیدبهشتی

اول دانشـگاه   در مرحلـه . ندشـد  نتخـاب ا اي چند مرحلهاي گیري خوشهنمونه دانشجو با استفاده از  273تعداد 

تصـادف   بـه ) شـهید بهشـتی   ران، عالمه طباطبایی، تربیت مـدرس و ته( تهران هاي دانشگاهبهشتی از بین  شهید

برق و کامپیوتر،  ، علوم انسانی و علوم پایه، سه دانشکدهفنیدوم از میان سه گروه تحصیلی  مرحله در انتخاب و

سوم در هر دانشکده در مقطع کارشناسی و  در مرحله .گردیدندانتخاب  یتصادفصورت ادبیات و علوم زمین به 

) پسر 103 و دختر 170( بداوطل دانشجوي 273 تصادف انتخاب شده و کارشناسی ارشد چند کالس درس به

 فنی از گروهنفر  90از گروه علوم پایه؛  ها آننفر  94که  دادند پاسخ ها پرسشنامه به و ندنمود شرکت پژوهش در

در مقطـع   ها آن درصد10در مقطع کارشناسی و  ها آن درصد 90 ،همچنین. علوم انسانی بودند از گروهنفر  89 و

به این ترتیب بـود کـه    ها پرسشنامه پر کردنو شیوه  اي پرسشنامهصورت  روش اجرا به. کارشناسی ارشد بودند

 دقیقه دو پرسشـنامه مقیـاس   15به روش جمعی و پس از اتمام کالس درس، هر کدام در مدت  کنندگان شرکت

 .پرخطر را به طور همزمان پر نمودند رفتارهايشفقت به خود و 
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  ابزارهاي پژوهش

  :ارت بودند ازعبها ابزارهاي گردآوري داده 

 نـف   توسـط  که استاي گویه 26 دهیگزارش خود ابزار یک مقیاس این: SCS( 1(مقیاس شفقت به خود  -1 

 مقیاس زیر 6 در آن در موجود سؤاالت .است هشد ساخته شفقت به خود میزان سنجش منظور به )2009، نف(

 قرار نماییبزرگ و ذهن آگاهی سازي،نزويم انسانی، مشترك احساسات خود، مورد قضاوت در خود، با مهربانی

 از لیکـرت،  ايدرجـه  5 هاياندازه در آن گذارينمره .سنجدمی را خود با تجارب فرد رابطه کیفیت که گیرد می

 )2009نـف،  (نـف  توسـط  شـده  انجام پژوهش. شودمی تعیین) 4نمره (همیشه  تا تقریباً) 0نمره (گاه  تقریباً هیچ

کرونبـاخ   آلفاي روش طریق از کلی آن پایایی. نموده است گزارش مذکور مقیاس براي را ییباال روایی و پایایی

تا  75/0از ( برخوردار بودند خوبی درونی همسانی از نیز ها زیر مقیاس از کدام هر ،همچنین. آمد دست به 92/0

 مقیاس مـذکور . است شده زارشگ 93/0هفته نیز  2باز آزمایی آن به فاصله زمانی  پایایی عالوه بر این، ).81/0

روایی  .در ایران روایی و پایایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است. دارد باالیی نسبتا افتراقی و همگرا روایی

در بررسی  روایـی  . سازه این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي مورد تأیید قرار گرفت

، )22/0(بستگی پرسشنامه شفقت به خود بـا آزمـون هـاي حرمـت خـود روزنبـرگ      همگرا و واگرا، ضریب هم

همسانی درونی این مقیاس بـا اسـتفاده   نتایج  ،همچنین. محاسبه گردبد ) 41/0(بک و اضطراب) 34/0(افسردگی

مومنی و همکاران، (. شدگزارش  89/0و ضریب همبستگی حاصل از پایایی باز آزمایی  70/0از آلفاي کرونباخ، 
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ماده دارد، در بررسـی ملـی رفتارهـاي پـر      52این پرسشنامه که ): 2007نسخه ( پرسشنامه رفتارهاي پرخطر -2

سؤال کـه   96نسخه اصلی پرسشنامه شامل . طراحی شد 1995و در سال  NCHRBS(2( خطر دانشجویان امریکا

خودکشی، مصـرف سـیگار، مصـرف     هاي مختلف شامل ایمنی، خشونت، رفتارهاي پر خطر جوانان را در حوزه

الکل، مصرف انواع مواد غیر قانونی، رفتارهاي پـر خطـر جنسـی، تغذیـه، فعالیـت بـدنی مـورد ارزیـابی قـرار          

روایی مالکی با روش همزمان، (هاي روانسنجی این پرسشنامه از لحاظ ویژگی. )2011، 3اسمیت و واسل(دهد می

و تناسب بـراي جمعیـت ایرانـی مـورد بررسـی       )هفته 2یی طی همسانی درونی و پایایی آزمون پس از بازآزما

                                                           
1 Self-Compassion Scale 
2 National College Health Risk Behavior Survey 
3 Smith & Wessel 



تواند عـالوه بـر ایـن کـه      دهد که این مقیاس می نتایج پژوهش ها براي بررسی روایی نشان می. قرارگرفته است

هـاي ایمنـی، خشـونت، خودکشـی،      گروه مالك و گروه مورد را از یکدیگر متمایز سازد، قادر است در شاخص

هاي تغذیه و فعالیت بدنی دو گـروه را بـه    الکل و مصرف مواد و همچنین در شاخص مصرف سیگار و مصرف

هـاي رفتـار پرخطـر     بنابراین از روایی الزم بـراي سـنجش ایـن حـوزه    . داري از یکدیگر متمایز سازد طور معنی

ونی و باز به منظور تعیین پایایی بر روي دانشجویان دانشگاه از دو روش همسانی در ،همچنین. برخوردار است

مـاده برابـر    52با استفاده از روش همسانی درونی مالحظه شد که ضـریب آن بـراي   . آزمایی استفاده شده است

در روش بـاز آزمـایی، پرسشـنامه     ،همچنـین . باشد قبول مقیاس می است که نشانگر همبستگی باال و قابل 87/0

ها به اجرا درآمـد و ضـریب    دیگر روي آزمودنیپس از گذشت دو هفته از اجراي اول، بار ) مورد 52( شده تهیه

نتایج نشان داد که ضریب پایایی مقیـاس بـا   . و دوم محاسبه شد همبستگی بین نمرات پرسشنامه در اجراي اول

تحلیـل  . اسـتفاده شـد   R0Cبه منظور تعیین نقطه برش پرسشنامه از منحنـی  . است 86/0استفاده از روش برابر 

کـه قـادر اسـت افـراد داراي رفتارهـاي پرخطـر را از کسـانی کـه          آمد به دست 74 نتایج، نقطه برش پرسشنامه

رحیمـی و همکـاران،   (. درصد متمایز سازد 2/72درصد و ویژگی  5/85رفتارهاي پر خطر ندارند، با حساسیت 
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  روش اجرا

براي کلیه  حال رعیندقبل از شروع پژوهش، از کمیته اخالق دانشگاه شهید بهشتی مجوز فعالیت اخذ گردید و  

 ،همچنـین . هر یک از موارد ماهیت، هدف و محرمانـه بـودن نتـایج توضـیح داده شـد      کننده شرکتدانشجویان 

 پـژوهش  در شرکت به شوند، نسبت خارج پژوهش از توانند می بخواهند، که وقت هر اطمینان داده شد که افراد

بـه   نتـایج  ماند و خواهند باقی محرمانه گروه افراد اتاطالع و هویت و نیست، نام کار در اجباري و اصرار هیچ

  . گرفت خواهد قرار نهادها و افراد اختیار در گروه افراد تک تک از رضایت کسب با آمده دست

سطح . ها استفاده گردید از میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده

ها و بحث در رابطـه بـا همسـو یـا عـدم      نهایت به گزارش یافته در. لحاظ گردید 95/0اطمینان در این پژوهش 

  .هاي پیشین پرداخته شدها با پژوهشهمسو بودن یافته

  

  



  ي پژوهشهایافته

 تـک  tاز آزمـون   ،پرخطـر  رفتارهـاي هاي بیانگر شفقت نبست به خـود و   به منظور شناسایی وضعیت مؤلفه   

  ).1جدول (استفاده گردید  اي نمونه

  بیانگر شفقت نسبت به خود هاي مؤلفهپیرامون شناسایی وضعیت  اي نمونهتک  tنتایج آزمون : 1 جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي tآماره   انحراف استاندارد  میانگین نظري  میانگین  تعداد  متغیر

  001/0  272  450/61  063/4  15  083/15  273  قضاوت نسبت به خود

  001/0  272  773/62  148/3  12  941/11  273  نماییبزرگ

  001/0  272  455/66  933/2  12  777/11  273  مشترکات انسانی

  001/0  272  465/62  012/3  12  368/11  273  انزوا

  001/0  272  211/66  701/3  15  860/14  273  مهربانی

  001/0  272  799/70  907/2  12  434/12  273  هوشمندي

  001/0  272  454/79  347/18  74  065/88  273  رفتارهاي پر خطر

  

مولفه هاي بزرگ نمایی، مشترکات انسانی، انزوا و مهربانی، میانگین که در  حاکی از آن بود 1جدول  يیافته ها

می توان گفت  05/0و سطح خطاي کمتر از  tبا توجه به مقادیر . به دست آمده پایین تر از میانگین نظري بود

نتایج  ،همچنین .شده به طور معنی داري پایین تر از متوسط بوده است یادکه وضعیت دانشجویان در مولفه هاي 

با توجه .  ي و رفتارهاي پرخطر باالتر از میانگین نظري بودهوشمند، قضاوت نسبت به خودمیانگین  نشان داد

ذکر شده به طور  يدر مولفه ها انیدانشجو تیوضع توان گفت که یم 05/0کمتر از  يو سطح خطا t ریبه مقاد

  . تر از متوسط بوده است ي باالدار یمعن

  پرخطر رفتارهاي با آن ابعاد و شفقت نسبت به خود ارتباط پیرامون پیرسون همبستگی آزمون نتایج: 2جدول 

  پر خطر رفتارهاي  مورد بررسی هاي شاخص  پیش بین متغیرهاي

  ت به خودبقضاوت نس

  **-230/0  ضریب همبستگی

  001/0  معناداري سطح

  273  تعداد

  نماییبزرگ

  *-218/0  ضریب همبستگی

  001/0  سطح معناداري

  273  تعداد

  046/0  ضریب همبستگی  مشترکات انسانی



  222/0  سطح معناداري

  273  تعداد

  انزوا

  -007/0  ضریب همبستگی

  455/0  معناداريسطح 

  273  تعداد

  مهربانی

  **-200/0  ضریب همبستگی

  001/0  سطح معناداري

  273  ادتعد

  هوشمندي

  -079/0  ضریب همبستگی

  096/0  سطح معناداري

  273  تعداد

  شفقت نسبت به خود کلی

  **-215/0  ضریب همبستگی

  00/0  داري معنیسطح 

  273  تعداد

      

 نشان پیرسون همبستگی آزمون نتایج خطر پر رفتارهاي با آن هاي مؤلفه و خود به نسبت شفقت متغیر مورد در

 )=00/0p( درصد 05/0 از کمتر خطاي سطح در - 215/0 همبستگی ضریب با خود به شفقت متغیر که دارد

 نسبت شفقت نمره افراد چقدر هر عبارت دیگر، به .دارد رخط پر رفتارهاي متغیر با را داري معنی و منفی ارتباط

 رمتغی هايلفهمؤ ارتباط بررسی در. یابدمی کاهش ها آن خطر پر رفتارهاي میزان ،باشند داشته را باالتري خود به

 قضاوت لفهمؤ سه دار معنی و منفی ارتباط از حاکی نتایج ،دانشجویان پرخطر رفتارهاي میزان با خود به شفقت

 خود به نسبت قضاوت لفهمؤ ،میان این در. بود پرخطر رفتارهاي با و بزرگ نمایی مهربانی، خود، به نسبت

  )2جدول . (دارد خطر پر رفتارهايدر  - 230/0 همبستگی یبضر با را منفی همبستگی ترین بیش

  در مدل رگرسیون واردشدهمتغیرهاي  :3جدول 

  خطاي معیار برآورد  شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل

  962/11  107/0  127/0  356/0  هم زمان

  ی، مهربانبزرگ نماییهوشمندي، انزوا، قضاوت نسبت به خود، مشترکات انسانی،  ،)مقدار ثابت(  :ها کنندهبینی پیش

  پر خطر رفتارهاي: وابسته متغیر

       



 از درصد 127/0 توأماً خود به شفقت هايلفهمؤ با رابطه در تبیین میزان دهد می نشان 3جدول  ،همچنین 

  .کنندمی تبیین را خطر پر رفتارهاي واریانس

  واردشدهایب رگرسیون متغیرهاي ضر :4جدول 

  متغیر
  استانداردشده ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

  داري سطح معنی tارزش 
B  انحراف استاندارد  Beta  

414/41  مقدار ثابت  622/5   367/7  000/0  

-703/0  خود نسبت بهقضاوت   227/0  226/0-  095/3-  002/0.  

-614/0  نماییبزرگ  300/0  153/0-  044/2-  042/0  

718/0  مشترکات انسانی  309/0  166/0  323/2  021/0  

633/0  انزوا  280/0  151/0  261/2  025/0  

-812/0  مهربانی  272/0  193/0-  982/2-  003/0  

-271/0  هوشمندي  316/0  062/0  858/0-  393/0  

     

 دارمعنی خطر پر يرفتارها متغیر بر مهربانی و خود به نسبت قضاوت لفهمؤ دو تأثیر که دهدمی نشان 4 جدول

 بتاي ضریب با خود به نسبت قضاوت مؤلفه که شد مشخص Beta ضریب به مراجعه با ،همچنین. بود

 استاندارد انحراف یک ازاي به عبارتی، به. دارد خطر پر رفتارهاي بر را رگرسیونی تأثیر ترین بیش ،)-226/0(

 کاهش استاندارد انحراف -226/0 اندازه به طرپرخ رفتارهاي میزان خود، به نسبت قضاوت متغیر در افزایش

  .عکسرب و یافت خواهد

  گیريبحث و نتیجه

هاست و نیز قرار هاي سنگینی که بر عهده آنتر گفته شد، دانشجویان به دلیل مسئولیتطور که پیشهمان    

فتارهاي پرخطر در معرض ارتکاب ر به شدتبا گروه همساالن،  نشینی همداشتن در سنین حساس جوانی و 

رفتارها،  گونه اینکند که از طریق شناخت عوامل تأثیرگذار در گرایش به هستند و این موضوع مهم ایجاب می

قضاوت (شفقت به خود و نیز ابعاد آن  این پژوهش سهم مؤلفهدر بنابراین . فراهم شود ها آناسباب پیشگیري از 

ارهاي پرخطر دانشجویان در رفت) هوشمنديزوا، مهربانی و ، مشترکات انسانی، انبزرگ نمایینسبت به خود، 

شفقت به خود با  ي بینمعنادار و منفی رابطه حاکی از آن بود که آمده به دستي هاو یافتهبررسی شد 

همبستگی  بزرگ نمایی مهربانی و خود، به نسبت قضاوت مؤلفه در این میان، سه. وجود داردرفتارهاي پرخطر 

نتایج تحلیل  ،همچنین. قضاوت نسبت به خود است همبستگی منفی از آن مؤلفه ترین یشبو  ندمنفی داشت

     از واریانس رفتارهاي پرخطر را 127/0 توأماًهاي شفقت به خود رگرسیون حاکی از این است که مؤلفه



وب و فرمن،  ؛2011وان دم و همکاران، (هاي قبلینتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش. نمایندبینی میپیش

توان به نقش شفقت به خود در انتظارات، ها میدر تبیین این یافته. ستهمسو )2014 زو،یو سر وایجات؛ 2013

هاي شود افراد در موقعیتشفقت به خود موجب می به طوري که ؛ها و هیجانات افراد اشاره نمودشناخت

و  زندختی به نشخوار فکري در مورد رویدادها نپردادشوار، انتظارات باالیی از خود نداشته باشند، از نظر شنا

 نمایدمستعد می يها افراد را براي خطرپذیرنقص در این مهارت .هیجانات خود را به خوبی مدیریت کنند

 هاي تکانهو  ها محركنقش شفقت به خود بر در مطالعه اي  ،همسو با این یافته ).2001برگمن و اسکات ، (

این یافته ). 2013وب و فرمن، (نشان داده شدزا رفتارهاي آسیب کاهش پی آن بر شناختی و هیجانی و در

و  1مارشال(پایینشفقت به خود اثرات منفی عزت نفس  نشان می دهندیی است که ها یافتههمچنین همسو با 

فکار و باعث افزایش ا می دهدرا در نوجوانان کاهش  )2015، 2آرمیتسو و هافمن(اضطرابو  )2015همکاران، 

  . شود می  )2015، 3آرمیتسو و هافمن(مثبت

به نوعی محصول افسردگی و اضطراب نیز باشد، با اتّکا به ) براي مثال خودکشی(از طرفی اگر خطرپذیري     

توان نقش شفقت به خود را از طریق کاهش افسردگی و اضطراب بر کاهش رفتارهاي پرخطر ها میپژوهش

هاي نکته دیگر این است که شفقت به خود، توانمندي ).2014و همکاران،   یوچاماگ؛ ی2009نف، (مؤثر دانست

تواند به پیشگیري و از این طریق می می کندبینی و عواطف مثبت را تقویت مانند شادکامی، خوش شناختی روان

  )2009نف، (. نمایداز خطرپذیري کمک 

        رفتـارهـاي ناسـالم  ـریو درگ کنندی م تباهاش هـا داراي نقـص هسـتند، که همه انسـان نیاعتراف به ا

جبرگونه   سبب می شود آنها نسبت به اتفاقات دیدو ست بـاال یافراد با خود شفقت هاي یژگیو از ،شـوندی مـ

 مقابل در ریضربه گ کیهمانند  ،شفقت به خوددر واقع  .کمتر درگیررفتارهاي پرخطر شوندو  باشند نداشته

 ـريیگ از آن جا کـه بـا سـخت ،دارند ییباال یشفقت افـرادي کـه خـود. کنـد یعمل م یفمن عیاثرات وقا

 هـا یـابیو خود ارز رندیپذی تر م راحت رای زندگ یمنف عیوقا دهند، یرا مورد قضاوت قرار م خودشان کمتـر،

افراد نه  نیخود در ا تقضاو چرا کـه ،شان است یعملکرد واقع هیبر پا شتریو ب تر قیدق شـان يها و واکـنش

 4ژانگ(پیش می رود  یتورم خود دفاع کیو نه به سمت  کند یم لیم زیآم اغراق خودانتقـادي ـکیبـه سـمت 

  ).2017و همکاران، 

توان گفت می، هاستقضاوت نسبت به خود در این میان بیش از سایر مؤلفه سهم مؤلفهچرا  که این مورددر  

در  به ویژه، اما گاهی اوقات اردبه خود در ادبیات شفقت به خود، بار منفی دقضاوت نسبت  اگرچه مؤلفه

                                                           
1 Marshal 
2 Arimitsu & Hofmann 
3 Arimitsu & Hofmann 
4 Zhang 



گیري نسبت به داشته باشد و سخت تواند مینیز صورت ارتکاب به رفتارهاي پرخطر، براي فرد نقش بازدارنده 

ک امر این موضوع به عنوان ی نیزشناسی در روانهاي فرزندپروري که در سبکچنان ؛نیست مضرخود همیشه 

هاي تربیتی مناسبی نیستند و ، شیوهگیرانهگیرانه و  مطلقاً سختهاي مطلقاً سهلسبک - مسلّم پذیرفته شده است

 توان به جايمی ،در واقع  )1385شکوهی نیا و همکاران، . (استبا مهربانی تأکید شده  توأمي گیربر سخت

هاي مهربانی با خود و به ترکیبی از مؤلفه ،اي پرخطربودن به نقش مطلق مهربانی با خود در کاهش رفتاره قائل

  .قضاوت نسبت به خود معتقد بود

توان آن ، اما نمیقرارگرفته هوشمندي نقطه مقابلنیز اگرچه در ادبیات شفقت به خود در  نماییبزرگ مؤلفه    

شود، فی برخی رفتارها میمن نتایجنمایی از این جهت که موجب اغراق در بزرگ. مطلق منفی دانست به طوررا 

از  و یا آگاهی محدود و در واقع ناآگاهی و خطر کردن در امان نگاه دارد ها آنتواند فرد را از نزدیک شدن به می

تواند احتمال می و بیماري ایدز سیگار کشیدنپرخطر مانند سؤمصرف مواد مخدر،  خطرات برخی رفتارهاي

رفتارهاي پرخطر مانند رفتارهاي از بسیاري از افراد خطرات برخی . ب به این رفتارها را افزایش دهدارتکا

اي صورت گرفت، نیجریه دانشجویان روي کهاي مطالعهدر  ،براي مثال .گیرندپرخطر جنسی را دست کم می

 یترحم( دانستندمی    بیمار معرض در را خود ها آن از کمیاما تعداد  داشتند، جنسی روابط تجربه ها آناز  92/0

  ).1999و همکاران،   1؛ هاردینگ1392ی و همکاران، نجار کالئ

پژوهش حاضر تالش نمود تا با شناخت سهم شفقت به خود در رفتارهاي پرخطر دانشجویان، تا حدودي    

تر از عوامل تواند به شناخت عمیقمسیر پیشگیري را هموار نماید، اما بررسی نقش متغیرهاي میانجی می

 متغیرهاياین  توانند میآینده  هاي پژوهش ،بر همین اساس .از رفتارهاي پرخطر کمک نمایدکننده محافظت

قالب مدل هاي آماري و تحلیل مسیر مورد توجه را در ارتکاب به رفتارهاي پرخطر در  ها آنمیانجی و نقش 

باب عوامل رفتارهاي پرخطر و چه در  شیوعهایی چه در باب اجراي چنین پژوهش ،همچنین. قرار دهند

هاي این یافته. تواند بسیار مفید باشدنوجوانان می به ویژهآموزان و دانش خطرساز و نیز پیشگیرانه در جامعه

در حد امکان براي مثال از جانب مراکز  شفقت به خودهاي ضمنی بر اهمیت آموزش مهارت به طورپژوهش، 

  . نمایدمشاوره دانشگاهی تأکید می

تواند تنش زیادي محیط خوابگاه و دوري از خانواده میبود که  آناین پژوهش  هاي حدودیتم ترین مهمیکی از 

. ژوهش نتوانست به این مهم بپردازدو گرایش دانشجو به رفتارهاي پرخطر را افزایش دهد، اما این پ ایدایجاد نم

    اکن در خوابگاه تشکیل که تعداد زیادي از جمعیت دانشجویی شهر تهران را دانشجویان سبا توجه به این

و همچنین  خوابگاهی و غیر خوابگاهیهاي بعدي بین دانشجویان شود در پژوهشدهند، پیشنهاد میمی

                                                           
1 Harding 



با توجه به نقش آگاهی  ،همچنین .از نظر انجام رفتارهاي پرخطر مقایسه صورت بگیرد دانشجویان پسر و دختر

هایی براي تحقق ن مراکز مشاوره دانشگاهی، برنامهست مسئوال، الزم اها آناز رفتارهاي پرخطر در پیشگیري از 

  .این امر تدارك ببینند
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The aim of this study is to determine the role of self-compassion in students’ risky 
behaviors. This research is a descriptive co-relational study. 273 students (170 
females and 103 males) participated in the study by multi stage cluster sampling 
method and responded to self-compassion questionnaire (Neff, 2009) and risk 
behaviors questionnaire (National College Health Risk Behavior Survey, 2007). 
Date were analyzed using T Test, Pearson correlation and regression analysis 

The results showed that the self-compassion has a significant and negative relation 
with risky behaviors (p=0.00) and judgment about self (As one of the three 
dimensions of self-compassion) has the highest regression coefficient in reducing 
risky behaviors. Generally Components of self-compassion explain 12/7 of the 
Variance in risk behaviors. 

Based on results, we conclude that Consistent with other studies, student’s self-
compassion as one of the factors of increasing mental health leads to reducing in 
risky behaviors, so this can be important to prevent high-risk behaviors. 
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