
 

 

 

 

 

 

 

 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 1399 زمستان 60سال پانزدهم شماره 
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 دهیچک

خودزنی انجام  آموزان دارای سابقهیجانی در دانشگری، شفقت به خود و ناگویی ه آگاهی، خودتعیینذهنساختاری  روابطاین پژوهش با هدف بررسی الگوی 
متوسطه  آموزان دختر دورهاین پژوهش شامل کلیه دانش یابی معادالت ساختاری انجام شد. جامعهشد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بود که به روش مدل

آگاهی  های ذهنو به پرسشنامه هدفمند انتخاب گیری استفاده از روش نمونهنفر با  91ای به اندازه  بود. از بین جامعه، نمونه 1398-99فوالدشهر در سال 
معادالت  ها با  ور پاسخ دادند. دادهیلپارکر و ت ی،بگبگری ایالردی، لئون، کسر و رایان و ناگویی هیجانی فرایبورگ، شفقت به خود ریس و همکاران، خودتعیین

گری تأثیر مستقیم مثبت و بر ناگویی ها نشان داد که ذهن آگاهی بر شفقت به خود و خودتعییندند. یافتهتحلیل ش PLSافزار ساختاری با استفاده از نرم
گری نیز بر شفقت به خود تأثیر مستقیم مثبت و بر ناگویی هیجانی تأثیر مستقیم منفی داشت (. خودتعیینp<01/0هیجانی تأثیرمستقیم منفی داشت )

(01/0>p با این وجود، بررسی .)گری منجر به کاهش ناگویی هیجانی  طور غیرمستقیم ازطریق افزایش خودتعیینآگاهی ب مستقیم نشان داد که ذهنروابط غیر
بین  رابطۀگری در  توان نتیجه گرفت که خودتعیین (. بنابراین میp<01/0و افزایش شفقت به خود در نوجوانان دختر دارای سابقه خودزنی می شود )

 دارد. دار ابقه خودزنی نقش میانجی معنیآگاهی و  ناگویی هیجانی در دانش آموزان دارای س بین ذهن رابطۀود و همچنین در آگاهی و شفقت خ ذهن

 شفقت به خود آگاهی، ناگویی هیجان؛ ؛ ذهنگری تعیینخود ؛خودزنیکلیدي:  هايواژه

 

 

 :y.rezapour@ardakan.ac.ir email                                                                                 *)نويسنده مسئول(                             

mailto:y.rezapour@ardakan.ac.ir
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 مقدمه
ان تاثیر نوجوانی یکی از گذارهای مهم در طی نمو انسان است که در آن نیروهای زیستی، روانشناختی و اجتماعی بر رشد نوجو دورۀ
ناباوری و ها احتماال موجب ایجاد لحظات بالتکلیفی، خودگذارند. این فشارهای درونی همگانی و انتظارات اجتماعی همراه آنمی

گیرند به راحتی (. نوجوانانی که مورد حمایت والدین خود قرار می1392شوند )حبیبی، غرایی و عاشوری، ناامیدی در تمام نوجوانان می
زند )حسینیان و همکاران، ای نامشخص را برای نوجوانان رقم میکنند اما عدم حمایت از سوی والدین، آیندهن را طی میاین دورا

(. در این میان، 2019، 1گراهام-رسان کشیده شوند )موگال، ترویا، تاوسند و چاوها به سمت رفتارهای آسیب شود آن( و باعث می1398
ی بیشتری را دارد. دختران روحیه لطیف و سرشار از عاطفه دارند و برای پذیرش مسئولیت زندگی آماده دنیای دختران نوجوان، پیچیدگ

کند و در برابر مسائل و مشکالت ها را دستخوش تغییر میشوند. اما مشکالت عاطفی، اخالقی و اجتماعی، آرامش و امنیت آنمی
کنند اصطالحی است که با هایی که نوجوانان با آن دست و پنجه نرم میآسیب(. یکی از 1380سازد )نریمانی، اجتماعی آسیب پذیر می

 (. 2002، 3رایج شده است )راث و هیث 2عنوان خودزنی
های مختلف بدن به های دست، پا و خراشیدن قسمتخودزنی، نوعی بیماری رفتاری بالقوه است که در آن افراد با بریدن رگ

باشد و فرد با انجام این عمل کنند. این رفتار، عکس العملی در مقابل محرک میی به خود وارد میوسیله اشیای برنده، صدمات جسمان
سازی فشار درون است که چنین حاالتی در خواهان ارتباط با دیگران و به نوعی جلب توجه است؛ در واقع خودززنی نوعی جنبه آشکار

(. یک سازه 2007، 4ریچاردسون و پرینستین-د )ناک، جوینر، گوردون، لیودشواسکیزوفرنی، افسردگی و اختالل شخصیت نیز دیده می
. وجود نگرش است 5های ناراحت کننده شامل شکست، طرد، خجالت و خشم، شفقت به خودمهم در تعدیل واکنش افراد به موقعیت

آن بر ترس از طرد غلبه کنند )نف  یواسطه کند میان خود و دیگران یک حس مشترک احساس کنند و بهمشفقانه به افراد کمک می
 (.2010، 6گیهیو مک

های  شفقت به خود یک نوع راهبرد در بین انواع راهبردهای مختلف تنظیم هیجان است که در آن از تجربه کردن هیجان
ش واقع شوند؛ شود تا احساسات به صورتی مهربانانه و مشفقانه مورد پذیرشود بلکه سعی مینامطلوب و آزاردهنده جلوگیری نمی

(. این سازه 2015کند )نف، هایی جدید برای مقابله پیدا میدهند و فرد راهبنابراین احساسات منفی به احساسات مثبت تغییر شکل می
آگاهی در ( ذهن3در مقابل انزوا  9( اشتراکات انسانی2 8در مقابل قضاوت کردن خود 7( مهربانی با خود1شامل سه مولفه اصلی است: 

(. شفقت به خود با احساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در مورد دیگران مرتبط 2009)نف،  10بل همانندسازی افراطیمقا
(. نوجوانانی که در پذیرش، درک و شفقت با خود 2009است، اما به معنای خودمحوری یا ترجیح نیازهای خود به دیگران نیست )نف، 

، 11کنند )کلونسکیدن خود از دیگران و بدست آوردن حس پایداری از خود اقدام به خودزنی میمشکل داشته باشند برای متمایز کر

                                                           
1. Mughal, Troya, Townsend  & Chew-Graham  

2. self-injury 

3. Ross & Heath 

4. Nock, Joiner, Gordon, Lioyd_ Richardson, & Prinstein  

5. self-compassion  

6. Mcgehee  

7. self-kiindness 

8. self-judgment  

9. common humanity 
10. Over-Identification

 

11. Klonsky  
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جلسه درمان مبتنی بر  9( در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که بعد از گذشت 1397(. رضایی، سهرابی و ذوقی پایدار )2007
 بر کاهش عالئم خودزنی موثر بوده است. هایی از خود زنی در افراد دیده نشد و این درمانشفقت، نشانه

تواند عاملی بر خودزنی افراد باشد. این ( می2016، 1عوامل دیگری چون ناتوانی در شناسایی، درک یا بیان پریشانی هیجانی )لی
 قادر به بیان احساساتشان هستند. در واقع افراد با ناگویی هیجانی باال 2تایمیالکسییا اناگویی هیجانی هایی دارای افراد با چنین ویژگی

فقر شدید ، لکسی تایمیایا اناگویی هیجانی ی هایژگیوجمله شوند. از برای خود و دیگران نیستند و در روابطشان دچار اختالل می
ر دنی اناتوکنند، و همچنین میود محدرا ها سایقت و تمایالت، حساسا، اهاردخوزبات، هیجاناوز برزی و سارشکاآینکه دتفکر نما

 یادآوریکاهش های ناگویی هیجانی  (، از دیگر مشخص2015، 3یلر، الچنس وگرگیر)تااست ها آنتوصیف ت و شناسایی هیجانا
و  یهمدل یمحدود برا تیچهره، ظرف یعاطف یها فقدان جلوه ،یبدن یو حس ها یجانیه یهاحالت نیب زیدر تما یدشوار اها،یرو

(. رفتار 2015باشد )تایلر و همکاران، ی میخشک و رسم افهیقرا تحت تاثیر قرار دهند( و توانند عملکرد فرد یکه م) یآگاهخود
(. نوجوانان 2006و همکاران،  4باشد )دبوردخودزنی، به عنوان راهی برای فرار از هیجانات دردناک و ناتوانی در بیان این هیجانات می

های سودمند برای ابراز آشفتگی روانی، از خودزنی یا دسترسی نداشتن به روش گذاری و شناسایی هیجاناتشان وبه خاطر ناتوانی در نام
 ژهیو به و کودکبا  یکه بدرفتار دادنشان  (2012و همکاران ) 6پژوهش مارتین جینتا(. 1996و همکاران،  5کنند )زالتنیکاسفاده می

. همراه استدر زنان و مردان  یو خود سرزنش هیجانییناگوی گریاز طریق میانجی خودزنی شرفتی، با پیو جنسی سوء استفاده جسم
، گیردهای متفاوت قرار میسوء رفتار مورد فرد که یابد. زمانیکاهش می درمانی دیالکتیکی خودزنیاز طریق درمان شناختی و رفتار

مردان  نیدر ب خودزنی شیافزا باعث یزنان و تنها سوء استفاده جسم نیدر ب خودزنی شیافزا باعث ی،توجه یو ب جسمیسوء استفاده 
 لیتعد تیها براساس جنستفاوت نیکند و ایم ینیبشیرا پ خودزنی ،سوء رفتار با کودک متفاوتکه انواع  دادنشان  نتایج نی. اشودمی

 (.2004،  7)پایویو و مک کولوچ شوندیم
جزو یکی از  8گرهای خود تعیینانگیزهاست. گیری دیگر متغیرهای که مرتبط با رفتارهای آسیب به خود است، خودتعیین از

این نظریه بر  ( مطرح شد. تمرکز عمده1985) 9گری می باشد که توسط دسی و رایانرویکردهای انگیزشی، به نام نظریه خود تعیین
انسان است. نظریه  ( در12و ارتباط 11، احساس شایستگی10انگیزه درونی، بیرونی و پرداختن به سه نیاز بنیادین )نیاز به خودمختاری

شود: انگیزه درونی که شوند تفکیک قائل میگری بین دو نوع از انگیزه، براساس دالیل یا اهدافی که منجر به عمل میخودتعیین
ه برد و انگیزه بیرونی که اشاره به انجام فعالیت باشاره به انجام فعالیت به خاطر خود فعالیت است؛ زیرا شخص از فرایند کار لذت می

(. این نظریه بر این 2017خاطر پیامدهای مجزا از خود فعالیت است؛ مانند دستیابی به پاداش و یا اجتناب از مجازات )رایان و دسی، 

                                                           
1. lee  

2. alexithymia  

3. Taylor, Lachance & Gregoire  

4. Deborde  

5. Zlotnick  

6. Martin   

7. Paivio & McCulloch  

8. Self_Determination  

9. Ryan & Deci  

10. Autonomy 

11. Competence 

12. Relatedness  
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ی ابراز آشفتگی، باور است که ما برای انجام وظایفمان بدون هیچ گونه دخالت خارجی، باید از انگیزه درونی برخوردار باشیم. انگیزه
ی پذیرش گروهی، اثبات خود، انتقام از دیگران و تمایز خود از های درونی و انگیزهای به عنوان انگیزهی و ضد تجزیهتنظیم هیجان

(. در پژوهش ناک و همکاران 1395نژاد، پور، برجعلی و فلسفیشوند )خانیهای بیرونی خودزنی شناخته میدیگران به عنوان انگیزه
های روانشناختی خودزنی، روشی برای کنند. ارزیابی انگیزهبا انگیزه درونی بیشتر اقدام به خودزنی می( نشان داده شد که افراد 2007)

باشد که اشاره به تمایل فرد مختاری می(. یکی از نیازهای بنیادین خود1395پور و همکاران، باشد )خانیشناسایی احتمال خودزنی می
قش خواست و اراده فرد در انجام کار است. ادراک شایستگی به معنای قضاوت فرد در مورد برای پیگیری آزادانه فعالیت های خود و ن

توانایی انجام یک عمل مشخص است. ادراک ارتباط به عنوان شکلی از تاثیرات اجتماعی است و به معنای ارتباط با کسانی است که 
ها و اهداف تواند کامالً خودمختار باشد که به وضوح از ارزش یم یفرد فقط وقتکنند. برای فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت می

 (. 2017)رایان و دسی، فرد باشد یباشد که متناسب با خود واقع ییقادر به انجام رفتارها قیطر نیباشد و از ااش آگاه یشخص
آگاهی مهارتی است است. ذهن 1اهیآگتواند با رفتارهای آسیب به خود ارتباط داشته باشد، ذهنیکی دیگر از متغیرهایی که می

آگاهی عبارت است از آگاه اند، دریافت کند. ذهندهد که در زمان حال، حوادث را کمتر از میزان که ناراحت کنندهکه به فرد اجازه می
های درونی آگاه واقعیتنها. افراد ذههای بدنی و رفتار در اینجا و اکنون، بدون قضاوت درباره خود و آنها، حسبودن از افکار، هیجان

ها اعم ها و تجربهای از تفکرات، هیجانکنند و توانایی زیادی در مواجهه با دامنه گستردهو بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک می
به خود و دور  آگاهی توجه افراد را به تالش برای نزدیک شدن(. آموزش ذهن2003، 2از خوشایند و ناخوشایند دارند )رایان و براون

گیرند با تحلیل رفتار، به تجربه درونی زمان حال (. افراد یاد می1398کند )حسینیان و همکاران، دهنده جلب میشدن از افکار آزار
و شوند، از تجربیات اجتناب نکنند گر های بدنی را با پذیرش، نظارهآموزند خاطرات، افکار، هیجانات و حسرو میتوجه کنند؛ از این

(. کوک، 2016، 3ها بر زندگیشان کمتر شود )گاالای مشاهده کنند که نفوذ آنگونهی بین خودشان با افکار و احساسات را بهرابطه
به این نتایج  "آگاهی در نوجوانان خودزن در یک محیط روانیبررسی ذهن"( در پژوهش خود تحت عنوان 2011) 4کریستین و بوتا

کنند؛ و رسانند و خود را تنبیه میبه طور آگاهانه تمایل به انتقاد از خود دارند، بیشتر به خود آسیب می دست یافتند که افرادی که
( به 1397باشد. حیدری )زا در بیماران روانی مفید میآگاهی و کاهش رفتارهای آسیبآگاهی در افزایش ذهنمداخالت مبتنی بر ذهن

باعث کاهش خودزنی و تکانشگری حرکتی و تغییر در الگوی امواج مغزی دانش آموزان این نتایج دست یافت که آموزش ذهن آگاهی 
 می شود. 

آگاهی و ناگویی هیجانی بر رفتارهای آسیب به خود، این گری، ذهنعالوه بر تأثیر مستقیم متغیرهای شفقت به خود، خودتعیین
شفقتی نقش مستقیمی داشته باشد، تواند بر خودغیرهای مهمی که میتوانند بر یکدیگر نیز تأثیر داشته باشند. یکی از متمتغیرها می

-باشد. زمانی که، ذهن افراد درگیر افکار و احساسات منفی و دردناک است، تجربیات خود را به همان شکل، نمیآگاهی میذهن سازه

مل تمرکز کردن و نشخوار بیش از حد شود. این نوع پاسخ معموالً شاپذیرند. بنابراین شخص درگیر واکنش تنفری از خود می
تری آموزد تا دیدگاه عینیآگاهی فرد می(. با افزایش ذهن2011، 5احساسات منفی خویشتن است )ون دام، شپارد، فورسیث و ارلی واین

-کست و بیهایش اتخاذ کند، در نتیجه فضای ذهنی الزم برای درک این مسئله که او در تجربه شکفایتیها و بینسبت به شکست

                                                           
1 . Mindfulness 

2. Brown  

3. Galla   

4. Kok, Kirsten,  & Botha  

5. Van Dam, Sheppard, Forsyth & Earleywine  
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 1(. نف و داهم2003، نف، 2007کفایتی تنها نیست و درد و رنج جنبه جدایی ناپذیر زندگی انسانی است فراهم آید )نف و همکاران، 
(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی و خود شفقتی هر دو عبارتند از تبدیل شدن تجربه های دردناک به 2015)

 طوری که فرآیندهای مخرب واکنش پذیری کاهش می یابد.  یک موضع پذیرش، به
( دریافتند که هرچه شخصی بتواند احساسات خود را توصیف و تجزیه و تحلیل کند، خودآگاه تر بوده و 2008و همکاران ) 2بائر

بر ناگویی هیجانی تأثیر  های مختلف دارد. جالب است که عدم ارتباط به نوبه خود ممکن استها را در موقعیتتوانایی مدیریت آن
ها با رسد که رابطه با دیگران، پیش شرط الزم برای تشخیص احساسات شخصی و همچنین به اشتراک گذاری آنبگذارد؛ به نظر می

زاده قاسم ری و عاشو(. مطالعات 2001، 4سارنسکی-؛ الند و سیمونسان2012، 3دیگران است )لوکه، لیچسنیرینگ، کروس و هرمس
گیری زندگی تاثیر گری بر ناگویی  و جهتگری خودتعیینتواند از طریق میانجیسازی روانی میان داد که آموزش ایمن( نش1397)

 بگذارد.  
، 5اند افراد با خودمختاری و شایستگی ادراک شده باال، خود شفقتی باالیی دارند )پولسن، رادگر و جنیها نشان دادهپژوهش 
های درونی حس ارزشمندی را افزایش و ارزیابی از خود را کاهش ( بیان کردند که خودشفقتی و انگیزه2005(. نف و همکاران )2009

-باشد چرا که حس ارزشمندی مشروط به نتیجه ی بیرونی میدهند. از طرفی دیگر انگیزه بیرونی در ارتباط منفی با خودشفقتی میمی

(. 1994، 6)دسی، لئون، پاتریک و ایگری براساس اختیار خودشان، نه باشداجبار می ها براساسرو رفتار آناز این (.1982باشد )رایان، 
( در پژوهش خود نشان دادند که: انگیزه خودتعیین گری )انگیزه درونی( تاثیر مثبت و انگیزه غیر 2018) 7گوئرتین، باربو و پلتیه

 "عزت نفس واقعی"از آنجا که افراد با خودشفقتی باال معموال خودتعیین گری )انگیزه بیرونی( تاثیر منفی بر شفقت به خود دارند. 
 باالتری دارند، با احتمال بیشتری در رفتار با انگیزه های درونی درگیر می شوند.  

( که 2007 لوسکیو، و آگاهی تاثیر معنی داری بر نیازهای اساسی روانشناختی دارد )براوناند که ذهنها نشان دادهبرخی پژوهش
شوند. در نتیجه افراد قادر ای، هدایت نمیدهد تا درک کنند که توسط الگوهای رفتاری روتین و کنترل شدهراد این امکان را میبه اف

 براون)آگاهی حالتی از خودآگاهی است کنند که چگونه باید به یک موقعیت واکنش نشان دهند. ذهنبه تغییر خود هستند و درک می
خودتعیین  به و رفتارها آگاهانه انتخاب اطالعات و آگاهانه پردازش تواند به می خودآگاهی که است شده الل( و استد2007 ،8لوسکیو و

نمونه و با روش زمینه یابی و نظر سنجی به این نتایج  171( در پژوهش خود با 2016) 9(. هو1985)دسی و رایان،  کند کمک گری
باشد. این نتیجه با مطالعات قبلی سازگار است که گری میانگیزه های خودتعیین آگاهی قادر به پیش بینی مثبتدست یافت که، ذهن

 آگاهی قادر است خودآگاهی را افزایش دهد و از این رو انگیزه های خودتعیین گری نیز افزایش می یابد. ذهن

                                                           
1. Dahm   

2. Baer  

3. Leweke, Leichsenring, Kruse & Hermes   

4. Lundh & Simonsson-Sarnecki  

5. Poulsen, Rodger  & Jenny  

6.  Patric  & Leone, Eghrari 

7. Guertin, Barbeau & Pelletier  

8. Levesque 
9. Ho  
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آگاهی فرد را به انی است، ذهنترین مشکالت در افراد مبتال به ناگویی هیجدر حالی که شناسایی و توصیف احساسات، معمولی
و همکاران،  1سازد )گیلبرتشود آشنا میکند و با افکار یا احساساتی که در بدن ظاهر میتوجه به تجربیات درونی خود ترغیب می

هیجانی باشد ی ناگوییهایژگیدر کاهش و یآگاهذهن ممکن است نقش مهم یدرون یشناخت واضح و روشن حاالت احساس(. 2012
شود. لی آگاهی باعث کاهش ناگویی هیجانی می(. پس افزایش ذهن2013و همکاران،  3، پائول2011، 2اپیرو، براون، تورسن و پلنت)ش

( در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که شناخت واضح و روشن حاالت احساسی درونی نشان دهنده نقش مهم 2019) 4و هاو
سی تایمیا می باشد. به همین ترتیب، استفاده از آموزش ذهن آگاهی برای کاهش بیان عاطفی ذهن آگاهی در کاهش ویژگی های الک

 و درک افراد الکسی تایمیا ممکن است وابستگی آنها به فعالیت های اجتماعی آنالین را از طریق تلفن های همراه کاهش دهد. 
ها مهم است؛ نوجوانانی که با خودزنی دست و پنجه نرم آن سازان جامعه هستند، حفظ سالمتیآموزان، آیندهاز آنجایی که دانش

باشند. این اختالالت شامل مشکالت فردی کنند سالمت ذهنیشان در خطر افتاده است و احتماال در معرض دیگر اختالالت نیز میمی
د. در این بین دختران بیش از باشسازگاری رفتاری و فیزیکی میاست و دامنه آن از مشکالت فکری تا عملکردهای احساسی و عدم

کنند مانند اینکه به دیوار گیرند؛ چرا که پسران معموال خشم و پرخاشگری خود را برون ریزی میپسران در معرض خودزنی قرار می
  خاشگریکنند و به دنبال آن تن خود را هدف پر ریزی میکنند و ...، در حالی که دختران خشم خود را درون کوبند، دعوا می مشت می

(. از طرفی مطالعات اندکی 1397کنند )قربانی، سالمی خامنه و متحدی،  دهند و یا اینکه گرایش افسردگی یا اختالالت پیدا می قرار می
گری و ذهن آگاهی و اثرشان بر ناگویی و شفقت در افراد دارای سابقه آسیب به خود انجام شده است که ضرورت درباره خودتعیین

آگاهی را با توجه به نقش متغیر میانجی شتر در اینباره را ایجاب می کند. لذا این تحقیق به دنبال آن است تا تاثیر ذهنهای بی پژوهش
   زنی مورد بررسی قرار دهد.آموزان با سابقه خودشفقتی و ناگویی هیجانی دانشگری بر خودخودتعیین

 

 روش پژوهش
و مدلسازی معادالت ساختاری  روشبرای بررسی روابط علی بین متغیرها از ه در آن ک بودهمبستگی  -توصیفیاز نوع پژوهش حاضر 

ساله دارای سابقه خودزنی در حال تحصیل  17تا 12آموزان دختر استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر دانش Smart PLSافزار  از نرم
 10، برابر است با PLSیین حداقل نمونه در روش . یکی از قواعد برای تعبود 1398-99در مقطع متوسطه شهر فوالدشهر در سال 

(. با 1392)داوری و رضازاده،  استضربدر بیشترین تعداد روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط 
دهد، پس حداقل تعداد ت میرا بدس 50مقدار  10باشد و ضربدر می 5که تعداد بیشترین ابعاد و تعداد روابط موجود برابر توجه به این

های معادالت ساختاری با  باشد. با این وجود، این تعداد، حداقل مقدار الزم برای انجام پژوهشنفر می 50نمونه الزم برای این پژوهش 
PLS  ر نهایت پاسخ نفر نمونه گیری به عمل آمد که د 102است. برای باالتر رفتن اعتبار پژوهش، حدوداً از دو برابر این مقدار یعنی
ها قابل تحلیل بود. با این وجود، به علت کم بودن تعداد کل افراد جامعه و مشخص نبودن تعداد تقریبی آن، و  نفر آن 91های 

همچنین مشکالتی که در نمونه گیری با تعداد باال از افراد دارای یک مشکل هنجارشکن جامعه )مانند رفتارهای آسیب به خود( وجود 
های کوواریانس محور و استفاده از نرم افزارهایی مثل لیزرل ممکن  گیری از تعداد باالتر و انجام معادالت ساختاری با روش دارد، نمونه

                                                           
1. Gilbert   

2. Brown, Thoresen & Plante   

3. Paul   

4. Li & Hao   
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که نسبت به تعداد نمونه کمتر  SMART PLSنبود. به همین دلیل، در این پژوهش ا شیوه واریانس محور با استفاده از نرم افزار 
 حساس است استفاده شد.

گیری در این پژوهش به صورت هدفمند انجام شد و مالک ورود، انتخاب دانش آموزان دارای سابقه خودزنی بود که  مونهشیوه ن
 17و  12آموزان بر اساس گزارش مشاور و پرونده تربیتی، عاری از هرگونه بیماری روانشناختی بودند؛ حداقل و حداکثر سن این دانش

ایت نامه کتبی را امضا کرده بودند. مالک خروجی را برای آن دسته از افراد قرار دادیم که در سال بود و برای شرکت در پژوهش، رض
 حین انجام فرایند پرسشنامه، تمایل به ادامه همکاری نداشتند.

 

 ابزارهاي پژوهش

)ایالردی، شناختی اساسی گری از مقیاس نیازهای روانبه منظور سنجش خودتعیین شناختي اساسي:مقیاس نیازهاي روان

( تا کامال 5ای از کامال موافق )پاسخ سوال استفاده شد. پاسخ ها روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه 21( با 1993لئون، کاسر و رایان، 
شوند. این پرسشنامه گزاری میبه صورت معکوس نمره 20-19-18-16-15-11-7-4-3های سوال گیرند و ( قرار می1مخالف )پاسخ

سوال با  8( و شایستگی )70/0سوال با آلفای کرونباخ  6(، ارتباط )73/0سوال با آلفای کرونباخ  7اس، خودمختاری )از سه خرده مقی
، و آلفای 61/0-66/0، همبستگی بین 80/0و  81/0، 89/0ها به ترتیب ( تشکیل شده که ضریب پایایی آن70/0آلفای کرونباخ 

، و برای سه 92/0(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای نمره کل 2001دسی و رایان، ) 70/0و  70/0، 73/0کرونباخ برابر بود با: 
 بدست آمد.   91/0و  87/0، 88/0خرده مقیاس 

-استفاده شد. پاسخگویه  14( با 1999آگاهی از پرسشنامه فرایبورگ )به منظور سنجش ذهن پرسشنامه ذهن آگاهي فرايبورگ:

گیرند. در این پرسشنامه گویه  ( قرار می1( تا کامال مخالف )پاسخ5ای از کامال موافق )پاسخ هها روی یک مقیاس لیکرت پنج درج
توسط  74/0(، و مقدار 2006توسط واالچ و همکاران ) 86/0بصورت معکوس نمره گذاری می شود. آلفای کرونباخ  13شماره 

و تنظیم هیجانی  ( =69/0rا مقیاس خود کنترلی )(، گزارش شده و روایی همزمان بدست آمده ب2010تروسالردو همکاران )
(68/0r= که در سطح )01/0>p محاسبه شده بود  83/0و پایایی بازآزمایی به فاصله چهار هفته  93/0دار بود؛ تتای ترتیبی  معنی

  بدست آمد.  94/0(. همچنین در این پژوهش آلفای کرونباخ ، 1394)قاسمی و همکاران، 

ماده نیز برای سنجش  20( با 1994از مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو )بگبی، پارکر و تیلور،  تورنتو: مقیاس ناگويي هیجاني

( قرار 1( تا کامال مخالف )پاسخ5ای از کامال موافق )پاسخ ناگویی هیجانی استفاده شد. پاسخ ها روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه
به طور معکوس نمره گزاری می شود. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  19و  18، 5،10، 4گیرند. در این مقیاس سواالت  می

(. ضریب آلفای 1994( بدست آمد )بگبی، پارکر و تیلور، 77/0( و ضریب پایایی بازآزمایی در دو نوبت با فاصله چهار هفته )81/0)
 سمقیا ینا نهمزما ییروا(. 1386بدست آمد )بشارت،  87/0با فاصله چهار هفته  ییبازآزما ییایپا،  و 85/0کرونباخ در نسخه فارسی 

 رتبشا توسط نشناختیروا ماندگیو در نشناختیروا بهزیستی ،هیجانی شهو یها سمقیاو  نموآز ینا بین همبستگی اساس بر
 ناگویی سمقیا در ها نیدموآز هنمر بین کهداد  ننشا نپیرسو همبستگی یباضر نتایجقرار گرفت. تایید  ردموو  سیربر (1386)

 001/0 دار  معنی سطحدر  r =44/0  نشاختیروا ماندگیو در r =78/0نشناختی روا یستی، بهزr=80/0هیجانی  شهو با کل هیجانی
 بدست آمد. 95/0(. آلفای کرونباخ نمره کلی پرسشنامه در این پژوهش 1386همبستگی معنی دار وجود داشت )بشارت، 
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ماده  12( با 2011به منظور سنجش شفقت به خود از پرسشنامه ریس و همکاران ) ود:فرم کوتاه پرسشنامه شفقت به خ

گیرند. در این  ( قرار می1( تا کامال مخالف )پاسخ5ای از کامال موافق )پاسخ استفاده شد. پاسخ ها روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه
و ضریب آلفای  86/0شوند. همسانی درونی مقیاس می گذاریبه صورت معکوس نمره 12و  11، 9، 8، 4، 1های پرسشنامه ماده
( آلفای کرونباخ 1392(. در مطالعه سبزه آرای لنگرودی )2011گزارش شده است )ریس و همکاران،  79/0تا  60/0کرونباخ بین 

انی به خود، مهرب هایمقیاس خرده کرونباخ برای آلفای بدست آمد. ضرایب 91/0( 1394، در پژوهش شهبازی و همکاران )70/0
و  92/0، 88/0، 91/0، 87/0، 83/0ترتیب  قضاوت کردن خود، تجارب مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی به

 بدست آمد. 91/0(. آلفای کرونباخ نمره کلی پرسشنامه در این پژوهش 1394بود )شهبازی و همکاران،  77/0
  

 هايافته

درصد متوسطه دوم بودند. میانگین و انحراف  03/67درصد متوسطه اول و  97/32ظ تحصیالت کنندگان پژوهش از لحاشرکت
  نشان داده شده است. 2در جدول  نیزبار عاملی شاخص ها آورده شده است.  1استاندارد محاسبه شده متغیرها در جدول 

 

 هانهاي آمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي مورد مطالعه و زيرمقیاس (1)جدول 

انحراف معیار  میانگین وزني زيرمقیاس متغیر

 وزني

 انحراف معیار خام میانگین خام

خود تعیین 

 گري

 54/3 11/20 59/0 35/3 ارتباط
 2/4 63/15 7/0 23/2 خودمختاری

 88/6 40/26 86/0 3/3 احساس شایستگی
 29/10 16/62 49/0 96/2 نمره کل

 52/1 92/9 38/0 48/2 مهربانی با خود شفقت به خود
 52/2 17/9 63/0 29/2 ذهن آگاهی

 8/1 30/10 45/0 57/2 اشتراکات انسانی
 92/4 39/29 41/0 44/2 نمره کل

 8/6 68/28 34/0 43/1 - ناگويي هیجاني

 2/7 24/44 6/0 17/3 - ذهن آگاهي
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 پژوهش هايشاخص يعامل بار (2)جدول 
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 644/0 1گویه 

ود
 خ

به
ت 

فق
ش

 

ي
اه

آگ
ن 

ذه
 

 797/0 10گویه

ي
جان

هی
ي 

وي
اگ

ن
 

 821/0 11گویه

ي
گر

ن 
عیی

دت
خو

 

ي
ار

خت
دم

خو
 

 900/0 1گویه
 619/0 2گویه 421/0 12گویه 848/0 11گویه 625/0 2گویه
 776/0 3گویه 579/0 13گویه 544/0 12یهگو 876/0 3گویه
 594/0 4گویه 624/0 14گویه 692/0 13گویه 689/0 4گویه
 827/0 5گویه

ت 
کا

را
شت

ا

ي 
سان

ان
 

 5گویه 5گویه 764/0 15گویه 841/0 14گویه

 6گویه 6گویه 821/0 16گویه 860/0 15گویه 772/0 6گویه

 7گویه 7گویه 579/0 17گویه 918/0 16گویه 790/0 7گویه

 916/0 18گویه 877/0 17گویه 660/0 8گویه

ي
تگ

س
شاي

س 
سا

اح
 

 854/0 1گویه
 712/0 9گویه

ي
جان

هی
ي 

وي
اگ

ن
 

 711/0 2گویه 802/0 19گویه 792/0 1گویه
 867/0 3گویه 887/0 20گویه 774/0 2گویه 707/0 10گویه
 860/0 3گویه 746/0 11گویه

عیی
دت

خو
ي

گر
ن 

 

ط
تبا

ار
 

 799/0 4گویه /.644 1گویه
 794/0 5گویه 809/0 2گویه 871/0 4گویه 933/0 12گویه
 980/0 6گویه 785/0 3گویه 863/0 5گویه 871/0 13گویه
    727/0 4گویه 432/0 6گویه 814/0 14گویه

ود
 خ

به
ت 

فق
ش

ود 
 خ

 با
ي

بان
هر

م
 

    789/0 5گویه 827/0 7گویه 880/0 1گویه
    789/0 6گویه 710/0 8گویه 829/0 2گویه
    717/0 7گویه 815/0 9گویه 690/0 3گویه
    644/0 8گویه 512/0 10گویه 771/0 4گویه

 
 

ت با: های شایستگی، ارتباط و خودمختاری به ترتیب برابر اس، بارعاملی شاخصPLSافزار با توجه به مدل بدست آمده در نرم 
آگاهی و اشتراکات انسانی به ترتیب های مهربانی با خود، ذهندست آمده برای شاخص، و بارعاملی به953/0و  952/0، 831/0
که نشان از مناسب بودن این معیار بود  است 4/0از  تمامی سواالت، بیشتر بار عاملیشد. نتایج نشان داد که  916/0و  921/0، 886/0

 شده است. ارائه 3در جدول ترکیبی و روایی همگرا  کرونباخ، پایایی آلفای یج مربوط به ضرایبسایر نتا .(2)جدول 
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 يریگ اندازهي ها برازش مدل (3)جدول 
AVE 

(>0.5) 
پايايي ترکیبي 

7/0< 

 7/0آلفاي کرونباخ 
< 

متغیر پنهان 

 مرتبه اول

متغیر پنهان مرتبه 

 دوم

 قت به خودشف مهربانی با خود 80/0 87/0 633/0
(91/0آلفای کرونباخ=  ذهن آگاهی 69/0 81/0 531/0 (

 اشتراکات انسانی 89/0 92/0 764/0

 خود تعیین گری ارتباط 87/0 89/0 530/0
 خودمختاری 88/0 90/0 592/0 (92/0)آلفای کرونباخ=

 شایستگی 91/0 93/0 702/0

 - ناگویی هیجانی 95/0 96/0 560/0

 - ذهن آگاهی 94/0 95/0 588/0

 
به صورت دستی محاسبه شده است. با توجه به  834/0و  93/0گری ، و خودتعیین823/0و  93/0پایایی و روایی شفقت به خود، 

محاسبه شده است که حاکی از  7/0مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پنهان مرتبه اول و دوم باالتر از  ،3جدول 
ی  مقایسهبه دست آمد.  834/0و  823/0گری به ترتیب تعیینبرای متغیرهای شفقت و خود AVEمدل دارد. مقدار  پایایی مناسب

داشته نشان از مناسب بودن این معیار  5/0متغیرهای پنهان مرتبه اول و متغیرهای پنهان مرتبه دوم با مقدار استاندارد  AVEمقادیر 
برای هر سازه  AVEکنند که میزان منظور سنجش روایی واگرا، فورنل و الرکر بیان می یت بهدرنهاو روایی همگرای مدل تایید شد. 

 شده است. این ماتریس نشان داده 4های دیگر باشد. در جدول باید بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه
 

 

 واگرا ييروا سنجش سيماتر (4) جدول

 خود ارتباط 

 مختاري

احساس 

 شايستگي

هن آگاهي ذ

 )شفقت(

اشتراکات 

 انساني

مهرباني 

 با خود

ذهن 

 آگاهي

ناگويي 

 هیجاني

        728/0 ارتباط

       769/0 756/0 خودمختاري

      837/0 792/0 789/0 احساس شايستگي

     728/0 678/0 699/0 702/0 ذهن آگاهي)شفقت(

    874/0 870/0 854/0 793/0 789/0 اشتراکات انساني

   795/0 783/0 765/0 789/0 670/0 727/0 هرباني با خودم

  766/0 689/0 699/0 732/0 744/0 761/0 755/0 ذهن آگاهي 

 748/0 627/0 719/0 712/0 740/0 632/0 691/0 648/0 ناگويي هیجاني
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ها بیشتر است که این امر تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آن AVEمطابق با ماتریس باال، مقدار جذر 
Rضرایب  نتایج بررسیدهد. گیری را نشان میهای اندازهروایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل

2 ، t  ،Q
GOFو  2

در جدول   1
 شده است.   ارائه 5

 معیارهاي برازش بخش ساختاري (5)جدول 

 

R
2

 19/0
<

33/0
<

67/0 

Q
2

 (
1

-S
S

E
/S

S
O

)
 

2/0
<

15/0
<

35/0
 

ي
راک

شت
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دي
قا

م
 

(C
o

m
m

u
n

a
li

ty
)

 

    

G
O

F
    

 

01/0
<

25/0
<

36/0 

 

 

 - 413/0       828/0    خود تعیین گري
 

 
 530/0    483/0 907/0 ارتباط

 592/0 545/0 907/0 خود مختاري

 702/0 458/0 690/0 شايستگي

 - 450/0 884/0 شفقت به خود

 633/0 5/0 784/0 مهرباني با خود
 531/0 456/0 847/0 ذهن آگاهي

اشتراکات 

 انساني

838/0 641/0 764/0 
 560/0 445/0 812/0 ناگويي هیجاني

Q مقادیرنتایج مشاهده شد که  با توجه
قوی پیش   قابلیتقرار دارد. بنابراین  35/0زای مدل، بیشتر از های درونبرای سازه 2

به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  25/0، 01/0 سه مقدار .شدبینی مدل و برازش مناسب مدل ساختاری تایید 
GOF  برای  712/0. مقدار حصول شده شده استمعرفیGOF.شده  ارائه 1شکل در ادامه  ، نشان از برازش کلی قوی مدل دارد 

 دهد. نشان میرا  t-valueمعناداری یا است که عدد 

                                                           
1. Goodness of Fit  



  1399 زمستان 60 شماره پانزدهم سال                                                                                                        روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

 

160 
 

 

 

 

 

 
 t-valueشده همراه با مقادير  . مدل ترسیم1شکل 

دار است که این مطلب حاکی از معنی 96/1ضرایب معناداری مسیرهای میان متغیرها بیشتر از  داد،نشان  شکل نطور کههما
  .شدها شدن فرضیه دییهای پژوهش است و باعث تأبودن فرضیه

 شده دارداستانضرایب  2است. شکل  راتیتأثهای پژوهش، حال نوبت بررسی شدت این پس از بررسی معنادار بودن فرضیه
 دهد.مسیرهای میان متغیرها را نشان می
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 شده شامل ضرايب استاندارد مسیر  . مدل ترسیم2شکل 

گری یعنی خودتعیین استو مثبت  71/0برابر با گری و شفقت به خود ضریب مسیر بین خودتعیین داد،نشان  شکل همانطور که
 گریآگاهی و خودتعیین، بین ذهن -15/0گری و ناگویی هیجانی دتعییندرصد بر شفقت به خود تاثیر دارد. ضریب مسیر بین خو 71

 ذهن آگاهیاثر غیر مستقیم  باشد.می -757/0برابر با  آگاهی و ناگوییذهن ،247/0برابر با و شفقت به خود  آگاهی، ذهن91/0برابر با 
-خود تعییناز طریق  ذهن آگاهیاثر غیر مستقیم چنین و هم  -141/0 برابر است با هیجانیناگوییبر روی  گریخود تعییناز طریق 

 است. شده  ارائه 6در جدول  ها هیفرض. خالصه نتایج مربوط به آزمون 64/0 برابر است با شفقت به خودبر روی  گری
 خالصه آزمون فرضیات (6)جدول 

 tآماره  نتیجه آزمون
 ضريب مسیر

 متغیر مستقل متغیر میانجي متغیر وابسته
 مستقیم ر مستقیمغی کل

 خود تعیین گری - شفقت به خود 71/0 - 71/0 69/7 تايید فرضیه

 خود تعیین گری - ناگویی هیجانی -15/0 - 15/0 30/2 تايید فرضیه

 ذهن آگاهی - خود تعیین گری 91/0 - 91/0 38/43 تايید فرضیه

 ذهن آگاهی - شفقت به خود 247/0 - 247/0 39/2 تايید فرضیه

 ذهن آگاهی - ناگویی هیجانی -757/0 - 757/0 86/11 د فرضیهتايی

 ذهن آگاهی تعیین گریخود ناگویی هیجانی 91/0 -141/0 /.769 35/2 تايید فرضیه

 ذهن آگاهی تعیین گریخود شفقت به خود 91/0 646/0 556/1 8/6 تائید فرضیه
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نشان داد که در سطح اطمینان  Smart PLS افزار نرماده از ی معادالت ساختاری با استفساز مدل، نتایج 6با توجه به جدول 
کند. درواقع مثبت و معنادار و بر ناگویی هیجانی تاثیر منفی اعمال  ریتأثبه ترتیب بر شفقت به خود  تواند یم گریدرصد، خودتعیین 95

رگرسیونی مخالف صفر بوده  خط بیشدهد ( که نشان میt-value>96/1)  30/2و  69/7ها برابر است با عدد معناداری این فرضیه
برای شفقت به خود است و با فرض ثابت بودن سایر عوامل و  مؤثرگری، متغیری گیریم که خودتعییننتیجه می گرید عبارت ؛ بهاست

ویی درصدی در ناگ 15درصدی در شفقت به خود و کاهش  71گری، افزایش خودتعیین شرایط، افزایش یک واحد در متغیر مستقل
مثبت و معنادار و بر ناگویی هیجانی تاثیر  ریتأثگری، شفقت به خود آگاهی می تواند بر خودتعیینرود. همچنین ذهنهیجانی انتظار می

 (.t-value>96/1) 86/11و  39/2، 38/43ها برابر است با کند. درواقع عدد معناداری این فرضیهمنفی  اعمال 
ضرب آگاهی دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم است. تأثیر غیرمستقیم از طریق حاصلدرنهایت جدول باال نشان داد که ذهن

گردیده است. نتیجه (، از آزمون سوبل استفاده tمنظور بررسی معناداری متغیرهای میانجی )آماره  آمده است. به دست ضرایب مسیر به
که بیشتر از معیار  8/6و برای فرضیه هفتم برابر است با  35/2برای فرضیه ششم برابر است با  tآماره  این آزمون نشان داد که مقدار

 آمده معنادار است و فرضیه دست % رد شد؛ بدین معنی که ضریب غیرمستقیم به95است؛ بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  96/1
نفوذ  اعمال  گری بر شفقت به خود و ناگویی هیجانیتواند از طریق خودتعیین می آگاهیدیگر، ذهن عبارت گردند؛ بهمربوطه تأیید می

 نماید.
 

 بحث و نتیجه گیري 
این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری ارتباط بین ذهن آگاهی، خودتعیین گری، شفقت به خود و ناگویی هیجانی در دانش 

مستقیم از طریق تأثیر آگاهی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرنشان داد که ذهنها ی خودزنی انجام شد. یافتهآموزان دارای سابقه
تواند شفقت به خود و ناگویی هیجانی را در دختران دارای سابقه خودزنی تحت تأثیر قرار دهد. به عبارتی دیگر،  گری می بر خودتعیین

بر ناگویی هیجانی تأثیرمستقیم منفی داشت. با این وجود،  گری تأثیر مستقیم مثبت وذهن آگاهی بر شفقت به خود و خودتعیین
گری منجر به کاهش ناگویی هیجانی و افزایش شفقت به خود در نوجوانان  آگاهی به طور غیرمستقیم ازطریق افزایش خودتعیین ذهن

 شد. دختر دارای سابقه خودزنی می
گر های غیرخودتعیینگری تاثیر مثبت بر خودشفقتی و انگیزهتعیینهای خودتوان اذعان داشت، انگیزههای فوق میدر تبیین یافته

(، گوئرتین، 2005) 1های نف، حسیه و دیجیتراتهای بیرونی تاثیر منفی بر خودشفقتی دارد. این یافته همسو با پژوهشیعنی انگیزه
اراده خود انتخاب کنند، در انجام آن احساس شایستگی ( بود. افراد به طور ذاتی تمایل دارند تا رفتارشان را به 2018باربیاو و پلیتیر )

ها حق تفکر و انتخاب رفتار را داشته باشند و با دیگر افراد جامعه روابط نزدیکی برقرار کنند. اگر محیط در مواجه با این افراد، به آن
باشند و احساس ه افراد از لحاظ هیجانی آرام شود کها را بدور از هر شرطی ارضاء کند، موجب میبدهد، نیاز به شایستگی و ارتباط آن

های فردی به جای انکار، کنند، از اعمالشان لذت ببرند و با کیفیت باالیی انجام وظیفه کنند و در مواجهه با ضعفوجود و ارزشمندی 
 هایارزش به را خود ی توجهی درون(. این افراد با انگیزه2017کنند و مورد پذیرش قرار دهند )دسی و رایان، آن را حل و فصل 

کنند نه کنند. در مقابل افرادی که انگیزه بیرونی دارند براساس اجبار بیرونی رفتار میمی معطوف احساساتشان و هاعالقه اساسی،
لئون، باشد )دسی، ایگراری، پاتریک و خواهند. در واقع احساس رضایت این افراد وابسته به موفقیتشان میآنگونه که خودشان می

                                                           
1. Neff, Hsieh & Dejitterat 
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(. بنابراین انتظار می رود افرادی که ارزش خود را وابسته به موفقیتشان می دانند )موضعی متناقض با خود شفقتی( برای ایجاد یا 1994
(، انگیزه های درونی و خود شفقتی 2007(. طبق گفته نف و همکاران )2017حفظ ارزش، به ارزیابی از خود بپردازند )دسی و رایان، 

 ش احساس ارزشمندی و کاهش خود قضاوتی می شوند. اما انگیزه بیرونی تاثیر منفی بر خود شفقتی دارد.  موجب افزای
های لوکه و ها همسو با نتایج پژوهشهیجانی دارد. این یافتهگری تاثیر منفی بر ناگوییها نشان داد که نیازهای خودتعیینیافته
(  می باشد. 2015) 2(، کرک، گاالگر و گولمن2001سارنکی )_(، الند و سیمونسان2007) 1(، بکر، باچراچ و کروون2012همکاران )
،  شوندیم تیفعال ریدرگدست به انتخاب زده،  خود یو ارزشها قیعال طابقمدارند، برای رفع نیازهایشان،  یمشخص زهیانگافرادی که 

کند )دسی و رایان، ها ارتباط برقرار میشوند و با آنمی احساس اثربخشی و شایستگی پیدا کرده، و در نتیجه توسط دیگران پذیرفته
 یاحساسات خود را به شکل باشندقادر  از احساساتشان آگاهی داشته باشند و که یافراد، (2017) ی دسی و رایان(.  به گفته2017

 به یاحساسات برا ییشناسا ییتوانا .ندو آن را به دیگران نشان ده کنند میتوانند احساسات خود را تنظ یکنند، بهتر م فیمتفاوت توص
( دریافتند 2007(. همچنین بکر و همکاران )1972)سیفنئوس،  الزم است یو نشان دادن همدل گرانیاحساسات با د گذاشتن  اشتراک

ها را در تر بوده و توانایی مدیریت آنکه هر چه شخص بتواند احساسات خود را توصیف و تجزیه و تحلیل کند، در واقع خودآگاه
و  تشخیصفقدان توانایی در گذارد. های مختلف خواهد داشت. اما ناگویی هیجانی بر توانایی فرد در تنظیم احساسات تاثیر میموقعیت

ها دفاع نکند. بنابراین افزایش نیازهای فرد از نیازهایش آگاهی نداشته باشد و از آن باعث می شود ،احساسات به زبان اوردن
 شود.  موجب کاهش ویژگی ناگویی هیجانی در فرد می گریخودتعیین

-آگاهی موجب افزایش خودتعیینگری اشاره کرد. ذهنآگاهی و خودتعیینتوان به تاثیر ذهنهای پژوهش حاضر میاز دیگر یافته

( 2019) 4(، تیواری و گارج2016) 3(، رافالت، برنیر، جاج و فورنیر2003های براون و رایان )ها همسو با پژوهششود. این یافتهگری می
، برای تحقق نیازهای اساسی روانشناختی از جمله خودمختاری، استآگاهی های ذهن. آگاهی از زمان حال که از مشخصهاست

آگاهی، موجب تسهیل در پذیرش تجربیات و کاهش رفتارهای دفاعی و (. ذهن2003شایستگی و ارتباط الزم است )براون و رایان، 
 لوسکیو، و کند )براونتیاری شده و در نتیجه رفتار وعملکردی معتبر را به همراه دارد که به برقراری روابطی سالم کمک میمفرط اخ

دهد که فرد به کند و با این کار، این احتمال را افزایش می(؛ توجه به دنیای درونی و عملکرد روانشناختی فرد را تسهیل می2007
افتد، بدون  یآنچه در حال حاضر اتفاق م از، مردم را برآورده شدن نیازهای اساسی شود. از طرفی هایی عمل کند که موجبروش

و  یرونیکنترل کننده ب یروهایافراد را از نچرا که شود یرفتار خودمختار م جادیباعث ا نیهمچن یتوجه و آگاه کند.یم کی، نزدیابیارز
شود، که به نوبه بیشتری می یاریهوشآگاهی باعث  نی. ا(2007 لوسکیو، و )براون بخشدمی ییهستند رها گانهیکه با خود ب یداخل

 شدهانجام اقدامات "ییچرا" بهدهد تا یامکان را م نیو به مردم ا نمودهعمل  یشرط یعامل آزاد کننده پاسخ ها کیعنوان خود، ب
تر باشد اعمالی که از (. هر چه فرد آگاه2007 لوسکیو، و ندهند )براویم جیرا ترو خودمختار یرفتارها نی، بنابراواکنش نشان دهند

(. بنابر 2000، 5کند )دیجکسترهیوس و کنیپنبرگشود، کاهش پیدا میروی عادت و یا در پاسخ به محرک به صورت خودکار انجام می
 .استبینی کننده خوبی برای نیازهای اساسی روانشناختی آگاهی یک پیشچه که بیان شد، ذهنآن
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(، نیوسام، والدو و 2014) 1در راستای پژوهش های برجن سیکو و چوانشد. این یافته آگاهی موجب افزایش خودشفقتی نیز ذهن
وجود دارد، که در آن هر دو  یمفهوم یهمپوشان گریکدیبا  شفقتیخودو  یذهن آگاه یساختارها نیب ( می باشد.2012) 2گراسزکا

 استخود شفقتی با رفاه روانی در ارتباط (. 2006)شاپیرو و فریدمن،  شوندیشخص را شامل م اتینگرش عدم قضاوت نسبت به تجرب
(. اگر ذهن افراد درگیر 2007، 3های تنش زا، به عنوان یک ضربه گیر عمل می کند )نف، رود و کرک پاتریکو در مقابل عامل

ستند، قبول نمی کند و آن ها را وارد خودآگاه نمی کند. در احساسات و هیجانات منفی شود، تجربه های خود را به همان شکلی که ه
(. در آموزش ذهن 2011نتیجه فرد دچار حس تنفر از خود و نشخوار افکار منفی می شود )ون دام، شپارد، فورسیث و ارلی واین، 

کند که او در این یآگاهی اشخاص می آموزند تا دیدی عینی نسبت به شکست هایش داشته باشد و فرصت این درک را پیدا م
(. همچنین فرد برای رهایی از 2007شکست تنها نیست و این تجربیات بخشی از زندگی افراد می باشد )نف، رود و کرک پاتریک، 

تنهایی، دیدگاه وسیعی از خود و محیط بدست می آورد و به جای تغییر افکار و هیجانات منفی آن ها را مورد پذیرش قرار می دهد. 
و جایگزین کردن ها ذهن آگاهی توسط ترغیب افراد به پذیرش و تحمل افکار و احساسات دردناک به جای سعی در تغییر آن بنابراین

 تواند باعث افزایش خود شفقتی شود. ها با دیدگاهی وسیع تر مشاهده شود، میدر یک زمینه بزرگتر، بصورتی که ارزش و اهمیت آن
همسو با پژوهش های بائر و همکاران آگاهی بر ناگویی هیجانی بود. این یافته ر منفی ذهنآگاهی، تاثیاز دیگر تاثیرات ذهن

 یدهد که ذهن آگاه ی( نشان م2004) پژوهش بائر و همکاران جینتا( بود. 2018) 4(، نورمن، مارزانو، کالسون و اوسکیس2004)
های آن از بروز عالئم ناگویی هیجانی ، و برخی از جنبهدباشدر سطوح مختلف می یعال یقاتیو تحق یدرمان لیبا پتانس ساختاری

 از جمله مهمترین موارد این است که ذهن (.2003 رایان، و براونذهن آگاهی با پردازش عاطفی مرتبط است )کند. جلوگیری می
 توصیف و شناسایی هک حالی در (.2012، 5آپدگرا و هیل) است همراه کمتر عاطفی اختالل و بیشتر احساسات ایجاد با آگاهی

کنجکاوی و توجه  الف ناگویی هیجانی، ذهن آگاهی فرد را بهو برخ استافراد ناگویی هیجانی  در مشکالت ترین معمولی احساسات،
ی، از احساسات بدن یآگاه ژهی، به ویاز تجربه فعل یآگاه شیافزا (.2012 همکاران، و گیلبرت) کند می ترغیب خود درونی تجربیات به

 رایان، و براون) شود نیز می احساسات دیگران و افکار به اجتناب، موجب توجه یا قضاوت بدون درونی یی و درک هیجاناتشناسا
از این رو سطح  (.2012کنند )گیلبرت و همکاران، دیگران را پیدا می با همدلی، برقراری ارتباط و توانایی افراد ترتیب، این به (.2003

و همکاران  6(. پژوهش های تجربی لیورز2012)گیلبرت و همکاران،  استسطح پایینی از ناگویی در ارتباط باالیی از ذهن آگاهی با 
 . است(،  تاکیدی بر تاثیر منفی ذهن آگاهی بر ناگویی هیجانی 2014)

شوند؛ بلکه کامال یای، هدایت نمدهد تا درک کنند توسط الگوهای رفتاری کنترل شدهآگاهی باال به افراد این امکان را میذهن
های گوناگون واکنش نشان دهند. توانند  به موقعیتشان آگاه هستند و میها و اهداف شخصیخودمختار بوده و به وضوح از ارزش

یک عامل مناسب برای به دست آوردن اعتماد به و استفاده از آن در هدایت رفتار،  ،احساسات به زبان اوردنو  تشخیصتوانایی در 
توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی به طور غیرمستقیم چه که بیان شد میباشد. با توجه به آندرک و همدلی با دیگران می در نفس

های انجام شده در خصوص متغیرهای ازطریق تاثیر بر خودتعیین گری می تواند ناگویی هیجانی را کاهش دهد. با توجه به پژوهش
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یجانی، تاکنون هیج پژوهشی به بررسی تاثیر رابطه بین این متغیرها نپرداخته و این نشان از نو گری و ناگویی هآگاهی، خودتعیینذهن
 .  است گری آگاهی بر ناگویی هیجانی از طریق خودتعیینو بدیع بودن پژوهش در زمینه تاثیر ذهن

کند و با این کار، این احتمال را ل میآگاهی و توجه هوشیارانه، توجه به دنیای درونی و عملکرد روانشناختی فرد را تسهیذهن
 یم ی، فرد فقط وقتگریبه عبارت دهایی عمل کند که موجب برآورده شدن نیازهای اساسی شود. دهد که فرد به روشافزایش می

باشد که  ییهاقادر به انجام رفتار قیطر نیباشد و از ااش آگاه یتواند کامالً خودمختار باشد که به وضوح از ارزش ها و اهداف شخص
 های پروژه ها. انجام این رفتارها مانندقضاوت ای یداخل یها فیتحر ای یخارج یاز فشارها یفرد باشد، عار یمتناسب با خود واقع

 حال در من که این مورد در نگرانی و مراقبت جدید در زمان وقوع رنج و درد، احساس های مهارت یادگیری و برانگیز چالش و جدید
شود ما با خودمان مهربان باشیم. با توجه شود و باعث میخودم ایجاد می راحتی و آرامش برای انگیزه با همراه هستم درد این تجربه
توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی به طور غیرمستقیم ازطریق تاثیر بر خودتعیین گری می تواند خودشفقتی را چه که بیان شد میبه آن

گری و خودشفقتی، تاکنون هیج آگاهی، خودتعیینهای انجام شده در خصوص متغیرهای ذهنوهشافزایش دهد. با توجه به پژ
آگاهی بر پژوهشی به برررسی تاثیر رابطه بین این متغیرها نپرداخته است؛ و این نشان از نو و بدیع بودن پژوهش در زمینه تاثیر ذهن

 .استگری خودشفقتی از طریق خودتعیین
داری در توانند نقش معنیگری، میآگاهی و خودتعیینگیری کرد که ذهنتوان نتیجههای پژوهش حاضر میبا توجه به یافته
توان انتظار افزایش خودشفقتی و گری، میآگاهی و خودتعیینهیجانی داشته باشند؛ در نتیجه با افزایش ذهنخودشفقتی و ناگویی

آگاهی و همچنین تمرکز بر توانند با آموزش ذهنبراین مشاوران مدرسه میهیجانی در افراد خودزن را داشت. بناکاهش ناگویی
تواند منجر به کاهش گری، شفقت به خود را در نوجوانان دارای سابقه خودزنی کاهش دهند که به نوبه خود میهای خودتعیینمهارت

گر موثر بر رفتارهای خودزنی ژوهش عوامل مداخلهرفتارهای خودزنی در آنان شود. پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی بود. در این پ
فرزند و ... به دلیل ماهیت پژوهش مقطعی و محدودیت -اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی، تعارض والد-از جمله وضعیت اجتماعی

در مرحله نوجوانی  تر، کنترل نشد. متغیرهای مورد مطالعه ممکن است تحت تأثیر تغییرات رشدیهای بزرگگیری در جمعیتدر نمونه
تواند به درک بهتر رابطه بین این متغیرها، در فرآیند رشد  با توجه به این محدودیت، انجام پژوهش طولی می قرار گرفته باشند بنابراین

  و بلوغ نیز کمک کند.

 

 تشکر و قدرداني
 داریم.ژوهش ابراز میکنندگان در این پدر پایان مراتب سپاس و قدردانی خودمان را نسبت به کلیه مشارکت
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the structural modelling of the relationship between mindfulness, 

self-determination, self-compassion and alexithymia among female students engaged in self-injury. The 

present research was conducted with a correlational method that performed by structural equation 

modeling. The study population consisted female high school students in Fooladshahr in 2019-2020. 

Using purposeful sampling method, 91 subjects were selected and completed Freiburg's mindfulness 

questionnaire, self-compassion, self-determination scale, and alexithymia. Data were analyzed by 

structural equation modeling using SMART-PLS software. Findings showed that mindfulness had a direct 

positive effect on both self-compassion and self-determination and had a direct negative effect on 

alexithymia. Moreover, self-determination had a direct positive effect on self-compassion and had a 

negative direct effect on alexithymia (p<0.01). However, investigating indirect relationships showed that 

mindfulness indirectly by increase self-determination resulted in increasing self-compassion and decreeing 

alexithymia in girl adolescents who engage in self-injury (p<0.01). Therefore, it can be concluded that 

self-determination plays a significant mediating role in the relationship between mindfulness and self-

compassion and also in the relationship between mindfulness and alexithymia among female students who 

engage in self-injury.  
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