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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of
attachment to God and emotional intelligence in
predicting self-compassion for women teachers
working in primary schools in Mashhad. The design of
the present study was a descriptive correlation. The
statistical population in this study was female primary
school teachers in district one of education in Mashhad
from 1399-1400, from which 100 people were selected
as a sample by the available sampling method. To
collect data from the Self-Compassion Questionnaire
(SCS) (Nef et al., 2003), Emotional Intelligence (EQi) (Baran, 1997), and Attachment to God in Islam (MSAS) (Ghobari-Bonab). And Haddadi Koohsar, 2011)
were used. The results were analyzed using Spss
software version 24 using Pearson correlation and
simultaneous multiple regression. The results showed
that the variables of emotional intelligence and
attachment to God have a significant positive
relationship with self-compassion (p <0.01). This
means that by increasing the scores on the variables of
emotional intelligence and attachment to God, the
scores on compassion also increase. Multiple
regression analysis also showed that the variables of
emotional intelligence and attachment to God in total
explain 36% of the variance of the variable of selfcompassion among female primary school teachers in
district one of education and upbringing in Mashhad;
Therefore, it can be said that emotional intelligence
and attachment to God play an important role in
promoting self-compassion in teachers.
Keywords: Self-compassion, Emotional Intelligence,
Attachment to God, Teachers.
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دلبستگی به خدا و هوش هیجانی
در پیش بینی شفقت به خود زنان معلم شاغل در دبستان های شهر مشهد
 جامعه آماری در این. همبستگی بود- طرح پژوهش حاضر توصیفی.بود
 معلمان خانم دبستانهای منطقه یک آموزش و پرورش شهر،پژوهش
- نفر به روش نمونه100  که از میان آنها،بود1399-1400 مشهد در سال
 برای گردآوری دادهها از.گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند
 هوش،)2003 ،) (نف و همکارانSCS( پرسشنامههای شفقت به خود
)M-SAS( ) و دلبستگی به خدا در اسالم1997 ،) (بارآنEQ-i( هیجانی
 نتایج با استفاده از.) استفاده شد1390 ،(غباریبناب و حدادی کوهسار
 با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون24  نسخهSpss نرمافزار
 نتایج نشان داد که متغیرهای.چندگانه همزمان تجزیه و تحلیل شدند
هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با شفقت به خود رابطه مثبت معناداری
 بدین معنا که با افزایش نمرات در متغیرهای هوش. )p>0/01( دارند
. نمرات در شفقت به خود نیز افزایش مییابد،هیجانی و دلبستگی به خدا
همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی
 درصد از واریانس متغیر شفقت به خود36 و دلبستگی به خدا در مجموع
در بین معلمان خانم دبستانهای منطقه یک آموزش و پرورش شهر مشهد
را تبیین کنند؛ بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که هوش هیجانی و
.دلبستگی به خدا نقش مهمی در ارتقاء شفقت به خود در معلمان دارند

، دلبستگی به خدا، هوش هیجانی، شفقت به خود:واژههای کلیدی
.معلمان
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امروزه ،محققان مباحث نیروی انسانی دریافتند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر ،سرمایهای باارزش در جهت رشد و توسعه
سازمانها و کشورها است؛ طوری که در طی نیمقرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعهیافته مرهون تحول در نیروی
انسانی کارآزموده بوده است (مالکپورلپری و بختیاریرنانی .)1400 ،تجارب شایسته سازمانهای موفق دربارهی ارزش نیروی انسانی مبین
اهمیت سرمایههای انسانی شاغل در آنهاست .سازمانهای موفق عظمت و بزرگی سازمانهای خود را به اندازه کسانی میدانند که برایشان
کار میکنند .اینگونه سازمانها کامیابی یا شکست سازمان خود را به میزان وفاداری و شایستگی نیروی انسانی خود نسبت میدهند و در
نهایت بر این عقیدهاند که اگر سازمانی شایستگی حفظ نیروی وفادار و مشخص خود را نداشته باشد به آرامی به افول کشیده خواهد
(آلتون .)2002 ،1از عواملی که میتواند با رفتار سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان در ارتباط باشد میتوان به شفقت به خود 2اشاره
کرد (مالکپورلپری و بختیاریرنانی.)1400 ،
شفقت به خود سازهای سه مؤلفهای؛ شامل مهربانی با خود در مقابل قضاوت خود (درک خود به جای قضاوت یا انتقاد و نوعی
مهرورزی و حمایت نسبت به کاستیها و بیکفایتی خود) ،اشتراکهای انسانی در مقابل انزوا (اعتراف به اینکه همه انسانها دارای نقص
هستند و اشتباه میکنند) و ذهنآگاهی در مقابل همسانسازی افراطی ()آگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان حال که باعث میشود
جنبههای دردناک یک تجربه نادیده گرفته شود و نه اینکه ذهن را مکرراً اشغال کنند) است (نف و گریمر .)2013 ،3مفهوم شفقت به خود
به معنی پذیرای تجربه بودن و تحتتأثیر رنج دیگران قرار گرفتن است ،به گونهای که شخص رنجها و مشکالت خویش را قابل تحملتر
نماید .همچنین این مفهوم به معنای شکیبایی و مهربانی با دیگران و درک بدون قضاوت آنها است .عالوه بر این ،فهم این مسئله که
تجربیات و مشکالت زندگی شخص ،جزو مشکالتی است که دیگران هم آن را تجربه میکنند (نف .)2011 ،شفقت به خود با حس
خوددوستداری و نگرانی و مراقبت درباره دیگران ارتباط دارد ،ولی به معنی خود مرکز بینی و ترجیح احتیاجات خود به دیگر افراد نیست
(نف .)2011 ،میتوان بیان کرد که ،دیدگاه مشفقانه به خود که سبب ایجاد تعادل در نگرش ذهنی فرد میشود ،ذهنآگاهی تعریف میشود
(نف و جرمر .)2017 ،4ذهنآگاهی به معنای دیدگاه بدون قضاوت و پذیرا نسبت به خویشتن است ،طوری که شخص هیجانات و افکار خود
را به گونهای که نیازی به تغییر یا کنارگذاری آنها نباشد ،مشاهده میکند .برای تجربه کامل شفقت به خود ،افراد نیازمند نگرش ذهن
آگاهانهاند و نباید از تجربه احساسات و هیجانات دردناک دوری کنند زیرا برای شناخت احساسات شفقت به خود الزم است (جرمر.)2009 ،
شفقت به خود را میتوان به عنوان یک موضع مثبت نسبت به خود ،زمانی که همهچیز بد پیش میرود تعریف کرد خود شفقت فقط به
عنوان یک صفت و این عامل محافظ مؤثر برای پرورش انعطافپذیری عاطفی محسوب میشود بهطوری که بهتازگی روشهای درمانی با
هدف بهبود خود شفقت توسعه داده شده است (هاپفلد و روفیکس .) 2011 ،5در واقع شفقت به خود مستلزم پذیرش این نکته است که
رنج ،شکست و نابسندگیها بخشی از شرایط انسانی است و همه انسانها و از جمله خود فرد مستحق مهربانی و شفقت هستند (ایگان،
اوهارا ،کوک و مانتزویس .)2021 ، 6افرادی که خود شفقت باالیی دارند ،زمانی که رویدادی منفی را تجربه میکنند ،با مهربانی و نگرانی و
مالطفت با خود برخورد میکنند .میزان باالی شفقت نسبت به خود منجر به افزایش ارتباط اجتماعی و کاهش انتقاد از خود ،نشخوار فکری،
سرکوب فکر و اضطراب میشود (نف .)2016 ،با خود شفقت فرد میتواند بدون نیاز به محافظت از خود پندارهاش عواطف مثبتی نسبت به
خود تجربه کند زیرا خود شفقت بر مبنای عملکرد و ارزیابی از خود و دیگران یا بر وفق معیار استانداردهای ایدئال نیست .در واقع خود
شفقت به کارگیری فرایند ارزیابی کامل و یکپارچه (مثبت و منفی) توأم با احساس مهربانی و درک و فهم و پذیرش عمومی بودن معمولی
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بشریت است (کیم و کو .)2018 ،1خودشفقتورزی سبب انفعال نمیشود .متغیرهای زیادی میتوانند با خودشفقت ورزی در ارتباط باشند.
در این پژوهش ارتباط بین دلبستگی به خدا 2و هوش هیجانی 3با خود شفقتورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از متغیرهایی که با شفقت به خود در ارتباط است ،دلبستگی به خدا است .دلبستگی را پیوند عاطفی نسبتاً پایداری تعریف
می کنند که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افراد که در تعامل منظم و واقعی با وی هستند ایجاد میگردد (شریفیساکی ،علیپور،
آقایوسفی ،محمدی و غباریبناب .) 1398 ،با دقت در تعریف فوق چند نکته اساسی قابل استناد است ،نخست اینکه دلبستگی یک پیوند و
رابطه بین فردی است .دوم اینکه این ارتباط ،یک ارتباط عاطفی است و مسلم است که هیجانهای مختلفی در این ارتباط درگیر خواهد
بود ،سوم اینکه این ارتباط نسبتاً پایدار است؛ بنابراین با توجه به مفهوم الگوهای فعال درونی و بازنماییهای ذهنی از خود و دیگران ،کیفیت
این پیوند ،حوزههای وسیعی از روابط بین فردی و درون را در زمان حال و آینده تحتتأثیر قرار خواهد داد (پالینی 4و همکاران.)2018 ،
کرک پاتریک )1975( 5یکی از نخستین نظریهپردازان در زمینهی دلبستگی به خدا ،معتقد است دلبستگی به مراقب اولیه در دوران
کودکی با گذشت زمان و در چارچوب نظامهای دیگر همانند دلبستگی به خدا ادامه مییابد .به اعتقاد وی میتوان از نظریهی دلبستگی
برای مطالعه و شناسایی رفتارهای مذهبی و شناخت کیفیت اعتقادات مذهبی نیز استفاده کرد (راج و سیم .)2020 ،6بنابراین ،میتوان
خداوند را تکیهگاه دلبستگی به حساب آورد ،زیرا همان ویژگیهایی را که سایر تکیهگاههای دلبستگی دارند ،او نیز دارد .بر این اساس به
نظر میرسد از دیدگاه روانشناسی میتوان خدا را موضوع دلبستگی در نظر گرفت که به انسان آرامش و ایمنی میبخشد و سبب میشود
بتواند موقعیتهای مهارنشدنی را در اختیار خود درآورد (کانتد ،پوسامای ،مکآیولیف و مید .)2020 ،7خدا به عنوان چهره دلبستگی ،پایگاه
امنی برای رفتارهای کاوش و پناهگاه ایمن در زمان پریشانی یا تهدید برای مؤمنان در نظر گرفته میشود و زمانی که مؤمنان از خدا دور
یا جدا میشوند ،احساس اضطراب میکنند (مینر .)2007 ،8مؤمنان خواستار نزدیکی به خدا هستند و این تماس برای آنان در میان ارتباط
با خدا در شکلهای دعا و مشارکت در فعالیت های مذهبی دلپذیر است .همچنین فرد با اعتقاد به اینکه خدا اساس ایمنی است ،احساس
قدرت نموده ،اعتماد به نفسش هنگام اضطراب و ترس افزایش مییابد .این احساس ایمنی به آرامش درونی در فرد منجر شده ،وی را برای
مقابله با مشکالت و چالشهای زندگی آماده می کند؛ بنابراین ،این احساس ایمنی ،پادزهری در برابر ترس و اضطراب است (کنت ،بردشاو
و آنکر .)2018 ،9تحقیقات متعددی بر دلبستگی به خدا و سالمت روانشناختی تمرکز داشتهاند .افرادی که دلبستگی ایمن به خدا دارند،
در مقایسه با افرادی که دلبستگی دوسوگرا به خدا دارند ،رضایت زندگی بیشتر و اضطراب و افسردگی و بیماری کمتری دارند (تانگ،
رافینگ ،پین ،جانکووسکی و سانداگ .)2018 ،10در پژوهش دیگری که توسط برادشو و کنت )2018( 11صورت گرفته ،مشخص شده است
که رابطه منفی معناداری بین دلبستگی ایمن به خدا و پریشانی روانی وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق الیسون 12و همکاران ( )2012نیز
نشان میدهد که توجه به مذهب و دعا باعث کاهش آثار زیانآور بیماریها و اضطراب دارد .انجمنی و تکلوی ( ،)1398مطالعهای توصیفی
تحت عنوان «نقش دلبستگی به خدا و بلوغ عاطفی در پیشبینی خود شفقت مادران کودک ناشنوا» در اردبیل انجام دادند که نتایج حاکی
از آن است که دلبستگی به خدا و ثبات عاطفی ،از عوامل مهمی هستند که در سالمت روان مادران کودکان ناشنوا مؤثر هستند .باقری پناه
و همکاران ( )1399پژوهشی با عنوان بررسی نقش میانجیگر شفقت به خود در رابطۀ بین آسیبپذیری روانشناختی و دلبستگی به خدا
در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال  1395انجام دادند .نتایج نشان داد که بین دلبستگی به خدا با شفقت به خود
و و آسیبپذیری روانی و رابطه معناداری وجود داشت .همچنین ،دلبستگی به خدا بهتنهایی توان تبیین  52درصد از تغییرات آسیبپذیری
روانی را داشت؛ اما شفقت به خود و دلبستگی به خدا با هم توان تبیین  61درصد از تغییرات آسیبپذیری روانی را داشتند .نتایج
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پژوهش های مختلف نشان داده است که بین دلبستگی به خدا با شفقت به خود رابطه وجود دارد (موریس2016 ،1؛ ورقصه2015 ،2؛
باقریپناه ،گلافروز ،بلورسازمشهدی ،مؤیدیمهر و خروشی1399 ،؛ انجمی و تکلوی.)1398 ،
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یکی دیگر از متغیرهایی که با شفقت به خود در ارتباط است ،هوش هیجانی افراد است .هیجان به انواع گستردهای از پاسخها اطالق
میشود که میتوانند از خفیف تا شدید ،مثبت تا منفی ،عمومی تا خصوصی ،کوتاهمدت تا بلندمدت ،ابتدایی (واکنش هیجانی ابتدایی تا
ثانوی) تبدیل یک واکنش هیجانی به یک واکنش هیجانی دیگر تغییر یابند .هیجانها چندبعدی هستند ،آنها بهصورت پدیدههای ذهنی،
زیستی ،هدفمند و اجتماعی وجود دارند (یتیشی .)2012 ،3هوش هیجانی توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجانهای خود و دیگران،
تمایز قائل شدن بین آن ها و استفاده از اطالعات هیجانی در حل مسئله و تعلم بخشی رفتار تعریف شده است (مک کان 4و همکاران،
 .)2020در واقع هوش هیجانی بر توانایی توجه ،پردازش و تعلم بخشی هیجانهای تجربه شده در بطن روابط اشاره دارد (یتیشی.)2012 ،
نظریه هوش هیجانی گلمن 5هوش درون فردی و بین فردی (در نظریه گاردنر )6را گسترش داده و بر توانایی شناخت ،درک و تنظیم و
نظارت بر احساسات و هیجان ات خود و دیگران و استفاده از آن در جهت هدایت افکار ،اعمال و ارتباطات خود و دیگران تأکید میکند
(گلمن و بویاتزیس .)2017 ،7بار-آن برای اولین بار در سال  1980بهره هیجانی را مطرح کرد و در همان سال بر تدریس پرسشنامه هوش
هیجانی اگرچه نظریه هوش هیجانی مورد انتقا د برخی از روانشناسان قرار گرفته و آن را نه از مقوله هوش بلکه برخی صفات شخصی
برشمردهاند (پتریدز 8و همکاران .)2018 ،افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند قادر نیستند از سازوکارهای منسجم و منظم
استفاده کنند بنابراین مستعد ابتال به اختالالت اضطرابی میباشند (پدریدز و همکاران .)2017 ،تفرجی و یوسفی ( ،)1400در مقالهای
تحت عنوان «ارتباط هوش هیجانی با نشاط ذهنی :نقش واسطه ای خود شفقت» با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی
با واسطه خود شفقت منتشر کردند ،تأثیر مستقیم هوش هیجانی را بر شفقت به خود و نشاط ذهنی در بین دانشجویان نشان داد؛ بنابراین
پژوهش ،میتوان اظهار داشت که هوش هیجانی میتواند از طریق شفقت به خود ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر نشاط ذهنی افراد تأثیر
بگذارد .همچنین ارتقا و بهبود هوش هیجانی میتواند شفقت به خود در افراد را افزایش دهد و باعث نشاط ذهنی آنها شود .دی فابیو و
ساکلوفسکو ،)2021( 9مقاله ای با عنوان «ارتباط شفقت و خود شفقت با شخصیت و هوش هیجانی» منتشر کردند که نتایج آن نشان داد
هوش هیجانی یک عامل مهم و حتی فاکتور اصلی در ارتقای خود شفقت است و آموزش هوش هیجانی در برنامههای مبتنی بر قدرت نقش
مهمی در سالمت سازمانها و کارمندان دارد .به طور کلی نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که بین شفقت به خود با هوش
هیجانی (افشانی و ابویی1396 ،؛ خدابخشی کوالیی ،چایچی تهرانی و ثناگو1398 ،؛ هفرنان ،کوئین گریفین ،مکنوتلی و فیتزپاتریک،10
2010؛ شنیووا ،کایا ،ایسیک و بودور2014 ،11؛ دی فابیو و ساکلوفسکو ،)2021 ،تنظیم هیجانی (دشتبزرگی و گودرزی1396 ،؛ کرد و
کریمی )1396 ،رابطه وجود دارد.
با توجه به اینکه معلمان در معرض مشکالت شغلی عمدهای قرار دارند که میتواند به مرور مشکالت روانشناختی را برای این گروه
از افراد ایجاد کند و شفقت به خود به عنوان یکی از عواملی که میتواند این گروه از افراد را در مواجه با آسیبها مقاومتر کند توجه به این
مؤلفه اهمیت دارد .همچنین با توجه به اینکه دلبستگی به خدا و هوش هیجانی به نوعی در شفقت به خود ایفای نقش میکنند و مطابق
با آنچه در پژوهش های پیشین نیز مطرح شده است به رابطه میان دلبستگی به خدا و هوش هیجانی با شفقت به خود پرداخته شده است،
از اینرو بررسی شفقت به خود در معلمان دارای اهمیت است .همچنین با توجه به اینکه شفقت به خود یکی از بحثهای جذاب در دنیای
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امروزی است ،این پژوهش با هدف بررسی نقش دلبستگی به خدا و هوش هیجانی در پیشبینی شفقت به خود زنان معلم شاغل در
دبستانهای شهر مشهد انجام گرفت.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهای بنیادین و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری در این
پژوهش ،کلیه زنان معلم دبستانهای منطقه یک آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400بودند که از میان آنها 100
نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارتند از :شاغل در مدارس ابتدایی ،زن
بودن ،عالقه و رضایت برای شرکت در پژوهش و مالک های خروج از پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه همکاری در روند پژوهش بود .همچنین
در این پژوهش برای در نظر گرفتن مالحظات اخالقی در این پژوهش به هر شرکتکننده یک کد اختصاص داده شد و شرکتکنندگان
میتوانستند از نام مستعار برای شرکت در پژوهش استفاده کنند و اطالعات خصوصی افراد شرکتکننده در پژوهش که در راستای هدف
پژوهش نبود از شرکتکنندگان دریافت نشد .همچنین پس از توزیع پرسشنامههای پژوهش در میان شرکتکنندگان در پژوهش برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرمافزار  SPSS-24استفاده
شده است.
ابزار سنجش
قضاوت نسبت به خود ،اشتراکات انسانی ،انزوا ،به هشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به
صورت طیف لیکرت پنج درجهای (کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم=  )5است .در واقع این مقیاس دارای  3مقیاس دوقطبی :مهربانی با
خود در برابر قضاوت و داوری خود ،انسانیت مشترک در برابر انزوا ،به هشیاری در برابر همانندسازی افراطی است .این  6مقیاس در مجموع
واریانس کل را تبیین میکنند .گویههای  24 ،21 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1و  25به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در
پژوهش خسروی و همکاران ( ،) 1392پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/70به دست آمده است .در پژوهش نف
و همکاران ( ،)2003ضریب همسانی درونی این مقیاس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/92و پایایی بازآزمایی آن نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ به فاصله سه هفته  0/93گزارش شده است .در پژوهش شهبازی و همکاران ( )1394ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کلی
مقیاس  0/91است .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی،
انزوا ،ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب  0/92 ،0/88 ،0/91 ،0/87 ،0/83و  0/77است و ضریب روایی همزمان آن با پرسشنامه
سالمت عمومی از  -0/28تا  -0/48گزارش گردیده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 0/74به دست آمده است.
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پرسشنامه شفقت خود :)SCS( 1این پرسشنامه توسط نف و همکاران ( )2003طراحی و دارای  26گویه و  6مؤلفه مهربانی با خود،

پرسشنامه هوش هیجانی :)EQ-i( 2این پرسشنامه توسط باراُن ( )1997طراحی و دارای  117گویه است .باراُن ( )1997در

1 Self-Compassion Scale
2 Emotional Intelligence Questionnaire

] [ DOR: 20.1001.1.2383353.1401.11.3.10.1

پرسشنامه هوش هیجانی خود ،هوش هیجانی را مشتمل بر  5مؤلفه میداند که شامل هوش هیجانی درون فردی ،هوش هیچانی بین
فردی ،مدیریت استرس ،خلقوخوی عمومی و سازگاری است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجهای (کامال
مخالفم= 1تا کامال موافقم= )5است .در پژوهش بارآن ( ،)1997میانگین ضرایب بازآزمایی خردهمقیاسهای آن در نمونه آفریقای جنوبی
بعد از یک ماه  0/85و بعد از چهار ماه  0/75بوده است .همچنین در پژوهش بارآن ( )1997نتایج نشان داده است که ،برای برآورد روایی
همگرا بین پرسشنامه بارآن و دیگر آزمون هوش هیجانی اجتماعی حدود  0/36همپوشانی وجود دارد .این پرسشنامه در ایران نیز توسط
دهشیری ( ،)1382بر روی دانشجویان دانشگاه های تهران هنجاریابی شده است و میانگین ضرایب همسانی درونی با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای آن برابر  0/73و میانگین ضرایب بازآزمایی خردهمقیاسها بعد از یک ماه  0/73بوده است .در پژوهش
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نجاتی و همکاران ( )1396پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ  0/94به دست آمده است و برای برآورد روایی
در پژوهش نجاتی و همکاران ( )1396نتایج نشان داده است که مجذور خی نسبی  1/96و شاخص نابرازش آن برابر با  0/04است که
نشان دهنده روایی سازه قابل قبول برای پرسشنامه است .همسانی درونی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ
حاضر  0/79به دست آمد.
پرسشنامه دلبستگی به خدا :)M-SAS( 1این پرسشنامه توسط غباریبناب و حدادی کوهسار ( )1390طراحی و دارای  37گویه

یافته ها
در این پژوهش نهایتا  100نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد .میانگین سنی شرکتکنندهها  33سال و انحراف استاندارد  6/04بود.
 9درصد از شرکتکنندهها دارای مدرک زیر لیسانس و  91درصد شرکتکنندهها دارای مدرک باالتر از لیسانس بودند .از لحاظ تاهل نیز
 84درصد متاهل و  16درصد مجرد بودند .جدول  ، 1میانگین مربوط به متغیرهای پژوهش به همراه انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی
آنها نمایش داده شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
شفقت به خود

مهربانی نسبت به خود
قضاوت خود
بهشیاری
همانند سازی افراطی
اشتراکات انسانی
انزوا
کل
درون فردی
بین فردی
سازگاری
مدیریت استرس
خلق و خوی

17
11/60
14/75
13/41
10/70
13/91
86/57
88/09
73/76
63/64
37/82
45/80

3/60
3/37
3/87
2/93
3/37
2/80
12/87
10/04
9/80
7/75
8/05
6/54

-0/17
0/16
-0/03
0/23
0/39
0/06
-0/30
-0/34
-0/47
-020
-0/23
-0/84

-0/51
-0/56
-0/39
-0/08
-0/10
-0/48
-0/58
0/14
0/48
0/26
-0/51
1/06

هوش هیجانی

1 Attachment to God Questionnaire
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متغیر

مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی
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است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت هفت درجهای (عدم توافق خیلی شدید= 1تا توافق خیلی شدید= )7است.
تحلیل عاملی پرسشنامه نشان داد که  4عامل فرعی در این پرسشنامه وجود دارد که در زیر دو عامل اساسی (برداشت درونی از خود و
برداشت درونی از خدا) خالصه میشوند :این عوامل دقیقاً با مبنای نظری دلبستگی توافق دارد و نشاندهنده روایی درونی پرسشنامه و
شاخص روایی سازه و هماهنگی پایگاه تئوریکی آن است .چهار عامل اساسی پرسشنامه عبارتاند از «پایگاه امن»« ،پناهگاه مطمئن» بودن
موضوع دلبستگی« ،جوار جویی» به موضوع دلبستگی در مواقع استرسزا و «اعتراض به جدایی» موضوع دلبستگی .این چهار عامل عملکرد
فرایند و سیستم دلبستگی در زیر د و الگوی درونی کاری یعنی الگوی کاری درونی از خود دیگری (خدا) جا میگیرند و نشاندهندۀ سلسله
مراتبی بودن عوامل پیدا شده در پرسشنامه میباشند .در پژوهش غباری بناب و حدادی کوهسار ،)1390( ،پایایی این پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای بعد الگوی درونی از خدا  0/90و برای الگوی درونی از خود  0/85است .همسانی درونی این پرسشنامه نیز با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در عامل پایگاه امن  ،0/88پناهگاه مطمین  ،0/93عامل اعتراض به جدایی  0/86و عوامل جستجوی
مجاورت  0/90بوده است .پایایی فرم اصلی پرسشنامه دلبستگی به خدا توسط غباری بناب و حدادی کوهسار ( )1390برای سبکهای
اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد با کل مقیاس به ترتیب  0/86و  0/84گزارش شده است .همسانی درونی پرسشنامه در این پژوهش
با استفاده از روش آلفای کرونباخ حاضر  0/83به دست آمد.
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کل
جوارجویی
پناهگاه امن
پایگاه امن
اعتراض به جدایی
ادراک مثبت از خود
ادراک مثبت از خدا
کل

دلبستگی به خدا

305/79
8/03
13/45
13/19
12/57
10/31
8/67
69/11

30/66
1/58
2/10
2/53
2/50
2/38
1/82
7/55

0/78
0/30
0/47
0/81
0/64
0/46
1/02
-0/12

-0/40
-1/38
-0/59
-0/32
-1/32
-0/33
-1/01
-0/48

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین مربوط به متغیرهای پژوهش به همراه انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی آنها
نمایش داده شده است .مقدار آماره چولگی و کشیدگی در بازه ( ) -2 ،2قرار دارد و این نشان از قابل قبول بودن این مقادیر برای نرمال
بودن دادههای این متغیر است.
در این پژوهش برای بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با شفقت به خود از همبستگی پیرسون استفاده شد .برای تعیین
نقش هوش هیجانی و دلبستگی به خدا در پیش بینی شفقت به خود از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .در جدول  2ماتریس
همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش با شفقت به خود
هوش هیجانی
دلبستگی به خدا
شفقت به خود

**0/40
**0/57

**0/41

-

()p>0/01(،* )p>0/05

**

همانطوری که در جدول  2مشااهده میشاود ،نتایج نشاان داده اسات که بین دلبساتگی به خدا با شافقت به خود میزان همبساتگی  0/41و
بین هوش هیجانی با شافقت به خود میزان همبساتگی  0/57اسات .به عبارتی متغیرهای هوش هیجانی و دلبساتگی به خدا با شافقت به
خود رابطه مثبت و معناداری ( )p>0/01داشاتند .بدین معنا که با افزایش نمرات در متغیرهای هوش هیجانی و دلبساتگی به خدا ،نمرات
در شافقت به خود نیز افزایش می یابد .قبل از انجام تحلیل رگرسایون ،نرمال بودن متغیر مالک (شافقت به خود) ،اساتقالل خطاها و هم
خطی متغیرهای پیش بین مورد بررسای قرار گرفت .نتایج آزمون کلموگروف اسامیرنف با (آماره  0/199و  )p<0/05نشاان از نرمال بودن
متغیر شاافقت به خود اساات .طبق آماره دوربین واتسااون که محدوده قابل قبول آن  1/5تا  2/5اساات ،در تحقیق حاضاار میزان آن برای
متغیرهای پیشبین در پیشبینی شافقت به خود ( ،) 1/87حاکی از اساتقالل خطاها اسات .یکی از شاروط دیگر صاحت رگرسایون خطی،
عدم هم خطی متغیرهای پیش بین است و معیار سنجش این شرط ،عامل تورم واریانس است .چنانچه این عامل عددی کمتر از  10داشته
باشااد عدم هم خطی متغیرها تأیید می شااود .در پژوهش حاضاار ،عامل تورم واریانس در تمامی متغیرها کوچکتر از  10اساات و عدم هم
خطی تأیید میشود.
مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

t

sig

SE

بتا

مقدار ثابت

11/69

12/05

-

3/141

0/001

هوش هیجانی

0/203

0/037

0/483

5/466

0/001

دلبستگی به خدا

0/368

0/151

0/216

2/441

0/016

بتا

R
0/36

R

0/60

] [ DOR: 20.1001.1.2383353.1401.11.3.10.1

جدول  .3تحلیل رگرسیون شفقت به خود بر اساس هوش هیجانی و دلبستگی به خدا
2
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متغیرها

هوش هیجانی

دلبستگی به خدا

شفقت به خود
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود هوش هیجانی میتواند  0/48درصد ( ) P>0/001و دلبستگی به خدا  0/21درصد (>0/016
 )Pاز واریانس متغیر شفقت به خود در بین معلمان خانم دبستانهای منطقه یک آموزشوپرورش شهر مشهد را پیشبینی کند .در این
پیشبینی بیشترین نقش مربوط به هوش هیجانی با ضریب بتای  0/48است.

بحث و نتیجهگیری

] [ Downloaded from frooyesh.ir on 2022-10-02
] [ DOR: 20.1001.1.2383353.1401.11.3.10.1

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا و هوش هیجانی در پیش بینی شفقت به خود زنان معلم شاغل در دبستان های
شهر مشهد بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین دلبستگی به خدا و شفقت به خود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این بدان معناست
که با افزایش نمرات افراد در دلبستگی به خدا ،شفقت به خود نیز افزایش می یابد .این یافته همسو با یافتههای پژوهشی موریس (،)2016
ورقصه ( ،)2015انجمنی و تکلوی ( )1398و باقریپناه و همکاران ( )1399همسو است.
در تبیین این یافته از پژوهش حاضر میتوان اذعان کرد که افراد با دلبستگی امن به خدا گزارشهای کمتری از اضطراب ،افسردگی،
بیماریهای روانی و در نتیجه رضایت بیشتری از زندگی داشته اند .دلبستگی به خدا به تنظیم پریشانی و بهبود دیگر احساسات منفی
دریافته شده کمک میکند .همچنین ،به نظر میرسد که روابط ایمن مثبت با خدا ،با سطح پایینتری از استرس در ارتباط است (موریس،
 .)2016مفاهیم مثبت در دلبستگی ایمن به خدا و اتصاالت منفی با دلبستگیهای نا ایمن بهویژه ،به خوبی درباره متغیرهای مقابله با
استرس عمل میکند .دلبستگی به خدا اگر به صورت ایمن صورت بگیرد این باور را در فرد ایجاد میکند که خدا بهطور کلی مهربان و
پاسخگوی نیازها است .رابطه فرد با خدا همیشه راحت است و فرد بسیار خوشحال و راضی است .همین به وجود آمدن احساس مثبت و
ایمن در فرد میتواند زمینه ساز مهربانی و توجه درست به خود شود که باعث ارتقا شفقت به خود در فرد خواهد شد .در دلبستگی به خدا
این احساس می تواند به وجود آید که ما به جایی امن و فراتر از تصور پناه میبریم و دلبسته آن میشویم و با خودمان آرامتر و مهربانهتر
رفتار میکنیم که این امر باعث میشود به این موضوع پی ببریم که همه مردم ناقص هستند و همه مردم زندگی ناقص دارند .به جای
آشفته بودن ،با خودمان مهربان باشیم.
همچنین نتایج نشان داده است که ،هوش هیجانی با شفقت به خود به صورت مثبت و معناداری رابطه دارد؛ یعنی با افزایش نمرات
افراد در متغیر هوش هیجانی ،نمرات افراد در شفقت به خود نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج پژوهشهای افشانی و ابویی (،)1396
خدابخشی کوالیی و همکاران ( ،)1398هفرنان و همکاران ( ،)2010شنیووا و همکاران ( )2014و دی فابیو و ساکلوفسکو ( )2021همسو
است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که افرادی که هوش هیجانی پایینتری دارند ،در مواجهه با استرس زندگی ،سازگاری و انطباق
ضعیف تری خواهند داشت و در نتیجه بیشتر به پیامدهای منفی زندگی مبتال میشوند .برعکس ،افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند
سبک زندگی خود را به گونهای ترتیب می دهند که پیامدهای منفی کمتری را تجربه کنند؛ و در ایجاد و حفظ روابط کیفی باال نیز مهارت
دارند .هوش هیجانی شامل عناصر درونی است هم بیرونی .عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ،خودانگاره ،احساس استقالل و ظرفیت،
خودش کوفایی و قاطعیت است .عناصر بیرونی شامل ظرفیت فردی ،سهولت در همدلی و احساس مسئولیت میشود .همچنین شامل ظرفیت
فرد برای قبول واقعیات ،انطعافپذیری ،توانایی حل مشکالت هیحانی و توانایی مقابله با استرس و تکانهها میشود .هوش هیجانی مناسب
و باال با سالمت روانی و کیفیت زندگی بهتری نیز در ارتباط است و همین مسئله دوباره با ارتقا شفقت به خود در ارتباط است .شخصی که
شفقت به خود دارد ،سالمتی و بهزیستی روانی بیشتری نیز دارد .در حقیقت فرد را با مالیمت برای تغییرات زندگی ترغیب مینماید و
الگوهای رفتاری نادرست را تعدیل میکند (نف و جرمر .)2017 ،معلمانی که از هوش هیجان خوبی در ارتباط با دیگران برخوردارند ،هنگام
کار کردن سعی میکنند با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبلی ،کنترل چگونگی این فرآیند و ایجاد محیط
یادگیری مناسب مطالب را یاد بگیرند و عملکرد خود را باال ببرند .معلمهایی که هوش هیجانی در آنها باالست نسبت به خود خودآگاهی
یا آگاهی از خویشتن دارند یعنی اینکه نقاط قوت و ضعف خود ،انگیزهها و ارزشهایشان و نیز تأثیری را که روی دیگران دارند میشناسند.
همچنین آنها میتوانند رفتارهای خود را به نحو درستی تنظیم کنند و تکانهها و انگیزههای لحظهای و خلق خود را در وضعیت مختلکننده
و مزاحم ،کنترل کرده یا جهت آنها را تغییر دهند .هوش هیجانی باال باعث میشود که در افراد انگیزش و خودانگیزشی ارتقا پیدا کند و
همچنین با افراد دیگر همدلی داشته باشند و وضعیت احساسی دیگران را درک کنند و بتوانند از دریچهی چشم آنها جهان را ببینند .این
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عوامل به نوعی مهربانی داشتن به خود و درک درست نسبت به خود بدون دیدگاه قضاوتی را بهبود خواهند بخشید و در راستای شفقت
ورزی به خود عمل میکنند .همچنین ارتقا هوش هیجانی و تقویت آن نگرش مبتنی بر اینکه تجربیات فرد بخشی از تجربیات همه افراد
است را بهبود میبخشد و این مسئله باعث میشود که دیدگاه متعادلتری نسبت به افراد دیگر داشته باشند و تجربیات و احساسات خود
را بدون بزرگنمایی آنها بروز دهند.
بنابراین به صورت کلی می توان اینگونه بیان کرد که دلبستگی به خدا و هوش هیجانی با شفقت به خود ارتباط دارد و میتواند
پیشبینی کننده شفقت به خود باشد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این مورد اشاره کرد که این پژوهش محدود به معلمان خانم دبستانهای منطقه یک
آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400بودند همچنین محدودیت دیگر این پژوهش میتوان به شیوه نمونهگیری در
این پژوهش که به صورت در دسترس است اشاره کرد .با توجه به محدودیتهای پژوهشی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی این
پژوهش بر روی مردان و جامعه آماری مختلف و با نمونهگیری تصادفی استفاده شود.
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