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تاریخ دریافت مقاله1395/2/18 :
تاریخ پذیرش مقاله1395/10/13 :

پرسشنامهی شفقت به خود (فرم کوتاه)

يهای روانسنجي نسخ هی ایراني
ویژگ 
4

سجاد خانجاني ،1دکتر علي اکبر فروغي* ،2دکتر خيراله صادقي ،3دکتر سيدعبدالمجيد بحرینيان

 .1دانشجوی دکترای تخصصي روانشناسي باليني ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستيتو روانپزشکي تهران) ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران
 .2دکترای تخصصي روانشناسي باليني ،استادیار گروه روانشناسي باليني ،دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ،ایران
 .3دکترای تخصصي روانشناسي باليني ،استادیار گروه روانشاسي باليني ،دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ،ایران
 .4دکترای تخصصي روانشناسي باليني ،دانشيار گروه روانشناسي باليني ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :با ظهور موج سوم درمانهاای شاناختي -رفتااری کاه عمادت با مبتناي بار ذهای آگااهي و پاذیرش هساتند« ،شافقت»
( )compassionو «شفقت به خود» ( )self compassionنيز مورد توجه و مطالعاه قارار گرفتاه اسات .ساا ه شافقت باه خاود را
نخستيی بار کریستيی نف ( ) 2003تعریف کرد و ابزارهایي برای آن معرفي کرد .پژوهش حاضر به منظور تعييی ساختار عاملي ،روایي و
پایایي فرم کوتاه مقياس شفقت به خود انجام شد تا ابزار مناسبي برای کاربرد در کار باليني و تحقيق ،به متخصصاان و محققاان حاو ه
سالمت روان معرفي شود.
مواد و روشها :به منظور بررسي ویژگيهای روانسنجي و تحليل ساختار عااملي ایای مقيااس 210 ،نفار ( 103پسار و  107دختار) ا
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران به شيوه نمونهگيری در دسترس انتخاب شد .همچنيی ا آ مودنيها خواسته شاد
که مقياسهای شرم بيروني ،عاطفهی منفي و کمالگرایي را تکميل کنند .برای تحليل دادهها ا نرم افزار ليازرل و  SSPS-18اساتفاده
شد .آلفای کرونباخ ،ضریب همبستگي و تحليل عاملي تأیيدی محاسبه شد.
یافتهها :نتایج تحليل عااملي تأیيادی ا سااختار  3عااملي مقيااس شافقت باه خاود در نمونا هی ایراناي حمایات کارد (،CFI=0/89
 .)RMSEA=0/08 ،NFI=0/84مقياس شفقت به خود همبستگي منفي و معناداری با کمالگرایي ( )-0/33و عاطفهی منفاي ()0/38
و شرم بيروني ( )-0/21داشت .همچنيی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس و عاملهاای «خودمهربااني -خاود قاااوتي»« ،تجرباه
مشترک بشری -انزوا» و «ذهیآگاهي -همانندسا ی افراطي» به ترتيب  0/71 ،0/68 ،0/79و  0/86بدست آمد.
ویژگيهای روانسنجي مناسبي در جامعهی دانشجویي دانشگاه علوم پزشاکي بهشاتي برخاوردار

نتيجهگيری :مقياس شفقت به خود ا
است .در مطالعاتي که فقط به نمر هی کل شفقت به خود نيا است ا فرم کوتاه ایای پرسشانامه مايتاوان اساتفاده کارد .همچنايی در
تحقيقاتي که ال م است ا نمونههای باالیي استفاده شود ،تعداد پرسشنامهها یاد است یا در موقعيتهای درماني کاه نياا باه باا نگری
مکرر شفقت به خود است ،استفاده ا فرم کوتاه ميتواند مفيد باشد.
واژگان کليدی :اعتبار ،پایایي ،تحليل عاملي تأیيدی ،شفقت به خود
Khanjani S, Foroughi AA, Sadghi K, Bahrainian SA. Psychometric properties of Iranian version of self-compassion
scale (short form). Pejouhandeh 2016;21(5):282-289.

مقدمه

1

شفقت به خود مفهوم نسبتاب جدیدی در مينههاای بااليني،
شخصيت و روانشناساي اجتمااعي اسات کاه در حاال حاضار
عالقهی یادی به خود جلب کرده است ( .)1ا سال  2003که

 Neffسا ه شفقت به خاود را تعریاف کارد و ابزارهاایي بارای
سنجش آن ارایه داد ،بيش ا  200مقاله و پایاانناماه باه ایای
*نویسناده مسؤول مکاتبات :دکتر علي اکبر فروغي؛ دکترای تخصصي روانشناسي
باليني ،استادیار گروه روانشناسي باليني ،دانشگاه علاوم پزشاکي کرمانشااه ،ایاران؛
پست الکترونيكforoughi_2002@yahoo.com :

موضوع پرداختهاند ( )2003( Neff .)2شفقت به خاود را ایای
گونه تعریف ميکند« :گشوده بودن و همراه شدن با رناجهاای
خود ،تجربهی حس مراقبت و مهرباني نسبت باه خاود ،اتخااذ
نگاارش غياار قااااوتي و همااراه بااا درک و فهاام نساابت بااه
بيکفایتيها و شکستهای خود و تشخيص اینکه تجرب هی فرد

بخشي ا تجربهی بشری است» .شفقت به خود در ماانهاای
درد و شکست بهتر مشخص ميشود (.)3
 Neffسه مؤلفه را برای شفقت به خود در نظر گرفته اسات
که ارتباط دروني با هم دارند .در مفهومبندی  Neffهر مؤلفاه
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لطفاب به ایی مقاله به صورت یر استناد نمایيد:

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

روانسنجي مناسبي برای فرم کوتااه شافقت باه خاود گازارش
کردند .همچنيی در تحليل عاملي که صورت گرفت مؤلفههاای
شفقت به خاود در فارم کوتااه نياز تأیياد شاد Neff .توصايه
ماايکنااد ماااني کااه محققااان بخواهنااد در تحقيقااات خااود
لفههای شفقت به خود را بررسي کنند ،ا فرم بلند اساتفاده
مؤ 
کنند ،اما اگر نمره کل شفقت به خود برای آنها اهميت داشاته
باشد ،ا فرم کوتاه ميتوانند استفاده کنند ( .)11همچنيی فرم
کوتاه در برخي ا موقعيتهاا کاه بارای اساتفاده ا فارم بلناد
محدودیتهایي وجود دارد ميتواند مفيد باشد .برای مثاال ،در
تحقيقاتي که ا نمونههاای بااالیي اساتفاده مايشاود ،تعاداد
پرسشنامهها یاد است یا در موقعيتهای درماني کاه نياا باه
با نگری مکرر شفقت به خاود اسات ،ا فارم کوتااه مايتاوان
استفاده کرد (.)11
در ایران سا هی شفقت باه خاود توجاه یاادی را ا ساوی
محققان حو هی روانشناسي باه خاود جلاب کارده اسات ،باه
طوری که فرم بلند پرسشنامهی شافقت باه خاود در چنادیی
مطالعه به طور مستقل مورد بررسي قرار گرفته و ویژگايهاای
روانساانجي مناساابي باارای آن ذکاار شااده اساات (.)12-14
همچنيی بسياری ا تحقيقات دیگری که در ایران باه بررساي
نقااش شاافقت بااه خااود در ارتباااط بااا آساايبشناسااي روانااي
پرداختهاند ا نمر هی کل فرم بلند پرسشنامهی شفقت به خود
استفاده کردهاند ( ،)15-17در حالي کاه اگار فارم کوتااه ایای
پرسشنامه ا ویژگيهای روانسنجي مناسبي برخاوردار باشاد و
هدف محقق بررسي تأثير نمر هی کلي شافقت باه خاود باشاد
مي توان ا فرم کوتاه استفاده کرد .ایی تحقيق در کل به دنبال
پاسخگویي به سؤاالت یر است :آیا ساختار عااملي فارم کوتااه
مقياس شفقت به خود در نمون هی ایراني تأیياد مايشاود آیاا
ایی مقياس ا ویژگيهای روانسنجي مناسبي در نموناه ایراناي
برخوردار است

مواد و روشها
جامعه و نمونه پژوهش حاضر شامل کليه دانشجویان مقاطع
کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه علاوم پزشاکي
شهيد بهشتي بود .برای تعييی حجم نمونه یاك ساؤال بسايار
مهم در تحليل عاملي تعييی حاداقل حجام نموناه ال م بارای
گردآوری دادههای مربوط باه مادلیاابي معاادالت سااختاری
است .کالیی ( )2010معتقد است در تحليل عااملي اکتشاافي
برای هر متغير  10یا  20نمونه ال م اماا حاداقل حجام نموناه
 200قابل دفاع است .اماا در تحليال عااملي تأیيادی حاداقل
حجم نمونه براساس عاملها تعييی ميشود نه متغيرهاا (.)18

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07

دو بخش را شامل ميشود و در برابر هر جنبا هی یاك مؤلفاه،
نبهی منفي قرار ميگيرد .ایای ساه مؤلفاه باه صاورت یار
ج 
هستند :الف) مهربان بودن و درک خود در برابر خاود قاااوتي
ب) در نظر گرفتی اشتباه به عنوان بخشي ا شارایط و تجرباه
گسترده بشری یا منفرد دانستی خود ج) نگریستی باه افکاار و
احساسهای دردناک همراه با ذهیآگاهي به جای اجتنااب یاا
همانند سا ی مفرط با آنها ( .)4خود مهرباني به ایی اشاره دارد
که فرد به جای اینکه به طور شدیدی نسبت به خود انتقادگر و
قااوتي باشد ،گارایش باه درک و مراقبات ا خاود را داشاته
باشد .حس تجربه مشترک بشری شاامل تشاخيص ایای نکتاه
ميشود که همهی انسانها کامل نيستند ،شکست ميخورناد،
اشتباه ميکنند و در رفتارهای ناسالمي درگيار مايشاوند (،3
 .)5آخریی جنبه مثبت شفقت باه خاود ،ذهایآگااهي اسات.
کابات یی ذهیآگاهي را به صورت معطاوف کاردن توجاه باه
شيوهای خاص تعریف کرده است .ا نظر او ایای شايوه خااص
سه ویژگي دارد :متمرکز بر مان حال ،هدفمناد و غيرقاااوتي
است ( .)6شواهد رو افزوني نشان ميدهد که شفقت باه خاود
با بهزیستي روانشناختي رابطه دارد و به عنوان عامل محافظتي
مهمي در نظر گرفته ميشود کاه تاابآوری هيجااني را ارتقاا
ميدهد .یافتههای قوی نشان ميدهد که شفقت به خود باالتر،
با اضطراب و افسردگي کمتری همراه است ( .)7تحقيقاتي کاه
در مورد شفقت به خود صاورت گرفتاه نشاان داده اسات کاه
شفقت به خود به طور مثبتي با رضایت ا نادگي ،شاادکامي،
خوشبيني ،خرد ،ابتکار شخصي ،خالقيت و به طاور منفاي باا
افسردگي ،اضطراب ،عاطفه منفي ،نشاتخوار ذهناي و سارکوب
فکر رابطه دارد ( .)3،8،9ا سوی دیگار ،باا ظهاور ماوج ساوم
درمانهای شناختي-رفتاری که عمدتاب مبتني بر ذهیآگااهي و
پذیرش هستند« ،شفقت» و «شفقت به خود» نيز مورد توجاه
و مطالعه قرار گرفته است .در واقع ،درماانگران ال م اسات کاه
پذیرش و شفقت به خود را به عنوان جنبههای کليدی درماان
ارتقا دهند (.)10
برای ار یابي شفقت به خاود معماوالب ا فارم بلناد مقيااس
شفقت به خود استفاده ميشود .ایی پرسشنامه  26ساؤال دارد
و مؤلفههایي را که  Neffبرای شفقت به خاود در نظار گرفات
(خودمهرباني -خود قاااوتي ،تجرباه مشاترک بشاری -انازوا،
ذهیآگاهي -همانندسا ی افراطاي) را مايسانجد .بارای ایای
مقياس ویژگيهای روانسنجي مناسبي گزارش شده اسات (.)3
 Raesو همکاران ( )2010فرم کوتاه مقياس شفقت به خود را
ساختند که ا  12سؤال تشکيل شده است و برای هر جنباه 2
سؤال لحاظ شده است .آنهاا در مطالعا هی خاود ویژگايهاای

سجاد خانجاني و همکاران283 /

 /284دوماهنامه پژوهنده

ایی مقياس توسط فروغي و همکااران ( ،)1394ماورد بررساي
قرارد گرفات .نتاایج پاژوهش آنهاا ا سااختار  3عااملي شارم
بيرونااي در نموناار ایرانااي حمایاات کاارد (،RMSEA=0/09
 .)CFI=0/96 ،NFI=0/94همچناايی ضااریب آلفااای کرونباااخ
برای کل مقياس و عاملهاای «احسااس حقاارت»« ،احسااس
پوچي» و «شرم در ماورد اشاتباه کاردن» باه ترتياب ،0/93
 0/71 ،0/92و  0/75بدست آمد (.)22
مقياس عاطفه منفي :ا مقيااس عاطفاههاای مثبات و منفاي
واتسون و همکاران ( )1988که شامل  20آیاتم اسات گرفتاه
شد .خرده مقياس عاطفه منفي شامل ده آیاتم باوده کاه روی
یك مقياس پانج درجاهای ( =1بسايارکم تاا  =5بسايار یااد)
رتبهبندی مايشاود .ضاریب آلفاای کرونبااخ  0/87و پایاایي
با آ مایي با فاصل هی  8هفتهای 0/71 ،است .همبساتگي آن باا
پرسشنام هی افساردگي باك  0/58و باا پرسشانامه اضاطراب
آشکار ا پرسشنام هی اضطراب آشکار -پنهاان 0/51 ،گازارش
شده است ( .)23بخشيپور و دژکاام ( ،)1384در پژوهشاي باا
استفاده ا تحليل عاملي تأیيدی و الگویابي معادالت ساختاری،
صحت عاملي و روایي سا ه مقياس عاطفه مثبت و منفاي را در
یك نمونهی  255نفری دانشجوی مبتال به اختالالت افسردگي
و اضطرابي بررسي کرده و نشاان دادناد کاه الگاوی دو عااملي
برا ندهتریی الگو است ( .)p>0/01ا لحاظ روایي نيز با کماك
ایی ابزار به خوبي ميتوان بيماران ماطرب و افسرده را ا هام
جدا کرد ( .)p>0/05اعتبار ایی مقيااس  0/87اسات ( .)24در
ایی پژوهش ا مقياس فرعي عاطفهی منفي استفاده شد.
مقياس کمالگرایي اهوا  :ایی مقياس یك ابزار خود گزارشاي
 27سؤالي است که با اساتفاده ا روش ليکارت باا نمارههاای
صفر= هرگز =1 ،به ندرت =2 ،گاهي =3 ،اغلب اوقات بارای هار
سؤال نمرهگذاری ميشود .به منظور باه دسات آوردن نمار هی
کلي کمالگرایي نمرات تمامي سؤالها با هم جمع مايشاوند.
کمالگرایاي اسات.

نمرههای باالتر نشاندهند هی سطوح باالی

ضااریب آلفااای کرونباااخ آن  0/89و پایااایي با آ مااایي آن بااا
فاصاالهی چهااار هفتااهای  0/68گاازارش شااده اساات .ضاارایب
همبستگي پيرسون نشان داد که بيی نمرههای آ مودنيهاا در
مقياس کمالگرایاي و پرسشانامه عازتنفاس کاوپر اساميت
( ،)r=0/39پرسشنامه شاکایت جساماني )r=0/41( SCL-90
همبستگي وجود دارد (.)25

یافتهها
تعداد  210دانشجو با دامنه سني  32-18ساال و مياانگيی
سني  39/2±10/22در ایی پژوهش شارکت کردناد کاه 131
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اگر ا مدلیابي معادالت سااختاری اساتفاده شاود ،حادود 20
نمونه برای هر عامل (متغيار پنهاان) ال م اسات ( .)19حجام
نمونه توصيه شده بارای تحليال عامال تأیيادی حادود 200
نمونه برای ده عامل توصيه شده است ( .)20،18بر ایی اسااس
نمونهی پژوهش شامل  210نفر ( 103پسار و  107دختار) ا

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشاتي تهاران بودناد
که شيوه نموناهگياری در دساترس انتخااب شادند .ابزارهاای
پژوهش و ویژگيهای آنها در یر آمده است:
مقياس شفقت به خود (فرم کوتااه) :ایای مقيااس شاامل 12
گویه است که پاسخهای آن در یك دامنه  5درجاهای ليکرتاي
ا ( 1تقریباب هرگز) تا ( 5تقریباب هميشه) قارار مايگيرناد .ایای
مقياس شامل پرسشهایي مانند « ساعي مايکانم نسابت باه
جنبههایي ا شخصيتم که دوست ندارم ،صبور باشام و آنهاا را
درک کنم» است .ایی مقياس ساه مولفا هی دو قطباي را در 6
یاار مقياااس مهرباااني بااا خود/خااود -قااااوتي (معکااوس)،
ذهاایآگاااهي /همانندسااا ی افراطااي (معکااوس) و اشااتراکات
انساني /انزوا (معکوس) اندا هگيری ميکند .فرم کوتااه باا فارم
بلند همبستگي باالیي ( )r=0/97دارد و پایاایي ()reliability
با آ مایي  0/92گزارش شده اسات ( .)11مقيااس شافقت باه
خااود پااس ا ترجمااه بااه بااان فارسااي ،توسااط چنااد نفاار ا
دانشجویان دکتری روانشناسي باليني مورد با بيني قرار گرفت.
سپس ا دو کارشناس بان انگليسي خواسته شد تاا آن را باه
بان اصلي ترجمه کنناد .ماتی ترجماه شاده باا ماتی اصالي
مقایسه شد و اشاکالهاای آن ماورد بررساي قارار گرفات .در
مرحله بعد مقيااس روی نموناهای متشاکل ا  20نفار اجارا و
مشکالت موجود در آن اصالح شد .پس ا اتمام مراحل مقياس
نهایي برای اجرا روی نمونه مذکور آماده شد.
مقياس شرم بيروني :ایی مقياس یك ابازار خاود گزارشاي 18
آیتمااي اساات کااه توسااط گااروس و همکاااران ( )1994باارای
اندا هگيری شرم بيروني ساخته شده و ا مقياس شارم دروناي
اقتباس شده است .هرگزینه شامل مواردی مانند« :دیگران مارا
در سطح خودشان نميبينند»« ،فکر ميکنم دیگران ميتوانناد
عيبهای مرا بفهمند» است که با اساتفاده ا روش ليکارت باا
نمرههای  =0هرگز =1 ،به ندرت =2 ،گااهي اوقاات =3 ،اغلاب،
 =4تقریباب هميشه برای هر گزینه نمرهگذاری ميشاود .پایاایي
ایی ابزار باال است به گونهای که آلفای کرونباخ  0/94و پایاایي
با آ مایي  5هفتهای آن  0/94گزارش شده است .ایی مقيااس
همبستگي متوسط با ار یابي منفي ا ترس و همبستگي بااالتر
با سایر ابزارهای اندا هگيری شارم در جمعياتهاای بااليني و
دانشجویان داشته است ( .)21در ایران ویژگيهای روانسانجي

پرسشنامهی شفقت به خود (فرم کوتاه)

نسخهی ایراني

يهای روانسنجي
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نفر ( )%62/4کارشناسي 53 ،نفر ( )%25/2کارشناسي ارشاد و
 26نفر ( )%4/12دکترا بودند .در نمره کل و عامل دوم و عامال
يدار مشااهده نشاد
سوم بيی دختاران و پساران تفااوت معنا 

( ،)p<0/05اما در عامال اول بايی دختاران و پساران تفااوت
يدار مشاهده شد (p>0/05؛ جدول .)1
معن 

جدول  .1مقایسه نمرات شفقت به خود در دختران و پسران.

نمره کل
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم

جنس

تعداد

ميانگيی

انحراف استاندارد

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

107
103
107
103
107
103
107
103

36/90
36/75
12/56
11/54
12/69
12/89
11/56
12/32

7/44
7/55
2/99
3/77
3/42
2/97
2/66
2/83

برای تعييی کفایت نمونه ،آ مون کرویت بارتلات و شااخص
کایزر -مير -اوکليی استفاده شد .آ مون کرویت بارتلات نشاان
داد که آماره خي دو برابار باا  524و ساطح معنااداری 0/001
است .شاخص کایزر -مير -اوکلايی مقادار  0/78را نشاان داد.
ایی دو نتيجه بيانگر کفایت نمونه و شاخصهاای خاوبي بارای
مناسب بودن به کارگيری تحليل عاملي هستند .پس ا اجرای
تحليل عاملي 3 ،عامال ا کال مقيااس اساتخراج شاد کاه در
مجموع  %51/8ا کل وایانس شفقت به خود را تبييی کردناد.
 4گویااه در عاماال اول قاارار گرفتااهانااد کااه  %22/3ا وایااانس
مشاهده شده را تبييی مايکناد 4 .گویاه روی عامال دوم و 4
گوی هی دیگر بر روی عامل سوم قرار گرفتهاند که به ترتيب هر

انحراف استاندارد
ا ميانگيی
0/72
0/74
0/29
0/37
0/33
0/29
0/26
0/28

T

Df

Sig.

-0/144

208

0/88

-2/16

208

0/03

0/45

208

0/65

1/75

208

0/08

یااك  %16/3و  %13/4ا واریااانس شاافقت بااه خااود را تبياايی
کردند (جدول  .)2جدول  3همبستگي ميان عاملها و نمارهی
کل پرسشنامه شفقت ا  0/71تا  0/79بود (جدول .)3
به منظور تأیيد عوامل استخراج شده ا مقيااس شافقت باه
خود ،مدل تحليل عاملي تأیيدی با استفاده ا نرم افازار ليازرل
اجرا شد .در روش تحليل عااملي دساتهی بزرگاي ا متغيرهاا
برداشته ميشود و به دنبال راهي برای کاهش یا خالصه کردن
آنها با استفاده ا دستهی کوچکتری ا عوامل یا مؤلفهها است.
شکل  1رابط هی شفقت به خود با خرده مقياسها و سؤالها را
نشان ميدهد .نتایج مربوط به شااخصهاای بارا ش مادل در
جدول  4آمده است.

جدول  .2تحليل عاملي پرسشنامه شفقت به خود.
عامل

ار ش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمي

آلفای کرونباخ

گویه

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم

2/98
1/7
1/5

22/1
16/3
13/4

22/3
38/4
51/8

0/79
0/71
0/68

9 ،7 ،3 ،1
12 ،11 ،6 ،2
10 ،8 ،5 ،4

عامل

1

2

 .1عامل اول
 .2عامل دوم
 .3عامل سوم
 .4نمره کل

**0/47
**0/32
**0/79

**0/55
**0/71

**0/74

-

p<0/01

χ2
133

df
51

**

χ2/ df
2/60

جدول  .4شاخصهای برا ش مدل سه عاملي شفقت به خود.
GFI
IFI
RMSEA
0.90
0.90
0.08

NFI
0.84

NNFI
0.86

CFI
0.89
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عاملها.
جدول  .3ضریب همبستگي 
3

4

پرسشنامهی شفقت به خود (فرم کوتاه)
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ویژگ 

 /286دوماهنامه پژوهنده

مهمتریی آماره برا ش ،آماره مجذور خي دو است .ایی آماره
ميزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و ماتریس بارآورد شاده را
نشان ميدهد .ایی آماره به حجم نمونه حساس است و بنابرایی
در نمونههای با حجم باال ،بر درجه آ ادی تقسيم ميشود و در

صورتي که کمتر ا  3باشد مناسب قلمداد ميشود .همانگوناه
که در جدول مشاهده ميشود ایی مقدار کمتر ا  3است .سایر
شاخصها نيز مناسب بودن مادل را تأیياد مايکنناد (مقاادیر
نزدیك به  0/90مطلوب است).

شکل  .1تحليل عاملي تأیيدی مقياس شفقت به خود( .عامل  ،1ذهی آگاهي در مقابل همانند سا ی افراطي؛ عامل  ،2مهرباني با خود در مقابل خود -قااوتي و عامل  ،3اشتراکات
انساني در مقابل انزوا)

جدول  .5همبستگي بيی شرم بيروني ،کمالگرایي ،عاطفه منفي و شفقت به خود.
متغير

1

شفقت به خود

_

شرم بيروني
کمالگرایي
عاطفه منفي
p<0/01

**

2
**

-0/21
_

3
**

4
**

-0/33

-0/38

**0/17

**0/51

_

**

-0/44
_

بحث
در ایی مطالعه اعتبار ،پایاایي و سااختار عااملي فارم کوتااه
مقياس شفقت به خود به منظور تهي هی نسخ هی فارساي ایای
مقياس در یك نمون هی دانشجویي بررساي شاد .نتاایج نشاان

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07

جهت بررسي روایي واگرا ( )divergent validityا مقياس
شرم بيروني ،کمالگرایي و عاطفه منفي استفاده شاد .باه ایای
صورت که ضریب همبستگي پيرسون ميان نمرات ایی ابزارهاا
و مقياس شفقت به خود محاسبه شد که نتایج آن در جدول 5
آمااده اساات .همااانطااور کااه در جاادول مشاااهده ماايکنيااد،
همبستگي بيی نمرات مقياس شفقت به خود و مقيااس شارم
بيروني ،کمالگرایي و عاطفه منفي منفي و معناادار اسات کاه
حاکي ا روایي واگرای مناسبي است.

پایایي با آ مایي مقياس شافقت باه خاود را باا اساتفاده ا
شاخص ضریب آلفای کرونباخ نشان مايدهاد .ضاریب آلفاای
کرونباخ برای عامل اول  ،0/79عامال دوم  0/71و عامال ساوم
 0/68به دست آمد .ا طرفي ،کل پرسشنامه شافقت باه خاود
دارای ضااریب اعتبااار  0/86بااود کااه نشااان دهنااد هی پایااایي
مناسب آ مون است .پایایي با آ مایي ،پاس ا اجارای مقيااس
شفقت به خود ميان آ مودنيها به فاصله یك هفته ،ا  50نفار
ا آنها با آ مون به عمل آمد سپس ضریب همبستگي پيرسون
ميان نمرات آ مون و با آ مون محاسابه شاد کاه  r=0/90باه
دست آمد که حاکي ا پایایي با آ مایي باال بود (.)p<0/001

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

که همهی انسانها کامل نيستند ،شکست مايخورناد ،اشاتباه
ميکنند و در رفتارهای ناسالمي درگير ميشاوند ( .)3باا ایای
وجود ،بسياری ا افراد در مان درد یا ناکامي احساس بریدگي
ا سااایر افااراد را دارنااد .چناايی افاارادی معتقدنااد کااه وجااود
خودشان ،شکستهایشان و هيجاانهایشاان شارمآور اسات و
اغلب باید خود واقعيشان را مخفي کنند و احساس مايکنناد
تنها آنها با بيکفاایتيهاا یاا شکساتهاا دسات و پنجاه نارم
ميکنند (.)4

مقياس شفقت به خود همچنيی ا همساني دروني مناسابي
برخوردار بود .ضریب آلفاای کرونبااخ بارای عامال اول ،0/79
عامال دوم  0/71و عاماال ساوم  0/68بااه دسات آمااد .پایااایي
با آ مایي در فاصلهی ماني یك هفته در یك نمونه  50نفاری
به عمل آمد و ضریب ( )r=0/90به دسات آماد کاه حااکي ا
پایااایي با آ مااایي باااال اساات ( .)p>0/001ایاای یافتااههااا بااا
یافتههای مطالعهی  Raesو همکاران ( ،)2011که به همساني

دروني  0/86برای فرم کوتاه پرسشنامه شفقت به خاود دسات
یافتند هماهن است ( ،)11همچنيی با یافتاههاای مطالعاهی
مؤمني و همکاران که همساني دروني  0/70و پایایي با آ مایي
 0/89در مدت  10رو ( ،)12مطالعهی خسروی و همکاران که
همساني دورناي  ،)13( 0/86و مطالعاهی عزیازی و همکااران
( ،)14که همساني دروني  0/78را گزارش کردند ،همسو است.
برای روایي واگرای مقياس شفقت به خاود ا مقيااسهاای
عاطفهی منفي ،کمالگرایي و شرم بيروني استفاده شاد .نتاایج

تحليلها نشان داد که شفقت باه خاود باا هما هی ایای ماوارد
همبستگي منفي و معناداری داشت .ایای یافتاههاا همساو باا
فراتحليل مكبث و گاملي ( )2012است که به اندا ه اثر باالیي
در مورد رابطه بيی شفقت باه خاود و آسايب شناساي رواناي
دست یافتناد ( .)10همچنايی باا ساایر مطالعااتي کاه نشاان
دادهاند شفقت به خود به طور منفاي باا افساردگي ،اضاطراب،

عاطفه منفاي ،نشاخوار ذهناي ،سارکوب فکار و کماالگرایاي
روانرنجورانه رابطه دارد ،هماهن است (.)3،7،28،9


نتيجهگيری
در مجموع ،فرم کوتاه مقيااس شافقت باه خاود ا سااختار
عاملي مناسبي برخوردار است و روایي واگرا و همساني مطلوبي
دارد .ایی مقياس در تحقيقاتي کاه ا پرسشانامههاای یاادی
استفاده ميشود مقرون به صرفه است .همچنايی در مطالعاات
باليني که ار یابي مکرر شفقت به خود ال م باشاد مايتاوان ا
ایی مقياس استفاده کرد .با ایی وجود ،در صاورتي کاه تحليال
مؤلفههای شفقت به خود مدنظر باشد ،توصيه ميشاود ا فارم
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دادند که ساختار  3عاملي ایی مقيااس (هار عامال دارای یاك
جنبه مثبت و یك جنبه منفي اسات) ا بارا ش قابال قباولي
برخوردار است (.)RMSEA=0/08 ،NFI=0/84 ،CFI=0/89
پس ا اجرای تحليل عاملي 3 ،عامل ا کل مقيااس اساتخراج
شد که در مجموع  %51/8ا کال وایاانس شافقت باه خاود را
تبييی کردند.
نتااایج حاصاال ا تحلياال عواماال نشااان داد کااه عاماال اول
 ،%22/3عاماال دوم  %16/3و عاماال سااوم  %13/4ا واریااانس
شفقت به خود را تبييی ميکنند .ایی یافتاههاا باا یافتاههاای
 Raesو همکاران ( ،)3( Neff ،)11ماؤمني و همکااران (،)12
خسروی و همکاران ( )13و عزیزی و همکاران ( )14هماهنا
است .در ایی تحقيقات نيز ایی سه عامل دو جنبهای (در کل 6
جنبه) به دست آمد .در مطالعهی حاضر مؤلفه اول شافقت باه
خود یعني ذهیآگاهي در برابر همانندساا ی افراطاي بايش ا
دیگر مؤلفهها ،شفقت به خود را پيشبيناي کارده اسات .ایای
یافته را اییگونه ميتوان تبييی کرد :برای اینکه نسبت به خود
شفقت داشته باشيم ،ابتدا باید متوجه شویم که متألم هساتيم.
تا به چيزی ذهیآگاه نشویم نمايتاوانيم آن را التياام بخشايم
( .)26البتااه در مفهااومبناادی  Neffا شاافقت بااه خااود،
ذهیآگاهي فقط یکي ا مؤلفههای شفقت به خود است .تمرکز

ذهیآگاهي بر تجربه دروني فرد (احساسهای بدني ،هيجانها،
افکار) است اما در شفقت به خود تمرکز بر خود فرد به عناوان
تجربهکننده است (.)3
گرمر ( ،)2009ارتباط بيی ذهیآگاهي و شفقت باه خاود را
اییگونه توصيف ميکند :ذهیآگاهي بيان ميکند کاه «درد را
احساس کی» و شفقت به خود ميگوید «در مان درد خاودت
را تسلي ده» ،دو شيوهای که با آنها نادگي خاود را ا صاميم
قلب در آغوش ميگياریم ( .)27دو عامال «خاود مهربااني در
برابر خود قااوتي» و «تجربه مشترک بشری در برابر انزوا» نيز
بخشي ا واریانس شفقت به خود را تبييی کردهاند .ایای یافتاه
با تحقيقات قبلي نيز هماهن اسات ( .)3،14خاود -مهربااني
شامل بخشش ،همدلي ،حساسيت ،گرمي و صبر نسبت به همر
جنبههای خود ا جمله اعمال ،احسااسهاا ،افکاار و تکاناههاا
است .افرادی که دیدگاه مهرباني با خود دارناد ،ار ش خاود را
نامشروط در نظر ميگيرند .خود مهرباني بار ایای نکتاه تأکياد
دارد که فرد حتي پس ا شکست ،مستحق عشاق ،شاادماني و
محبت است .در مقابل ،در خود -قااوتي فرد نسبت به خودش
خصاامانه ،پاار توقااع و انتقااادگر اساات .خااود قااااوتي اغلااب
بيرحمانه است ( .)4حس تجرباه مشاترک بشاری باه عناوان

سوميی عامل شفقت به خود ،شامل تشخيص ایی نکته ميشود
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.کل فرم بلند مقياس شفقت به خود مورد بررسي قرار گيرد

تشکر و قدرداني
ا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به خااطر
.شرکت در پژوهش حاضر کمال تشکر و قدرداني را داریم

 دوماهنامه پژوهنده/288

 در پژوهش حاضر ا دور هی مااني کوتااهي.بلند استفاده شود
 توصايه،برای ار یابي پایایي به شيوهی با آ مایي استفاده شاد
ميشود در مطالعات آیناده ا یاك دورهی مااني طاوالنيتار
 همچنيی پيشانهاد مايشاود در مطالعاات آتاي.استفاده شود
همبستگي عاملهای مقياس کوتاه شفقت به خود باا عاملها و
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