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چکیده
زمينه تنظیم و تعادل در هیجانها راهبردی است سازگارانه بفرای ایجفاد و سفازمان دادن هیجفانهفا کفه بفه
الگوی رفتارهای مراقبهای منجر مفیشفود و مفیتوانفد تفاثیر قابفل مالحظفهای در سفالمت و بهزیسفتی روان
شناختی دانشجویان داشته باشد .هدف پژوهش حاضفر بفا هفدف بررسفی روایفی ،اعتبفار و تحلیفل عفاملی
پرسشنامه خوددلسوزی نف ( )2113در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صورت گرفت .روش
در این پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلفهای نمونفهای
 353نفر ( 182پسر و  131دختر) از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشفنامه خوددلسفوزی را تکمیفل کردنفد.
روایی سازه و روایی عاملی این پرسشنامه ارزیابی شد و اعتبار این پرسشنامه نیز از طریفق همسفانی درونفی و
روش تنصیف (دو نیمه کردن) مورد بررسی قرار گرففت .یافته هاا تحلیفل عفاملی اکتشفافی نشفان داد کفه ایفن
مقیاس  6عامل دارد که  35/112درصد این سازه را تبیین میکند که حاکی از روایی سفازه ایفن مقیفاس اسفت و نتفایج
تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای آن نیز بیانگر برازش مطلوب این مقیاس است .ضرایب اعتبار ایفن مقیفاس بفا روش
آلفای کرونباخ  1/333و با روش دو نیمه کردن  1/36بفرآورد شفد .همبسفتگی بفین خفرده مقیفاسهفای خوددلسفوزی
نشان دهنده روایی همگرایی آن است .بحث و نتيجهگيری با توجه به نتایج پژوهش حاضر مفیتفوان اكعفان
داشت نسخه فارسی پرسشنامه خوددلسوزی در میان جامعه دانشجویان کارشناسی از اعتبار و روایی مطلفوبی
برخوردار است و میتوان از آن برای سنجش خوددلسوزی و در پژوهشهای روان شناختی بهره برد.
کلیدواژهها :خوددلسوزی ،اعتبار ،روایی ،تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی.
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مقدمه
خوددلسوزی 1مفهومی است که به معنی پییرش عاطفی رخدادهایی است کفه در درون مفا
رخ میدهد .زمانی که صفحبت از دلسفوزی انسفانها بفرای یکفدیگر بفه میفان مفیآیفد ،ایفن
موضوع امری بدیهی به نظر میرسد .اما وقتی درباره مفهوم خوددلسفوزی بحفث مفیشفود،
مساله متفاوت بوده و خوددلسوزی در نگاه اول از دلسوزی برای دیگران کمی پیچیده تر بفه
نظر میرسد .برای شناخت مفهوم خوددلسفوزی نخسفت بفه ایفن موضفوع مفیپفردازیم کفه
احساس دلسوزی برای دیگران توجه انسان را به این نکتفه معطفوف مفیکنفد کفه ففردی در
حال رنج بردن است و به خاطر تجربه رنفج وی احسفاس دلسفوزی مفیکنفیم و بفه عبفارتی،
درگیری احساسی و عاطفی به وجود میآید و به جفای قضفاوت و پیشفداوری دربفاره ففرد
آسیب دیده با مالیمت رفتار میشود و در واقع آن را دری مفیکنفیم (گرمفر .)2118 ،2در
همین راستا ،خوددلسوزی نوعی درگیر شدن کامل در فرایندهای ارزیابی خود (خواه مثبت
و خواه منفی) است و بر احساسات مهرورزانه ،دری و پفییرش خفود و تشفخیص احسفاس
مشتری انسانی متمرکز است .به واقع خوددلسوزی به این معنی است که در شرایط سفخت
به جای انتقادهای شدید ،مهرورزانه با خود رفتار و سازگارانه از خود مراقبت کند .انسان هفا
زمانی به سالمت روانی دست پیفدا مفیکننفد کفه دری صفحیح از تفالش و کوشفش خفود
داشته باشند و چنین دیدگاهی در یک فرد نشان دهنده این موضفوع اسفت کفه وی از خفود
مراقبت مینماید و ماهیت انسانی خود را پییرفته و اشفتباه و کامفل نبفودن یکفی از ویژگفی
مشتری تمامی انسانها اسفت .بنفابراین ،ایفن نگفرش باعفث مفیشفود ففرد خفود را در برابفر
شکست ها ،از دست دادنها و جا ماندن از آرمان ها ،خود را مورد سرزنش و مالمفت قفرار
ندهد و خود در برابر تجربیات ناخوشایند محافظت نماید (گرمر.)2118 ،
نف a( 3و )2113 bخوددلسوزی را شامل سفه م لففه دو قطبفی خودمهربفانی در مقابفل
خود قضاوتی4؛ حس مشتری انسانی در مقابل انزوا 5و كهن آگاهی در مقابفل بفیش هماننفد
سازی 6میداند .این م لفهها ممکن است با هم ترکیب شوند و ارتباط متقابل دو سویه با هفم
1. self-compassion
2. Germer
3. Neff, K. D
4. self-kindness versus self-judgment
5. Common-humanity versus isolation
6. mindfulness versus over identification

بررسي ويژگيهای روانسنجي مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجويان 63/

دارند .خوددلسوزی مستلزم احساس مهربانی نسبت بفه خفود اسفت کفه ناشفی از گشفودگی
خاطر فرد است که به وسیله قضاوت ها و پیشداوری های شدید مسدود نمفیشفود .همچنفین
در شرایط سخت روانی با تأکید بر حس مشتری انسانی بیش از آن که فرد منزوی شود ،بر
پیوستگی های اجتماعی تاکید دارد که نقش برجسفته ای در بهزیسفتی ففرد دارد؛ بفه عبفارت
دیگر ،حس مشتری انسانی مرکز و هسته خوددلسوزی است که متضفمن ایفن بیفنش اسفت
که همه انسانها دوچار اشتباه و درگیر رفتارهای ناسالم میشوند و فعالیفت هایشفان همیشفه و
الزاماً کامل نیست (تیرچ .)2111 ،1بنابراین ،خوددلسوزی به عنفوان یفک سفازه اساسفی ،بفر
تنظیم هیجانی متمرکز است و اساساً نوعی كهن آگفاهی اسفت (سفمایی و فراهفانی.)2111 ،
كهن آگاهی نگاه هوشیارانه و آگاهانه فرد است که به وی اجازه میدهد ،شرایط دردآور و
هیجان های زندگی را دری کند بدون اینکه به واسفطه آنهفا ریشفه کفن و سفرخورده شفود
(مارتین1333 ،2؛ نف 2113a ،و وب و ففورمن .)2113 ،3همچنفین كهفن آگفاهی حفالتی از
تعادل در هوشیاری است که احساسات و افکار انسان مورد تامل قرار میگیرد بفدون اینکفه
در مورد آنها اغراا و مبالغه داشته باشد .وقتی انسان ها آگاه و هوشفیار باشفند کفه فشفارها و
دردها چیزی است که همه انسانها تجربه میکنند ،کمتر در دام بیش هماننفد سفازی گرفتفار
میشوند.
امروزه خوددلسوزی یک روش جایگزین برای مفهوم نگرشهای سالم نسبت بفه خفود
است (نف .)2113a ،پژوهشها نشان دادهاند که خوددلسوزی مزیتهفای بهداشفت روانفی
مشابه عزت نفس دارد ،اما زیانهای آن بسیار کمتر از عزت نفس است(نف ،)2113a ،زیفرا
بر اساس مطالعات اخیر پژوهشگران دریافتهاند که برنامههفای آمفوزش عفزت نففس کفه در
برخی مدارس کشورهای دنیا به عنوان یک روش تشویق و ترغیب نگرش مثبفت نسفبت بفه
خود به کار میرود ،مورد انتقاد قرار گرفته است و استدالل آنها این است که تاکید بیش از
حد بر ارزیابی خود و ایجاد عالقه به خود ،احتمال دارد ،نادانسته باعفث رشفد نگفرش خفود
شیفتگی 4یا اختالل در مفهفوم خفود شفود (دامفون ،1335 ،5ففاین ،1331 ،6هویفت،1338 ،7
1. Tirch, D. D.
2. Martin, J. R.
3. Webb, J.B., & Forman, M.J.
4. self-narsism
5. Damon, W.
6. Finn, C. E.
7. Hewitt, J. P.
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مففک مففیالن ،سففینگ و سففیمونتا ،1331 ،1سففلیگمن ،1335 ، 2بففه نقففل از نففف ،هسففیه و
دیجیتریت ))2115( ،3و در برخی موارد به ایجاد رفتارهفای مسفاله برانگیفز ،ماننفد قلفدری،
پرخاشگری و خود بزرگ بینی کمک کند (باومیستر ،سمارت و بودین1336 ،4؛ کروکفر و
پاری ; 2111 ،5نف و پومیر.)2112 ،6
همچنین نظر بر این است که تجارب اولیه خانواده نقش کلیدی در رشفد خوددلسفوزی
یا عدم رشد آن دارد .گیلبرت )2115( 7استدالل میکند که خوددلسفوزی عمفدتاً ناشفی از
نظام دلبستگی است ،به طوری که افرادی که در محیطهای ایمن و مطمون رشد مفییابنفد و
حمایت را تجربه کردهاند و رابطه قابل اعتمادی با مراقبان خود داشته اند ،قادرنفد رفتارهفای
دلسوزانهتر و مهربانانهتری با خودشان داشفته باشفند .در مقابفل ،اففرادی کفه در محفیطهفای
تهدید آمیز و ناایمن رشد کرده اند و انتقادهفای شفدید ،پرخاشفگری و تجفاوز را از مراقبفان
خود دریافت کرده اند ،بیشتر به خودانتقادی تمایفل دارنفد (نفف .)2111 ،در همفین راسفتا،
نف و مک گهی )2113( 8دریافتند که انتقادها و سرزنش های والدین و روابط پفر تفنش در
خانواده با خوددلسوزی در میان اعضاء جوان خانواده رابطه منفی دارد اما آنانی که احسفاس
میکردند به وسیله والدینشان قابل پییرش و قابل اعتماد هستند ،آنها گزارش کردند کفه از
خوددلسوزی بیشتری برخوردارند .بنابراین ،بین دلبستگی ایمفن ،بفا خوددلسفوزی رابطفه ای
مثبت دارد ،در حالی که بین دلبستگی ناایمن و پریشفان بفا خوددلسفوزی رابطفه منففی دارد
(نف.)2113 ،
نف ( )2113 aدر پژوهشی دریافت که خوددلسوزی با کارکردهای روان شناسی مثبفت
و سالمت هیجانی رابطه دارد و یافته ها حاکی از آن است که خوددلسوزی بفا خودانتقفادی،
افسردگی ،اضطراب ،اشتغال كهنی و بازداریهفای فکفری رابطفهای منففی و معنفادار دارد و
خوددلسوزی بفا پیوسفتگی هفا و ارتباطفات مهرورزانفه ،هفوش هیجفانی ،خفودتعیین گفری و
بهزیستی كهنی رابطه ای مثبت دارد .در همین راسفتا ،مطالعفه نفف ،کریفک پاتریفک و راد

9

1. McMillan, J. H., Singh, J., & Simonetta, L. G.
2. Seligman, M. E.
3. Neff, K. D., Hseih, Y., & Dejitthirat, K.
4. 4. Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M.
5. Crocker, J., & Park, L. E.
6. Neff K. D. & Pommier E.
7. Gilbert, P.
8. Neff, Kristin D. & McGehee, P.
9. Neff, K. D., Kirkpatrick, K, & Rude, S. S.
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( )2113حاکی از آن است که خوددلسوزی برای سفالمت روان مفیتوانفد پیامفدهای نویفد
بخشی در پی داشته باشد و این مفهوم باعث تقلیل اضفطراب و اسفترس مفیشفود و ارتقفای
بهزیستی روان شناختی در پی خواهد داشت .پژوهش هفا بفه ایفن موضفوع اشفاره دارنفد کفه
خوددلسوزی به شدت با بهزیستی روان شناختی که شامل شادکامی ،خوش بینی ،ابتکفارات
شخصی و پیوستگی و همچنین کاهش اضطراب ،افسردگی ،کمفال گرایفی ،روان نژنفدی و
اشتغاالت كهنی است ،رابطه دارد (نف .)2113 ،در همفین راسفتا ،یافتفههفای مطالعفه گفارد،
براچ ،هلزل ،نوگل و الزار )2112( 1اخیفر نشفان مفیدهفد خوددلسفوزی کیفیتفی اسفت کفه
کارکردهای سازگارانه انسفان را ارتقفاء مفیدهفد و بفا بهزیسفتی روان شفناختی ،شفادکامی،
خودتنظیمی و خودتبیینی رابطه دارد.
بنففابراین ،خوددلسففوزی راهبففردی اسففت سففازگارانه کففه بففرای ایجففاد و سففازمان دادن
هیجانهای مثبت از قبیل مهربفانی و پیوسفتگیهفای اجتمفاعی و مجموعفهای از انگیفزههفا و
شایستگیها در ارتباط است که به الگوی رفتارهای مراقبهای منجر میشود کفه بفا بهزیسفتی
افراد در ارتباط است و بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی روایفی و اعتبفار مقیفاس
خوددلسوزی در جمعیفت جوانفان دانشفجو اسفت .همچنفین بفا توجفه بفه ایفن موضفوع کفه
ویژگی های روان سنجی مقیاس خوددلسوزی تاکنون در ایفران مفورد بررسفی قفرار نگرفتفه
است ،پژوهش حاضر اقدام به بررسی روایی و اعتبار این مقیاس در بین دانشجویان نمود.

روش
جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاههفای آزاد اسفالمی مهابفاد
بود که در سال تحصیلی  33-32مشغول به تحصیل بودند .به منظور انتخفاب آزمفودنیهفا از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد .نخست دانشکدههای (علوم انسفانی ،علفوم
پایه ،فنی مهندسی و پرستاری و مامفایی) انتخفاب و از هفر دانشفکده 1 ،کفالس بفه صفورت
تصادفی انتخاب شفد .مشفارکت کننفدگان در ایفن پفژوهش  182( 353پسفر و  131دختفر)
بودند که مقیاس خوددلسفوزی را تکمیفل کردنفد .همچنفین بفه منظفور رعایفت مالحظفات
اخالقی و انسانی مشارکت دانشجویان در این پژوهش داوطلبانه بود.
& 1. Garda, T., Bracha, ,Britta N. , Holzelabc, K. , Nogglecd, J. Lisa A. Conboyce
Lazarac, S. W.
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ابزار پژوهش
مقیاس خوددلسوزی (نف )2113b ،این مقیاس شامل  26گویفه اسفت و پاسفخ هفا در یفک
دامنه  5درجه ای لیکرت از تقریباً هرگز ( )1تا تقریباً همیشه ( )1قرار میگیرند .ایفن مقیفاس
سففه مولفففه دوقطبففی را در قالففب  6خففرده مقیففاس خودمهربففانی در مقابففل خودقضففاوتی
(معکوس) ،اشتراکات انسفانی در مقابفل انفزوا (معکفوس) و كهفن آگفاهی در مقابفل بفیش
همانندسازی (معکوس) اندازهگیری میکند و ابعاد منفی به صورت معکوس نمفره گفیاری
شد .خرده مقیاسها همبستگیهای دوسویه باالیی با هم دارند .و تحلیلهای عاملی تأییفدی،
تأیید کرده است که این همبستگیهای متقابل میتواند از طریق تنها یک عامل کلفی تحفت
عنوان خوددلسوزی تبیین بشود(نف.)2113 a ،
تا به امفروز بیشفتر پفژوهش هفا بفیش از اینکفه م لففه هفای خوددلسفوزی را بفه صفورت
جداگانه بررسی نمایند بر نمره خوددلسوزی کلی متمرکز بوده است .مقیفاس خوددلسفوزی
شواهد قوی از پایایی و ثبات درونی (باالی  )1/31را نشان میدهد .همچنین پایایی از طریق
بازآزمایی(بعد از سه هفته باالی  1/33را نشان میدهد) .نفف( )2113گفزارش کفرده اسفت
روایی همگرایی برای این مقیاس مطلوب است و نمرات مقیاس خوددلسوزی خودگزارشی
همپوشانی زیادی با مقیاس نف و کیرکپاتریک و رودی ( )2113دارد .همچنین این مقیفاس
نشان میدهد که از روایی افتراقی برخوردار است .بدین ترتیب که مشارکت کننفدگان کفه
شرقی در مقایسه با افرادی که شرقی نبودند در مقیاس خوددلسوزی نمرات مراتب بفاالتری
کسب کرده اند(یارنل و نف.)2112 ،
نتایج پژوهش نف( )2113bدرباره ساخت ایفن مقیفاس نشفان داد کفه همسفانی درونفی
برای این  6عامل مطلوب بوده است (از  1/83برای عامل كهن آگاهی تفا  1/31بفرای عامفل
بیش همانند سازی) .ضرایب به دست آمده نشان دهنده پایفایی درونفی ایفن مقیفاس در بفین
جوامع و فرهنگهای مختلف دنیا است .همچنین آکین )2118( 1در ترکیفه ضفرایب پایفایی
درونی شش خرده مقیاس را بفه ترتیفب 1/31 ،1/31 ،1/81 ،1/32 ،1/32 ،1/33 ،و ضفرایب
پایایی خرده مقیفاسهفا را از طریفق بازآزمفایی  ،1/3 ،1/61 ،1/66 ،1/53 ،1/63و  1/56بفه
دست آورد.
1. Akin, A.
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در پژوهش حاضر ،این مقیاس از متن اصلی بفه فارسفی برگردانفده شفد .سفپس جهفت
تطابق متن فارسی این مقیاس از دو استاد و متخصص زبان انگلیسی درخواسفت شفد کفه بفه
انگلیسففی بازگردانففده شففود و از طریففق " فراینففد مففرور مکففرر " 1انطبففاا مفهففومی و لفظففی
گویههای مقیاس انجام گرفت و تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت و به دنبال آن چنفد
نفر از اساتید و اعضای هیات علمی متخصص در حفوزه روانشناسفی و روانسفنجی روایفی
محتوا و تطابق فرهنگی آن را تایید کردند؛ و سفرانجام بعفد از طفی نمفودن ایفن مراحفل بفه
عنوان نسخه نهایی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
از تعداد  353دانشجوی شرکت کننده در پفژوهش حاضفر  182نففر مفرد ( 51/6درصفد) و
 131نفر زن (18/1درصد) بودند .دامنه سنی شرکت کنندگان از  18تا  51سال (بفا میفانگین
سنی 23/11و انحراف استاندارد )1/21بود .از لحا رشته تحصفیلی  85نففر ( 21/1درصفد)
در رشته علوم انسانی 51 ،نفر ( 11/1درصد) در رشفته علفوم پایفه 131 ،نففر ( 36/8درصفد)
رشته فنی و مهندسی و  83نفر ( 21/6درصد) رشته پرستاری و مامایی و تمام آزمودنیها در
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند .همچنین  235نففر( 81/1درصفد) از آزمفودنیهفا
مجرد و  55نفر ( 15/6درصد) نیز متاهل بودند (جدول .)1
جدول  .1ویژگیهای دموگرافیک شرکت کنندگان
متغيرهاي جمعيت شناختي
جنسيت
وضعيت تاهل

رشته تحصيلي

سطوح متغير
مرد
زن
مجرد
متاهل

فراواني
765
717
512
22

درصد فراواني
27/8
06/0
60/0
72/8

علوم انساني
علوم پايه
فني و مهندسي
پرستاري و مامايي

62
27
724
61

50/7
70/0
28/6
50/8

1. iterative review process
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روایی مقیاس خوددلسوزی
به منظور بررسی روایی مقیاس میکور از روایی سازه 1بفه روش مولففههفای اصفلی اسفتفاده
شد .نخست با اسفتفاده از آزمفون کیسفر-مفایر -اوکلفین( 2)KMOبرابفر  1/382کفه ضفریب
کفایت حجم نمونهگیری و مجوز انجام تحلیل عاملی را به دست میدهد و آزمون کرویفت
بارتلت(3شاخص کفایت همبستگی) محاسبه شد.
جدول  .2آزمون کفایت حجم نمونه و بارتلت
آزمون ))KMO

4/165

آزمون كرويت بارتلت
درجه آزادي
سطح معناداري

1485/704
252
4/447

با توجه به یافتههای به دست آمده ضریب شاخص کفایت نمونهگیری  1/382و مقدار خفی
دو آزمون بارتلت  21/321محاسبه شد که در سطح  P< 1/111معنیدار بود.
برای بررسی روایی سازه این مقیاس از تحلیل عفاملی اکتشفافی اسفتفاد شفد .در تحلیفل
عاملی با استفاده از روش تحلیل م لففههفای اصفلی و بفا اسفتفاده از چفرخش واریمفاکس و
مقادیر باالتر از یک 6 ،عامل شناسایی شفد کفه در مجمفوع  35/112درصفد واریفانس کفل
مقیففاس را تبیففین مففیکند(جففدول  .)3بففر اسففاس نتففایج تحلیففل عوامففل 5 ،گویففۀ مقیففاس
خوددلسففوزی بففرای سففنجش خففرده مقیففاس عامففل 1خودمهربففانی ( 23 ،13 ،5 ،12و)26

;

بارگیاری عاملی معناداری داشته اسفت ،بفرای خفرده مقیفاس عامفل  2خودقضفاوتی نیفز 5
گویه ( 21 ،1 ،8 ،16و  ;)11برای سنجش خرده مقیاس عامل  3بیش همانندسفازی  1گویفه
( 21 ،6 ،2و  ;)21برای سنجش خرده مقیاس عامفل  1كهفن آگفاهی  1گویفه ( 11 ،13 ،3و
 )22و عامل  5حس مشتری انسانی  1گویفه ( 3 ،11 ،15و  )3و سفرانجام عامفل  6انفزوا 1
گویه ( 21 ،6 ،2و  )21بارگیاری عاملی معناداری داشفته انفد .در همفین راسفتا ،عامفل  1بفا
ارزش ویژه  3/2تبیین کننده  23/631درصد کل واریانس سازه خوددلسوزی است؛ عامل 2
دارای ارزش ویژه  1/511و تبیین کننده  13/166درصد واریانس و عامفل  3بفا ارزش ویفژه
1. construct validity
)2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO
3. Bartlett's Test of Sphericity
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 2/331تبیین کننده  11/316درصفد؛ عامفل  1بفا ارزش ویفژه  2/136و تبیفین کننفده 8/163
درصد واریانس کل را تبیین میکند و عامفل  5بفا ارزش ویفژه  1/686تبیفین کننفده 6/186
درصد واریانس و باالخره عامل  6با ارزش ویژه  1/212تبیین کننده  1/661درصفد ،کفه در
کل  35/112درصد واریانس کل این سازه را تبیین میکنفد .در مجمفوع همفه سفواالت بفه
صورت اختصاصی روی عاملهای  6گانه بار گیاری شده اند .همچنین بفرای تعیفین تعفداد
عوامل از نمودار سنگ ریزه 1استفاده شد .با توجه به شیب نمودار ،عوامفل آشفکار شفده در
شیب تند نمودار به عنوان عامل های اصلی قلمداد گردید و از پییرش عاملهایی که موازی
محور افقی و یا ارزش ویژه آنها کمتر از یک بود ،اجتناب شد.
جدول  .3نتایج تحلیل عامل اکتشافی مقیاس خوددلسوزی
خرده مقياس ها
شماره سواالت

عامل:7
خودمهرباني

75

4/662

2

4/607

71

4/625

52

4/676

58

4/110

78
6
7
57
77
5
0
54
50
1
71
70
55

عامل:5
خودقضاوتي

عامل:2حس
عامل :2بيش عامل:0
همانند سازي ذهن آگاهي اشترک انساني

عامل:8
انزوا

4/622
4/624
4/652
4/64
4/164
4/685
4/600
4/654
4/178
4/62
4/657
4/646
4/160
1. scree plot
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4/165
4/110
4/114
4/12

72
74
1
2
76
52
72

4/622
4/676
4/800
4/872

0
ارزش ويژه
درصد واريانس
درصد واريانس
تراكمي

1/54
51/817

2/207
71/088

5/110
74/108

5/418
6/482

7/868
8/068

7/575
0/888

51/817

02/721

22/142

82/188

14/125

12/775

كل واريانس 12/775
نمودار  .1اسکری پالت مقیاس خوددلسوزی

همچنان که در بحث مبانی نظری بیان شد ،مقیاس خوددلسوزی بر روی شش خرده مقیفاس
بارگیاری شده است و در تحقیق حاضر نیز بر روی شش عامفل بفار گفیاری شفده و نتفایج
تحلیلها نشان داد  35/112درصد از کل واریانس را تبیین میکند که این مقفدار حفاکی از
آن است که این ابزار دارای روایی سازه است.
روایی عاملی نوعی از روایی است که از طریفق تحلیفل عفاملی بفه دسفت مفیآیفد .بفه
منظور بررسی روایی عاملی و ایفن کفه آیفا سفاختار شفش عفاملی مقیفاس خوددلسفوزی در
جامعه ایرانی برازش دارد از روش تحلیفل عفاملی تأییفدی بفا اسفتفاده از نفرم اففزار ایمفوس
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استفاده شد .برازندگی الگو بر اساس شاخص مجیور خی دو ،شاخص برازندگی تطبیقفی،1
ریشه خطای میفانگین مجفیورات تقریفب ،2شفاخص نیکفویی بفرازش 3و شفاخص نیکفویی
برازش تعدیل شده 4مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  .4شاخصهای برازش ساختار  6عاملی مقیاس خوددلسوزی
مجذور خي دو

DF

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

220/27

757

4/187

4/127

4/64

4/487

هو و بنتلر )1333( 5استفاده از شاخص ریشه خطای میانگین مجیورات تقریفب ) (RMSEAرا
توصیه نموده اند .به اعتقفاد (میفرز و همکفاران 2116 ،6ترجمفه شفریفی و همکفاران)1331 ،
مقادیر ریشه خطای میانگین مجیورات تقریب) (RMSEAبین  1تا  1/15بیانگر برازش خفوب
و مقادیر بین  1/15تا  1بیانگر برازش قابل قبول میباشد .بنابراین ،با توجه به اعفداد جفدول1
میتوان گفت که الگوی تأییدی از برازش قابل قبولی برخوردار است.

اعتبففار خوددلسففوزی در پففژوهش حاضففر اعتبففار و پایففایی مقیففاس بففا اسففتفاده از روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه کردن محاسفبه شفد .اعتبفار مقیفاس مفیکور بفه
روش آلفای کرونباخ  1/83به دست آمد و با استفاده از ضفریب دو نیمفه سفازی اسفپیرمن-
براون  1/81بفه دسفت آمفد کفه در جفدول  5ضفرایب اعتبفار و پایفایی خفرده مقیفاسهفای
خوددلسوزی به دو شیوه آلفای کرونباخ و دونیمه کردن نشان داده شده است.

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
5. Hu, Bentler
6. Meyers and et al.
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جدول  .5ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خوددلسوزی
خرده مقياس ها

تعداد سواالت

اعتبار (پايايي)

عامل :7خودمهرباني
عامل  :5خودقضاوتي
عامل  :2حس مشترک انساني
عامل  :0انزوا
عامل  :2ذهن آگاهي
عامل  :8بيش همانند سازي

2
2
0
0
0
0

4/61
4/612
4/621
4/684
4/618
4/660

تنصيف
(دو نيمه)
4/64
4/16
4/818
4/144
4/112
4/122

تحلیل همسانی درونی جدول  6نتایج همبستگی بین کل مقیاس و خرده مقیاسهفا را نشفان
می دهد و همچنان که مشاهده میشود ،بین خرده مقیاسهفای خوددلسفوزی رابطفه معنفادار
وجود دارد .همبستگی هر یفک از خفرده مقیفاس هفا بفا خفرده مقیفاس هفای دیگفر کمتفر از
همبستگی بین هر خرده مقیاس و نمفر ۀ کفل اسفت .ایفن مقفادیر همبسفتگی گویفای روایفی
افتراقی و روایی همگرای مقیاس خوددلسوزی است.
جدول  .6ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای خوددلسوزی
SD
M
1
8
2
0
2
5
7
خرده مقياس ها
7
/064 5/167
 .7كل
7
 .5خودمهرباني 4/22** 7/467 2/754
7
 .2خودقضاوتي 4/45 4/80** 7/481 5/124
.0حس مشترک
7
-4/78** 4/22** 4/27** 4/614 2/704
انساني
7
-4/57** 4/27** -4/55** 4/02** 7/466 2/241
 .2انزوا
**4/255
7
 .8ذهن آگاهي 4/51** -4/47 4/24** 4/25** 7/454 2/252
 .1بيش همانند
7 -4/20** 4/241** -4/56** 4/58** -4/48 4/04** 7/480 5/621
سازي
**P< 1/11

بحث و نتیجه گیری
مقیاس خوددلسوزی یک ابزار خودسنجی اسفت کفه در کارهفای پژوهشفی در حفوزههفای
روان شناختی ،روان درمفانی و بفالینی مفیتوانفد مفورد اسفتفاده قفرار گیفرد .یافتفههفای ایفن
پژوهش نشان داد که این مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.
مقیاس خوددلسوزی دارای  6عامل است .نخست این مقیاس که در سفال  2113توسفط
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نف ساخته شد و  6عامل دو سویه مثبت و منفی را مورد سنجش قرار میدهد .نتفایج تحلیفل
عفاملی اکتشفافی مطالعفه حاضفر ضفمن اینکفه  6عامفل خودمهربفانی ،خودقضفاوتی ،حفس
اشترای انسانی ،انزوا ،كهن آگاهی و بیش همانندسازی را نشان داد ،روایی سازه ایفن ابفزار
را نیز معلوم ساخت .بنابراین ،در این پژوهش مانند مطالههای نف( )2113و آکین( )2118بر
وجود  6عامل تاکید دارد.
همچنین هومن( )1381معتقد است بارهای عاملی متغیرهای مشفاهده شفده در زیفر یفک
عامل باید متوسط تا قوی ( 1/1و بزرگتر) و در سایر عوامل دیگفر بایفد بفار عفاملی ضفعیف
داشته باشند .بر همین اساس ،در مطالعه حاضر گویههای به خاطر داشتن بفار عفاملی مناسفب
( 1/1و باالتر) در زیر یک عامل بارگیاری شفدند و در سفایر عامفلهفای دیگفر کفه از بفار
عاملی کمتری برخوردار بودند ،در زیر عوامل دیگفر بفار گفیاری شفدند(جدول  )3و هفیچ
کدام از گویهها حیف نشدند .و با استفاده از تحلیل عفاملی تاییفدی بفه آزمفون روایفی ایفن
الگو پرداخته شد که آیا مقیاس خوددلسوزی در یک الگفوی  6عامفل ناهمبسفته حاصفل از
تحلیل عاملی اکتشافی قابل قبول است و بین متغیرهفای قابفل مشفاهده آن سفازه (گویفه هفا)
هماهنگی و همسویی وجود دارد .تحلیل عاملی تاییدی (آزمون فرضیه ها) تاییدی اسفت بفر
ساختار عاملی مفروض(هومن .)1381 ،حاصل تحلیل عاملی تاییدی مشفخص شفد کفه ایفن
مقیاس دارای عاملهای همبسته با یک عامل باالتر از خود (خوددلسوزی) است.
نتایج بررسی اعتبار این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تنصفیف (دو نیمفه
کففردن) نشففان داد کففه از پایففایی بففاالی برخففوردار اسففت .نتففایج اعتبففار پففژوهش حاضففر بففا
پژوهشهای نف ( 1333و کیرکپاتریک و رید و همکاران ( )2111همسویی باالی دارد.
با توجه به اینکه روایی و اعتبار مقیفاس خوددلسفوزی تنهفا بفر روی گفروه سفنی جفوان
(دانشجویان) انجام گرفته است و تعمیم دادن نتایج را به دیگر گروههای سفنی (میانسفاالن و
سالمندان) دشوار و با محدودیت روبرو میسازد .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده
روایی و اعتبار این مقیاس روی گروه های سنی دیگر از جمله میانسفاالن و سفالمندان انجفام
گیرد.
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