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 (FCS)  شفقت از ترس پرسشنامه ی نسخه فارسیسنج روان یها یژگیو یبررس
 

 2لیال شاملي ،*6زاده مرضیه صادق

 

  شناسي دانشگاه سلمان فارسي کازرون استاديار روان -*6

 مان فارسي کازرونشناسي دانشگاه سل استاديار روان -2

 
 60/11/6311تاريخ پذيرش:                                                                       61/12/6311تاريخ وصول: 

 چکیده

معه ایرانی بود. به ( در جا1122ایوان، ماتوس و ریویس،  ورزی )گیلبرت، مک سنجی پرسشنامه ترس از شفقت های روان هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی
های پژوهشی نیز عالوه بر پرسشنامه  ای انتخاب گردیدند. داده گیری خوشه نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه 271ای شامل  این منظور نمونه
(، سطوح خودانتقادی )تامسون و 2991وند، ب بوند و لووی های اضطراب، افسردگی و استرس )لووی ورزی، از چهار ابزار دیگر یعنی پرسشنامه ترس از شفقت

آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل  ( جمع1122گاچ،  ورزی )ریس، پومیر، نف و ون شفقت-( و خود1112ای )هایز و همکاران،  (، اجتناب تجربه1112زروف، 
سی پرسشنامه ترس از شفقت بوده است. همبستگی نمرات عاملی در نسخه فار های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی موید یک ساختار سه عاملی به شیوه مولفه

 های پرسشنامه با نمرات سایر ابزارهای پژوهش، روایی همگرا و واگرای آن را نیز مورد تایید قرار داده است. به عالوه، مقادیر مربوط به مقیاس حاصل از خرده
مایی با فاصله زمانی دو هفته در بازه مطلوب قرار داشته است. نتایج تحلیل آماری مقیاس و همین طور ضرایب بازآز ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه خرده

ورزی برای دیگران، کاربرد نسخه فارسی  ورزی برای خود و ترس از شفقت ورزی دیگران، ترس از شفقت عاملی مولفه ترس از شفقت ضمن تایید ساختار سه
 د. نمای پرسشنامه را در دانشجویان ایرانی پیشنهاد می

 سنجی؛ ترس از شفقت؛ روایی؛ رواناعتبار هاي کلیديواژه

 

 

                email: sadeghzadeh.mr@gmail.com                                     *)نويسنده مسئول(                                                                
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 مقدمه
شناسی تحولی گردآوری شده، به  شناسی و روان شناختی، زیست عصب های علم  ورزی برحسب شواهد روزافزونی که در حوزه شفقت

انسان شناسایی و معرفی گردیده است )کربی، دوتی، پتروکی و  2جویانه عنوان انگیزشی حیاتی در پردازش هیجانی و روابط تعلق
« حساسیت به رنج خود و دیگری، با تعهد به تالش برای تسکین و پیشگیری آن رنج»ورزی بنا به تعریف،  (. شفقت1127 ،1گیلبرت

یافته فیزیولوژیک او )از جمله عملکرد عصب  آدمی به ساختار تکامل  دوستانه های  نوع ( و همچون تمامی فعالیت1122بوده )گیلبرت، 
 (.  1129، 3ر)کربی، دی و ساگ گردد واگ( بازمی

بنیادنی که در پستانداران وجود دارد، ریشه گرفته و در طی تکامل، به صورت صالحیتی  2ورزی از انگیزه مراقبت در واقع، شفقت  
)به معنای  1ای مرکب از دانایی آگاهی ورزی در انسان، آمیزه ترتیب که شفقت کامالً پیچیده در گونه انسان متحول شده است. بدین

)به معنای برخورداری از بینش درخصوص شیوه  6سازی، برخورداری از سفر زمانی ذهن و تفکر نمادین(، آگاهی همدالنه ذهنیتوانایی 

های خاص و توسعه  )به معنای انتخاب عامدانه جهت پرورش انگیزه 7احساس، فکر و عمل خود و دیگری( و قصدمندی دانایی
ورزی در  (. ترکیب این عوامل که به صورت شفقت1129باشد )گیلبرت،  ها( می انگیزههای ویژه برای به فعلیت درآوردن این  مهارت

کامالً   تواند در سه جهت یابد و می تعاملی ظهور می-باشد، در یک بافت اجتماعی گونه انسان نمود یافته، از ماهیتی پویا برخوردار می

جریان  22ورزی شفقت-)یا همان خود21خود-به-( شفقت خود3 و 9خود-به-( شفقت دیگری1، 2دیگری-به-(شفقت خود2متمایز یعنی 
 (.1122، 21یابد )لوپز، ساندرمن، رانکر و شرودرز

و پاسخ  23های دیگر انسان، به دو فرایند کشف نشانه ورزی هم مانند انگیزه به عالوه بایستی به خاطر داشت که شفقت  

های حاکی از رنج و   فرایند نخست به توانایی فرد در کشف نشانه ورزی، مجهز است؛ با این توضیح که در مورد شفقت 22ای نشانه
کند  ورزی کمک می رفتاری از پیش موجود است که به نمایش شفقتگردد و دومین فرایند، برخورداری از یک فهرست  آشفتگی بازمی

ای هشیار بودن و عمل نمودن در رویارویی ها از یک توان کامالً تکاملی بر توان نتیجه گرفت که انسان (. بنابراین می1122)گیلبرت، 

و متوقف گردد )نیل، کنریک،  26و به فعلیت برسد و هم بازداری شده 21تواند مورد تسهیل قرار گرفته با رنج برخوردار هستند که هم می
 (. 1126، 27وایت و نیوبرگ

؛ 1122، 11، گاالنت بیکرز و گاالچر؛ گاالنت1123، 29؛ موسویچ1121و همکاران،  22های گذشته )به طورمثال النگ پژوهش  

اند؛ از جمله به کار بردن  ورزی پیشنهاد داده گرهای زیادی را برای جریان شفقت ( تسهیل2392؛ رجبی و مقامی، 1126کربی، 

                                                           
1 . affiliative 
2 . Kirby, Doty, Petrocchi & Gilbert 
3 . Kirby, Day & Sagar 
4. caring  
5. knowing awareness  
6 . empathic awareness  
7 . knowing intentionality  
8. self-to-other 
9 . other-to- self 
10 . self-to- self 
11 . self-compassion 
12 . Lopez, Sanderman, Ranchor & Schroevers, 
13. signal detection  
14 . signal response 
15. facilitated  
16 . inhibited  
17 . Neel, Kenrick, White & Neuberg 
18 . Longe 
19 . Mosewich 
20 . Galante, Galante, Bekkers, &Gallacher 
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انی های آموزشی یا درم های مراقبه و شرکت در برنامه های مبتنی بر شفقت همچون نوشتن نامه و تصویرسازی، انجام فعالیت تکنیک
های اندکی راجع به  ورزی، تاکنون پژوهش گرهای شفقت مبتنی بر شفقت. با این حال، نکته قابل توجه این است که برخالف تسهیل

 (. 1129های آن انجام شده است )کربی و همکاران،  بازدارنده
هایی معرفی  دسته اصلی از بازدارندهرا به عنوان سه 2ها و ترس 3ها ، مقاومت1( موانع1127) 2در این خصوص، گیلبرت و مسکارو  

کند  هایی اشاره می سازند. بازدارنده اول یعنی موانع به موقعیت ورزی در افراد مختلف را با مشکل مواجه می کنند که جریان شفقت می

عاجز است؛ به عالوه،  های محیطی )مثل فقدان زمان یا منابع( از انجام آن ورز باشد، اما به خاطر محدودیت که فرد تمایل دارد شفقت
ها به این موضوع  ورزی باشد. بازدارنده دوم یعنی مقاومت تواند مانع شفقت خبری یا فقدان بینش نسبت به دالیل درد و رنج هم می بی

در ورز باشد، اما نیست. البته نه به خاطر ترس، بلکه به این دلیل که فرد، هیچ نکته مثبتی  تواند شفقت گردد که فرد می بازمی

دارد.  بیند یا بر سود رقابتی خویش متمرکز است و بنابراین، به جای اشتراک منابع، آنها را صرفاً برای خودش نگه می ورزی نمی شفقت
ورزی  گردد که ممکن است فرد نسبت به شفقت ورزی به پاسخ اجتناب یا ترسی بازمی و در نهایت، بازدارنده سوم یعنی ترس از شفقت

ورزی تجربه شود. به طور مثال، فردی که ترس در جهت  تواند در هر سه جهت گفته شده برای شفقت ترس میاحساس کند. این 

 1ورزی، یک ضعف یا لطف افراطی در حق خود کند، ممکن است از این بترسد که شفقت خود را احساس می-به-ورزی خود شفقت
ورز را به  ترسد، ممکن است نگران باشد که مردم، افراد شفقت می دیگری-به-ورزی در جهت خود شود یا فردی که از شفقت قلمداد می

 فایده و مطرود تلقی کنند.  کفایت، بی عنوان اشخاصی بی

ورزی تا به حدی است که حتی شواهد پژوهشی مبتنی بر اثربخشی درمان مبتنی بر  تاثیر این سه بازدارنده بر جریان شفقت  
های حاکی از ترس یا اجتناب افراد نسبت به  ثیر مثبت این درمان، از برانگیخته شدن واکنشنیز علیرغم تاکید بر تا 6(CFT) شفقت

( به توانی 1121و  1111(. این موضوع، مطابق نظر گیلبرت )1121دهند )گیلبرت،  ورزی در ضمن جلسات درمانی خبر می شفقت
گیرد. وی نظام دلبستگی  خود از نظام دلبستگی آنها ریشه می ورزی وجود داشته و به نوبه گردد که در افراد مختلف برای شفقت بازمی

ورزی و مهربانی یک  تواند در اثر شفقت شود، اما می تفاوتی بسته می داند که در اثر مواجهه با یک بدرفتاری یا بی را همچون کتابی می

شود که پیش  باز گردد، از همان جایی گشوده میورزی دوباره از نو گشوده شود. هرچند وقتی که دوباره  گر یا آموزش خودشفقت درمان
تفاوتی یا بدرفتاری بسته شود، از سرگیری  های هیجانی، بی از آن بسته شده بود. به عبارت دیگر، اگر نظام دلبستگی در اثر تعارض

ه ظهور همین عواطف نامطلوب مجدد فعالیت آن، این خاطرات ناخوشایند عاطفی را هم دوباره فعال خواهد نمود. در واقع، احتمال دوبار

تر،  نماید؛ به کالم روشن ریزی نموده و به مانعی بزرگ بر سر راه بهبود و درمان فرد تبدیل می ورزی را پی هم هست که ترس از شفقت
ه از کند، اندوه خواستن اما دریافت نکردن مراقبت و عاطف هایی که فرد در طی درمان تجربه می حس گرمی تداعی شده با دلسوزی

سوی افراد مهم زندگی را فعال کرده، فرد را نسبت به تنهایی درونی خویش آگاه ساخته و به صورت کامالً دردناکی به یاد وی خواهد 

 (. 1122، 7ایوان، متوس و ریویس ای بوده است )گیلبرت، مک آورد که همواره در اشتیاق چنین روابط نزدیک و پذیرنده
ه و روابط اجتماعی جویان ورزی باشد، فرصت تجربه و یادگیری رفتارهای تعلق چار ترس از شفقتبه هر حال، چنانچه شخصی د  

عنوان یک منبع تسکین، پیوستگی و آرامش در زمان آشفتگی و تنهایی، از دست خواهد داد و بالتبع، نسبت به مشکالت فردی را ب بین

                                                           
1 . Mascaro 
2 . Blocks 
3 . Resistances  
4. Fears 
5. self-indulgence  
6. Compassion Focused Therapy  
7
 . Gilbert, McEwan, Matos & Rivis 
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ورزی و درمان مبتنی بر  های جدید بر شفقت (. از همین رو، پژوهش1129پذیرتر خواهد شد )کربی و همکاران،  سالمت روان، آسیب
های فردی موجود در این متغیر و همین طور،  ورزی، تفاوت شفقت، به جای دنبال نمودن اثربخشی درمان، بر موضوع ترس از شفقت

 (. 1129اند )گیلبرت،  های مختلف آن تمرکز نموده همبسته
گیری  ( برای طراحی و تدوین ابزاری جهت اندازه1122ای که گیلبرت و همکارانش ) طالعهاین حوزه پژوهشی جدید پس از م  

(. البته 1129ورزی انسان انجامیده است )کربی و همکاران،  اند به مطالعات موثری در رابطه با شفقت ورزی انجام داده ترس از شفقت

ورزی قلمداد شده است. از این رو،  نوع مختلف ترس از شفقتهای فردی در سه  گیری تفاوت هدف از طراحی این ابزار، اندازه
گردد که فرد مرتکب  ورزی در زمانی بازمی گویه است، به خودشفقت 21ورزی برای خود که شامل  مقیاس ترس از شفقت خرده

کنم که  احساس می"هایی همچون  مقیاس گویه اشتباهی شده یا دشواری و رنجی را در زندگی خویش تجربه نموده است؛ این خرده

 21مقیاس دیگر این ابزار یعنی ترس از شفقت برای دیگران شامل  شود. خرده را شامل می "سزاوار مهربانی و بخشایش خودم نیستم

گردد و حساسیت فرد را برای تحت تاثیر عواطف و افکار دیگران قرار گرفتن، به    گویه است و به احساس شفقت در مورد دیگران بازمی
ترسم که اگر غمخوار و دلسوز دیگران باشم، بعضی از آنها بیش از حد  می"هایی همچون  مقیاس نیز گویه گذارد. این خرده می نمایش

ورزی  گویه است و شفقت 23مقیاس ترس از شفقت از سوی دیگران، شامل  گیرد. و در نهایت، خرده را در برمی "به من وابسته شوند
وقتی مردم نسبت  "هایی همچون  مقیاس نیز گویه دهد. این خرده آن بر روی فرد را مورد توجه قرار می دریافت شده از دیگران و تاثیر

 (. 1122گیرد )گیلبرت و همکاران،  را در برمی "کنم به من مهربان و دلسوز هستند، احساس اضطراب یا شرمساری می
نامه ترس از شفقت در جامعه ایرانی بوده است. سنجی نسخه فارسی پرسش های روان هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص  

و  2دانشجویان دو دانشگاه دربی  ای از ( مطالعه روایی و پایایی نسخه اصلی این ابزار را در نمونه1122البته گیلبرت و همکاران )
-پامیر، نف و توت 3ورزی اند. چنان که نسخه اصلی ابزارهای مشابه دیگر )همچون مقیاس شفقت مورد بررسی قرار داده 1ناتینگهام

های دانشجویی طراحی و مورد مطالعه  (( نیز با تکیه بر اطالعاتی از نمونه1113نف ) 1ورزی شفقت-( یا مقیاس خود1111) 2کیریلی

های  ورزی در نمونه شفقت-سنجی فرم کوتاه و بلند پرسشنامه خود های روان قرار گرفته است. به عالوه در ایران نیز بررسی شاخص
و خانجانی، فروغی، صادقی و  1123، 6خانی های عزیزی، محمدخانی، فروغی، لطفی و بهرام نشجویی انجام گرفته است )پژوهشدا

رسد که در پژوهش حاضر نیز مطالعه نسخه فارسی پرسشنامه ترس از  (. از این رو منطقی و مناسب به نظر می2391بحرینیان، )

( جهت بررسی پایایی پرسشنامه 1122انجام گردد. همچنین در پژوهش گیلبرت و همکاران ) ای از دانشجویان ایرانی شفقت با نمونه
های بازآزمایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استناد گردیده و برای بررسی روایی عالوه بر تحلیل  ورزی به شیوه ترس از شفقت

( بر همبستگی میان 1121؛ النگ و همکاران، 1116، 7رهای پیشین )همچون گیلبرت و پراکت عاملی با توجه تایید ضمنی پژوهش

شناختی همچون اضطراب، افسردگی و استرس یا خودانتقادی به روایی همگرا و واگرا  ورزی با طیفی از متغیرهای روان ترس از شفقت
برای بررسی روایی و پایایی  شناختی با برخی از این متغیرها استناد شده است. در این پژوهش نیز سعی گردیده تا همین چارچوب روش

 پرسشنامه مورد توجه قرار گیرد. 

 

 

 
                                                           

1. Derby 
2 . Nottingham 
3 . The Compassion Scale 
4 . Pommier, Neff & Toth-kiraly 
5 . The Self-compassion Scale 
6 . Azizi, Mohammadkhani, Foroughi, Lotfi, & Bahramkhani 
7 . Gilbert & Procter 
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 پژوهشروش 
های همبستگی تعلق دارد. جامعه آماری پژوهش شامل  ها به طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ شیوه گردآوری داده

ای  گیری خوشه پژوهش حاضر، از روش نمونه بود. به عالوه در2392-99دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 
دانشکده انتخاب و سپس از  2دانشکده،  21صورت که در ابتدا از میان  ها استفاده شده است. بدین آوری داده ای برای جمع چندمرحله

صادف به عنوان کالس به ت 2گروه آموزشی انتخاب گردیده و در نهایت نیز برای هر گروه آموزشی انتخاب شده ، 2هر دانشکده، 
یابی  مبنی بر اینکه حداقل حجم نمونه برای مدل( 1122) 2نمونه آماری انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه نیزاز نظر کالین

های به  ترتیب با در نظر گرفتن تعداد گویه داند، تبعیت شده است. بدین نفر برای هر پارامتر می 21الی  1نفر یا  111معادالت ساختاری 

های  در نهایت با حذف پرسشنامهتخمین زده شد. البته  917، حجم نمونه برابر 9کار رفته در ابزارهای پژوهش و اعمال ضریب 
نفر بود. مضاف بر اینکه جهت بررسی ثبات زمانی، دو هفته پس از اجرای  271مخدوش یا ناقص، حجم نهایی نمونه پژوهشی 

های توصیفی،  ها جهت محاسبه شاخص داً به پرسشنامه ترس از شفقت پاسخ دادند. دادهنفر از دانشجویان، مجد 31ها،  پرسشنامه
محاسبه آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ترس از شفقت و نیز فرایند تحلیل عاملی 

کننده  شرکت 271از بین قابل ذکر است که فتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گر AMOSو   SPSSافزار تأییدی به وسیله دو نرم

نفر متأهل  262درصد( و  29/22نفر مجرد ) 712درصد(،  92/21نفر مرد ) 317درصد( و  16/19نفر زن ) 121نهایی در این پژوهش، 
  ( سال بود.21/2)با انحراف استاندارد  32/11ها  درصد( بودند. میانگین )انحراف معیار( سن آزمودنی 22/22)

 

 گیرياندازهابزارهاي 
 به طور کلی در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شده است:

مقیاس  ای است که از سه خرده گویه 32این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی : (FCS) 2الف. پرسشنامه ترس از شفقت

تشکیل گردیده است. چنان که گفته شد  ترس از شفقت نسبت به دیگران، ترس از شفقت نسبت به خود، و ترس از شفقت دیگران

« هرگز موافق نیستم»ای )از  درجه 1های آن در یک لیکرت  ( طراحی گردیده و گویه1122این مقیاس از سوی گیلبرت و همکاران )
آلفای کرونباخ شود. سازندگان ابزار از همسانی درونی قوی با استفاده از روش  گذاری می ( نمره2معادل « کامالً موافقم»تا  1معادل 

مقیاس ترس از شفقت دیگران:  ، خرده91/1مقیاس ترس از شفقت نسبت به خود:  دهند )خرده آن خبر می  مقیاس برای هر سه خرده

های مربوط  در پژوهش حاضر برای بررسی روایی این پرسشنامه از شیوه(. 22/1مقیاس ترس از شفقت نسبت به دیگران:  و خرده 21/1
عنی تحلیل عاملی و روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. به منظور بررسی روایی واگرا، رابطه بین نمرات پرسشنامه به روایی سازه ی

ورزی و به منظور بررسی روایی همگرا، از رابطه بین نمرات پرسشنامه مذکور و پرسشنامه پذیرش  ترس از شفقت و مقیاس خودشفقت

قادی و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس استفاده شده است. همچنین، عالوه بر محاسبه نسخه دوم، مقیاس سطوح خودانت -و عمل
 ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ثبات زمانی از روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای تعیین پایایی استفاده گردید.

در  2گاچ ست و از سوی ریس، پامیر، نف و ونگویه ا 21مقیاس دارای  اين :(SCS) 3ورزي ب. فرم کوتاه مقیاس خودشفقت

، 2، خودقضاوتی1مقیاس مهربانی با خود خرده 6ورزی را در قالب  شفقت-تدوین شده است و سه مولفه دوقطبی خود 1122سال 

                                                           
1 . Kline 
2. Fear of Compassion Scales 
3. Self-Compassion Scale 
4. Raes, Pommier, Neff& Van Gucht 
5. self-kindness 
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 1یف لیکرت های این ابزار در یک ط دهد. گویه ( مورد سنجش قرار می1و همانندسازی افراطی 2آگاهی ، ذهن3، انزوا1اشتراکات انسانی
مقیاس  های مربوط به سه خرده گذاری شده است. به عالوه، گویه ( نمره1معادل « همیشه»تا 2معادل « هرگز»ای )از  درجه

( روایی سازه ابزار را تأیید 1122گردند. ریس و همکاران ) گذاری می خودقضاوتی، انزوا و همانندسازی افراطی به صورت معکوس نمره
( نسخه فارسی این ابزار را در ایران مورد 2391گزارش نمودند. خانجانی و همکاران ) 26/1روش آلفای کرونباخ و پایایی آن را با 

( 2397مرز، مومنی و الهی ) اند. در پژوهش کرمی، بگیان کوله را برای کل مقیاس گزارش نموده 79/1بررسی قرار داده و ضریب آلفای 

/ گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ محاسبه و 62و برای زنان  73/1نیز ضریب آلفای کرونباخ برای مردان 
 برآورده شده است. 67/1معادل 

و همکاران در سال  7نسخه اولیه این پرسشنامه که به وسیله هایز :(AAQ-II)1نسخه دوم -پرسشنامه پذيرش و عملج. 

گذاری شده بود. اما آخرین نسخه این ابزار توسط  ای لیکرت نمره درجه 7یاس سؤال بود که بر روی یک مق 9تدوین شد شامل  1112

ای لیکرت است این پرسشنامه، پذیرش،  درجه سؤال با همان مقیاس هفت 21ساخته شده و حاوی  1122و همکاران در سال 2بوند
(، در 1122. البته در پژوهش بوند و همکاران )دهد شناختی افراد را مورد سنجش قرار می پذیری روان انعطاف ای و عدم تجربه اجتناب

ویژه دو عامل و نبود  استخراج گردید؛ اما به دلیل تفاوت زیاد بین نسبت ارزش« کنترل بر زندگی»و « ای اجتناب تجربه»ابتدا دو عامل 

ین مقیاس گزارش گردید. ای برای ا عاملی تحت عنوان اجتناب تجربه تفاوت نظری و مفهومی بین آنها، در نهایت یک ساختار تک
سنجی نسخه فارسی این پرسشنامه پرداختند. آنها برای  های روان ( برای اولین بار در ایران به بررسی ویژگی2392عباسی و همکاران )

گزارش نمودند. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای  72/1و 29/1این پرسشنامه ضرایب همسانی درونی و ضریب تنصیف را به ترتیب 

 محاسبه گردید.62/1نباخ برای این پرسشنامه معادلکرو

گویه است و دو  11( طراحی گردید، دارای 1112) 21این مقیاس که به وسیله تامسون و زروف :1د. مقیاس سطوح خودانتقادي

 1ر روی لیکرتی از دهد. این مقیاس ب گویه( را مورد سنجش قرار می 21گویه( و خودانتقادی درونی ) 21ای ) مؤلفه خودانتقادی مقایسه
اند. در ایران،  های تحلیل عاملی و روایی همگرا برای بررسی روایی ابزار استفاده نموده شود و سازندگان آن از روش گذاری می نمره 6تا 

( مورد بررسی قرار گرفته و ضریب آلفا برای 2321روایی و پایایی مقیاس سطوح خودانتقادی در پژوهش موسوی و قربانی )

به دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ  11/1ای  مقیاس مقایسه و خرده 27/1مقیاس خودانتقادی درونی  خرده
 محاسبه گردیده است.  11/1و  21/1های فوق به ترتیب  مقیاس برای خرده

بوند و  سیله لووییک پرسشنامه خودگزارشی است که به و نیز ؛(DASS-21) 66ه. مقیاس افسردگي، اضطراب، استرس

« همیشه»تا  1معادل « هرگز»ای )از  درجه 2گویه دارد و بر اساس لیکرت  12طراحی شده است. این ابزار  2991در سال  21بوند لووی

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس نیز به پنج حالت نرمال، خفیف،  شود. نمره به دست آمده از هر خرده گذاری می ( نمره3معادل 

                                                                                                                                                                                            
1. self-judgment 
2
. common humanity 

3
. isolation 

4
. mindfulness 

5
. over-identification 

6
. Acceptance and Action Questionnaire-II 

7
. Hayes 

8
. Bond 

9
. Self-Criticism Scale 

10
. Thompson & Zuroff 

11
. Depression Anxiety Stress Scale 

12
. Lovibond & Lovibond 
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 1( نیز مورد تأیید قرار گرفته است. سینکلیر1121)2شود. روایی ساختاری این مقیاس توسط زابو شدید و خیلی شدید تقسیم میمتوسط، 
ای از افراد بزرگسال مورد بررسی قرار داده و ضریب  سنجی این ابزار را بر روی یک نمونه های روان ( نیز ویژگی1121و همکاران )

( مورد بررسی قرار 2326آوردند. روایی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه توسط سامانی و جوکار ) را بدست 92/1آلفای کرونباخ 
گزارش شده است.  72/1و  72/1، 22/1مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب معادل  گرفته و آلفای کرونباخ برای سه خرده

 برآورد شده است.  71/1و  77/1، 79/1اس به ترتیب معادل مقی در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای این سه خرده

 

 شیوه اجرا
گران حاضر به فارسی ترجمه گردید. سپس به منظور بررسی روشنی  در ابتدای امر، نسخه اصلی مقیاس ترس از شفقت توسط پژوهش

اساتید روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی  و دقت عبارات ترجمه شده، هر دو نسخه فارسی و انگلیسی مورد بازبینی و اصالح سه نفر از
کازرون قرار گرفت. در مرحله بعد نسخه فارسی توسط یک مترجم رسمی زبان انگلیسی مجددا به انگلیسی بازگردانیده شد و عبارات 

ادهای موجود در ترجمه شده توسط دو نفر از اساتید زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با نسخه اصلی ابزار مقایسه و ایر

دانشجو اجرا گردید و مشکالت و  21ترجمه فارسی برطرف گردید. در مرحله بعد نسخه فارسی ابزار بر روی نمونه کوچکی متشکل از 
 دانشجویان به ،های پژوهش ی پرسشنامهاجرا از پیشنیز  نهایی پژوهش مرحله درهای آن اصالح شد.  ابهام موجود در برخی از گویه

 یکجهت کابربد در  صرفاً و بوده محرمانه ابزارها کامالً این از آمده دست به اطالعات که شد داده توضیح پژوهش در نندهک شرکت

 کامالً طرح در آنها مشارکت کهبه دانشجویان خاطرنشان گردید  همچنین. گرفت خواهد قرار استفاده مورددانشگاهی  پژوهش
 رضایتمندی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  و اطالعات آنها تنها به شرط است داوطلبانه

 

 ها روش تجزيه و تحلیل داده
( و SPSSافزار  های اصلی )در نرم در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه ترس از شفقت از تحلیل عاملی به شیوه مولفه

ز جهت بررسی رابطه نمرات این پرسشنامه ( استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون نیAMOSافزار  تحلیل عاملی تاییدی )در نرم
با سایر ابزارهای پژوهش و محاسبه ضریب بازآزمایی به کار رفته است. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای بررسی همسانی درونی مورد 

 استفاده قرار گرفته است.

 

 ها يافته
های اصلی با چرخش آبلیمین  لی به شیوه مولفهجهت بررسی روایی پرسشنامه ترس از شفقت در پژوهش حاضر ابتدا از تحلیل عام

و نتیجه آزمون  92/1( معادل KMO) 2الکین-مایر-استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که شاخص کیسر  3مستقیم

( از 1116باشد. این دو شاخص مطابق نظر میرز، گامست و گارینو ) دار می معنی 1112/1در سطح  2721با مقدار  1کرویت بارتلت
کنند.  به عالوه، با اتخاذ دو مالک ارزش  های پرسشنامه ترس از شفقت حکایت می کفایت همبستگی در ماتریس مربوط به گویه

                                                           
1
. Szabo 

2
 . Sinclair 

3 . Direct oblimin 
4 . Kaiser-Mayer-Olkin 
5 . Bartlett's test of sphericity 
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نمودار اسکری  2وجود سه مولفه در نسخه  فارسی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در شکل  1بیشتر از یک و منحنی اسکری 2ویژه
 ایش درآمده است. مربوط به این تحلیل به نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اصلي مربوط به نسخه فارسي پرسشنامه ترس از شفقت : منحني اسکري در تحلیل عاملي به شیوه مولفه6شکل 

 
حذف گردیده و فرایند تحلیل با  21/1البته قابل ذکر است که در فرایند تحلیل عاملی انجام گرفته دو گویه به دلیل بارعاملی کمتر از 

ها  درصد از واریانس موجود در داده 22/21ترتیب سه مولفه استخراج شده رویهمرفته  به جا مانده، پی گرفته شده است. بدین های گویه

اند. این سه مولفه با توجه  درصد واریانس را به خود اختصاص داده 23/6و  12/9، 73/12را تبیین نموده و به ترتیب واریانسی معادل 
( مطابقت داشته و در نتیجه به ترتیب 1122با سه عامل شناسایی شده در پژوهش گیلبرت و همکاران ) های مشخصه آنها به گویه

ویژه برای  ترس از شفقت نسبت به خود، ترس از شفقت دیگران و ترس از شفقت نسبت به دیگران نامگذاری شده است. مقدار ارزش

 (. 2)جدول  برآورد شده است 96/1و  92/3، 11/2این سه مولفه به ترتیب 

 
 هاي استخراج شده در فرايند تحلیل عاملي ويژه و درصد واريانس تبیین شده توسط مولفه ارزش (6)جدول 

 واریانس کل درصد واریانس تبیین شده ویژه ارزش مولفه

 73/12 11/2 ترس از شفقت نسبت به خود

 12/9 92/3 ترس از شفقت دیگران 22/21

 23/6 96/1 ترس از شفقت نسبت به دیگران

عاملی باال از تحلیل عامل تأییدی  در مرحله دوم بررسی روایی نسخه فارسی پرسشنامه ترس از شفقت و به منظور بررسی ساختار سه 
ها  به نمایش در آمده است و بارعاملی گویه 1استفاده شده است. نمودار مربوط به این مدل ساختاری در شکل  AMOSافزار  در نرم

های  که در فرایند تحلیل عاملی به شیوه مولفه 21و  9گزارش شده است. با این توضیح که دو گویه  1ر عامل در جدول به تفکیک ه
 از مدل ساختاری حذف گردیدند. 31/1اصلی به دلیل بار عاملی پایین حذف گردیده بودند، در اینجا نیز به واسطه بارعاملی کمتر از 

                                                           
1 . Eigenvalues  
2 . Scree plot 
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 پرسشنامه در تحلیل عامل تأيیديهاي  بار عاملي گويه (2)جدول  

 

 
 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول هاگويه
   31/1 پذیر به نظر برسند و بتوان به راحتی از آنها سوء استفاده کرد. شود افراد نرم و انعطاف .دلسوزی بیش از اندازه باعث می2
   11/1 واهند گرفت.. اگر شما خیلی بخشنده و دلسوز باشید، مردم به راحتی از شما امتیاز خ1
   77/1 ترسم که دلسوزی و مهربانی بسیار، مرا به هدفی آسان برای دیگران تبدیل کند. . از آن می3
   12/1 ترسم که اگر غمخوار و دلسوز دیگران باشم، بعضی از آنها بیش از حد به من وابسته شوند. . می2
   16/1 از من امتیاز خواهند گرفت. . اگر مردم مرا بیش از حد مهربان و دلسوز ببینند،1
پذیر و ناتوان به سمتم کشیده شده و منابع عاطفی  . نگران آن هستم که اگر نسبت به دیگران دلسوز و غمخوار باشم، افراد آسیب6

 مرا تحلیل برند.
11/1   

   31/1 دهد. کنند، مجوز انجام هر کاری را به آنها می . ترحم و دلسوزی نسبت به افرادی که کارهای بد می7
   31/1 ها لیاقت دلسوزی و شفقت را ندارند. . بعضی از آدم2

  31/1  ام را با دیگران حفظ کنم؛ حتی اگر بدانم که آنها نسبت به من مهربان هستند. کنم فاصله . تالش می22
  12/1  کننده است. . احساس مهربانی از سوی دیگران تا حدی ترسناک و نگران21
  22/1  گیرم. . اگر حس کنم که کسی نسبت به من مراقب و مهربان است، حالت تدافعی به خودم می23
  61/1  کنم. . وقتی مردم نسبت به من مهربان و دلسوز هستند، احساس اضطراب یا شرمساری می22
  22/1  شوم مبادا چیز بدی در موردم بفهمند که ذهنیت آنها را تغییر دهد. اگر مردم با من مهربان و دوستانه باشند، نگران می .21
  31/1  خواهند، با من مهربان و دلسوز باشند. . نگرانم که مردم تنها وقتی چیزی را می26
  11/1  ای حقیقی بپذیرم یا خیر. ان را به عنوان مسأله. اغلب از این موضوع در حیرتم که گرمی و مهربانی دیگر27
  12/1  کنم. . حتی اگر مردم با من مهربان باشند، باز هم به ندرت در روابطم با دیگران احساس گرمی می22
  12/1  اند. کنم که آنها بیش از حد به من نزدیک شده . اگر دیگران در حقم مهربانی کنند، احساس می29
دهم آنها همیشه در دسترس نباشند یا اصالً  ترسم به خاطر این که احتمال می های دیگران می ابسته شدن به حمایت. از و11

 نخواهند حمایتم کنند.
 22/1  

  19/1  کنم. کنند، احساس پوچی و ناراحتی می . وقتی دیگران در حقم مهربانی و دلسوزی می12
  12/1  ام نباشند. لسوزی دیگران نیاز دارم، آنها غمخوار و حامیترسم زمانی که من به مهربانی و د . می11
  23/1  . انتظار مهربانی و دلسوزی از دیگران یک ضعف است.13
 61/1   . نگرانم اگر دلسوزی برای خودم را شروع کنم، به این کار عادت کنم.12
 12/1   هایم آشکار شوند. ام را از دست داده و در نتیجه عیب ترسم اگر خیلی دلسوزانه با خودم برخورد کنم، خودانتقادگری . می11
 12/1   ترسم اگر شفقت به خود را پرورش دهم، به کسی تبدیل شوم که دوست ندارم باشم. . می16
 17/1   تر از این با خودم برخورد کنم، به آدم ضعیفی تبدیل شوم. ترسم اگر دلسوزانه . می17
 67/1   خوار و دلسوز خویش باشم، مسائل بدی اتفاق بیفتد.ترسم اگر خیلی غم . می12
 17/1   تر باشم و کمتر از خودم ایراد بگیرم، از استاندارد و معیارهایم عقب بمانم. ترسم اگر با خودم مهربان . می19
 12/1   ترسم اگر با خودم دلسوزانه برخورد کنم، دیگران طردم کنند و تنها بمانم. . می31
 11/1   چگونه احساسی است.« دلسوزی و مهربانی با خود»دهم که ندانم  جیح می. تر32
 63/1   ترسم اگر احساس دلسوزی و گرمی با خود را شروع کنم، احساس غم و اندوه یا از دست دادن پیدا کنم. . می31
 61/1   کنم. حساس پوچی را تجربه میگیرم، فقط نوعی ا کنم و در حق خودم گرمی و مهربانی را در پیش می . وقتی تالش می33
 22/1   دانم از کجا باید چنین احساساتی را شروع کنم. ام؛ برای همین نمی . هرگز در حق خودم احساس شفقت و دلسوزی نکرده32
 11/1   کنم که سزاوار مهربانی و بخشایش خودم نیستم. . احساس می31
 61/1   فکر کنم، این موضوع ناراحتم خواهد کرد.. اگر در مورد مهربانی و مالیمت با خودم 36
 37/1   افتد تا دلسوزی در حق خود. . توفیق در زندگی، بیشتر در اثر محکم و سرسخت بودن با خود اتفاق می37
 26/1   تر است تا مهربانی با خود. ام که برای من انتقاد نسبت به خود راحت . فهمیده32
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 عاملي تايیدي براي نسخه فارسي پرسشنامه ترس از شفقت مدل تحلیل (2) شکل

های برازش نسبت خی دو به درجه آزادی  عاملی موجود در پرسشنامه ترس از شفقت نیز از شاخص برای بررسی برازش الگوی سه  

( و ریشه استاندارد واریانس GFIیی برازش )(، شاخص نیکوCFIای ) (، شاخص برازش مقایسهNFI(، شاخص برازش نرم شده ))

شود تمامی  گزارش شده است. چنان که در این جدول مشاهده می 3( استفاده شد که نتایج آن در جدول RMSEAباقیمانده )

 های فوق از مقادیر مطلوبی برخوردار هستند. شاخص

 
 گیري متغیر ترس از شفقت هاي برازش مدل اندازه شاخص (3)جدول

 اي برازشهشاخص
 

RMSEA NFI CFI GFI 

 93/1 93/1 29/1 12/1 33/1 مقادیر شاخص

 >91/1 >91/1 >91/1 <17/1 <3 *مقادیر قابل قبول
 ( اقتباس شده است. 1112) 2مقادیر قابل قبول از هوپر، کوگالن و مولن *

یب همبستگی نمرات این پرسشنامه با جهت بررسی روایی همگرا و واگرای نسخه فارسی پرسشنامه ترس از شفقت نیز از ضرا  

نسخه دوم، مقیاس سطوح خودانتقادی و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس استفاده شده است. به همین  -پرسشنامه پذیرش و عمل
در های توصیفی )شامل میانگین و انحراف استاندارد( و ماتریس همبستگی بدست آمده از نمرات مربوط به این متغیرها  منظور شاخص

گردآوری شده است. الزم به ذکر است که فرایند غربالگری برای تمامی متغیرهای مطرح شده در دو جدول مذکور  1و  2دو جدول 

                                                           
1
 . Hooper, Coughlan & Mullen 
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متغیری و چندمتغیری و رابطه خطی میان آنها مورد بررسی قرار  های پرت تک بودن، داده انجام گرفته و وضعیت آنها به لحاظ نرمال
+ 2تا  -2های کجی و کشیدگی دارای مقادیری در بازه  به لحاظ شاخصتغیرهای مطرح شده در این بخش ترتیب م گرفته است. بدین

دهد. همچنین مطابق توصیه  متغیری ارائه می ( تخمین مناسبی از نرمال بودن تک1116که مطابق نظر میرز و همکاران ) باشند می
های  غیرهای نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی دادهمت ( نمودار پراکندگی دومتغیری جفت1116میرز و همکاران )

 ای و فاصله مهاالنوبیس استفاده شده است.  متغیری و چندمتغیری نیز به ترتیب از نمودار جعبه تک
 

 (FCSقت )هاي توصیفي مربوط به متغیرهاي به کار رفته در بررسي روايي همگرا و واگراي پرسشنامه ترس از شف شاخص (0)جدول 

  SD  متغیرها

 66/21 72/11 ترس از شفقت نسبت به خود
 92/6 22/22 ترس از شفقت دیگران

 12/6 17/13 ترس از شفقت نسبت به دیگران
 13/7 22/32 ای خودانتقادی مقایسه
 12/9 21/36 خودانتقادی درونی

 19/2 11/23 افسردگی
 22/2 11/21 اضطراب
 21/2 32/21 استرس
 13/2 11/31 ای تجربه اجتناب

 62/6 92/37 ورزی خودشفقت

 (FCSضرايب همبستگي مربوط به بررسي روايي واگرا و همگراي پرسشنامه ترس از شفقت ) (1)جدول 
خودانتقادي  متغیرها

 ايمقايسه

خودانتقادي 

 دروني

اجتناب  استرس اضطراب افسردگي

 ايتجربه

-خودشفقت

 ورزي
 -11/1 ** 11/1 ** 17/1 ** 31/1** 33/1** 11/1 ** 11/1 ** ترس از شفقت نسبت به خود

 -11/1** 17/1 ** 12/1 ** 33/1** 36/1** 11/1 ** 33/1** ترس از شفقت دیگران

 117/1 17/1* 19/1* 113/1 19/1* 16/1* 21/1* ترس از شفقت نسبت به دیگران
 11/1داری در سطح  معنی*و  12/1داری در سطح  معنی**

های پرسشنامه ترس از شفقت از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است. چنان  مقیاس بررسی همسانی درونی خرده همچنین جهت
مقیاس ترس از شفقت نسبت به خود، ترس از شفقت دیگران و  گردد مقدارضریب آلفا برای سه خرده نیز مشاهده می 6که در جدول 

برآورد شده است. به منظور بررسی ثبات زمانی نمرات حاصل از  71/1و  21/1، 22/1ترس از شفقت نسبت به دیگران به ترتیب 

 11نفری از دانشجویان ) 31نسخه فارسی پرسشنامه ترس از شفقت نیز از روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته بر روی یک نمونه 
گیری اصلی پژوهش انتخاب شده  که در جریان نمونه هایی پسر( استفاده شده است. این دانشجویان در واقع به یکی از کالس 2دختر و

بودند، تعلق داشته و چهارده روز پس از اتمام مرحله گردآوری اطالعات، پرسشنامه را به صورت مجدد دریافت نموده بودند. نتایج ناشی 

فقت دیگران و ترس از شفقت مقیاس ترس از شفقت نسبت به خود، ترس از ش دهد که ضریب پایایی خرده از این بازآزمایی نشان می
 برآورد شده است. 71/1و  76/1، 72/1نسبت به دیگران به ترتیب 
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 (FCS) نتايج بررسي پايايي پرسشنامه ترس از شفقت (1)جدول 
 ضرايب بازآزمايي ضرايب آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه

سطح  حجم مقدار همبستگي حجم هاتعداد گويه مقدار آلفا

 معناداري
 112/1 31 72/1 271 21 22/1 رس از شفقت نسبت به خودت

 112/1 31 76/1 271 23 21/1 دیگران ترس از شفقت
 112/1 31 71/1 271 2 73/1 ترس از شفقت نسبت به دیگران

 

 گیريو نتیجهبحث 
جامعه دانشجویان ایرانی بود که ( در 1122گیلبرت و همکاران )  هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ترس از شفقت

های  نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اطمینان از روایی صوری و دقت ترجمه، روش 271منظور  بدین
کرونباخ  های بازآزمایی و محاسبه ضریب آلفای روایی سازه، روایی همگرا و واگرا برای بررسی روایی پرسشنامه و همین طور روش

( 1122های این پژوهش با مطالعه گیلبرت و همکاران ) برای بررسی پایایی این پرسشنامه به کار گرفته شد. نتایج از همسویی یافته

 کند. حکایت می
به دلیل داشتن بارعاملی ضعیف حذف  21و  9ورزی نسبت به دیگران، دو گویه  مقیاس ترس از شفقت  البته در رابطه با خرده

  (، در این پژوهش نیز همبستگی قابل توجهی بین ترس فرد از دریافت شفقت1122ند. اما همچون مطالعه گیلبرت و همکاران )گردید

کند، مشاهده شده است. به باور پژوهشگران نامبرده، این موضوع  ورزی برای خود احساس می از سوی دیگران و ترسی که او از شفقت
جویانه نسبت به خود و دیگری  به دلیل وجود یک دشواری عمومی در برخورد با هیجانات تعلقدهد که هر دو ترس باال  نشان می

 ایجاد شده است. 

مقیاس ترس از شفقت از  (، نمرات مربوط به دو خرده1122بعالوه، در پژوهش حاضر نیز همچون مطالعه گیلبرت و همکاران )
توان گفت  باشند. حتی می همبسته می DASSمربوط به ابعاد پرسشنامه ورزی برای خود، با نمرات  جانب دیگران و ترس از شفقت

در پژوهش حاضر، بسیار  DASSکه مقدار ضرایب همبستگی بین این دو ترس با ابعاد افسردگی، اضطراب و استرس پرسشنامه 
( نیز به آن 1122ر پژوهش کربی )ترتیب، چنان که د باشد. بدین ( می1122ارز آنها در مطالعه گیلبرت و همکاران ) مشابه ضرایب هم

پذیری فرد در  با آسیب -ورزی به خود و ترس از شفقت دیگران الاقل در دو مورد ترس از شفقت– اشاره شده است ترس از شفقت
 برابر مشکالت سالمت روان در ارتباط است. 

ای، خودانتقادگری  مرات اجتناب تجربهمقیاس فوق با ن های پژوهش حاضر از همبستگی نمرات مربوط به دو خرده البته یافته
( اضافه 1122های گیلبرت و همکاران ) توان این نکته را نیز به یافته دهند. بنابراین می ای و خودانتقادگری درونی نیز خبر می مقایسه

تماالً با نمرات باالی کند، اح ورزی برای خود احساس می از سوی دیگران و ترسی که او از شفقت  نمود که ترس فرد از دریافت شفقت

های مختلف زندگی همراه است. به عالوه، شخصی که این دو ترس را با شدت  ای یا اجتناب وی از تجربه فرد در اجتناب تجربه
گیری  آورد. موضوع اخیر، تاییدی بر این نتیجه دهد، در هر دو شیوه خودانتقادگری نیز نمرات باالتری بدست می بیشتری گزارش می

شود، با محدود  ( است که تکیه صرف بر خویشتن، چنانچه در فردی با رویکرد انتقادگری باال نسبت به خود دیده می1129کربی )

 ورزی همراه خواهد شد.  شدن جریان شفقت
  ورزی فرد نسبت به خود و طلب یا دریافت شفقت دهد که این محدویت نه تنها در رابطه با شفقت نتایج پژوهش حاضر نشان می

تر،  سازد. به کالم روشن ورزی نسبت به دیگران را نیز متاثر می یعنی شفقت  دهی سوم شفقت دهد بلکه جهت ز سوی دیگران روی میا

ورزی نسبت به دیگران با نمرات افسردگی،  های پژوهش حاضر، شواهدی مبنی بر همبستگی قابل توجه ترس از شفقت گرچه یافته
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دهد؛ اما بر همبستگی نمرات مربوط به این ترس با هر دو بعد خودانتقادگری تاکید  ی نشان نمیا اضطراب، استرس و اجتناب تجربه
 کند.  می

-دهد با نمره وی در پرسشنامه خود ورزی نسبت به دیگران گزارش می البته در پژوهش حاضر، ترسی که فرد از شفقت
دیگران   ورزی برای خود و ترس از شفقت یعنی ترس از شفقت ورزی نیز همبسته نبوده است. در حالی که هر دو مولفه دیگر، شفقت

های پژوهش حاضر، برخالف مطالعه گیلبرت  ترتیب یافته باشند. بدین ورزی می شفقت-داری با نمره خود دارای ضرایب همبستگی معنی

ون افسردگی، اضطراب، استرس، ورزی نسبت به دیگران و متغیرهایی همچ (، شواهدی از رابطه میان ترس از شفقت1122و همکاران )
دهند. این موضوع، گرچه به مطالعه و بررسی بیشتری نیاز دارد اما این گمانه را به  ورزی نشان نمی شفقت-ای و خود اجتناب تجربه

ایده تهی ورزی نسبت به دیگران با تعابیر دیگری در نمونه ایرانی همراه بوده که آن را از اعتبار و ف آورد که جریان شفقت ذهن می

 های منفی سالمت روان را رقم زده است.  ساخته و از همین رو، ناهمبستگی نسبی میان بازدارنده آن و شاخص
( را 1122توان استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه گیلبرت و همکاران ) به هر حال، با توجه به مجموعه نتایج پژوهشی حاضر می

تواند به شناخت صحیح  های آتی می معه ایرانی پیشنهاد نمود. اجرای این مقیاس در پژوهشورزی در جا گیری ترس از شفقت در اندازه

ورزی که  های جریان شفقت ورزی جامعه ایرانی کمک نموده و به ویژه راه را برای مطالعه بازدارنده تر نسبت به فرایند شفقت و عمیق
لبته از آنجا که نمونه پژوهش حاضر به دانشجویان محدود بوده، برای های ایرانی نبوده است، باز کند. ا تاکنون مورد توجه پژوهش
های آتی رابطه میان  گردد در پژوهش ها بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود. همچنین پیشنهاد می تعمیم نتایج به سایر گروه

عاد شخصیت نیز مورد توجه و بررسی شناسی اجتماعی و همچنین برخی متغیرهای فردی همچون دلبستگی و اب متغیرهای متنوع روان
ورزی را در نزد افراد ایجاد  های پیشین بنیاد درونی شفقت قرار گیرد. موضوع اخیر به ویژه در رابطه با دلبستگی که بنابر پژوهش

 نماید، شایسته توجه است.  می
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Abstract   
The purpose of this study was to study the psychometrics characteristics of Fear of Compassion Scale 
(Gilbert, McEwan, Matos, & Rivis, 2011) in Iranian society. Therefore, using random cluster method, 872 
students of Shiraz University were selected. They were assessed by Compassion Fear Questionnaire, 
DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995), Self-Criticism Scale (Thompson & Zuroff, 2004), Acceptance 
and Action Questionnaire-II (Hayes et al., 2004) and Self-Compassion Scale (Raes, Pommier, Neff& Van 

Gucht, 2011). Results of factor analysis by principal components method and confirmatory factor analysis 
confirmed a three-factor structure in the Persian version of the Fear of Compassion Questionnaire. The 
correlation of the scores obtained from the subscales of the questionnaire with the scores of other research 
instruments has also confirmed its convergent and divergent validity. In addition, Cronbach's alpha 
coefficients for all three subscales, as well as retest coefficients with two weeks interval, were in the 
desired range. The results of statistical analysis confirmed three components of fear of compassion from 
others, fear of compassion for self, and fear of compassion for others, suggesting the use of the Persian 

version of the questionnaire in Iranian students. 
Keywords: Reliability; Validity; Psychometrics; Fear of Compassion 
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