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AbsTRACT
Aims and background: As shown in many studies, one of the most important reasons for headaches in individuals 
is their tendency to self-criticism. Discovering some protective factors in order to moderate this tendency, thus, can 
be one of the important goals of health psychology research. Therefore, the current study aim was investigating 
the relationship between self-compassion and self-criticism in women suffering from tension headaches using 
structural equation modeling. 
Material & Methods: To do so, 110 women with tension-type headaches were selected through purposeful 
sampling from psychiatric and neurological clinics and specialized headache centers in Isfahan, and were asked 
to respond to self-compassion and self-criticism questionnaires. The collected data were analyzed using the 
structural equation modeling (SEM) on Amos and SPSS software programs. 
Findings: The results revealed that the presented model fitted the data as well. There were negative relationships 
between positive components of self-compassion (self-kindness, common human humanity, and mindfulness) 
and self-criticism. On the other hand, there were positive relationships between the negative components of 
self- compassion (self-judgment, isolation, and over-identification) and self-criticism. The findings showed the 
research model was appropriately presented. 
Conclusions: Therefore, based on the results obtained from the present research, it can be concluded that self-
compassion as a protective factor may have a significant impact on self-criticism in women with tension-type 
headaches.
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چکیده
زمینــه و هــدف: بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده یکــی از عوامــل مهــم در تجربــه ســردرد افــراد گرایــش آنهــا بــه خــود انتقادگــری اســت. لــذا 
کشــف عوامــل محافظتــی بــه منظــور تعدیــل ایــن گرایــش می توانــد یکــی از اهــداف مهــم تحقیقــات در حــوزۀ روانشناســی ســالمت باشــد. بنابرایــن، 

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی مــدل ســاختاری رابطــۀ شــفقت بــه خــود و خــود انتقــادی در زنــان مبتــال بــه ســردرد تنشــی بــود.
ــه کلینیک هــای اعصــاب روان و مراکــز  ــه ســردردهای تنشــی مراجعــه کننــده ب ــن منظــور، تعــداد 110 زن مبتــال ب ــن ای ــا: بدی ــواد و روش ه م
تخصصــی ســردرد شــهر اصفهــان بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و پرسشــنامه هاي خــود انتقــادي و شــفقت بــه خــود روی آنــان اجــرا شــد. داده هــا بــا 

اســتفاده از نرم افزارهــای آمــاری SPSS و Amos مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
ــه خــود و خــود  ــن شــفقت ب ــه بی ــق داشــت، به طــوری ک ــای تحقی ــا داده ه ــی ب ــرازش خوب ــه شــده ب ــدل ارائ ــه م ــج نشــان داد ک ــا: نتای یافته ه
ــی معکــوس وجــود داشــت. همچنیــن و بیــن مؤلفه هــای مثبــت شــفقت  ــه ســردردهای تنشــی رابطــه علّ ــان مبتــال ب انتقادگــری )مــدل 1( در زن
بــه خــود )مهربانــی بــه خــود، تجــارب مشــترک انســانی و ذهن آگاهــی( و خــود انتقــادی رابطــه منفــی و بیــن مؤلفه هــای منفــی شــفقت بــه خــود 
)قضــاوت کــردن، انــزوا، همانندســازی افراطــی(  بــا خــود انتقــادی )مــدل 2( رابطــه مثبــت وجــود داشــت. در نتیجــه یافته هــا مــدل پژوهشــی تحقیــق 

را تأییــد کردنــد.
نتیجه گیــری: بنابرایــن، بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیــق می تــوان گفــت کــه شــفقت خــود می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل 

محافظتــی روی خــود انتقادگــری زنــان مبتــال بــه ســردردهای تنشــی نقــش مهّمــی ایفــا نمایــد. 
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ســردرد تنشــی بــه صــورت دو نــوع دوره ای و مزمــن   مي باشــد. 
ــواع  ــن ان ــالل در بی ــایع ترین اخت ــی دوره ای، ش ــردرد تنش س
ــاب  ــز و اعص ــن مغ ــه متخصصی ــه ب ــه مراجع ــت ک ــردرد اس س
مزمــن  تنشــی  ســردرد  همچنیــن  موجــب   مي شــود.  را 
ــار  ــه ب ــادی ب ــاي اقتص ــردرد، هزینه  ه ــواع س ــایر ان ــش از س بی

مقدمه
ســردرد تنشــی نوعــی ســردرد شــایع اســت کــه بــا درد 
ــد شــبیه  ــا ســفتی درد کن ــان دار )فشــار ی ــر ضرب ــه غی دوطرف
ــد  ــه بتوان ــط ک ــا متوس ــف ی ــا کاله(، درد خفی ــی ی ــد پیچ بان
مانــع فعالیت  هــاي شــخصی شــود، مشــخص   مي شــود)1(. 
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ــا انتفــاد و نوعــي مهــرورزي  ــه جــاي قضــاوت ی )درک خــود ب
و حمایــت نســبت بــه کاســتي ها و بي کفایتي هــاي خــود(، 
اشــتراک هاي انســاني درمقابــل انــزوا )اعتــراف بــه اینکــه 
ــد( و  ــتباه مي کنن ــتند و اش ــص هس ــان ها داراي نق ــه انس هم
ــل همانندســازی افراطــي )آگاهــي روشــن  ذهن آگاهــی درمقاب
باعــث مي شــود جنبه هــاي  از تجــارب زمــان حــال کــه 
دردنــاک یــک تجربــه، نــه نادیــده گرفتــه شــوند و نــه بــه طــور 
ــان  ــر)12( بی ــف و گرم ــد(. ن ــن انســان را اشــغال کنن ــرر ذه مک
می کننــد کــه شــفقت بــه خــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه فــرد 
ــد،  ــته باش ــود داش ــورد خ ــوب در م ــاس خ ــرور احس از روی غ
ــوت و  ــاط ق ــن نق ــرای پذیرفت ــاال ب ــی ب ــه توانای ــه توجــه ب بلک
ضعــف بــه طــور همزمــان را در بــر می گیــرد. شــفقت بــه خــود 
ــا نشــخوار فکــری، اضطــراب و  ــا همانندســازی فکــری ی ــاال ب ب
ــت)13(. از  ــده اس ــاهده ش ــری مش ــواس کمت ــردگی و وس افس
ســویی شــفقت بــه خــود عــالوه بــر آن کــه فــرد را در مقابــل 
ــت حــاالت  ــد، در تقوی ــي منفــي محافظــت مي کن حــاالت روان
هیجانــي مثبــت نیــز نقــش دارد بــه عبارتــی شــفقت بــه خــود 
بــا احســاس خودمختــاري، شایســتگي و ارتبــاط داشــتن رابطــه 
دارد و بــه ارضــاي نیازهــاي بنیــادي روانــي کمــک مي کنــد)14(. 
افــرادي کــه شــفقت بــه خــود باالیــي دارنــد نســبت بــه افــرادي 
کــه خــود شــفقتي کمــي دارنــد ســالمت روانشــناختي بیشــتري 
دارنــد، زیــرا درآنهــا درد گریــز ناپذیــر و احســاس شکســتي کــه 
همــه افــراد تجربــه مي کننــد بــه وســیله یــک ســرزنش خــود 
بــي رحمانــه، احســاس انــزوا و همانندســازي افراطــي بــا افــکار 
و هیجان هــا اســتمرار نمي یابــد. خــود شــفقي عــالوه بــر آنکــه 
فــرد را در مقابــل حــاالت روانــي محافظــت مي کنــد، در تقویــت 
حــاالت هیجانــي مثبــت نیــز نقــش دارد. بــه عنــوان مثــال خود 
ــت از  ــي و رضای ــد اجتماع ــون پیون ــاتي چ ــا احساس ــفقتي ب ش
زندگــي مرتبــط اســت. همچنیــن، افــرادي کــه خــود شــفقتي 
ــزارش  ــتري گ ــي بیش ــه هیجان ــارت مقابل ــد، مه ــري دارن باالت
ــازي  ــان و بازس ــان احساساتش ــز می ــاد تمای ــد و در ایج مي کنن

ــر هســتند)15(.  ــي منفــي توانمندت خلقــي حــاالت هیجان
ــه  ــال ب ــجویان مبت ــه دانش ــور مقایس ــه منظ ــه ب ــق ک در تحقی
ســردرد تنشــی و بــدون ســردرد در عوامــل روانشــناختی 

ــر  ــی ب ــی فراوان ــرات منف ــی تأثی ــردردهای تنش ــي آورد)2(. س   م
ــه طــور کلــی  کیفیــت زندگــی فــردی، خانوادگــی، شــغلی و ب
ــد)3(.  ــای   مي گذارن ــر ج ــرد ب ــی ف ــادی- اجتماع ــرایط اقتص ش
جــی و بارکین)4(دریافتنــد کــه تأثیــرات ســردرد بــر روی شــغل 
ــان  ــه مبتالی ــه ای ک ــت، بگون ــترده اس ــیار گس ــان بس مبتالی
ــد و 20 روز در  ــرکار برون ــته اند س ــردرد 27 روز نتوانس ــه س ب
ســال نیــز عملکــرد کاری بســیار پایینــی داشــته اند. مطالعــات 
همچنیــن نشــان داده انــد کــه ســردردهای تنشــی و میگرنــی در 
زنــان نســبت بــه مــردان شــایع تر اســت)5(. در همیــن راســتا، در 
ــن خصوصــاً  ــان ســردردهای مزم ــی و درم تشــخیص پیش آگه
ســردردهای تنشــی بایــد بــه ارزیابــی جنبه هــای روانــی همــراه 

ــز توجــه شــود. ــا آن ســردرد نی ب
ــم در  ــاد و ه ــم در ایج ــی ه ــش مهم ــناختی نق ــل روانش عوام
ــع، رابطــه  ــد)6(. در واق ــا می کنن ــود ســردردهای تنشــی ایف بهب
ــه  ــت ک ــال ها اس ــردرد س ــي و س ــي روان ــیب شناس ــان آس می
در پیشــینه پژوهــش بالینــي مــورد بررســي قرارگرفتــه اســت. 
علیرغــم توجــه و جــدال بــر ســر تعامــل ایــن متغیرهــا صــورت 
گرفتــه اســت، پژوهش هــاي محــدودي بــه بررســي ایــن 
ــت  ــا وضعی ــه ب ــی ک ــی از متغیرهای ــد)7(. یک ــل پرداخته ان عوام
ــی  ــژه ســردردهای تنشــی همبســتگی باالی ــه وی جســمانی و ب
دارد، خــود انتقــادی اســت. خــود انتقــادی بــه عنــوان شــکلی 
از آزار و اذیــت درونــی کــه اســترس زا و تضعیــف کننــده خــود 
ــد  ــر دی ــود انتقادگ ــراد خ ــده اســت)8(. اف ــف ش ــد، تعری   مي باش
منفــی و انتظــارات بــاال نســبت بــه خــود دارنــد. آنهــا براســاس 
کمال گرایــی و مقایســه  هاي نابجــای خــود بــا دیگــران، معمــوالً 
ــه   مي کننــد)9(.  احســاس حقــارت، شکســت و اضطــراب را تجرب
خــود انتقــادی باعــث می شــود کــه فــرد خــود و عملکــرد خــود 
ــود  ــرای خ ــی را ب ــای دور از دسترس ــد و معیاره ــص بدان را ناق

تعریــف کنــد)10(.
در ســال هاي أخیــر ســازۀ مثبــت و جدیــدي بــا عنوان »شــففت 
بــه خــود« در روانشناســي مثبــت مطرح شــده اســت که درســت 
ــف)11(  ــت. ن ــی اس ــادی و کمال گرای ــود انتق ــل خ ــه مقاب نقط
ــادی  ــه ابع ــه خــود را ســازه اي متشــکل از ســه مؤلف شــففت ب
در نظــر می گیــرد: مهربانــي بــا خــود در مقابــل قضــاوت خــود 
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ــال،  ــرای مث ــن، کشــف عوامــل محافظتــی )ب می ســازند. بنابرای
ــار  ــراد دچ ــادی در اف ــود انتق ــا خ ــه ب ــود( در رابط ــفقت خ ش
ــی(  ــردردهای تنش ــال، س ــرای مث ــمانی )ب ــای جس بیماری ه
می توانــد تلویحــات بالینــی و تحقیقاتــی مهّمــی در حــوزۀ 
ــی  ــن پژوهــش از آنجای روانشناســی ســالمت داشــته باشــد. ای
ــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری صــورت گرفتــه  کــه ب
ــه  ــن شــفقت ب ــی بی ــاط علّ ــه شــناخت ارتب ــد ب اســت می توان
ــه ســردردهای  ــال ب ــان مبت ــن زن ــادی در بی خــود و خــود انتق
تنشــی کمــک کنــد. بــر ایــن اســاس، هــدف از پژوهشــی حاضــر 
ــادی در  ــود انتق ــود و خ ــه خ ــفقت ب ــی ش ــه علّ ــی رابط بررس

ــود. ــه ســردرد ب ــان مبتــال ب زن

روش 
روش پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــه شــمار مــی رود. 
جامعــه آمــاري پژوهــش شــامل کلیــه زنــان مبتــال بــه ســردرد 
ــا روش  ــه ب ــن جامع ــه از ای ــود ک ــان ب ــهر اصفه ــی در ش تنش
ــد تعــداد 110 زن کــه مالک هــای ورود را  نمونه گیــری هدفمن
احــراز کردنــد، بــه عنــوان نمونــه نهایــی انتخــاب شــدند. یکــي 
از دیــدگاه هــاي مطــرح بــراي حجــم نمونــه در تحلیــل عاملــي، 
ایــن اســت کــه حداقــل حجــم نمونــه 5 الــي 10 آزمودنــي براي 
هــر مــاده مي باشــد)21(. لــذا بــا توجــه بــه خــاص بــودن گــروه 
ــرای  ــراد ب ــداد از اف ــن تع ــا ای ــداد آنه ــت تع ــه و محدودی نمون
مطالعــه در نظرگرفتــه شــد. خصوصیــات جمعیت شــناختی 
ــل؛  ــرد، 49/1% متأه ــود از 50/9% مج ــارت ب ــه عب ــروه نمون گ
3/7% دارای مـدرک دیپلم، 16/4% فوق دیپلم،40% کارشناسـی،

روش  بــود.  دکتــری   %7/4 و  ارشــد  کارشناســی   %14/5
ــز و  ــه مراک ــق ب ــه محق ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــری ب نمونه گی
ــردرد  ــی س ــای تخصص ــاب روان و کلینیک ه ــاي اعص مطب ه
شــهر اصفهــان مراجعــه و بــا همراهــی متخصــص مغــز و اعصاب 
ــای ورود  ــاس مالک ه ــر اس ــی ب ــردرد تنش ــراد داراي س از اف
ــای  ــی آورد. مالک ه ــل م ــوت بعم ــاس دع ــل مقی ــراي تکمی ب
ورود شــامل مــواد زیــر بودنــد: 1- تشــخیص متخصــص 
ــاس  ــر اس ــی ب ــردرد تنش ــرایط س ــراز ش ــاب و اح ــز و اعص مغ
ــه  ــال ب ــردرد 2018، 2- ابت ــی س ــه بین الملل ــای جامع مالک ه

ــه  ــجویانی ک ــه دانش ــد ک ــان داده ش ــود، نش ــه ب ــام گرفت انج
ــد از خــود تنبیهــی و اســترس  دچــار ســردردهای تنشــی بودن
ــر  ــی ب ــان مبتن ــد)16(. درم ــوردار بودن ــاال برخ ــناختی ب روانش
ــه  ــد، بیشــتر ب ــه اي جدی ــوان یــک ســبک مداخل شــفقت، بعن
منظــور درمــان و بهبــود افســردگی، اضطــراب، خــود انتقــادی 
و تــرس از ارزیابــی منفــی، بــه کار رفتــه اســت. در ایــن راســتا، 
شــاهار و همــکاران)17( در پژوهشــی کــه بــر روی 38  بیمار مبتال 
بــه خودانتقــادی شــدید انجــام دادنــد، دریافتنــد کــه مداخلــه 
مبتنــی بــر شــفقت   مي توانــد خــود انتقــادی، اضطــراب و تــرس 
از ارزیابــی منفــی بیمــاران را کاهــش و عواطــف مثبــت آنهــا را 
ــد  افزایــش دهــد. همچنیــن گیلبــرت و پروکتــر)18( نشــان دادن
ــادی  ــود انتق ــود از خ ــه خ ــفقت ب ــر ش ــی ب ــان مبتن ــه درم ک
ــات  ــته و احساس ــی دانشــجویان کاس ــرم و ناکام و احســاس ش
انــدک  در  افزایــش می دهــد.  را  آنــان  گرمــی  و  پذیــرش 
مطالعــات صــورت گرفتــه کــه بــه رابطــه بیــن شــفقت بــه خــود 
و خــود انتقــادی پرداختــه شــده اســت، نتایــج نشــان داده انــد 
ــود دارد)19(. در  ــوس وج ــه معک ــر رابط ــن دو متغی ــن ای ــه بی ک
ــه  ــفقت ب ــادی و ش ــود انتق ــن خ ــه بی ــی رابط ــع، در بررس واق
خــود می تــوان گفــت کــه فــردی کــه دارای شــفقت بــه خــود 
باالیــی اســت در مواجهــه بــا شکســت ها بــه مهربانــی و عطوفــت 
ــردازد. در  ــه انتقــاد و ســرزنش خــود، می پ ــه خــود، ن نســبت ب
ــی و  ــیب های روان ــش آس ــاال کاه ــفقت ورزی ب ــع، خودش واق
شــرم، خودانتقــادی و تــرس از خوددوســتی و احســاس امنیــت 

ــان دارد)20(. ــه ارمغ ــی را ب اجتماع
ــادی در حیطه هــاي  ــه خــود و خــود انتق ــات شــفقت ب موضوع
ــه  ــرا ک ــت، چ ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــالمتي بس ــا س ــط ب مرتب
بســیاری از بیماری هــای جســمانی نشــأت گرفتــه از جنبه هــای 
روانــی و خودســرزنش گری ها و خودانتقادگری هایــی اســت 
کــه فــرد نســبت بــه خــود دارد. در واقــع، بــه جــای پذیرفتــن 
ــرد  ــود، ف ــا خ ــودن ب ــان ب ــی و مهرب ــکار منف ــات و اف احساس
بــه انتقــاد و ســرزنش خــود می پــردازد و در نهایــت ایــن 
احساســات و هیجانــات منفــی کــه از طــرف فــرد غیرقابــل قبول 
ــی  ــانه های مرض ــود را در نش ــود و خ ــس زده می ش ــد پ بوده ان
ــان  ــردردهای تنشــی نمای ــد س ــرد همانن ــدن ف جســمانی در ب

65رابطه عّلی شفقت به خود و خود انتقادی در بیماران زن مبتال به سردردهای تنشی...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مقیــاس را انــدازه می گیــرد: مهربانــی بــا خــود- قضــاوت خــود، 
اشــتراکات انســانی - انــزوا، ذهن آگاهی-همانندســازی افراطــی. 
ایــن شــش خــرده  مقیــاس روایــی افتراقــی و همســانی درونــی و 
پایایــی بازآزمایــی مناســب ایــن مقیــاس را نشــان داده انــد نــف 
)2003( )11(. در مطالعــات ایرانــی نیــز روایــی و پایایــی آن تایید 
شــده اســت)23(. در ایــن پژوهــش نیــز آلفــای کرونبــاخ 0/92 بــه 

دســت آمــده اســت.

تحلیل آماری
بــه مظنــور توصیــف متغیرهــای جمعیت شــناختی و مقیاس هــا 
از شــاخص های آمــار توصیفــی ماننــد فراوانــی، میانگیــن 
ــور  ــه منظ ــن ب ــد. همچنی ــتفاده ش ــتاندارد اس ــراف اس و انح
بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای تحقیــق، آزمــون ضریــب 
همبســتگی پیرســون  بــه کار رفــت. بــرای بررســی رابطــه علـّـی 
بیــن شــفقت بــه خــود )بــه عنــوان متغیــر مســتقل یــا بــرون زا( 
و خــود انتقــادی )بــه عنــوان متغیــر مــالک یــا درون زا( از مــدل 
ــزار Amos اســتفاده  ــا اســتفاده از نرم اف معــادالت ســاختاری ب
شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش انجــام تحلیل هــا، نرمــال 
بــودن متغیرهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت و همچنیــن پیــش 
فرض هــای تحلیــل مــدل معــادالت ســاختاری نیز رعایت شــدند 
)بــرای اطالعــات بیشــتر بــه قســمت یافته هــا مراجعــه کنیــد(.

یافته ها
ــرده  ــود و خ ــه خ ــفقت ب ــر ش ــش حاض ــتقل پژوه ــر مس متغی
ــن  ــراي بررســي رابطــه ای ــود. ب ــه آن ب ــاي شــش گان مقیاس ه
ــون  ــادی از آزم ــا خودانتق ــاي آن ب ــرده مقیاس ه ــر و خ متغی
ضریــب همبســتگي پیرســون اســتفاده شــده و نتایــج در 
ــدول  ــاي ج ــت. یافته ه ــده اس ــزارش ش ــماره 1 گ ــدول ش ج
ــه  ــادی رابط ــا خودانتق ــود ب ــه خ ــفقت ب ــد ش ــان می ده 1 نش
مقیاس هــای  خــرده  بیــن  در  دارد.  معنــي داري  و  منفــی 
ــن و  ــه خــود )r=0/337( قویتری ــی ب ــه خــود، مهربان شــفقت ب
ــا  ــن رابطــه را ب ــردن خــود )r= -0/206( ضعیف تری قضــاوت ک

داشــته اند.  خودانتقــادی 

ســردرد تنشــی یــک ســال قبــل از شــروع مطالعــه و حداقــل 
ــا 50 ســال،  ــه مــدت ســه مــاه، 3- دامنــه ســنی بیــن 20 ت ب
4- داشــتن ســواد در حــد دیپلــم. مالک هــای خــروج مشــتمل 
بــر ایــن مــواد بــود: 1- ابتــال بــه ســردرد خوشــه ای یــا میگــرن، 
ــیت های  ــژه حساس ــه وی ــر ب ــای دیگ ــه بیماری ه ــال ب 2- ابت
نــوری و چشــمی، فیبرومالیژیــا، اختــالالت خــواب، آســیب های 
ــواد و  ــرف م ــوء مص ــابقه س ــتن س ــف، و 3- داش ــزی خفی مغ
الــکل، اختــالالت روانــی و ســایکوز. بــه منظــور رعایــت اخــالق 
پژوهــش، ضمــن آگاهــی دادن بــه تمامــی افــراد شــرکت کننــده 
در زمینــه اهــداف پژوهــش و کســب رضایــت آگاهانــه از آنهــا، 
اختیــاري بــودن شــرکت در پژوهــش، بــی نــام و محرمانــه بودن 
ــؤاالت  ــه س ــخ ب ــودن پاس ــرر ب ــدون ض ــج، ب ــنامه و نتای پرسش
و در اختیــار قــرار دادن نتایــج در صــورت تمایــل، مدنظــر 
IR.IAU. ــالق ــه اخ ــا شناس ــر ب ــه حاض ــت. مطالع ــرار گرف ق

ــت. ــده اس ــت ش NAJAFABAD.REC.1399.049 ثب

ابزارها
ــي،  ــادي، بي ارزش ــود انتق ــاس خ ــادی: مقی ــود انتق ــاس خ مقی
بي کفایتــي و احســاس حقــارت و پوچــي و تنهایي را مي ســنجد.

ایــن مقایــس از مقیــاس حملــه بــه خــود گیلبــرت و آیرونــز)8( 
ــه  ــخ ب ــت. پاس ــده اس ــه ش ــت گرفت ــه اس ــامل 22 گوی ــه ش ک
هــر مــادۀ ایــن مقیــاس در یــک طیــف پنــج درجــه اي لیکــرت 
)کامــاًل مخالفــم بــا نمــره صفــر تــا کامــاًل مؤافقــم بــا نمــره 4( 
تنظیــم شــده اســت و حداکثــر و حداقــل نمــره آن بــه ترتیــب، 
ــب  ــي)22( ضری ــي و عباس ــت. رجب ــر اس ــا 88 متغی ــر ت از صف
همســاني درونــي )آلفــاي کرونبــاخ( مقیــاس خود انتقــادي را در 
کل نمونــه 0/83 و در دانشــجویان مــرد و زن،  بــه ترتیــب 0/78 
ــي  ــب پایان ــر، ضری ــش حاض ــد. در پژوه ــزارش کردن و 0/85 گ
ــه دســت آمــد. ــه0/90 ب ــاخ درکل نمون ــه روش آلفــاي کرونب ب

ــود گزارشــی 26  ــاس خ ــن مقی ــود: ای ــه خ ــفقت ب ــاس ش مقی
ــش  ــاخته و ش ــال 2003  آن را س ــف)11( در س ــه ن ــوالی ک س
ــه ای  ــه 5 درج ــک دامن ــخ ها در ی ــاس دارد. پاس ــرده  مقی خ
لیکــرت اســت )0= تقریبــاً هرگــز تــا 2= تقریبــاً همیشــه( قــرار 
می گیــرد. ایــن مقیــاس ســه مولفــه دو قطبــی یــا شــش خــرده 
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 16

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5571-fa.html


فصلنامه علمی پزوهشـی بیهوشـی و درد، دوره 12، شماره 2، تابستان 1400

تأثیرگــذار مي دانــد. بــا ایــن حــال، پژوهــش حاضــر بــا مدنظــر 
قــراردادن حــد بــاالي نســبت حجــم نمونه بــه تعــداد متغیرهاي 
مشــاهده شــده و پارامترهــاي آزاد )نســبت20 بــه 1(، پیچیدگي 
ــر  ــرآورد حداکث ــاي آزاد )ب ــاي پارامتره ــدل، روش برآورده م
درســت نمایــی(، حجــم داده هــاي مفقــود )کمتــر از 5 درصــد( 
ــر  ــه 110 نف ــا حجــم نمون ــره ب ــد متغی ــی چن و رابطــه نرمالیت
بــه عنــوان حجــم مطلوبــي بــراي نمونــه تشــخیص داده شــد)21(.

پــرت  داده هــاي  پــرت چندمتغیــره:  داده هــای  ب( 
چندمتغیــره بیانگــر ایــن اســت کــه در یــک فضــاي چندمتغیره، 
چــه تعــدادي از موردهــا مي توانــد پــرت یــا دورافتــاده محســوب 
شــوند. شــاخصي کــه اغلــب در خصــوص تشــخیص داده هــاي 

مدل ســازي معادلــه ســاختاري مبتنــي بــر چنــد پیــش فــرض 
ــا  ــن پیش فرض ه ــدا ای ــن ابت ــت، بنابرای ــادي اس ــي و بنی اساس
مــورد بررســي قــرار گرفتــه و در ادامــه مــدل پژوهــش بــرازش 

شــده اســت:  
الــف( حجــم بهینــه نمونــه: دیدگاه هــاي متنوعــي در ایــن 
خصــوص وجــود دارد. یــک دیــدگاه ایــن اســت کــه بــه تعــداد 
متغیرهــاي مشــاهده شــده یــا معرف هــا، تعــداد ســازه ها 
ــتناد  ــرآورد اس ــراي ب ــاي آزاد ب ــداد پارامتره ــا و تع ــا عامل ه ی
ــرآورد  می کنــد. یــک دیــدگاه دیگــر، پیچیدگــي مــدل، روش ب
ــودن  ــال ب ــراري نرم ــدم برق ــا ع ــراري ی ــاي آزاد، برق پارامتره
چندمتغیــره و حجــم داده هــاي مفقــود را در انــدازه حجــم نمونه 

رابطه عّلی شفقت به خود و خود انتقادی در بیماران زن مبتال به سردردهای تنشی...

)n= 110( جدول 1. ضرایب همبستگی بین شفقت به خود و ابعاد آن با خود انتقادی

12345678متغیر

11-خودانتقادی

2-خوددلسوزی به خود
-0/570

0/001
1

3-مهربانی به خود
-0/337

0/001

0/446

0/001
1

4-قضاوت کردن خود
0/206

0/031

-0/500

0/001

-0/217

0/023
1

5-تجارب مشترک انسانی
-0/293

0/002

0/536

0/001

0/500

0/001

-0/071

0/462
1

6-انزوا
0/299

0/017

-0/509

0/001

-0/220

0/022

0/475

0/001

-0/104

0/282
1

7-ذهن آگاهی
-0/264

0/005

0/431

0/001

0/472

0/001

-0/263

0/006

0/483

0/001

-0/177

0/065
1

8-همانندسازی افراطی
0/315

0/001

-0/452

0/001

-0/200

0/037

0/457

0/001

-0/180

0/061

0/395

0/001

-0/212

0/0247
1

مدل سازی معادالت ساختاری 
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ــه  ــت ک ــي اس ــي وضعیت ــه: همخط ــي چندگان د( همخط
ــایر  ــي از س ــع خط ــتقل تاب ــر مس ــک متغی ــد ی ــان مي ده نش
ــور  ــه منظ ــر ب ــش حاض ــت. در پژوه ــتقل اس ــاي مس متغیره
ــا  ــتقل در مدل ه ــاي مس ــن متغیره ــي بی ــم خط ــي ه بررس
  VIF ــاخص ــه دو ش ــوط ب ــر مرب ــاختاري از مقادی ــه س معادل
ــن  ــي بی ــم خط ــزان ه ــده می ــان دهن ــه نش و Tolerance  ک
ــه  ــت. نقط ــده اس ــتفاده ش ــند، اس ــتقل مي باش ــاي مس متغیره
ــب 0/4 و 2/5  ــه ترتی ــه VIF و Tolerance ب ــوط ب ــرش مرب ب
)مقــدار شــاخص Tolerance باالتــر از 0/40 و مقــدار شــاخص  
VIF کمتــر از 2/5( قــرار دارد. نتایــج ایــن دو شــاخص در 
ــه و  ــي چندگان ــود همخط ــدم وج ــر ع ــر بیانگ ــش حاض پژوه
یــا بــه عبارتــي مطلوبیــت ایــن پیــش فــرض بــراي مــدل دوم 
ــرآورد شــده در جــدول  2 مي تــوان  اســت. برحســب مقادیــر ب
گفــت کــه همخطــي چندگانــه مربــوط بــه متغیرهــاي مســتقل  
ایــن  پیش فــرض عــدم همخطــي چندگانــه در خصــوص 

ــدارد.  ــرار ن ــي ق ــت نامطلوب ــش در وضعی پژوه

ــورد  ــاختاري م ــه س ــازي معادل ــره در مدل س ــرت چندمتغی پ
اســتفاده مي گیــرد و در ایــن پژوهــش نیــز بــه منظور تشــخیص 
داده هــاي پــرت چندمتغیــره مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت 
شــاخص فاصلــه ماهالونوبیــس اســت. در پژوهــش حاضــر قبــل 
از بــرآورد پارامترهــاي آزاد در مــدل معادلــه ســاختاري مربــوط 
بــه هــر یــک از فرضیه هــاي پژوهــش مــوارد پــرت چندمتغیــره 
ــار  ــل کن ــخص و از تحلی ــس مش ــاخص ماهالونوبی ــق ش از طری

گذاشــته شــدند. 
ــودن  ــال ب ــراري شــرط نرم ــره: برق ــي چندمتغی ج( نرمالیت
ــتفاده از روش  ــي در اس ــاي اصل ــش فرض ه ــره از پی چندمتغی
ــه  ــازي معادل ــت نمایي )ML( در مدل س ــر درس ــرآورد حداکث ب
ســاختاري اســت. در ایــن پژوهــش جهــت بررســي برقــراري یــا 
عــدم برقــراري نرمــال بــودن چندمتغیــره از مقدار ضریــب مردیا 
ــد.  ــب اســتفاده گردی ــن ضری ــه ای ــوط ب ــی مرب و نســبت بحران
مقــدار ضریــب مردیــا بــراي مــدل اول برابــر 1/98 و بــراي مدل 
ــي  ــرض نرمالیت ــش ف ــن، پی ــت. بنابرای ــا 1/83 اس ــر ب دوم براب
ــرار اســت. ــاي پژوهــش برق ــا مدل ه ــاط ب ــره در ارتب چندمتغی

مریم تفنگچی و همکاران

جدول 2. برآورد شاخص های همخطی چندگانه متغیرهای مستقل

ToleranceVIFمتغیرها 

0/6591/517مهربانی به خود

0/6561/524قضاوت کردن خود

0/6551/527تجارب مشترک انسانی

0/7241/381انزوا

0/6641/506ذهن آگاهی

0/7321/366همانندسازی افراطی
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در قالــب مدل هــاي عاملــي مرتبــه اول وارد مــدل معادلــه 
بــه شــاخص هاي  مربــوط  برآوردهــاي  ســاختاري شــدند، 
ارزیابــي کلیــت مــدل معادلــه ســاختاري و پارامتــر اصلــي ایــن 
ــادی( در  ــود انتق ــر خ ــود ب ــه خ ــفقت ب ــر ش ــر متغی ــدل )اث م

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ ــداول 3، 4 و 5 زی ــکل 1 و ج ش

الف( مدل معادله ساختاری شفقت به خود بر خود انتقادی
بــه منظــور بررســي رابطــۀ علّــی بیــن شــفق بــه خــود و خــود 
انتقــادی از رویکــرد مدل ســازي معادلــه ســاختاري کوواریانــس 
ــود( و  ــه خ ــفقت ب ــتقل )ش ــر مس ــد. متغی ــتفاده ش ــور اس مح
ــون و  ــاي مکن ــورت متغیره ــه ص ــادی( ب ــود انتق ــته )خ وابس

توجه: بار عاملي همه متغیرها باالتر از 0/3 و معني دار بوده است.

رابطه عّلی شفقت به خود و خود انتقادی در بیماران زن مبتال به سردردهای تنشی...

شکل 1. مدل معادله ساختاری: اثر شفقت به خود بر خود انتقادی.
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جدول 3. برآورد مقادیر مربوط به مدل معادله ساختارِی اثر شفقت به خود بر خود انتقادی

سطح معناداریمقدار بحرانیبارعاملیمتغیرهای مشاهده شدهمتغیرهای مکنون

شفقت به خود

0/693/3860/001مهربانی به خود

0/402/7240/006قضاوت کردن خود

0/623/2990/001تجارب مشترک انسانی

0/372/5810/010انزوا

0/692/3860/001ذهن آگاهی

--0/40همانندسازی افراطی

خود انتقادی

--0/71سوال 1

0/878/9920/001سوال 2

0/929/4570/001سوال 3

0/939/5680/001سوال 4

0/909/2700/001سوال 5

0/889/0170/001سوال 6

0/899/1590/001سوال 7

0/808/2190/001سوال 8

0/878/9690/001سوال 9

0/332/3690/018سوال 10

0/404/1040/001سوال 11

0/636/4950/001سوال 12

0/363/7040/001سوال 13

0/343/4970/001سوال 14

0/383/9280/001سوال 15

0/414/1880/001سوال 16

0/434/3780/001سوال 17

0/868/8910/001سوال 18

0/899/1660/001سوال 19

0/858/7560/001سوال 20

0/858/7390/001سوال 21

0/899/1680/001سوال 22
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ــي  ــاي عامل ــدول 3 باره ــده در ج ــرآورد ش ــر ب ــب مقادی برحس
مربــوط بــه همــه خــرده مقیاس هــاي متغیــر شــفقت بــه 
ــت  ــادی در وضعی ــود انتق ــای خ ــه ه ــن گوی ــم چنی ــود و ه خ
مطلوبــي قــرار دارنــد. بــه عبــارت دیگــر همبســتگی متغیرهــاي 

ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــرده مقیاس ه ــا خ ــود ب ــه خ ــفقت ب ش
ــر در  ــن متغی ــه ای ــوط ب ــادی مرب ــای خودانتق ــر و گویه ه متغی
ــزار  ــه اب ــوند، در نتیج ــرآورد مي ش ــاال ب ــه ب ــط ب ــد متوس ح
ــت. ــوردار اس ــي برخ ــار عامل ــا از اعتب ــن متغیره ــنجش ای س

ــد از  ــاختاري بع ــه س ــدل معادل ــي م ــي کل ــاخص هاي ارزیاب ش
ــا  ــه ب ــي از مولف ــري برخ ــاي اندازه گی ــردن خط ــته ک همبس
ــه دامنــه مطلــوب ایــن شــاخص ها در مجمــوع بیانگــر  توجــه ب
ایــن اســت کــه مــدل مفــروض تدویــن شــده توســط داده هــاي 

پژوهــش حمایــت مي شــوند. بــه عبــارت دیگــر، بــرازش داده هــا 
بــه مــدل برقــرار اســت و همگــي  شــاخص ها داللــت بــر 

ــد.  ــه ســاختاري دارن ــدل معادل ــت م مطلوبی
 

مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول 5 بیانگــر ایــن اســت کــه الــف( 
ــر خــود  ــس متغی ــه خــود 17 درصــد از واریان ــر شــفقت ب متغی
انتقــادی را تبییــن مي کنــد، بــا در نظــر گرفتــن مقادیــر مربــوط 
ــدار متوســط  ــن مق ــن ای ــب تعیی ــر شــاخص ضری ــه حجــم اث ب
ــود  ــه خ ــر شــفقت ب ــر متغی ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــرآورد مي ش ب
در حــد متوســط تــوان تبییــن واریانــس متغیــر خــود انتقــادی را 
دارد، ب( اثــر متغیــر شــفقت بــه خــود بــر متغیــر خــود انتقــادی 
ــرض  ــن، ف ــادار اســت )p>0/01(. بنابرای ــاري معن ــه لحــاظ آم ب
پژوهــش مبنــي بــر اینکــه متغیــر شــفقت بــه خــود بــر متغیــر 
ــه مقــدار  ــا توجــه ب خودانتقــادی تأثیــر دارد، تأییــد مي شــود. ب

ضریــب تأثیــر )0/41( مي تــوان گفت این اثر مســتقیم و متوســط 
بــرآورد مي شــود، بــه ایــن معنــا کــه افزایــش شــفقت بــه خــود 
مي توانــد در حــد متوســط منجــر بــه کاهش خــود انتقادی شــود.
الف( مدل معادله سـاختاری ابعاد شـفقت به خود بر خود انتقادی

در ادامـه جهـت بررسـي اثـر هـر یـک از ابعـاد متغیر شـفقت به 
خـود بر متغیـر خود انتقادی نیز از مدل سـازي معادله سـاختاري 
اسـتفاده شـد، برآوردهـاي مربـوط بـه شـاخص هاي ارزیابي مدل 
معادلـه سـاختاري و پارامترهـاي اصلي این مدل )اثـر ابعاد متغیر 
شـفقت بـه خود بـر متغیـر خودانتقادی( در شـکل و جـداول زیر 

گزارش شـده است. 

رابطه عّلی شفقت به خود و خود انتقادی در بیماران زن مبتال به سردردهای تنشی...

جدول 4. برآورد مقادیر شاخص های ارزیابي کلي مدل معادله ساختاری

شاخص ها
برازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMsEA

856/9040/9250/8720/9050/6093492/4550/086مقادیر

جدول 5. برآورد مقادیر اثر متغیر شفقت به خود بر خود انتقادی

متغیر

 مستقل
مسیر

متغیر

 وابسته

ضریب 

تعیین

خطایبرآورد

 معیار

مقدار 

بحرانی
P-Value

غیر استاندارداستاندارد

0/410/1222/9300/001-0/41-0/17خودانتقادی........<شفقت به خود
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 شکل 2. مدل معادله ساختاری اثر ابعاد شفقت به خود بر خود انتقادی
 

جدول 6. برآورد مقادیر شاخص های ارزیابي کلي مدل معادله ساختاری

شاخص ها
برازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMsEA

1049/650/9120/8810/9770/6343502/9990/092مقادیر

خوبــی دارد و توســط داده هــاي پژوهــش حمایــت مي شــود. بــه 
عبــارت دیگــر، بــرازش داده هــا بــه مــدل برقــرار اســت و همگــی 
شــاخص ها داللــت بــر مطلوبیــت مــدل معادلــه ســاختاري دارند.

شــاخص هاي ارزیابــي کلــي مــدل معادلــه ســاختاري بــا توجــه 
ــن  ــر ای ــوع بیانگ ــاخص ها در مجم ــن ش ــوب ای ــه مطل ــه دامن ب
ــرازش  ــا ب ــا داده ه ــده ب ــن ش ــروض تدوی ــدل مف ــه م ــت ک اس
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ــود. ــادی ش ــود انتق ــش خ ــه افزای ــر ب ــد منج ــی مي توان افراط

بحث 
ــه  ــفقت ب ــاط ش ــی ارتب ــر بررس ــش حاض ــی پژوه ــدف اصل ه
خــود و خــود انتقــادی در زنــان مبتــال بــه ســردرد تنشــی بــود. 
ــی  ــدل مفهوم ــه، م ــن زمین ــین در ای ــات پیش ــرور مطالع ــا م ب
ــون  ــادالت ســاختاری آزم ــب مــدل مع ــه و در قال پژوهــش ارائ
شــد. نتایــج حاکــی از بــرازش خــوب نهایــی داده هــای مشــاهده 
شــده بــود؛ بــه طــوری کــه، رابطــۀ علـّـی بیــن شــفقت بــه خــود 
ــه خــود و خــود  و خــود انتقــادی و همچنیــن ابعــاد شــفقت ب

انتقــادی وجــود داشــت.
ــن  ــاداری بی ــوس معن ــاط معک ــان داد ارتب ــه نش ــج زمین نتای
شــفقت بــه خــود و خــود انتقــادی وجــود داشــت. ایــن یافتــه 
بــا نتایــج مطالعــات رجبــی و عباســی)22( و گیلبــرت)24( همســو 
می تــوان  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  تبییــن  در  می باشــد. 
ــرای  ــه ب ــرادی هســتند ک ــر اف ــراد خــود انتقادگ ــه اف ــت ک گف
ــر  ــه اهــداف و درگیــر شــدن ســخت گیرانه خــود ب دســتیابی ب
قضــاوت اســت خــود بســیار تاکیــد دارنــد و در لــذت بــردن از 
دســتیابی بــه اهــداف خــود ناتواننــد. زمانــی کــه افــراد شــفقت 

مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول بیانگــر ایــن اســت کــه الــف( 
ــد از  ــوع 12/1 درص ــود در مجم ــه خ ــفقت ب ــر ش ــاد متغی ابع
واریانــس متغیــر خــود انتقــادی را تبییــن مي کننــد. بــا توجــه 
ــن  ــب تعیی ــاخص ضری ــر ش ــم اث ــه حج ــوط ب ــر مرب ــه مقادی ب
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــرآورد مي ش ــط ب ــدار متوس ــن مق ای
ابعــاد متغیــر شــفقت بــه خــود در حــد متوســط تــوان تبییــن 
ــر ابعــاد متغیــر  ــد، ب( اث واریانــس متغیــر خودانتقــادی را دارن
ــه خــود، قضــاوت کــردن خــود،  ــی ب ــه خــود )مهربان شــفقت ب
ــزوا، ذهن آگاهــی و همانندســازی  تجــارب مشــترک انســانی، ان
ــادار  ــاري معن ــه لحــاظ آم ــادی ب ــر خودانتق ــر متغی افراطــی( ب
ــه  ــوط ب ــر مرب ــه مقادی ــا توجــه ب اســت )p>0/05(. بنابرایــن، ب
ــه خــود،  ــی ب ــاد مهربان ــر ابع ــوان گفــت اث ــر مي ت ــب تأثی ضرای
ــد  ــتقیم و در ح ــی مس ــانی، ذهن آگاه ــترک انس ــارب مش تج
متوســط و اثــر ابعــاد قضــاوت کــردن خــود، انــزوا، همانندســازی 
افراطــی غیرمســتقیم و در حــد متوســط بــرآورد مي شــود، بــه 
ایــن معنــا کــه تقویــت یــا افزایــش هــر یــک از ابعــاد مهربانــی 
ــد  ــی مي توان ــانی، ذهن آگاه ــترک انس ــارب مش ــود، تج ــه خ ب
ــا افزایــش  ــت ی ــادی شــوند و تقوی ــه کاهــش خودانتق منجــر ب
ــزوا، همانندســازی  هــر یــک از ابعــاد قضــاوت کــردن خــود، ان

رابطه عّلی شفقت به خود و خود انتقادی در بیماران زن مبتال به سردردهای تنشی...

جدول 7. برآورد مقادیر اثر ابعاد شفقت به خود بر خود انتقادی

متغیر وابستهمسیرمتغیرهای مستقل
ضریب 

تعیین

خطای برآورد

معیار

مقدار 

بحرانی
P-Value

غیر استاندارداستاندارد

مهربانی به خود

0/121خودانتقادی........<

-0/47-0/440/0393/2100/001

0/270/250/0392/1810/035قضاوت کردن خود

0/300/0432/3640/025-0/33-تجارب مشترک انسانی

0/370/360/0362/7390/001انزوا

0/380/0412/8550/001-0/40-ذهن آگاهی

0/390/360/0402/7820/001همانندسازی افراطی
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مي گویــد در زمــان درد  خــودت را تســلي بــده. بنابرایــن 
ــت)27(. ــرش اس ــي پذی ــود نوع ــه خ ــفقت ب ــت ش ــوان گف مي ت

ایــن پژوهــش دارای محدویت هایــی نیــز بــود کــه بایــد نتایــج 
در چارچــوب آنهــا دیــده شــوند. یکــی از محدودیت هــای 
پژوهــش عــدم امــکان اســتفاده از روش نمونه گیــری تصادفــی 
ــه اســتفاده از مــدل  ــا توجــه ب ــه ب ــود. همچنیــن حجــم نمون ب
معــادالت ســاختاری بــا توجــه بــه نظــر برخــی از کارشناســان 
ــدم  ــش ع ــای پژوه ــر محدودیت ه ــود. از دیگ ــدک ب ــبتاً ان نس
ــه  ــود چــرا کــه گــروه نمون ــه مــردان ب امــکان تعمیــم نتایــج ب
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــکیل می دادن ــان تش ــاً زن ــش را صرف پژوه
ــه ســاختاری  ــدل معادل ــم اســتفاده از روش پیشــرفته م علیرغ
بــه منظــور بررســی رابطــه علـّـی بیــن شــفقت بــه خــود و خــود 
انتقــادی، بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن روش که همبســتگی اســت 
نمی تــوان رابطــه علــت و معلولــی قطعــی در ایــن رابطــه صــادر 
ــرل  ــی کنت ــای آزمایش ــد پژوهش ه ــم نیازمن ــن مه ــرد و ای ک
ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــای آین ــن، پژوهش ه ــت. بنابرای ــده اس ش
روش هــای تحقیــق پیشــرفته تر و در جمعیت هــای مختلــف 
ــطه ای  ــا واس ــده ی ــل کنن ــش تعدی ــی نق ــه بررس ــد ب می توانن
ــزان  ــادی و می ــود انتق ــن خ ــه بی ــود در رابط ــه خ ــفقت ب ش

ــد. ســردردهای تنشــی بپردازن

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی داده هــا از مــدل پژوهشــی مبنــی بــر رابطــه علّی 
بیــن شــفقت بــه خــود و خــود انتقــادی در بیــن زنــان مبتــال 
بــه ســردردهای تنشــی حمایــت کــرد. بنابرایــن، از آنجایــی کــه 
خــود انتقــادی یکــی از عوامــل خطــر بــرای ایجــاد ســردردهای 
تنشــی در افــراد مبتــال بــه ســردردهای تنشــی اســت می تــوان 
ــا توجــه بــه یافته هــای ایــن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه رســید  ب
ــود  ــاوت خ ــدم قض ــود و ع ــه خ ــفقت ب ــی و ش ــا مهربان ــه ب ک
ــه  ــال ب ــان مبت ــادی زن ــود انتق ــزان خ ــدی از می ــوان تاح می ت
ــد  ــود می توان ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــی کاس ــردردهای تنش س
ــه ســردردها  ــه عنــوان عاملــی محافظتــی در ایجــاد ایــن گون ب
ــی درد  ــای تخصص ــوان در کلینیک ه ــذا، می ت ــد. ل ــل کن عم
ــرف  ــر ط ــور ب ــه منظ ــراد ب ــه اف ــاب و روان ک ــز اعص و مراک

ــر  ــد ب ــش دارن ــد گرای ــزارش می دهن ــی را گ ــود  باالی ــه خ ب
ــا یافته هــای  ــر. یافته هــا هماهنــگ ب ــه خــود انتقــادی کمت ارائ
مهــر و آدامــز)25( بــود آنهــا نشــان دادنــد کــه شــفقت بــه خــود 
بــا افســردگی و خــود انتقــادی ارتبــاط منفــی دارد. در همیــن 
راســتا بــر اســاس نظــر اســتوارت)26( می تــوان گفــت کــه افــراد 
بــا ســطح بــاالی شــفقت بــه خــود بــا خــود مهربــان هســتند و 
ــد و  ــول دارن ــم کاســتی ها و کمبودهایشــان قب خــود را علی رغ
قضــاوت ســختگیرانه و خــود انتقادگــری دربــاره خــود ندارنــد. 
ــراف  ــت اعت ــوان گف ــا می ت ــن یافته ه ــن ای ــن، در تبیی همچنی
ــتباه  ــتند، اش ــص هس ــان ها داراي نق ــه انس ــه هم ــن ک ــه ای ب
ــخصه  ــوند، مش ــالم مي ش ــاي ناس ــر رفتاره ــد و درگی مي کنن
اشــتراک انســاني و شــفقت بــه خــود اســت کــه از طرز شــناخت 
ــه انجــام بــدون عیــب و نقــص  افــراد کمال گــرا کــه گرایــش ب
کارهــا دارنــد و در صــورت عــدم تحقــق ایــن کمال گرایــی بــه 
ــن،  ــی دارد. همچنی ــه م ــظ نگ ــد، حف ــود می پردازن ــرزنش خ س
ــا  ــود ب ــه خ ــفقت ب ــه ش ــد ک ــان داده ان ــادي نش ــات زی مطالع
ــد  ــراد واج ــوس دارد، و اف ــه معک ــردگي رابط ــراب و افس اضط
درجــات باالتــري از ایــن خصیصــه شــخصیتي گرایــش کمتــري 
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــکار دارن ــا نشــخوار اف ــاني ی ــه فرونش ب
ــری  ــود انتقادگ ــه دام خ ــادن ب ــر افت ــراد را از گی ــد اف می توان

نجــات دهــد.
عنــوان  بــه  کــه ذهن آگاهــی  گفــت  همچنیــن می تــوان 
ــد  ــل همانن ــه خــود کــه در مقاب یکــی از مؤلفه هــای شــفقت ب
ــادل و  ــي متع ــک آگاه ــه ی ــرد، ب ــرار می گی ــي ق ــازي افراط س
ــود  ــث مي ش ــد و باع ــال مي انجام ــان ح ــارب زم ــن از تج روش
جنبه هــاي دردنــاک یــک تجربــه نادیــده گرفتــه نشــود 
و مکــرراً ذهــن را اشــغال نکنــد)13(. شــفقت بــه خــود بــا 
ذهن آگاهــي ارتبــاط بســیار نزدیکــي دارد. ذهن اگاهــي شــامل 
اگاه بــودن از تجربــه زمــان حــال بــه صــورت روشــن و متعــادل 
اســت، طــوري کــه فــرد در مــورد جنبه هــاي ناخوشــایند 
خــود بــا زندگــي نــه خیلــي نشــخوار ذهنــي مي کنــد و 
ــا  ــه ب ــر در رابط ــع، گرم ــرد. در واق ــده مي گی ــا را نادی ــه آنه ن
ذهن آگاهــي  می گویــد:  خــود  بــه  شــفقت  و  ذهن آگاهــی 
بیــان مــي دارد کــه »درد را حســاس کــن« و شــفقت بــه خــود 
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ــد، مشــاوره  کــردن ســردردهای تنشــی خــود مراجعــه می کنن
ــر  ــناختی مؤث ــل روانش ــه عوام ــز در زمین ــی نی ــوزش روان و آم
ــر ســردرد و همچنیــن عوامــل محافظتــی روانشــناختی روی  ب
ــود  ــه خ ــفقت ب ــه، ش ــن رابط ــی داد. در ای ــردردهای تنش س
ــه  ــراد ب ــش اف ــی در گرای ــل محافظت ــوان عام ــه عن ــد ب می توان
ــل ایجــاد ســردردهای تنشــی  ــه یکــی از عل ــادی ک خــود انتق

ــد. ــا نمای ــی ایف اســت نقــش مهّم

تقدیر و تشکر
ــه  ــال ب ــاران مبت ــکاری بیم ــدون هم ــش ب ــن پژوه ــام ای انج
ــر  ســردردهای تنشــی و متخصصیــن مغــز و اعصــاب امکان پذی

ــم. ــی می کنی ــکر و قدردان ــا تش ــه آنه ــه از هم ــود ک نب
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