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Abstract

چکیده
This paper aims to investigate the continuum of
narcissism and the mediating role of self-knowledge این پژوهش بهمنظور بررسی پیوستار خودشیفتگی و نقش واسطهای
processes in the relationship between self-compassion,  ارزش خود و،فرایندهای خودشناسی در ارتباط میان شفقت خود
self-esteem, and narcissism in clinical and non-clinical .خودشیفتگی در دو گروه بالینی و غیربالینی صورت گرفته است
samples. The present study is basic in terms of its
objectives and descriptive-correlational in terms of -پژوهش حاضر بنیادی و برحسب شیوۀ گردآوری اطالعات توصیفی
data collection. The research population consists of  جامعۀ آماری پژوهش کارمندان ارادههای دولتی و.همبستگی است
government and private employees in Shiraz and  روانپزشکی/خصوصی شیراز و مراجعان به کلینیکهای روانشناسی
clients of psychological and psychiatric hospitals. 140
employees as non-clinical sample and 128 patients as  نفر از کارمندان ادارهها بهعنوان140 . است1397-1398 در سال
clinical sample were selected by random sampling / نفر از مراجعان به کلینیکهای روانشناسی128 نمونۀ غیربالینی و
method. A total of 268 subjects (135 men and 133 روانپزشکی بهعنوان نمونۀ بالینی به روش نمونهگیری دردسترس
women) participated in the current study (2019). Self-  زن) بهعنوان133  مرد و135(  نفر268 انتخاب شدند که درمجموع
knowledge processes were measured using the selfcontrol scale, self-knowledge scale, and mindful ، پرسشنامههای خودمهارگری.نمونه در این پژوهش شرکت کردند
attention scale. Goal instability and superiority scales خودشناسی انسجامی و بهوشیاری برای بررسی فرایندهای
were used to measure narcissism, and Rosenberg Self-  بهمنظور، پرسشنامههای ناپایداری هدف و مقیاس برتری،خودشناسی
Esteem Scale and Self-Compassion Scale were used to بررسی خودشیفتگی و پرسشنامههای شفقت خود و ارزش خود در
measure
self-esteem
and
self-compassion,
respectively. The statistical method used in the study  روش آماری استفادهشده برای بررسی.اختیار داوطلبان قرار داده شد
to examine the mediating role of self-knowledge  همچنین.نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی تحلیل مسیر بود
processes was path analysis. SPSS 24 software were  نتایج. استفاده شد24  نسخۀSPSS برای تحلیل دادهها از نرمافزار
used to analyze data. The results showed that selfknowledge processes played a mediating role in the نشان میدهد فرایندهای خودشناسی بین خودشیفتگی از یک سو و
relationship between narcissism and self-esteem and شفقت خود و ارزش خود از سوی دیگر در هر دو گروه بالینی و
self-compassion in both the clinical and non-clinical  یافتههای این.)<P0/05( غیربالینی نقش واسطهای ایفا میکنند
groups (ps <0.05). These findings highlight the پژوهش بر اهمیت شفقت خود بهعنوان قطبی سالمتر در تحول
importance of self-compassion as a healthier pole in
the development of the narcissism continuum and پیوستار خودشیفتگی تأکید میکند و فرایندهای خودشناسی را
..واسطهای در این تحول میداند
indicate the mediating role of self-knowledge
processes in this development.
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نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی در رابطۀ بین ...

مقدمه
خودشیفتگی را میتوان ظرفیت فرد برای حفظ تصویر خود مثبت در خالل خود نظمدهی ،تنظیم عاطفه و
فرایندهای بینفردی متنوعی دانست که بر پایۀ نیاز فرد به تأیید و تحسین و همچنین تالش آشکار و ضمنی
برای کسب تجارب بسطدهندۀ خود در محیط اجتماعی درنظر گرفته میشود (روش ،پینکاس ،لوکوویتسکی،
منارد و کونروی2013 ،؛ گرپساس ،بروملمن ،بک و دنیسن .)2020 ،براساس تعریف انجمن روانپزشکی
1
آمریکا ( ،)2013خودشیفتگی بهمنزلۀ اختالل شخصیت با خصیصههایی مانند بزرگنمایی ،نیاز به توجه و
تحسین ،حس محقبودن ،نداشتن همدلی ،واکنشهای هیجانی افراطی و ارزش خود شکننده مشخص
میشود .با این حال در سالهای اخیر تمایل کلی روانشناسان شخصیت و اجتماعی به درنظرگرفتن
خودشیفتگی بهعنوان یک سازۀ روانشناختی بوده است و نه یک اختالل شخصیت که میتواند در طول یک
پیوستار ،مانند دیگر ویژگیهای شخصیتی قرار بگیرد (فاستر ،کمپل و توینگی2003 ،؛ روگوسا ،سیکیچ،
استراس ،باران و فاجکوسکا2019 ،؛ میلر ،اسلیپ ،کرو و لینام2020 ،؛ میلر و کمپل .)2008 ،این بینشها
موجب پیشنهاد مدل دورگۀ ابعادی-مقولهای 2برای طبقهبندی تشخیصی اختالالت روانی )DSM-5( 3شده
که در قسمت سوم و با عنوان مدلهای در حال ظهور بیان شده است (اسکودول ،موری ،بندر و اولدهام،
.)2013
4
براساس چارچوب نظری کوهوت ( )1977خود میتواند بر پیوستاری از بازنماییها و مفهومپردازی
اندازهگیری شود (واتسون2005 ،؛ واتسون ،بیدرمن و سواری1994 ،؛ واتسون ،سواری ،گرین و آردوندو،
 .)2002این پیوستار از ارزش خود ،در یک سو تا حسی از افسردگی در سوی دیگر امتداد دارد و میان این دو
انتها اشکال حد میانی خودشیفتگی سالم و ناسالم قرار گرفته است .فرضیۀ پیوستاری( 5واتسون ،هیکمن و
موریس1996 ،؛ واتسون ،تیلور و موریس1987 ،؛ واتسون و همکاران )2002 ،بهمنظور مفهومپردازی پیوستار
تحولی خودشیفتگی -ارزش خود 6است که از یک خودشیفتگی خام و کودکانه شروع میشود و در انتهای
دیگر طیف به ارزش خود 7سالم میرسد .واتسون ( ،2005به نقل از راسکین و هال )1981 ،بهکمک مقیاس
پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته( )NPI( 8راسکین و هال ،)1981 ،خودشیفتگی سالم و ناسالم را مفهومسازی
کرد .تحلیل عوامل نشان میدهد که پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته مقیاس چندبعدی با داللتهای پیچیدۀ

)1. American Psychiatric Association (APA
2. categorised-dimensional
)3. diagnistic and statistical manual of mental disorder, 5th edition (DSM-5
4. self
5. continuum hypothesis
6. developmental continuum narcissistic-self esteem
7. self-esteem
)8. Narcissistic Personality Inventory (NPI
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سالمت روانی است (ایمونز1987 ،؛ دینیچ و ووییچ .)2019 ،مؤلفههای رهبری /اقتدار ،1برتریطلبی /غرور 2و
3

تحسین خود /غرقشدن در خود عواملی هستند که سازگاری را پیشبینی میکنند؛ درحالیکه مؤلفۀ
محقبودن /بهرهکشی )E/E( 4با ناسازگاری 5همبستگی دارد (ترومپتر ،واتسون و لیری.)2006 ،
فرضیۀ پیوستاری پیشنهاد میکند که برخی بازنماییهای هوشیار فرد از خود در طول یک طیف
خودشیفتگی-ارزش خود قرار گرفته است (ایمونز1987 ،؛ لیتل ،واتسون ،بیدرمن و اوزبک1992 ،؛ واتسون،
 .)2005با توجه به این فرضیه ،قطب سازشیافته به ارزش خود سالم منتهی میشود .فرض بر این است که
بین ارزش خود سالم و ناسالم و همچنین بین خودشیفتگی سالم و ناسالم نیز همپوشانی وجود دارد و در
انتهای طیف به خودشیفتگی ناسالم خالص میرسیم (واتسون .)2005 ،سه مؤلفۀ سازگارتر پرسشنامۀ
شخصیت خودشیفته (مؤلفههای رهبری /اقتدار ،برتریطلبی /غرور و تحسین خود /غرقشدن در خود)
واریانس مربوط به همپوشانی میان ارزش خود سالم و خودشیفتگی سالم را نشان میدهند .همپوشانی بین
خودشیفتگی سالم و ناسالم نیز با عامل محقبودن /بهرهکشی ( )E/Eاندازهگیری میشود (ترومپتر ،واتسون و
لیری.)2006 ،
با این حال ،پژوهشها برخی از هزینههای بالقوۀ مرتبط با پیگیری ارزش خود باال شامل خودشیفتگی
(بوشمن و بامیستر1998 ،؛ دیسارنو ،زیممان ،مادو ،کاسینی و دیپیرو2020 ،؛ ماهادوان ،گرگ و سدیکیدز،
 ،)2019ادراک خود تحریفشده (سدیکیدز1993 ،؛ گولک ،زاواال و النتوس2020 ،؛ لوپز ،سندرمن ،رنچر و
شرواورز )2018 ،و پرخاشگری به افراد تهدیدکنندۀ من( 6بامیستر ،اسمارت و بودن1996 ،؛ فراری و همکاران،
 )2019را نشان دادهاند .نیاز به ارزش خود باال همچنین با رفتارهای مشکلساز خاص از جمله آزار و اذیت،
پرخاشگری و ارزیابیهای مبتنی بر من تهدیدشده 7همراه است (بامیستر ،بوشمن و کمپل2000 ،؛ بالت و
نف2018 ،؛ کروکر و پارک2004 ،؛ هارت ،ریچاردسون و بریدن .)2019 ،بوشمن و بامیستر ( )1998نشان
دادند که پرخاشگری در خودشیفتهها با ارزش خود باال (خودشیفتگی بزرگمنشانه) 8بیشتر است و به میزانی
که از ارزش خود کم میشود شاهد کاهش پرخاشگری هستیم؛ بنابراین ترغیب به دستیابی به ارزش خود
باال ،یک هدف مولد نیست؛ از اینرو با توجه به تحقیقات بیشماری که نشان میدهند افزایش ارزش خود
گاهی به مشکالت درونفردی و بینفردی متنوعی منجر میشود ،میتوان گفت این ارزش مالک مناسبی
برای سالمت و سازگاری نیست و نیازمند سازۀ بهتری بهعنوان شاخص سالمت روان هستیم (نف،2011 ،
1. leadership/ authority
2. superiority/ arrogance
3. self-admiration/ self-absorption
)4. Exploitativeness/ Entitlement (E/E
5. disagreement
6. ego
7. ego-threatening appraisals
8. grandiosity narcissistic
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.)2009
سازۀ شفقت خود جایگزینی مناسبتر برای مفهوم آشنای ارزش خود مهیا میکند (موریس و اوتگار،
 .)2020شفقت خود مزایای ارزش خود را که شامل احساس خود مثبت و احساسی قوی از پذیرش خود است،
دربردارد .هرچند این مزایا نه براساس ارزیابی عملکرد خود یا مقایسۀ خود یا دیگران ،بلکه مبتنی بر درک
طبیعت ناکامل انسانی است (دیفابیو و ساکلوفسکی2021 ،؛ ویلسون ،مکینتاش ،پاور و چن .)2019 ،نف
2
( )2016شفقت خود را سازهای متشکل از سه عنصر اصلی تعریف کرده است :مهربانی با خود در برابر
1

3

4

5

6

7

قضاوت خود  ،اشتراکات انسانی در برابر انزوا و بهوشیاری در برابر همانندسازی افراطی .گیلبرت ()2009
بیان میکند که شفقت خود موجب افزایش بهزیستی روانشناختی 8میشود؛ زیرا به افراد در احساس مراقبت
و اهمیتدادن ،ارتباط و آرامش هیجانی کمک میکند .وی با استفاده از نظریۀ ذهنیت اجتماعی 9پیشنهاد
میکند که شفقت خود سیستم تهدید (سیستم مرتبط با احساسات ناایمنی ،دفاعیبودن و سیستم لیمبیک)10
را غیرفعال و سیستم خودآرامشبخشی( 11سیستم مرتبط با دلبستگی ایمن ،12امنیت و سیستم اکسیتوسین-
غددی )13را فعال میکند .در مقابل ،ارزش خود مبتنی بر ارزیابی برتری /حقارت 14است و با فعالسازی
دوپامین ارتباط دارد (گیلبرت و ایرونز .)2005 ،کیفیت آرامشبخش شفقت خود به پدیدایی ظرفیت باالتر
صمیمیت ،تنظیم هیجان مؤثر و سازگاری مؤثر با محیط منجر میشود (بالت و نف2018 ،؛ دیفابیو و
ساکلوفسکی2021 ،؛ گیلبرت.)2009 ،
16
15
شفقت خود با افزایش شادی ،خوشبینی  ،ابتکار شخصی و معاشرت در ارتباط است و موجب کاهش
اضطراب ،افسردگی ،کمالگرایی نوروتیک 17و نشخوار فکری 18میشود (تیواری و همکاران2020 ،؛ فراری و
همکاران2019 ،؛ مورفیلد ،موئل ،جونز و اودونوان2020 ،؛ نف .)2009 ،همچنین شفقت خود رابطهای مثبت و
1. self-compassion
2. self-kindness
3. self- judgment
4. common humanity
5. isolation
6. mindfulness
7. overidentification
8. subjective well-being
9. social mentality
10. limbic system
11. self soothing
12. secure attachment
13. glandular oxytocin
14. inferiority-superiority
15. optimism
16. personal innovation
17. neurotic perfectionism
18. rumination
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معنادار با استفاده از ضمایر اول شخص جمع مانند ما و ارجاعات اجتماعی مثل دوستان ،خانواده و انجمنها
دارد (رود ،گورتنر و پنبیکر .)2004 ،تحقیقات نشان میدهد که استفادۀ بیشتر از ضمایر اول شخص جمع با
سطوح کمتر افسردگی و ارتباطات بهتر با دیگران همبستگی دارد؛ درحالیکه استفاده از ضمایر اول شخص
مفرد (مانند من) با نرخ باالتر خودکشی در ارتباط است (نف ،کرک پتریک ،رود .)2007 ،هدف مطالعۀ حاضر
بررسی پیوستار خودشیفتگی و شناسایی جایگاه ارزش خود و شفقت خود در طول این پیوستار است .به عبارت
دیگر ،این مطالعه به مقایسۀ ارزش خود و شفقت خود بهمنزلۀ طیف سالمتر پیوستار خودشیفتگی پرداخته و
متغیرهای واسطهای دخیل در این رابطه از جمله فرایندهای خودشناسی را شناسایی کرده است.
فرایندهای خودشناسی در این مطالعه شامل سه متغیر خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری و خودمهارگری
است .در پژوهشهای روانشناختی «خود» اساس کنشوری بهینه 1شخصیت درنظر گرفته شده است؛ زیرا
«خود» نظمدهنده به رفتار و تجربۀ انسانی است .خودشناسی انسجامی فهم فرایندهای جاری در «خود»
2
است؛ بهگونهای که از لحاظ زمانی یکپارچه باشد .در چنین فهمی ،تجربۀ فراروندۀ آگاهی در لحظۀ حال با
بازنماییهای ذهنی باثباتی که از تجارب گذشته تکوین یافتهاند ،منسجم میشود (قربانی ،واتسون ،هارگیس،
2008؛ سرافراز ،بهرامی احسان و زرندی .)1390 ،بنا بر تعریف دیگری ،خودشناسی انسجامی تالش سازگارانۀ
«خود» در فهم و ادغام تجربهها طی زمان است .در این دیدگاه «خودآگاهی» عبارت است از تالش «خود»
در ادغام تجربههای گذشته با آگاهی تجربی کنونی و پیوستن آن به آیندۀ مطلوب مورد انتظار (سرافراز
بهرامی احسان و زرندی.)1390 ،
بهوشیاری از دیگر متغیرهای مرتبط با خودشناسی بهشمار میآید که عبارت ست از آگاهی و توجهی پذیرا
به تجربه و رویداد کنونی (براون ،رایان و کرسول2007 ،؛ کرسول ،لیندسی ،ویاللبا و چین .)2019 ،بهوشیاری
را از منظری دیگر همانندسازیزدایی 3نیز تعریف کردهاند (قربانی .)1392 ،رویارویی با هر رویدادی در
لحظههای زندگی در ما فکر و احساسی برمیانگیزد و حفظ فاصله با این افکار و احساسات فرارونده و
مشاهدۀ آنها نوعی بهوشیاری است .این بهوشیاری با انسداد تمایل فزاینده به چسبیدن و یکیشدن با این
افکار و احساسات حاصل میشود (کودسیا .)2019 ،در حالت بهوشیاری ،فضایی در ذهن آفریده میشود یا من
مشاهدهگری پرورش مییابد که بهکمک آن ،ذهن دیگر به افکار و احساساتی که جریان مییابند ،تقلیل
نمییابد .این فرایند همانندسازیزدایی است.
خودمهارگری نیز به معنای مدیریت فرد بر رفتار و یادگیری خود است (گیلبارت2018 ،؛ گیلمور ،کاسکلی
و هیز .)2003 ،اصطالح خودمهارگری یا خویشتنداری بهطور معمول برای توانایی مهار رفتار تکانشی از
4
طریق مهار امیال فوری کوتاهمدت بهکار برده میشود (تنگنی ،بامیستر و بون .)2004 ،خودتنظیمگری
1. optimal action
2. ongoing experience of awareness
3. deidentification
4. self-regulation
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موفقیتآمیز جلوگیری از پرداختن به رفتارهایی است که با وجود پاداشهای فوری ،هزینههایی را برای فرد
به همراه دارند و هدف آن کسب اهدافی است که فواید طوالنیتری را بهدنبال دارند (ویلز ،ایساسی ،مندوزا و
آنته .)2007 ،درحقیقت شواهد تجربی نشان میدهد که افراد با خودمهارگری باال در حیطههای گوناگون
زندگی نتایج بهتری کسب میکنند (تنگنی ،بومایستر و بون2004 ،؛ هگر ،گوسیاردی ،تورل و همیلتون،
 .)2019بررسیهای بسیاری بر ارتباط خودمهارگری با موفقیت حرفهای ،کاهش رفتار مجرمانه ،مقاومت در
برابر تکانههای پرخاشگرانه و آسیب روانی صحه گذاشتهاند (دنسون ،کپیر ،آوتن ،فریس و شوفیلد2011 ،؛
گینو ،شوئیتزر ،مید و آریلی2011 ،؛ ژوناسون و تاست2010 ،؛ مائو و همکاران.)2018 ،
یافتههای مطالعهای دربارۀ جمعیت عادی نشان میدهد ،خودشیفتگی ساختاری پیچیده چندوجهی است و
بشکل پیچیدهای با سالمت روان ارتباط دارد (کرو ،لینام ،کمپل و میلر .)2019 ،همچنین باید به این فرضیه
توجه کرد که خودشیفتگی در طول یک پیوستار متحول شده و به ارزش خود بدل میشود؛ از اینرو میتوان
این فرض را درنظر داشت که شفقت خود میتواند جایگزین مهمتر و مرتبطتری به نسبت ارزش خود در
فرایند تحول خودشیفتگی باشد (دمیرکی ،هلیل و فوسان .)2019 ،به عبارت دیگر این احتمال مطرح میشود
که در فرایند تحول خودشیفتگی ناسالم شاهد دگردیسی این شکل مرضی به سمت خودشیفتگی سالم ،ارزش
خود و در انتهای طیف به شفقت خود هستیم .در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل مسیر ،به بررسی
رابطۀ طیفی خودشیفتگی و شفقت خود پرداختیم .به عبارت دیگر ،فرض مطالعۀ حاضر این است که
فرایندهای خودشناسی شامل خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری و خودمهارگری در ارتباط میان خودشیفتگی
ناسالم و شفقت خود نقش واسطهای ایفا میکنند .همچنین از دیگر فرضیههای پژوهش حاضر این است که
بین شفقت خود و ارزش خود با مقیاسهای برتری و ناپایداری هدف رابطۀ معناداری مشاهده نمیشود .از
سوی دیگر ،رابطۀ ارزش خود با شفقت خود ،با کنترل متغیرهای خودشناسی کاهش مییابد .همچنین از آنجا
که بیشتر مطالعات و مدلهای پژوهشی یادشده تنها بر جمعیت غیربالینی و سالم متمرکز بودهاند ،پژوهش
حاضر بهدنبال بررسی تعمیمپذیری یافتهها از جمعیت غیربالینی به جمعیت بالینی است.

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر بنیادی و برحسب شیوۀ گردآوری اطالعات توصیفی-همبستگی است جامعۀ آماری این
پژوهش همۀ کارمندان ادارههای دولتی و خصوصی شهر شیراز برای گروه غیربالینی و مراجعان مراکز درمانی
روانپزشکی و روانشناسی شهر تهران ،کرج ،شیراز ،کرمان و قزوین برای گروه بالینی در سال 1397-1398
هستند .نمونۀ غیربالینی این پژوهش شامل  140نفر ( 95مرد و  45زن) است که به روش دردسترس انتخاب
شدند و معیار ورود برای آنها مبتالنبودن یا تشخیصندادن اختالل خاص روانپزشکی بهصورت خودگزارشی
بود .نمونۀ بالینی این پژوهش نیز شامل  128بیمار ( 40مرد و  88زن) ،اعم از افرادی با اختالل افسردگی،
اختالالت اضطرابی و سایر اختالالت (جز اختالالت سایکوتیک) و اختالل افسردگی دوقطبی است که این
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افراد نیز بهصورت دردسترس انتخاب شدند .با مراجعه به ادارههای دولتی یا خصوصی شهر شیراز و ارزیابی
شرط ورود کارمندان مبنی بر مبتالنبودن به اختالل روانپزشکی و سابقۀ مصرف داروی روانپزشکی ،با
کسب رضایت شفاهی ،مجموعۀ پرسشنامهها در قالب یک دفترچه در اختیار افراد قرار داده شد .دربارۀ گروه
بالینی نیز با مراجعه به کلینیکهای روانشناسی /روانپزشکی و کسب اجازه از درمانگران /روانپزشکان و نیز
رضایت شفاهی آزمودنیهایی که در اتاق انتظار بودند ،پرسشنامهها در قالب دفترچه به آزمودنیها ارائه شد .از
نظر مالحظات اخالقی سعی شد همۀ موارد ممکن رعایت شود .دربارۀ هدف پژوهش نیز بینامماندن و کامالً
محرمانهبودن اطالعات ،حفظ حریم خصوصی افراد و نیز امکان خروج از پژوهش و انصراف از پاسخدهی
توضیحات الزم ارائه شد .آزمودنیها با رضایت آگاهانه و کامالً داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.

ابزار پژوهش
مقیاس ناپایداری هدف)GIS( 1
این پرسشنامه را رابینز و پاتون ( )1985برای بررسی مفهوم ایدهآلسازی 2کوهوت ( ،1971به نقل از رابینز و
پاتون )1985 ،طراحی کردند .این مقیاس ده آیتم دارد که در یک طیف ششدرجهای لیکرت از ( 1کامالً
موافق) تا ( 6کامالً مخالف) رتبهبندی شده است .آیتمها دربردارندۀ مفاهیم و موضوعاتی مانند ناتوانی در
تعیین هدف و راه رسیدن به آنها ،آشفتگی دربارۀ خویشتن و ناتوانی در اتمام یک برنامه است .رابینز و پاتون
( )1985با بررسی دادهها ،پایایی عوامل این مقیاس را نشان دادند و پایایی بازآزمایی 0/76 3و آلفای کرونباخ
 0/81را بهدست آوردند .این مقیاس بهطور خاص با شاخصهای خودشیفتگی ناسالم همبستگی دارد
(واتسون ،تیلور و موریس .)1987 ،این پرسشنامه برای اولین بار در این پژوهش استفاده شد .ابتدا همۀ
گزارهها به فارسی ترجمه شدند ،سپس متخصص مربوط آن را به انگلیسی برگردانده است و پس از آن با
بهرهگیری از تفاوت بین نمونۀ اصلی و ترجمۀ انگلیسی تفاوت بین مقیاس ترجمهشده و اصلی به حداقل
4
رسید .همسانی درونی این پرسشنامه در پژوهش حاضر مطلوب ( )0/87ارزیابی شده است.
مقیاس برتری)SS( 5

این مقیاس ده عبارت دارد و برای اندازهگیری مفاهیم خودبزرگبینی و انتقال آیینهای 6در نظریۀ کوهوت
( ،1971به نقل از رابینز و پاتون )1985 ،استفاده میشود .در حالت کلی ،از این مقیاس در کنار مقیاس
ناپایداری هدف برای دستیابی به تصویری کلی از خودشیفتگی استفاده میشود (رابینز و پاتون.)1985 ،
)1. Goal Instability Scale (GIS
2. idealization
3. retest reliability
4. internal consistency
)5. Superiority Scale (SS
6. mirroring
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عبارات براساس مقیاس لیکرت و در طیفی از ( 1کامالً موافق) تا ( 6کامالً مخالف) طبقهبندی شده و دامنۀ
کلی نمرات از  10تا  60بود که برتریطلبی فراوان ،خود را در توافق با عبارات نشان میدهد (رابینز ،پاتون،
 .)1985پژوهشها پایایی عوامل ،پایایی بازآزمایی باال ( )0/80و همسانی درونی ( )0/76این مقیاس را نشان
دادهاند (رابینز و پاتون .)1985 ،مانند مقیاس پیشین ،این پرسشنامه نیز برای اولین بار در این پژوهش استفاده
شده است .ابتدا همۀ گزارهها به فارسی ترجمه شدند ،سپس متخصص مربوط آنها را به انگلیسی برگردانده و
پس از آن با بهرهگیری از تفاوت نمونۀ اصلی و ترجمۀ انگلیسی تفاوت بین مقیاس ترجمهشده و اصلی به
حداقل رسیده است .همسانی درونی این پرسشنامه در پژوهش حاضر مطلوب ( )0/81ارزیابی شده است.
1

مقیاس ارزش خود روزنبرگ ()RSES

مقیاس ارزش خود را روزنبرگ ( )1965ارائه کرده است .این مقیاس ده ماده دارد که در طیف چهاردرجهای،
از عمدتاً نادرست تا عمدتاً درست رتبهبندی شده است .مطالعات پیشین پایایی آلفای این مقیاس را از  0/72تا
 0/88نشان دادهاند (گریلیتل ،ویلیامز و هنکاک .)1997 ،مطالعات دیگر نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از
روش همبستگی بازآزمایی  0/61طی یک دورۀ هفتماهه نشان دادهاند (بیرن .)1983 ،ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه در نمونۀ ایرانی  0/81گزارش شده است (قربانی ،واتسون ،قراملکی ،موریس و هود.)2002 ،
ضرایب بازآزمایی این مقیاس با فاصلۀ زمانی یک ،دو و سه هفته بهترتیب برابر با  0/78 ،0/73 ،0/77بودند
(زادهمحمدی ،عابدی و خانجانی .)1387 ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر مطلوب
( )0/54ارزیابی شد.
2

مقیاس شفقت خود نف ()SCS

مقیاسی  26مادهای است که براساس طیف پنجدرجهای (تقریباً هرگز=  1تا تقریباً همیشه=  )5پاسخ داده
میشود (نف .)2003 ،این مقیاس سه مؤلفۀ دوقطبی را در قالب شش زیرمقیاس مهربانی با خود در مقابل
قضاوت خود (معکوس) ،اشتراکات انسانی در مقابل انزوا (معکوس) و بهوشیاری در مقابل همانندسازی
افراطی (معکوس) اندازهگیری میکند .مطالعات ،روایی همگرا( 3نف ،کرک پتریک و رود ،)2007 ،روایی
افتراقی ،4همسانی درونی و پایایی بازآزمایی مناسب این مقیاس را نشان دادهاند (نف و همکاران .)2019 ،در
مطالعات ایرانی نیز همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ  0/84مناسب ارزیابی شده است (قربانی،
واتسون ،چن و نورباال .)2012 ،ضریب همبستگی معنادار  0/89بین نمرههای دو نوبت آزمون با فاصلۀ ده
روز ،حاکی از پایایی بازآزمایی عالی مقیاس است (مؤمنی ،شهیدی ،موتابی و حیدری.)1392 ،

)1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES
)2. Self-Compassion Scale (SCS
3. convergent validity
4. divergent validity
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1

مقیاس خودمهارگری ()SCS

فرم بلند این مقیاس  36ماده دارد (تانگنی ،بامیستر و بون .)2004 ،مادهها بهمنظور سنجش گرایش
خودمهارگری ساخته شدهاند و بیانگر این هستند که حالتهای فرد معموالً چگونه است و فرد باید این
حالتها را در طیفی پنجدرجهای (که  5نشاندهندۀ بسیار زیاد و  1نشاندهندۀ اصالً است) عالمت بزند.
بررسیهای اخیر نشان داده است که این مقیاس از دو عامل همبسته تشکیل شده است (مالونی ،گراویچ و
2
باربر .)2012 ،عامل اول یعنی پایداری هیجانی نشاندهندۀ خودمهارگری بازدارنده و ظرفیت مهار تکانههای
ناهمخوان با اهداف است که دارای آلفای کرونباخ  0/74بوده و عامل دوم یا انضباط ،3نشاندهندۀ وجه
برانگیزندۀ خودمهارگری در جهت انجام رفتارهای همخوان با استانداردهای شخصی است که دارای آلفای
کرونباخ  0/67است (مالونی ،گراویچ و باربر .)2012 ،میزان همسانی درونی برای پرسشنامۀ خودمهارگری در
نمونۀ ایرانی  0/80گزارش شده است (سرافراز .)1395 ،همسانی درونی در مطالعۀ ایرانی برای وجه
برانگیزندگی  0/68و برای وجه بازدارندگی  0/74ارزیابی شده است (سرافراز .)1395 ،در مطالعۀ حاضر نیز
آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  0/73بهدست آمده است.
4

مقیاس خودشناسی انسجامی ()ISKS

این مقیاس را قربانی ،واتسون و هارگیس ( )2008ساختهاند که دوازده ماده دارد و براساس مقیاس لیکرت
پنجدرجهای (الف= عمدتاً نادرست ،ه= عمدتاً درست) پاسخ داده میشود .قربانی ،واتسون و هارگیس ()2008
در مطالعۀ خود دربارۀ سه نمونۀ ایرانی و سه نمونۀ آمریکایی ،آلفای کرونباخ مقیاس را بهترتیب در نمونۀ اول
ایرانی  ،0/82نمونۀ دوم ایرانی  ،0/81نمونۀ سوم ایرانی  0/81و بهترتیب در نمونۀ اول آمریکایی  ،0/78نمونۀ
دوم آمریکایی  0/78و نمونۀ سوم آمریکایی  0/74گزارش دادند .همبستگی بازآزمایی مقیاس در دو فرهنگ
ایران و آمریکا باال بوده و با سازههای مرتبط ،همبستگی قابلپیشبینی را نشان داده است.
5

مقیاس بهوشیاری ()MAAS

این مقیاس را براون و رایان ( )2003ساختهاند که برای سنجش بهوشیاری بهکار میرود .این مقیاس دوازده
ماده در طیف لیکرت پنجدرجهای ( 1تقریباً هرگز و  5تقریباً همیشه) دارد و از پایایی خوبی برخوردار است؛ به
طوریکه با اجرا روی هفت نمونه ،آلفای کرونباخ آن بین  0/82تا  0/87گزارش شده است (براون و رایان،
 .)2003روایی این مقیاس نیز در حد باالیی گزارش شده است؛ بهطوریکه همبستگی بسیار باالیی را با
تعدادی از متغیرهای سالمت روان نشان داده است (براون و رایان .)2003 ،این مقیاس در جامعۀ ایران اجرا
)1. Self-Control Scale (SCS
2. inhibitory self-inhibition
3. discipline
)4. Integrated Self-Knowledge Scale (ISKS
)5. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS

نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی در رابطۀ بین ...

380

شده است و آلفای آن بهطور میانگین  0/82بوده که با متغیرهای مربوط از جمله خودشناسی و سالمت روان
(قربانی ،واتسون و ویتینگتون )2009 ،و همچنین ارضای نیازهای بنیادین ارتباط مثبت و با افسردگی،
اضطراب و استرس ادراکشده رابطهای منفی دارد (قاسمیپور.)1385 ،

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تحلیل آماری دادهها ،از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و برای بررسی
اعتبار مقیاسها از آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمودن فرضیههای پژوهش نیز از ضریب همبستگی
تفکیکی و غیرتفکیکی پیرسون استفاده شد .همچنین برای بررسی فرضیۀ پژوهشی مبنی بر نقش واسطهای
متغیرهای خودشناسی در ارتباط میان خودشیفتگی و شفقت خود ،از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر و
بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ  24استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
جدول  .1توصیف جمعیت شناختی نمونه

کل
بالینی
غیربالینی

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

136

50/37

زن

133

49/62

مرد

40

14/92

زن

88

32/83

مرد

95

35/44

زن

45

16/79

با توجه به جدول  ،1در این پژوهش  136مرد ( 50/37درصد) شرکت کردند که  40نفر آنها در گروه بالینی
و  95نفر در گروه غیربالینی قرار داشتند .تعداد زنان پژوهش نیز  133نفر ( 49/62درصد) است که  88نفر در
گروه بالینی و  45نفر در گروه غیربالینی قرار داشتند.

ب) توصیف شاخصها
در جدول  2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرها ،اعم از میانگین ،انحراف استاندارد و جهت سنجش
همسانی درونی آلفای کرونباخ گزارش شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،ضرایب آلفای کرونباخ
همسانی درونی مناسب پرسشنامهها را نشان میدهد.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرها
میانگین
کل

بالینی

غیربالینی

کل

بالینی

غیربالینی

سؤاالت

کرونباخ

41/27
30/22
37/37
58/98
34/75
76/38
120/01
21/05

39/94
29/69
33/62
56/83
32/93
73/54
114/90
18/83

42/35
30/15
40/83
60/21
36/21
78/30
124
22/77

8/11
8/16
10/46
13/19
7/30
15/13
18/73
6/84

8/62
7/71
10/20
12/24
7/23
18/21
19
6/67

7/30
8/36
9/51
13/52
7/07
9/91
17/62
6/41

12
10
10
15
10
26
36
5

0/65
0/81
0/87
0/85
0/54
0/76
0/73
0/86

متغیرها
خودشناسی
برتری
ناپایداری هدف
بهوشیاری
ارزش خود
شفقت خود
خودمهارگری
رضایت از زندگی

انحراف معیار

تعداد

آلفای

ج) آزمون فرضیهها
در این قسمت ،ابتدا هدف اولیۀ پژوهش مبنی بر رابطۀ خودشیفتگی با شفقت خود و ارزش خود و این موضوع
بررسی شده است که کدامیک از متغیرهای یادشده سازۀ مناسبتری در پیوستار خودشیفتگی است .ضرایب
همبستگی میان متغیرها در کل جمعیت و آلفای کرونباخ مقیاسهای بهکاررفته در جدول  3درج شده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی متغیرها در کل جمعیت
آلفای

1

کرونباخ
1

خودشناسی
انسجامی
برتری
ناپایداری هدف

3

2

4

0/65

1

0/81
0/87

-0/04
**-0/56

1
*0/15

1

4

بهوشیاری

0/85

**0/52

0/09

**-0/58

1

5

ارزش خود

0/54

**0/42

-0/11

**-0/49

**0/40

6

شفقت خود

0/76

**

**

**

7

خودمهارگری

0/73

**

2
3

0/51
0/53

0/05
0/09

-0/48

**

-0/48

0/42

**

0/58

5

7

6

1
**

1

0/40
**

**

0/50

0/41
*

P<0/05

**

P<0/01

1
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جدول  .4ضرایب همبستگی تفکیکی میان متغیرهای چهارگانه در جمعیتهای بالینی ،غیربالینی و
کل جمعیت با کنترل اثر خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری و خودمهارگری

ارزش خود و برتری
شفقت خود و برتری
ارزش خود و ناپایداری هدف
شفقت خود و ناپایداری هدف
ارزش خود و شفقت خود

جمعیت بالینی
همبستگی همبستگی
غیرتفکیکی تفکیکی
-0/14
*-0/18
0/10
-0/02
**
-0/22
**-0/41
**
-0/22
**-0/53
0/05
**0/28

کل جمعیت
جمعیت غیربالینی
همبستگی
همبستگی
همبستگی
همبستگی
تفکیکی
غیرتفکیکی
تفکیکی
غیرتفکیکی
**-0/16
-0/11
**-0/26
-0/12
0/03
0/05
0/03
0/04
**
**
**
-0/26
-0/49
-0/27
**-0/49
**
**
-0/20
-0/48
-0/07
**-0/29
**0/17
**0/40
**0/42
**0/55
**
*
P<0/01
P< 0/05

بنا بر مقادیر جدول  3و  4بین ارزش خود و برتری در تمام جمعیتهای بالینی ،غیربالینی و کل جمعیت
رابطۀ منفی وجود دارد .شفقت خود و برتری نیز در گروه بالینی رابطۀ منفی دارند و در گروه غیربالینی و کل
جمعیت رابطهای نداشتند .همچنین ارزش خود و ناپایداری هدف از یک سو و شفقت خود و ناپایداری هدف از
سوی دیگر در تمام جمعیتها رابطهای منفی داشتند .همچنین این جدول ضرایب تفکیکی و غیرتفکیکی
متغیرهای شفقت خود ،ارزش خود ،برتری و ناپایداری هدف را در جمعیتهای مختلف نشان میدهد .به
عبارت دیگر یافتههای این جدول این مقوله را بررسی کردند که با کنترل متغیرهای خودشناسی انسجامی،
خودمهارگری و بهوشیاری ،وضعیت همبستگی و واریانس مشترک میان متغیرهای شفقت خود و ارزش خود
و متغیرهای برتری و ناپایداری هدف چه تغییراتی کردهاند .نتایج نشان میدهد که واریانس مشترک ارزش
خود و برتری و شفقت خود با برتری با کنترل متغیرهای خودشناسی انسجامی ،خودمهارگری و بهوشیاری
تغییری نخواهند کرد .با این حال ،شدت همبستگی تفکیکی ارزش خود و ناپایداری هدف و همچنین
همبستگی شفقت خود و ناپایداری هدف در هر سه جمعیت با کنترل متغیرهای خودشناسی انسجامی،
خودمهارگری و بهوشیاری کاهش مییابد .بنابر نتایج جدول  ،3فرضیۀ پژوهش مبنی بر اینکه با کنترل
سازههای خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری و خودمهارگری رابطۀ بین شفقت خود و ارزش خود کاهش
مییابد ،تأیید میشود .برایناساس ضریب همبستگی این دو متغیر در جمعیت بالینی از  0/28به نزدیک صفر
میرسد؛ درحالیکه در جمعیت غیربالینی این تفاوت کمتر است؛ یعنی از  0/55به  0/42کاهش مییابد.
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جدول  .5مقادیر تحلیل رگرسیون در جمعیت بالینی (متغیر وابسته :شفقت خود)
متغیرهای مستقل
خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری ،ارزش خود،
خودمهارگری ،ناپایداری هدف
متغیرهای مستقل
B
4/62
مقدار ثابت
0/56
خودشناسی انسجامی
0/06
بهوشیاری
0/01
ارزش خود
0/24
خودمهارگری
0/41
ناپایداری هدف

R

R2

 R2تعدیلشده

P

0/65

0/42

0/40

0/000

SE

Beta

8/48
0/18
0/14
0/19
0/09
0/16

0/27
0/04
0/00
0/25
-0/23

t

P

0/54
3/09
0/41
0/04
2/72
2/52

0/59
0/00
0/68
0/96
0/01
0/01

در ادامه ،بهمنظور بررسی نقش واسطهای فرایندهای خودشناسی از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در
جمعیتهای بالینی و غیربالینی بهصورت جداگانه استفاده شد که نتایج آن در جدولهای  5و  6آمده است.
نتایج تحلیل رگرسیون بر جمعیت بالینی و غیربالینی نشان میدهد ،خودشناسی انسجامی و خودمهارگری
(تنها در جمعیت بالینی) بهصورت معناداری پیشبینیکنندۀ نمرات شفقت خود است .از سوی دیگر ،پس از
کنترل متغیرهای یادشده ،ناپایداری هدف در جمعیت بالینی بهصورت منفی شفقت خود را پیشبینی میکند.
براساس فرضیههای پژوهش حاضر ،پیوستار خودشیفتگی از طیف ناسالم به طیف سالمتر شفقت خود
گسترش یافته و در این مسیر ،برخی متغیرهای خودشناسی نقش واسطهای ایفا میکنند.
براساس جدول  5میتوان مدل تحلیل مسیر را برای جمعیت بالینی در شکل  1مشاهده کرد.

خودشناسی
0/23

انسجامی

-

شفقت خود

2

بهوشیاری

0/26

ناپایداری
هدف

خودمهارگری

شکل  .1مدل تحلیل مسیر برای جمعیت بالینی
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جدول  .6مقادیر تحلیل رگرسیون در جمعیت غیربالینی (متغیر وابسته :شفقت خود)
متغیرهای مستقل
خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری ،ارزش
خود ،خودمهارگری ،ناپایداری هدف
متغیرهای مستقل
مقدار ثابت
خودشناسی انسجامی
ناپایداری هدف
بهوشیاری
ارزش خود
خودمهارگری

R

R2

 R2تعدیل شده

P

0/59

0/35

0/32

0/00

B

SE

Beta

t

P

41/16
0/15
-0/06
0/01
0/34
0/10

5/22
0/12
0/10
0/06
0/12
0/05

0/11
-0/05
0/01
0/45
0/17

7/88
1/22
-0/61
0/12
5/46
2/03

0/00
0/23
0/54
0/91
0/00
0/04

براساس جدول  6میتوان مدل تحلیل مسیر را برای جمعیت بالینی در شکل  2مشاهده کرد.

بهوشیاری

خودمهارگری

شفقت خود

0/16
7/0
37

ناپایداری هدف

ارزش خود
خودشناسی
انسجامی

شکل  .2مدل تحلیل مسیر برای جمعیت غیربالینی
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بحث
هدف مطالعۀ حاضر بررسی پیوستار خودشیفتگی ،ارزش خود و شفقت خود است .به عبارت دیگر ،مطالعۀ
حاضر به مقایسۀ ارزش خود و شفقت خود بهعنوان طیف سالمتر پیوستار خودشیفتگی پرداخته و متغیرهای
واسطهای دخیل در این رابطه از جمله فرایندهای خودشناسی را شناسایی کرده است .یافتههای پژوهش
حاضر نشان میدهد ،بین شفقت خود و ناپایداری هدف در تمام جمعیتهای مورد مطالعه رابطهای منفی
وجود دارد .با این حال ارتباطی بین شفقت خود و برتری در هیچیک از جمعیتهای مورد مطالعه دیده نشده
است .این یافتهها با یافتههای مطالعات پیشین دربارۀ ارتباط شفقت خود و خودشیفتگی همسویی دارند
(دمیرکی ،هلیل و فوسان .)2019 ،در مطالعۀ نف ،کیرپاتریگ و رآد ( )2007ارتباطی بین شفقت خود و
خودشیفتگی وجود ندارد .رابطۀ یافتشده در مطالعۀ نف ،کیرپاتریگ و رآد ( ،)2007مثبت ،اما غیرمعنادار
گزارش شد که پس از استفاده از همبستگی جزئی و کنترل ارزش خود ،رابطه به منفی ،اما غیرمعنادار سوق
یافت .همچنین یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای راس ،شدلر ،بردلی و وستن ( )2008مبنی بر معرفی
خودشیفتگی آسیبپذیر بهعنوان ناسازگارترین نوع همسویی دارد که با عملکرد سازگارانۀ کلی ضعیف ،اختالل
افسردگی اساسی و اضطراب تعمیمیافته رابطه دارد .عدم ارتباط میان شفقت خود با برتری و ارتباط منفی این
متغیر با ناپایداری هدف از این جنبه تبیینپذیر است که این متغیرها شاخصههای متفاوت سالمت و عدم
سالمت روان هستند .شفقت خود شامل اهمیت و شفقت به خود در برابر سختیها یا ناکفایتیهای ادراکشده
است (دیفابیو و ساکلوفسکی )2021 ،که در قطب مخالفی از نیاز به تأیید و تحسین ،بزرگمنشی و نبود
همدلی افراد خودشیفته قرار میگیرند (موشاگن ،زتلر و هیلبیگ.)2020 ،
نتایج نشان میدهد که بین ارزش خود و برتری و ارزش خود و ناپایداری هدف در تمام جمعیتهای
پژوهشی رابطهای منفی وجود دارد .در تحقیقات پیشین نیز نشان داده شد که افراد با ناپایداری هدف کمتر،
ارزش خود کمتری گزارش میکنند (رابینز و پاتون1985 ،؛ اسمیت و رابینز .)1988 ،همسو با این یافته
میتوان به مطالعۀ بوسون و پرویت -فرلینو ( )2007اشاره کرد که با حذف سه عامل خودشیفتگی سالم
پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (مؤلفههای رهبری /اقتدار ،برتریطلبی /غرور و تحسین خود /غرقشدن در
خود) ،ارتباطی منفی بین ارزش خود و عامل محقبودن /بهرهکشی یافتند .همچنین در مطالعۀ براون ،بودزک
و تمبورسکی ( ،)2009با تمایز بین خودشیفتگی بزرگمنش و خودشیفتگی مستحق نشان داده شد که
خودشیفتگی محق /بهرهکش با مقیاس ارزش خود روزنبرگ ( )1965رابطهای منفی دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ابعاد گوناگون خودشیفتگی ممکن است بهصورتی متفاوت با ارزش خود
رابطه داشته باشند (بروملمن و سدیکیدز2020 ،؛ بوسون ،ویور .)2011 ،به عبارت دیگر انتظار میرود که
نمرات بعد آسیبپذیری با ارزش خود ارتباط منفی یا صفر داشته باشد .ایمونز ( )1987با تحلیل عاملی
پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته چهار عامل متمایز را یافت که سه مورد از این عوامل (رهبری /اقتدار،1
1. leadership/ authority
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برتری /غرور ،1در خود فرورفتگی /تحسین خود )2بهنوعی نشانگر خودشیفتگی بزرگمنش هستند .یافتهها
نشان میدهد که ارزش خود بهصورتی مثبت با این سه عامل رابطه دارد؛ درحالیکه با عامل چهارم
3
(بهرهکشی /استحقاق ) هیچ ارتباطی ندارد (واتسون ،بیدرمن و ساوری .)1994 ،این یافتهها پیشنهاد میکنند
که عامل بهرهکشی /استحقاق پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته بهنوعی نشاندهندۀ آسیبپذیری است.
4
پینکاس و همکاران ( )2009با بررسی دو بعد خودشیفتگی بهکمک پرسشنامۀ خودشیفتگی آسیبزا ()PNI
ارتباطی منفی میان خودشیفتگی آسیبپذیر و ارزش خود یافتند .همچنین این پژوهشگران ارتباطی مثبت بین
خودشیفتگی بزرگمنش (که با مقیاس  NPIسنجیده شده بودند) و ارزش خود گزارش کردند .همچنین
ارتباط ارزش خود و برتری در جمعیتهای غیربالینی و کل بیمعنا بود و تنها در جمعیت بالینی این ارتباط
معنادار شد که میتوان دلیل آن را آسیب در سایر شاخصههای سالمت روان در گروه بالینی قلمداد کرد.
یافتههای مطالعۀ حاضر نشان میدهد که همبستگی ارزش خود و شفقت خود در تمام جمعیتها مثبت و
معنادار است .این یافته با مطالعۀ نف ( )2003در بررسی مقیاسهای خودشیفتگی ،ارزش خود و شفقت خود
همسو است .نف ( )2003نشان میدهد که ارتباط مثبت معناداری بین ارزش خود و شفقت خود وجود دارد.
این همبستگی به این معناست که افراد با شفقت خود باال احساس خوبی دربارۀ خود دارند و افراد با شفقت
خود پایین احساس بد و منفی به خود دارند .در مطالعۀ حاضر ،این مقوله پیشبینی شد که رابطۀ بین شفقت
خود و ارزش خود با کنترل متغیرهای خودشناسی انسجامی ،خودمهارگری و بهوشیاری در هر سه جمعیت
بالینی ،غیربالینی و کل جمعیت کاهش مییابد .همانگونه که از یافتهها پیداست ،کنترل سه متغیر فوق
موجب کاهش ارتباط بین شفقت خود و ارزش خود میشود؛ بنابراین با توجه به یافتههای مطالعات پیشین که
نشان میدهند شفقت خود متغیری مناسبتر در پیشبینی سالمت روان است (تیواری و همکاران2020 ،؛
دمیرکی ،هلیل و فوسان2019 ،؛ لیری و همکاران )2007 ،و توجه به زیرمقیاسهای شفقت خود که بهنوعی
بر بهوشیاری و خودشناسی تأکید دارند ،میتوان این احتمال را مطرح کرد که در پیوستار خودشیفتگی ،شفقت
خود جایگاهی نزدیکتر به سالمت روان در مقایسه با ارزش خود دارد و پیشبین مناسبتری برای سازگاری
است.
یافتههای تحلیل مسیر در مطالعۀ حاضر دربارۀ دو جمعیت بالینی و غیربالینی نشان میدهد که ناپایداری
هدف بهصورتی منفی با متغیرهای سهگانه بهوشیاری ،خودشناسی انسجامی و خودمهارگری رابطه دارد و این
سه متغیر نیز با شفقت خود رابطۀ مثبت دارند .به عبارت دیگر در ارتباط میان ناپایداری هدف و شفقت خود،
متغیرهای سهگانۀ خودشناسی نقش واسطهای ایفا میکنند و اثر ناپایداری هدف توسط این سه متغیر بر متغیر
مالک شفقت خود اعمال میشود .این یافته با مطالعاتی همسو است که بر ارتباط سازههای خودشناسی با
1. superiority/ arrogance
2. self-admiration/ self-absorption
3. exploitativeness/ entitlement
)4. Pathological Narcissism Inventory (PNI
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مالکها و متغیرهای سالمت روان تأکید دارند و از سوی دیگر نشاندهندۀ رابطۀ منفی خودشناسی با
سازههای همبسته با نداشتن سالمت روان هستند (قربانی و همکاران2012 ،؛ قربانی و واتسون2006 ،؛
قربانی ،واتسون و هارگیس2008 ،؛ دنسون و همکاران2011 ،؛ گینو و همکاران)2011 ،؛ برای مثال مطالعات
دربارۀ خودشناسی انسجامی نشان میدهد که خودشناسی باال پیشبینیکنندۀ ارزش خود باالتر ،اتخاذ نظرگاه
باالتر و آشفتگی پایینتر است (قربانی ،کانینگهام و واتسون .)2010 ،بررسی دیگری نشان میدهد که مقیاس
شفقت خود ،با خودشناسی انسجامی ،ارزش خود و ارضای نیازهای بنیادی روانی ،همبستگی مثبت و با
اضطراب و افسردگی همبستگی منفی دارد (قربانی و همکاران .)2012 ،خودشناسی انسجامی شامل
خودآگاهی و تجسمهای پایدار خود است که توانایی فرد را در دسترسی به حالتهای روانشناختی جاری و
پردازش محتوای تجربههای کنونی و گذشته و تفکیک آنها از هم میسنجد و قدرت فرد را در پردازش
شناختی اطالعات مربوط به خود ارزیابی میکند .خودشناسی انسجامی با شناسایی نیازها ،تعارضات و
نگرانیهای وجودی و همچنین فراهمکردن اطالعات الزم برای تغییرات رفتاری مثبت ،سالمت روانی و
جسمی را افزایش میدهد (قربانی ،کانینگهام و واتسون)2010 ،؛ از اینرو این سازه بهعنوان واسطهای دربارۀ
خودشیفتگی ناسالم و شفقت خود ایفای نقش میکند.
خودنظمبخشی فرایندی به هم پیوسته است که با بهوشیاری آغاز میشود ،از گذرگاه خودشناسی میگذرد
و با خودمهارگری به پایان میرسد .بهوشیاری با تمرکز بر زندگیکردن در لحظه ،سالمت جسمانی و روانی را
افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،بهوشیاری فرد را از افکار خودکار ،عادتها و الگوهای رفتاری ناسالم
بازمیدارد و موجب افزایش سالمتی او میشود (براون و رایان .)2003 ،از ویژگیهای بهوشیاری که باتلر و
گری ( )2006برشمردهاند ،میتوان به ویژگیهای دیگری مانند توجه غیرقضاوتی ،پذیرندگی تجربه ،عدم
واکنشگری و توانایی توصیف تجربه اشاره کرد که شرایط را برای دیدگاهی مشفقانه و رشد ظرفیتهای
شفقت خود در فرد فراهم میکند .خودمهارگری به فرایندی اشاره دارد که افراد بهکمک آن گرایشهای
موقعیتیشان را مدیریت و افکار ،تکانهها و وظایف کارکردی خود را کنترل میکنند تا با اهداف و
استانداردهای رفتاریشان هماهنگ باشد که عاملی اساسی در ظرفیت خود تنظیمگری است (گالیوت،
اشمایکل و بامیستر2006 ،؛ مائو و همکاران .)2018 ،بررسیهای بسیاری بر ارتباط خودمهارگری با موفقیت
حرفهای ،کاهش رفتار مجرمانه ،مقاومت در برابر تکانههای پرخاشگرانه و آسیب روانی صحه گذاشتهاند
(دنسون و همکاران2011 ،؛ گینو و همکاران2011 ،؛ هگر و همکاران .)2019 ،مطالعات صورتگرفته نیز
شواهدی را نشان میدهند که براساس آنها خودمهارگری با عملکرد بهتر تحصیلی (داکورث و استینبرگ،
 ،)2015پرخاشگری کمتر و بهکارگیری مهارت اجتماعی بیشتر در محیط کار همراه است (کاور ،کرمر و
موالیناتن.)2015 ،
درمجموع بهوشیاری ،خودشناسی انسجامی و خودمهارگری فرایندهای خودنظمبخشی هستند .امروزه بر
پایۀ پژوهشهای مبتنی بر مطالعات موردی و عصب نگاریهای نوین مشخص شده است که نیمکرۀ راست،
قشر پیشانی و احتماالً قشر پیشپیشانی راست ،در پردازشهای مرتبط با خود غالب است و قشر پیشانی
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بهویژه در نیمکرۀ راست در خودتنظیمگری ،تشخیص چهرۀ خود ،حافظۀ رویدادی از خود و معرفت به خود
نقش دارد (چیائو و همکاران .)2009 ،ارزیابی خود با فعالیت قشر میانی پیشپیشانی همراه است (دنی ،کوبر،
ویجر و اوشنر .)2012 ،درمجموع با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و درنظرگرفتن مفهومپردازیهای
نظری و پژوهشی موجود میتوان این فرض را مطرح کرد که در پیوستار شفقت خود و خودشیفتگی،
فرایندهای خودشناسی بهعنوان واسطه ایفای نقش میکنند و در پدیدایی شاخصههای سالمت یا نبود
سالمت روان نقشی اساسی دارند.
از محدودیتهای این پژوهش سنجش خودشیفتگی ناسالم و نادیدهگرفتن نوع سالم آن است.
خودشیفتگی پدیدهای چندوجهی و پیچیده است که در سالهای اخیر شواهد روزافزونی از حیطههای نظریه
پردازی اجتماعی /شخصیت ،درمان و طبقهبندیهای روانپزشکی ،مبنی بر وجود خودشیفتگی سالم پدیدار
شده است که با شاخصههای سالمت روان ارتباط مثبتی دارد (بروملمن و سدیکیدز .)2020 ،همچنین با توجه
به تمایز میان ارزش خود آشکار و ضمنی در پژوهشهای اخیر ،استفادۀ صرف از پرسشنامۀ ارزش خود
روزنبرگ ( )1965برای سنجش نوع آشکار و نبود سنجش ارزش خود ضمنی از دیگر محدودیتهای این
پژوهش بود .عالوهبر استفاده از نمونهگیری دردسترس ،محدودیت نهفته و ذاتی در فنون خودسنجی از دیگر
محدودیتهای این مطالعه محسوب میشود .عالوهبراین تشخیص گروه غیربالینی تنها براساس خودگزارشی،
از نظر روششناختی محدودیتی است که باید به آن اذعان کرد .مهارت افراد خودشیفته در جایگذاری یک
تأثیر خوب در مالقات اولیه (پالهوس1998 ،؛ نویکا و سدیکیدز )2021 ،و همچنین میل شدید به فریبدادن
خود و دیگران (کمپل ،گودی و فاستر2004 ،؛ اورایلی و دوئر )2020 ،محدودیتی اساسی را پیش پای فنون
خودسنجی قرار میدهد که این نوع از مطالعات بر آنها تکیه دارند.
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