
 Journal of Applied Psychological Researchیشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل

394-371 ,(3)12 ,1400 2021, 12(3), 371-394

Institute of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان مؤسسه
Faculty of Psychology and Educational Sciencesیتیترب علوم و یشناسروان دانشکده

University of Tehran تهران دانشگاه

(DOI): 10.22059/japr.2021.284580.643310 

 خود ارزش خود، شفقت بین رابطۀ در خودشناسی فرایندهای ای واسطه نقش
 خودشیفتگی و

The Mediating Role of Self-Knowledge Processes Relationship 
between Self-Compassion, Self-Esteem, and Narcissism

*یگیربیمحمود ام

** سرافراز رضا یمهد

*** یقاسم درضایام

**** یروزآبادیف یعل

Mahmood Amirbeigi 

Mahdi Reza Sarafraz

Omid Reza Ghasemi 

Ali Firoozabadi 

Abstract 
This paper aims to investigate the continuum of 
narcissism and the mediating role of self-knowledge 
processes in the relationship between self-compassion, 
self-esteem, and narcissism in clinical and non-clinical 
samples. The present study is basic in terms of its 
objectives and descriptive-correlational in terms of 
data collection. The research population consists of 
government and private employees in Shiraz and 
clients of psychological and psychiatric hospitals. 140 
employees as non-clinical sample and 128 patients as 
clinical sample were selected by random sampling 
method. A total of 268 subjects (135 men and 133 
women) participated in the current study (2019). Self-
knowledge processes were measured using the self-
control scale, self-knowledge scale, and mindful 
attention scale. Goal instability and superiority scales 
were used to measure narcissism, and Rosenberg Self-
Esteem Scale and Self-Compassion Scale were used to 
measure self-esteem and self-compassion, 
respectively. The statistical method used in the study 
to examine the mediating role of self-knowledge 
processes was path analysis. SPSS 24 software were 
used to analyze data. The results showed that self-
knowledge processes played a mediating role in the 
relationship between narcissism and self-esteem and 
self-compassion in both the clinical and non-clinical 
groups (ps <0.05). These findings highlight the 
importance of self-compassion as a healthier pole in 
the development of the narcissism continuum and 
indicate the mediating role of self-knowledge 
processes in this development. 
Keywords: Narcissism, Self-Compassion, Self-
Esteem, Self-Knowledge Processes.

دهیچک
 یا و نقش واسطه یفتگیخودش وستاریپ یمنظور بررس پژوهش به نیا

شفقت خود، ارزش خود و  انیدر ارتباط م یخودشناس یندهایفرا
صورت گرفته است.  ینیربالیو غ ینیدر دو گروه بال یفتگیخودش

-یفیاطالعات توص یگردآور ۀویو برحسب ش یادیپژوهش حاضر بن
و  یدولت یها اراده رمندانپژوهش کا یآمار ۀاست. جامع یهمبستگ
 یپزشک / روانیشناس ن روا یها کینیو مراجعان به کل رازیش یخصوص

عنوان  ها به نفر از کارمندان اداره 140است.  1397-1398در سال 
/ یشناس روان یها کینینفر از مراجعان به کل 128و  ینیربالیغ ۀنمون
دردسترس  یریگ به روش نمونه ینیبال ۀعنوان نمون به یپزشک روان

عنوان  زن( به 133مرد و  135نفر ) 268انتخاب شدند که درمجموع 
 ،یخودمهارگر یها ژوهش شرکت کردند. پرسشنامهپ نینمونه در ا

 یندهایفرا یبررس یبرا یاریو بهوش یانسجام یخودشناس
منظور  به ،یبرتر اسیهدف و مق یداریناپا یها پرسشنامه ،یخودشناس

خود در   شفقت خود و ارزش یها سشنامهو پر یفتگیخودش یبررس
 یبررس یشده برا استفاده یداوطلبان قرار داده شد. روش آمار اریاخت

 نیبود. همچن ریمس لیتحل یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه
 جیاستفاده شد. نتا 24 ۀنسخ SPSSافزار  ها از نرم داده لیتحل یبرا

سو و  کیاز  یفتگیخودش نیب یخودشناس یندهایفرا دهد ینشان م
و  ینیدر هر دو گروه بال گرید یخود از سو شفقت خود و ارزش 

 نیا یها افتهی(. >05/0P) کنند یم فایا یا نقش واسطه ینیربالیغ
تر در تحول  سالم یعنوان قطب خود به شفقت  تیپژوهش بر اهم

را  یخودشناس یندهایو فرا کند یم دیتأک یفتگیخودش وستاریپ
 ..داند ین تحول میدر ا یا واسطه
 یندهایخود، ارزش خود، فرا  شفقت ،یفتگیخودش :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
عاطفه و  یمتنظ ی،ده خود مثبت در خالل خود نظم تصویرحفظ  یفرد برا یتظرف توان یرا م خودشیفتگی

 یتالش آشکار و ضمن ینو همچن ینو تحس ییدتأفرد به  یازن پایۀدانست که بر  یمتنوع فردی ینب یندهایفرا
 یتسکی،لوکوو ینکاس،)روش، پ شود می گرفته درنظر یاجتماع یطخود در مح دهندۀ بسطکسب تجارب  یبرا

 پزشکی روانانجمن  یفتعر براساس(. 2020 یسن،ساس، بروملمن، بک و دن؛ گرپ2013 ی،منارد و کونرو

به توجه و  یازن یی،نما بزرگ مانند هایی یصهبا خص یتاختالل شخص منزلۀ به یفتگی(، خودش2013) 1یکاآمر

مشخص  شکننده خود ارزش و  یافراط یجانیه یها واکنش ،دلی همنداشتن  بودن، محقحس  ین،تحس
 درنظرگرفتنبه  یو اجتماع یتشخص شناسان  روان یکل یلتما یراخ یها حال در سال ین. با اشود یم

 یکدر طول  تواند یکه م شخصیت اختالل یک نه و است بوده یشناخت روان سازۀ یک عنوان به یفتگیخودش
 یکیچ،؛ روگوسا، س2003 ینگی،تو و )فاستر، کمپل یردقرار بگ یتیشخص های یژگیو یگرد مانند یوستار،پ

 ها ینشب ینا (.2008و کمپل،  یلر؛ م2020 ینام،ل و کرو اسلیپ، میلر،؛ 2019 ،استراس، باران و فاجکوسکا

 شده (DSM-5) 3یاختالالت روان یصیتشخ یبند طبقه یبرا 2یا مقوله-یابعاد دورگۀمدل  یشنهادموجب پ

بندر و اولدهام،  ی،شده است )اسکودول، مور بیاندر حال ظهور  یها که در قسمت سوم و با عنوان مدل
2013.) 

 یپرداز مفهوم و ها ییاز بازنما پیوستاریبر  تواند یم 4( خود1977کوهوت ) ینظر ارچوبچ براساس 

و آردوندو،  ینگر ی،؛ واتسون، سوار1994 ی،و سوار یدرمن؛ واتسون، ب2005شود )واتسون،  یریگ اندازه
دو  ینا میانامتداد دارد و  یگرد یدر سو یاز افسردگ یتا حس سو یک در ،خود ارزش از  یوستارپ ین(. ا2002

 و یکمن)واتسون، ه 5یوستاریپ فرضیۀسالم و ناسالم قرار گرفته است.  یفتگیخودش یانیانتها اشکال حد م

 یوستارپ یپرداز مفهوم منظور به( 2002 ،و همکاران واتسون ؛1987 ،موریس و تیلور واتسون،؛ 1996 ،موریس

 یو در انتها شود یخام و کودکانه شروع م یفتگیخودش یکاست که از  6خود ارزش  -یفتگیخودش یتحول

 یاسمق کمک به( 1981 هال، و راسکین از نقل به ،2005) واتسون. رسد یسالم م 7ارزش خودبه  یفط یگرد

 سازی مفهومو ناسالم را سالم  یفتگی(، خودش1981 هال،و  ین)راسک (NPI) 8یفتهخودش یتشخص پرسشنامۀ

 پیچیدۀ یها با داللت چندبعدی مقیاس یفتهخودش یتشخص پرسشنامۀکه  دهد یعوامل نشان م یلکرد. تحل

                                                 
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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و  2غرور/ طلبی برتری ،1/ اقتداریرهبر یها لفهؤم(. 2019 ییچ،و وو ینیچ؛ د1987 یمونز،است )ا یسالمت روان

 ۀمؤلف که یدرحال ؛کنند یم بینی یشرا پ یهستند که سازگار یعوامل 3در خود شدن غرقخود/  ینتحس

 (.2006 لیری، و واتسون)ترومپتر،  دارد همبستگی 5ناسازگاری با( E/E) 4یکش / بهرهبودن محق

 یفط یکفرد از خود در طول  هوشیار های ییبازنما یکه برخ کند یم یشنهادپ یوستاریپ فرضیۀ
؛ واتسون، 1992و اوزبک،  یدرمنواتسون، ب یتل،؛ ل1987 ،یمونزقرار گرفته است )ا خود ارزش -یفتگیخودش
است که  ین. فرض بر اشود یم یبه ارزش خود سالم منته یافته سازش قطب فرضیه، این(. با توجه به 2005

وجود دارد و در  پوشانی هم یزسالم و ناسالم ن یفتگیخودش بین ینهمچن وسالم و ناسالم  خود ارزش  ینب
 پرسشنامۀسازگارتر  ۀمؤلفسه  (.2005)واتسون،  رسیم یناسالم خالص م یفتگیبه خودش یفط یانتها

در خود(  شدن غرقخود/  ین/ غرور و تحسطلبی برتری/ اقتدار، یرهبر یها لفهؤم) یفتهخودش یتشخص
 ینب پوشانی هم. دهند ینشان مسالم را  یفتگیارزش خود سالم و خودش میان پوشانی هممربوط به  یانسوار

واتسون و  ،)ترومپتر شود یم یریگ ( اندازهE/E) یکش / بهرهبودن محقبا عامل  یزسالم و ناسالم ن یفتگیخودش
 (.2006 یری،ل

 یفتگیباال شامل خودش خود  ارزش یگیریمرتبط با پ بالقوۀ های ینهز هزا یها برخ حال، پژوهش ینا با
 سدیکیدز، و گرگ ماهادوان،؛ 2020 پیرو، یو د ینیمادو، کاس یممان،ز ،سارنو دی ؛1998 بامیستر، و بوشمن)

 و رنچر سندرمن، لوپز،؛ 2020 النتوس، و زاواال گولک، ؛1993 سدیکیدز،) شده تحریفادراک خود  ،(2019

 ،و همکاران فراری ؛1996 بودن، و اسمارت بامیستر،) 6من تهدیدکنندۀبه افراد  یو پرخاشگر (2018 شرواورز،

 یت،آزار و اذ جمله ازساز خاص  مشکل یبا رفتارها ینباال همچن خود ارزش به  یازاند. ن ( را نشان داده2019

 و بالت ؛2000بوشمن و کمپل،  بامیستر،همراه است ) 7یدشدهتهد منبر  یمبتن های یابیو ارز یپرخاشگر

( نشان 1998) یستر(. بوشمن و بام2019 بریدن، و ریچاردسون هارت، ؛2004 پارک، و کروکر؛ 2018 نف،

 یزانیاست و به م یشترب 8(منشانه بزرگ یفتگیباال )خودش خود  ارزشبا  ها یفتهدر خودش یدادند که پرخاشگر

 خود  ارزشبه  یابیبه دست یبترغ ینبنابرا ؛یمهست یشاهد کاهش پرخاشگر شود یکم م خود ارزش که از 
 خود  ارزش یشافزا دهند یکه نشان م شماری یب یقاتتوجه به تحق با رو این از ؛نیست مولد هدف یکباال، 
 یمالک مناسب  ارزش اینگفت  توان یم شود، یم منجر یمتنوع فردی ینو ب یفرد مشکالت درون به یگاه
، 2011)نف،  یمشاخص سالمت روان هست عنوان به یبهتر سازۀ یازمندو ن یستن یو سازگار متسال یبرا

                                                 
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.) 

و اوتگار،  یس)مور کند یم یامه خود  ارزش آشنایمفهوم  یتر برا مناسب یگزینیجا 1شفقت خود سازۀ

خود است،  یرشاز پذ یقو یمثبت و احساس خوداحساس  شاملارزش خود را که  یایمزا خود شفقت (. 2020
بر درک  یبلکه مبتن یگران،د یاخود  مقایسۀ یاعملکرد خود  یابینه براساس ارز یامزا ینا هرچندبردارد. در
(. نف 2019پاور و چن،  ینتاش،مک یلسون،؛ و2021 ی،و ساکلوفسک فابیو دیاست ) یناکامل انسان یعتطب

در برابر  2خود با مهربانیکرده است:  یفتعر یمتشکل از سه عنصر اصل یا را سازه خود شفقت ( 2016)

( 2009) یلبرتگ 7.یافراط یدر برابر همانندساز 6یاریو بهوش 5در برابر انزوا 4انسانی اشتراکات ،3قضاوت خود

به افراد در احساس مراقبت  زیرا ؛شود یم 8شناختی روان یستیبهز یشموجب افزا خود شفقت که  کند یم بیان

 پیشنهاد 9یاجتماع یتذهن نظریۀبا استفاده از  وی. کند یکمک م یجانیه آرامش وارتباط  ،دادن اهمیتو 

( 10یمبیکل یستمو س بودن دفاعی یمنی،مرتبط با احساسات ناا سیستم) یدتهد یستمس خود شفقتکه  کند یم

 -اکسیتوسین سیستم و امنیت ،12یمنا بستگی دلمرتبط با  سیستم) 11یبخش خودآرامش یستمس و یرفعالغ را

 سازی فعالاست و با  14حقارت/ یبرتر یابیبر ارز یمبتن خود  مقابل، ارزش در. کند یم( را فعال 13غددی

باالتر  یتظرف یداییخود به پد  شفقتبخش  آرامش کیفیت(. 2005 ایرونز، و گیلبرت) دارد ارتباط یندوپام
و  فابیو دی؛ 2018و نف،  بالت) شود یم منجر یطبا مح مؤثر یو سازگار مؤثر یجانه یمتنظ یمیت،صم

 (.2009 یلبرت،؛ گ2021 ی،ساکلوفسک

و معاشرت در ارتباط است و موجب کاهش  16شخصی ابتکار ،15ینیب خوش ی،شاد یشبا افزا شفقت خود

و  ی؛ فرار2020و همکاران،  تیواری) شود می 18فکری نشخوارو  17یکنوروت ییگرا کمال ی،اضطراب، افسردگ

مثبت و  یا رابطه خود  شفقت ین(. همچن2009 نف،؛ 2020 اودونوان، و جونز ،موئل یلد،؛ مورف2019همکاران، 

                                                 
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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ها  مثل دوستان، خانواده و انجمن یما و ارجاعات اجتماع ماننداول شخص جمع  یراستفاده از ضمامعنادار با 
اول شخص جمع با  یراز ضما یشترب استفادۀکه  دهد مینشان  تحقیقات(. 2004 پنبیکر، و گورتنر رود،دارد )

اول شخص  یراستفاده از ضما که درحالی ؛دارد همبستگی یگرانو ارتباطات بهتر با د یسطوح کمتر افسردگ
حاضر  مطالعۀ(. هدف 2007رود،  یک،در ارتباط است )نف، کرک پتر ینرخ باالتر خودکش بامن(  مانندمفرد )

است. به عبارت  یوستارپ ینارزش خود و شفقت خود در طول ا یگاهجا ییو شناسا یفتگیخودش یوستارپ یبررس
و  پرداخته یفتگیخودش یوستارتر پ سالم طیف منزلۀ بهت خود ارزش خود و شفق مقایسۀ به مطالعه این یگر،د

 .است کرده ییرا شناسا یخودشناس یندهایرابطه از جمله فرا یندر ا یلدخ یا واسطه متغیرهای
 خودمهارگری و بهوشیاری انسجامی، خودشناسی متغیر سه شامل مطالعه این در خودشناسی فرایندهای

 یراز ؛گرفته شده است درنظر یتشخص 1ینهبه یور کنش اساس« خود» شناختی روان یها پژوهش در .است

« خود»در  یجار یندهایفهم فرا یانسجام یاست. خودشناس یانسان تجربۀدهنده به رفتار و  نظم «خود»

با  حال ۀدر لحظ 2آگاهی ۀفراروند ۀتجرب ی،فهم ینچن در .باشد یکپارچه یکه از لحاظ زمان یا گونه به ؛است

 یس،واتسون، هارگ ی،)قربان شود یمنسجم م اند، یافته ینکه از تجارب گذشته تکو یباثبات یذهن های ییبازنما
 ۀسازگاران تالش یانسجام یخودشناس ،یگرید یف(. بنا بر تعر1390 ی،احسان و زرند ی؛ سرافراز، بهرام2008

« خود»عبارت است از تالش  «یخودآگاه» یدگاهد ین. در ااستزمان  طیها  در فهم و ادغام تجربه «خود»
مطلوب مورد انتظار )سرافراز  آیندۀآن به  یوستنو پ یکنون یتجرب یگذشته با آگاه یها در ادغام تجربه

 (.1390 ی،احسان و زرند یبهرام
 یراپذ یتوجهو  یاز آگاه ست عبارت که آید یشمار م به یمرتبط با خودشناس یرهایمتغ یگراز د بهوشیاری
 یاری(. بهوش2019 ین،و چ یاللباو یندسی،؛ کرسول، ل2007و کرسول،  یان)براون، را یکنون دادیبه تجربه و رو

در  یدادیبا هر رو یارویی(. رو1392 ی،اند )قربان کرده یفتعر یزن 3زدایی یهمانندساز یگرد یرا از منظر

افکار و احساسات فرارونده و  ینو حفظ فاصله با ا انگیزد یبرم یدر ما فکر و احساس یزندگ یها لحظه
 ینبا ا شدنیکیو  یدنبه چسب یندهفزا یلبا انسداد تما یاریبهوش یناست. ا یاریبهوش یها نوع آن مشاهدۀ

 من یا شود یم یدهدر ذهن آفر ییفضا یاری،(. در حالت بهوش2019 یا،)کودس شود یافکار و احساسات حاصل م
 یلتقل یابند، یم یانکه جر یبه افکار و احساسات یگرآن، ذهن د کمک بهکه  یابد یپرورش م یگر مشاهده

 است. ییزدا یهمانندساز یندفرا ین. ایابد ینم
 یکاسکل ،مورگیل؛ 2018 یلبارت،)گ استخود  یادگیریفرد بر رفتار و  یریتمد معنای به یزن یخودمهارگر

از  یمهار رفتار تکانش ییتوانا یمعمول برا طوربه داری یشتنخو یا ی(. اصطالح خودمهارگر2003 یز،و ه

 4گری یم(. خودتنظ2004و بون،  یستربام ی،)تنگن شود یبرده م کارمدت بهکوتاه یفور یالمهار ام یقطر

                                                 
1. optimal action 

2. ongoing experience of awareness 

3. deidentification 

4. self-regulation 
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فرد  یرا برا هایی ینههز ی،فور یها پاداش وجود با که است ییاز پرداختن به رفتارها یریجلوگ آمیز یتموفق
مندوزا و  یساسی،ا یلز،دارند )و دنبالبهرا  تری طوالنی یدفوا که است اهدافی کسب آن هدف وبه همراه دارند 

گوناگون  های یطهباال در ح یکه افراد با خودمهارگر دهد ینشان م یشواهد تجرب درحقیقت(. 2007آنته، 
 یلتون،تورل و هم یاردی،؛ هگر، گوس2004و بون،  یستربوما ی،)تنگن کنند یکسب م یبهتر یجنتا یزندگ

کاهش رفتار مجرمانه، مقاومت در  ی،ا حرفه یتبا موفق خودمهارگریارتباط  بر بسیاری های ی(. بررس2019
؛ 2011 یلد،و شوف یسآوتن، فر یر،اند )دنسون، کپ صحه گذاشته یروان یبپرخاشگرانه و آس یها برابر تکانه

 (.2018 ،و همکاران و؛ مائ2010؛ ژوناسون و تاست، 2011 یلی،و آر یدم یتزر،شوئ ینو،گ
است و  چندوجهی یچیدهپ ساختاری یفتگیخودش ،دهد یم نشان یعاد یتجمع دربارۀ ای مطالعه های یافته

 فرضیه ینبه ا باید همچنین (.2019 میلر، و کمپل لینام،)کرو،  دارد ارتباطسالمت روان  با ای یچیدهپ شکلب
 توان یم رو این از ؛شود یم بدل خود ارزش و به  شدهمتحول  یوستارپ یکدر طول  یفتگیکه خودش کرد توجه

به نسبت ارزش خود در  یتر تر و مرتبط مهم یگزینجا تواند یم خود  شفقتداشت که  درنظرفرض را  ینا
 شود یاحتمال مطرح م ینا دیگر عبارت(. به 2019و فوسان،  یلهل یرکی،باشد )دم یفتگیتحول خودش یندفرا

ارزش سالم،  یفتگیبه سمت خودش یشکل مرض ینا یسیناسالم شاهد دگرد یفتگیشتحول خود یندکه در فرا
 یبه بررس یر،مس یلاستفاده از روش تحل با ،پژوهش ین. در ایمبه شفقت خود هست یفط یو در انتها خود 

است که  ینحاضر ا مطالعۀفرض  یگر،به عبارت د .پرداختیمخود  شفقت و  یفتگیخودش یفیط رابطۀ
 خودشیفتگی میاندر ارتباط  یو خودمهارگر یاریبهوش ی،انسجام یشامل خودشناس یخودشناس یندهایفرا

است که  ینپژوهش حاضر ا های یهفرض یگراز د ین. همچنکنند یم یفاا یا ناسالم و شفقت خود نقش واسطه
. از شود یممشاهده ن یمعنادار رابطۀهدف  یداریو ناپا یبرتر های یاسبا مق خود  ارزشو  خود  شفقت ینب

 آنجااز  همچنین. یابد یکاهش م یخودشناس یرهایبا کنترل متغ ،شفقت خودبا  خود  ارزش رابطۀ یگر،د یسو
پژوهش  ،اند و سالم متمرکز بوده یربالینیغ یتبر جمع تنها یادشده یپژوهش یها مطالعات و مدل بیشترکه 

 است. ینیبال یتبه جمع یربالینیغ یتاز جمع ها یافته پذیریتعمیم یبررس دنبال بهحاضر 

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،آمار جامعۀ
 ینا یآمار جامعۀاست  همبستگی-توصیفی اطالعات گردآوری یوۀو برحسب ش یادیحاضر بن پژوهش

 یمراکز درمان مراجعانو  غیربالینیگروه  یبرا یرازشهر ش یو خصوص دولتی های اداره کارمندان همۀپژوهش 
 1397-1398در سال  ینیگروه بال یبرا ینکرمان و قزو یراز،ش ،شهر تهران، کرج شناسیروانو  پزشکیروان

انتخاب  دردسترسبه روش  که است( زن 45مرد و  95نفر ) 140پژوهش شامل  ینا یربالینیغ نمونۀ. هستند
 یخودگزارش صورتبه پزشکیرواناختالل خاص  ندادن تشخیص یا مبتالنبودنها  آن یورود برا یارشدند و مع
 ی،با اختالل افسردگ یزن(، اعم از افراد 88مرد و  40) یمارب 128شامل  یزپژوهش ن ینا ینیبال ۀبود. نمون

 ینا که است یدوقطب یو اختالل افسردگ (سایکوتیک اختالالت جز)اختالالت  یرو سا یاختالالت اضطراب
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 یابیو ارز یرازشهر ش یخصوص یا دولتی های ادارهراجعه به انتخاب شدند. با م دردسترس صورتبه یزافراد ن
با  ،پزشکیروان یدارو مصرف ۀو سابق پزشکیروانبه اختالل  مبتالنبودنبر  یشرط ورود کارمندان مبن

 گروه دربارۀقرار داده شد.  افراد اختیاردفترچه در  یکها در قالب  پرسشنامه مجموعۀ ی،شفاه یتکسب رضا
 یزو ن پزشکانروانو کسب اجازه از درمانگران/  پزشکیروان/ شناسیروان های ینیکبا مراجعه به کل یزن ینیبال

ارائه شد. از  ها یها در قالب دفترچه به آزمودن که در اتاق انتظار بودند، پرسشنامه هایی یآزمودن یشفاه یترضا
کامالً و  ماندننام یب یزن پژوهش هدف دربارۀشود.  یتممکن رعا موارد همۀشد  یسع ینظر مالحظات اخالق

 دهیپاسخامکان خروج از پژوهش و انصراف از  یزافراد و ن یخصوص یماطالعات، حفظ حر بودنمحرمانه
 .پژوهش شرکت کردند ینداوطلبانه در ا کامالًآگاهانه و  یتبا رضا ها ی. آزمودنشدالزم ارائه  یحاتتوض

 پژوهش ابزار
 (GIS) 1هدف ناپایداری مقیاس

و  ینز، به نقل از راب1971کوهوت ) 2سازی آل یدهامفهوم  یبررس ی( برا1985و پاتون ) رابینز راپرسشنامه  ینا

 کامالً) 1از  یکرتل یا درجه شش یفط یکدر  که دارد یتمآ ده یاسمق ین. اکردند طراحی( 1985پاتون، 
در  یمانند ناتوان یو موضوعات یممفاه دربردارندۀ ها یتمشده است. آ یبند مخالف( رتبه کامالً) 6موافق( تا 

و پاتون  ینزبرنامه است. راب یکدر اتمام  یو ناتوان خویشتن دربارۀ یآشفتگ ،ها به آن یدنهدف و راه رس یینتع

کرونباخ  یو آلفا 76/0 3ییبازآزما یاییرا نشان دادند و پا یاسمق ینعوامل ا یاییپا ،ها داده ی( با بررس1985)

 دارد همبستگیناسالم  یفتگیخودش یها خاص با شاخص طور به یاسمق ینآوردند. ا دست بهرا  81/0
 همۀ. ابتدا شد استفادهپژوهش  ینبار در ا یناول یپرسشنامه برا ین(. ا1987 یس،و مور یلور)واتسون، ت

 با آن از پسدانده است و برگر یسیآن را به انگل مربوطترجمه شدند، سپس متخصص  یها به فارس گزاره
به حداقل  یو اصل شدهترجمه یاسمق ینتفاوت ب یسیانگل ترجمۀو  یاصل نمونۀ یناز تفاوت ب یریگ بهره

 شده است. یابی( ارز87/0پرسشنامه در پژوهش حاضر مطلوب ) ینا 4یدرون همسانی. یدرس

 (SS) 5برتری مقیاس

کوهوت  نظریۀدر  6ای یینهو انتقال آ ینیب خودبزرگ یممفاه یریگ اندازه یبرا و داردعبارت  ده یاسمق ینا

 یاسدر کنار مق یاسمق یناز ا ی،. در حالت کلشود ی( استفاده م1985و پاتون،  ینز، به نقل از راب1971)
(. 1985و پاتون،  ینز)راب شود یاستفاده م یفتگیاز خودش یکل تصویریبه  یابیدست یهدف برا یداریناپا

                                                 
1. Goal Instability Scale (GIS) 
2. idealization 
3. retest reliability 
4. internal consistency 

5. Superiority Scale (SS) 

6. mirroring 



 ... نیب ۀدر رابط یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه                                                                                 378

 دامنۀشده و  یبند مخالف( طبقه کامالً) 6موافق( تا  کامالً) 1از  یفیو در ط یکرتل یاسمق براساسعبارات 
پاتون،  ینز،)راب دهد یخود را در توافق با عبارات نشان م ،فراوان طلبیبرتریکه  بود 60تا  10نمرات از  یکل

را نشان  یاسمق ین( ا76/0) یروند همسانی( و 80/0باال ) ییبازآزما یاییعوامل، پا یاییها پا (. پژوهش1985
 استفادهپژوهش  ینبار در ا یناول یبرا یزپرسشنامه ن ینا یشین،پ یاسمق مانند(. 1985و پاتون،  ینزاند )راب داده
 وبرگردانده  یسیرا به انگل ها آن مربوطترجمه شدند، سپس متخصص  یها به فارس گزاره همۀ ابتدااست.  شده
به  یو اصل شدهترجمه یاسمق ینتفاوت ب یسیانگل ترجمۀو  یاصل نمونۀاز تفاوت  یریگ بهره با آن از پس

 شده است. یابی( ارز81/0پرسشنامه در پژوهش حاضر مطلوب ) ینا یدرون همسانی. است رسیدهحداقل 

 (RSES) 1خود روزنبرگ ارزش  مقیاس

 ،یا درجهچهار یفدر ط که داردماده  ده یاسمق ین. ااست کرده( ارائه 1965) روزنبرگ راخود  ارزش  یاسمق
تا  72/0را از  یاسمق ینا یآلفا یاییپا یشینشده است. مطالعات پ یبند درست رتبه عمدتاًنادرست تا  عمدتاًاز 
را با استفاده از  یاسمق ینا یاییپا یزن یگر(. مطالعات د1997هنکاک،  و ویلیامز ،لیتلگریاند ) نشان داده 88/0

کرونباخ  یآلفا یب(. ضر1983 یرن،اند )ب نشان داده ماهههفت دورۀ یک یط 61/0 ییآزماباز همبستگیروش 
(. 2002و هود،  یسمور ی،واتسون، قراملک ی،گزارش شده است )قربان 81/0 یرانیا نمونۀپرسشنامه در  ینا

 بودند 78/0 ،73/0، 77/0برابر با  ترتیببهدو و سه هفته  یک، یزمان فاصلۀبا  یاسمق ینا ییبازآزما یبضرا
 مطلوب حاضر پژوهش در پرسشنامه این کرونباخ آلفای ضریب(. 1387 خانجانی، و عابدی ،محمدیزاده)
 .شد ارزیابی( 54/0)

 (SCS) 2شفقت خود نف مقیاس

( پاسخ داده 5 =یشههم یباًتقرتا  1 =هرگز یباً)تقر یا درجهپنج طیف براساساست که  یا ماده 26 یاسیمق
با خود در مقابل  یمهربان یرمقیاسرا در قالب شش ز یدوقطب ۀمؤلفسه  یاسمق ین(. ا2003)نف،  شود یم

 یدر مقابل همانندساز یاریدر مقابل انزوا )معکوس( و بهوش یقضاوت خود )معکوس(، اشتراکات انسان

 یی(، روا2007رود،  و پتریک کرک نف،) 3همگرا روایی مطالعات،. کند یم یریگ )معکوس( اندازه یافراط

(. در 2019اند )نف و همکاران،  را نشان داده یاسمق ینمناسب ا ییبازآزما یاییو پا یدرون همسانی ،4یافتراق

 ی،شده است )قربان یابیمناسب ارز 84/0کرونباخ  یبا آلفا یاسمق ینا یدرون همسانی یزن یرانیمطالعات ا
 ده فاصلۀدو نوبت آزمون با  یها نمره ینب 89/0معنادار  همبستگی یب(. ضر2012واتسون، چن و نورباال، 

 (.1392 حیدری، و موتابی شهیدی، ،مؤمنی) است مقیاس عالی بازآزمایی پایایی از حاکی روز،

                                                 
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 

2. Self-Compassion Scale (SCS) 

3. convergent validity 

4. divergent validity 

http://www.integrativehealthpartners.org/downloads/ACTmeasures.pdf#page=61
http://www.integrativehealthpartners.org/downloads/ACTmeasures.pdf#page=61
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 (SCS) 1خودمهارگری مقیاس

 یشسنجش گرا منظوربهها  (. ماده2004بون،  و بامیستر ی،)تانگن داردماده  36 یاسمق ینفرم بلند ا
 ینا یدفرد معموالً چگونه است و فرد با یها که حالت هستند این یانگرو ب اند شدهساخته  یخودمهارگر

است( عالمت بزند.  اصالً ۀدهند نشان 1و  یادز یاربس ۀدهند نشان 5)که  یا درجهپنج یفیها را در ط حالت
و  یچگراو ی،شده است )مالون یلتشک همبستهاز دو عامل  یاسمق یناست که انشان داده  یراخ های یبررس

 یها مهار تکانه یتو ظرف 2بازدارنده یخودمهارگر ۀدهند نشان یجانیه یداریپا یعنی(. عامل اول 2012باربر، 

وجه  دهندۀنشان ،3انضباط یابوده و عامل دوم  74/0کرونباخ  یآلفا یبا اهداف است که دارا خوانناهم

 یآلفا یاست که دارا یشخص یبا استانداردها خوانهم یدر جهت انجام رفتارها یخودمهارگر برانگیزندۀ
در  یخودمهارگر پرسشنامۀ یبرا یدرون همسانی یزان(. م2012و باربر،  یچگراو ی،است )مالون 67/0کرونباخ 

وجه  یبرا یرانیا مطالعۀر د یدرون همسانی(. 1395گزارش شده است )سرافراز،  80/0 یرانیا نمونۀ
 یزحاضر ن مطالعۀ(. در 1395شده است )سرافراز،  یابیارز 74/0 یوجه بازدارندگ یو برا 68/0 برانگیزندگی

 آمده است. دست به 73/0پرسشنامه  ینا یکرونباخ برا یآلفا

 (ISKS) 4انسجامی خودشناسی مقیاس

 یکرتل یاسمق براساس و داردماده  دوازده که اند ساخته( 2008) هارگیسو  واتسون ،قربانی را یاسمق این
( 2008) یسهارگ و واتسون قربانی،. شود یدرست( پاسخ داده م عمدتاً= نادرست، ه عمدتاً)الف=  یا درجه پنج
اول  نمونۀدر  ترتیببهرا  یاسکرونباخ مق یآلفا یکایی،آمر نمونۀو سه  یرانیا نمونۀسه  دربارۀخود  مطالعۀدر 

 نمونۀ، 78/0 یکاییاول آمر نمونۀدر  ترتیببهو  81/0 یرانیسوم ا نمونۀ، 81/0 یرانیدوم ا نمونۀ، 82/0 یرانیا
در دو فرهنگ  یاسمق ییبازآزما همبستگیگزارش دادند.  74/0 یکاییسوم آمر نمونۀو  78/0 یکاییدوم آمر

 را نشان داده است. بینی یشپقابل همبستگیمرتبط،  یها با سازه وباال بوده  یکاو آمر یرانا

 (MAAS) 5بهوشیاری مقیاس

 دوازده یاسمق ین. ارود یم کاربه یاریسنجش بهوش برای که اند ساخته( 2003) یانو را براون را یاسمق ینا
به ؛برخوردار است یخوب یاییاز پا و دارد( یشههم یباًتقر 5هرگز و  یباًتقر 1) یا درجه پنج یکرتل یفماده در ط

 یان،گزارش شده است )براون و را 87/0تا  82/0 ینکرونباخ آن ب یآلفا ،نمونه هفت رویبا اجرا  کهطوری
را با  ییباال یاربس همبستگی کهطوریبه ؛است شده گزارش باالیی حد در نیز مقیاس این روایی(. 2003
اجرا  ایران ۀدر جامع یاسمق ین(. ا2003 یان،سالمت روان نشان داده است )براون و را یرهایاز متغ یتعداد

                                                 
1. Self-Control Scale (SCS) 

2. inhibitory self-inhibition 

3. discipline 

4. Integrated Self-Knowledge Scale (ISKS) 

5. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
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و سالمت روان  یاز جمله خودشناس مربوط یرهایبوده که با متغ 82/0 یانگینم طوربهآن  یشده است و آلفا
 ی،ارتباط مثبت و با افسردگ یادینبن یازهاین یارضا ین( و همچن2009 یتینگتون،و و واتسون ی،)قربان

 (.1385 ،پور ی)قاسم دارد منفی ای هرابط شده ادراکاضطراب و استرس 

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 بررسی برای و معیار انحراف و میانگین فراوانی، مانند توصیفی آمار های شاخص از ها، داده آماری تحلیل برای
 همبستگی ضریب از یزن پژوهش های فرضیه آزمودن برای. شد استفاده کرونباخ آلفای از ها مقیاس اعتبار

 ای واسطه نقش بر مبنی پژوهشی فرضیۀ بررسی برای همچنین. شد استفاده پیرسون غیرتفکیکی و تفکیکی
 و مسیر تحلیل و رگرسیون تحلیل از ،خود شفقت  و خودشیفتگی میان ارتباط در خودشناسی متغیرهای

 .شد استفاده 24 نسخۀ SPSS افزارنرم از ها داده تحلیل منظور به

 ها یافته
 شناختی جمعیت یف( توصالف

 نمونه شناختی یتجمع یفتوص .1 جدول

 درصد یفراوان تیجنس 

 کل
 37/50 136 مرد

 62/49 133 زن

 ینیبال
 92/14 40 مرد

 83/32 88 زن

 ینیربالیغ
 44/35 95 مرد

 79/16 45 زن

 
 ینیگروه بال در ها آننفر  40که  کردنددرصد( شرکت  37/50مرد ) 136پژوهش  ینا در ،1به  جدول  توجه با
نفر در  88که  استدرصد(  62/49نفر ) 133 یزقرار داشتند. تعداد زنان پژوهش ن یربالینینفر در گروه غ 95و 

 قرار داشتند. یربالینینفر در گروه غ 45و  ینیگروه بال

 ها شاخص یف( توصب
و جهت سنجش  استاندارد انحراف میانگین، ازاعم  یرها،مربوط به متغ یفیتوص یها شاخص 2جدول  در

کرونباخ  یآلفا یبضرا شود، یگونه که مشاهده م کرونباخ گزارش شده است. همان یآلفا یدرون همسانی
  .دهد یها را نشان م مناسب پرسشنامه یدرون همسانی
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 متغیرها یفیتوص های شاخص .2 جدول

 
 ها فرضیه آزمون( ج
 موضوع ینبا شفقت خود و ارزش خود و ا یفتگیخودش رابطۀبر  یپژوهش مبن اولیۀ هدفابتدا  ،قسمت این در

 یباست. ضرا یفتگیخودش یوستاردر پ یتر مناسب سازۀ یادشده یرهایاز متغ یک کدام کهشده است  یبررس
 درج شده است. 3در جدول  کاررفته به های یاسکرونباخ مق یو آلفا یتدر کل جمع متغیرها میان همبستگی

 جمعیت کل در متغیرها همبستگی ضرایب .3 جدول

7 6 5 4 3 2 1 
 یآلفا

 کرونباخ
  

      1 65/0 
 یخودشناس
 یانسجام

1 

 2 یبرتر 81/0 -04/0 1     

 3 هدف یداریناپا 87/0 -56/0** 15/0* 1    

 4 یاریبهوش 85/0 52/0** 09/0 -58/0** 1   

 5 خود ارزش 54/0 42/0** -11/0 -49/0** 40/0** 1  

 6 خود شفقت 76/0 51/0** 05/0 -48/0** 42/0** 40/0** 1 

 7 یخودمهارگر 73/0 53/0** 09/0 -48/0** 58/0** 41/0** 50/0** 1

 01/0**
P< 05/0*

P<        

 

 یآلفا

 کرونباخ

 تعداد

 سؤاالت

 نیانگیم اریمع انحراف
 رهایمتغ

 کل ینیبال ینیربالیغ کل ینیبال ینیربالیغ

 یخودشناس 27/41 94/39 35/42 11/8 62/8 30/7 12 65/0
 یبرتر 22/30 69/29 15/30 16/8 71/7 36/8 10 81/0
 هدف یداریناپا 37/37 62/33 83/40 46/10 20/10 51/9 10 87/0
 بهوشیاری 98/58 83/56 21/60 19/13 24/12 52/13 15 85/0
 خود ارزش 75/34 93/32 21/36 30/7 23/7 07/7 10 54/0
 خود شفقت 38/76 54/73 30/78 13/15 21/18 91/9 26 76/0
 خودمهارگری 01/120 90/114 124 73/18 19 62/17 36 73/0
 یزندگ از تیرضا 05/21 83/18 77/22 84/6 67/6 41/6 5 86/0
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 و غیربالینی بالینی، های جمعیت در چهارگانه متغیرهای میان تفکیکی همبستگی ضرایب .4 جدول
 خودمهارگری و بهوشیاری انسجامی، خودشناسی اثر کنترل با جمعیت کل

 تیجمع کل ینیربالیغ تیجمع ینیبال تیجمع 

 
 یهمبستگ

 یکیرتفکیغ
 یهمبستگ

 یکیتفک
 یهمبستگ

 یکیرتفکیغ
 یهمبستگ

 یکیتفک
 یهمبستگ

 یکیرتفکیغ
 یهمبستگ

 یکیتفک

 -16/0** -11/0 -26/0** -12/0 -14/0 -18/0* یبرتر و خود ارزش

 03/0 05/0 03/0 04/0 10/0 -02/0 یبرتر و خود شفقت

 -26/0** -49/0** -27/0** -49/0** -22/0** -41/0** هدف یداریناپا و خود ارزش

 -20/0** -48/0** -07/0 -29/0** -22/0** -53/0** هدف یداریناپا و خود شفقت

 17/0** 40/0** 42/0** 55/0** 05/0 28/0** خود شفقت و خود ارزش
   05/0     *P< 01/0**

P< 

 

 یتو کل جمع غیربالینی ینی،بال های یتدر تمام جمع یخود و برتر  ارزش ینب 4و  3جدول  یرمقاد بر بنا
و کل  غیربالینیو در گروه  دارند یمنف رابطۀ ینیدر گروه بال یزن یبرتر و. شفقت خود داردوجود  یمنف رابطۀ
هدف از  یداریخود و ناپا سو و شفقت  یکهدف از  یداریخود و ناپا  ارزش یننداشتند. همچن یا رابطه یتجمع
 غیرتفکیکیو  یکیتفک یبجدول ضرا ینا نینداشتند. همچ یمنف یا رابطه ها یتدر تمام جمع یگرد یسو
. به دهد یمختلف نشان م های یتهدف را در جمع یداریو ناپا برتری ،خود ارزش  ،خود  شفقت یرهایمتغ

 ی،انسجام یخودشناس متغیرهایبا کنترل  که کردند یبررس را مقوله اینجدول  ینا های یافته دیگر عبارت
خود   خود و ارزش شفقت  یرهایمتغ میانمشترک  یانسو وار همبستگی یتوضع یاری،و بهوش یخودمهارگر

مشترک ارزش  یانسکه وار دهد ینشان م یج. نتااند کرده ییراتیهدف چه تغ یداریو ناپا یبرتر یرهایمتغ و
 یاریو بهوش یخودمهارگر ی،انسجام یخودشناس یرهایکنترل متغ با یخود با برتر  شفقت و یود و برترخ 

 ینهدف و همچن یداریخود و ناپا ارزش  یکیتفک همبستگیحال، شدت  ینکرد. با ا نخواهند ییریتغ
 ی،انسجام یخودشناس یرهایبا کنترل متغ یتهدف در هر سه جمع یداریخود و ناپا شفقت  همبستگی
با کنترل  ینکهبر ا یپژوهش مبن فرضیۀ، 3 جدول یج. بنابر نتایابد یکاهش م یاریو بهوش یخودمهارگر

خود کاهش  خود و ارزش   شفقت ینب رابطۀ یو خودمهارگر یاریبهوش امی،انسج یخودشناس یها سازه
 صفر نزدیک به 28/0 از بالینی جمعیت در متغیر دو این همبستگی یبضر اساس براین. شود می تأیید یابد، یم

 .یابد یکاهش م 42/0به  55/0از  یعنی است؛ کمتر تفاوت این غیربالینی یتدر جمع که درحالی رسد؛ می
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 (خود شفقت: وابسته متغیر) بالینی جمعیت در رگرسیون تحلیل مقادیر .5 جدول
 P شده لیتعد R R2 R2 مستقل یرهایمتغ

 ،خود ارزش  ،یاریبهوش ،یانسجام یخودشناس
 هدف یداریناپا ،یخودمهارگر

65/0 42/0 40/0 000/0 

 B SE Beta t P مستقل یرهایمتغ

 48/8 62/4 ثابت مقدار
 

54/0 59/0 
 00/0 09/3 27/0 18/0 56/0 یانسجام یخودشناس

 68/0 41/0 04/0 14/0 06/0 یاریبهوش
 96/0 04/0 00/0 19/0 01/0 خود ارزش

 01/0 72/2 25/0 09/0 24/0 یخودمهارگر
 01/0 52/2 -23/0 16/0 41/0 هدف یداریناپا

 

در  یرمس یلو تحل یونرگرس یلاز تحل یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه یبررس منظور بهادامه،  در
آمده است.  6و  5 های جدولآن در  یجکه نتا شد استفادهجداگانه  صورت به یربالینیو غ ینیبال های جمعیت

 خودمهارگری و انسجامی خودشناسی دهد، ینشان م یربالینیو غ ینیبال یتبر جمع یونرگرس یلتحل یجنتا
پس از  یگر،د ینمرات شفقت خود است. از سو کنندۀ بینی یشپ یمعنادار صورت به( ینیبال یت)تنها در جمع

. کند یم بینی یششفقت خود را پ یمنف صورت به ینیبال یتهدف در جمع ناپایداری یادشده، یرهایکنترل متغ
تر شفقت خود  سالم یفناسالم به ط طیفاز  یفتگیخودش یوستارپژوهش حاضر، پ های فرضیه براساس

 .کنند یم یفاا یا نقش واسطه یخودشناس یرهایمتغ یبرخ یر،مس ینو در ا یافتهگسترش 
 .کرد مشاهده 1در شکل  ینیبال یتجمع یرا برا یرمس یلمدل تحل توان یم 5جدول  براساس

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 بالینی جمعیت برای مسیر تحلیل مدل .1 شکل

2

23/0

- 

26/0

 یخودشناس

 یانسجام

 یداریناپا

 هدف

 خود شفقت یاریبهوش

 یخودمهارگر
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 (خود شفقت: وابسته متغیر) غیربالینی جمعیت در رگرسیون تحلیل مقادیر .6 جدول
 P شده لیتعد R R2 R2 مستقل یرهایمتغ

 ارزش ،یاریبهوش ،یانسجام یخودشناس
 هدف یداریناپا ،یخودمهارگر خود،

59/0 35/0 32/0 00/0 

 B SE Beta t P مستقل یرهایمتغ

 22/5 16/41 ثابت مقدار
 

88/7 00/0 
 23/0 22/1 11/0 12/0 15/0 یانسجام یخودشناس

 54/0 -61/0 -05/0 10/0 -06/0 هدف یداریناپا
 91/0 12/0 01/0 06/0 01/0 یاریبهوش
 00/0 46/5 45/0 12/0 34/0 خود ارزش

 04/0 03/2 17/0 05/0 10/0 یخودمهارگر

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

  غیربالینی جمعیت برای مسیر تحلیل مدل .2 شکل

 

 یاریبهوش

 یخودمهارگر

 هدف یداریناپا خود شفقت

 خود ارزش

 یخودشناس

 یانسجام

16/0 
7/0

37 
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 بحث
 مطالعۀ یگر،. به عبارت داستخود  تارزش خود و شفق یفتگی،خودش یوستارپ یحاضر بررس مطالعۀ هدف

 متغیرهایو  پرداخته یفتگیخودش یوستارتر پ سالم یفط عنوان بهارزش خود و شفقت خود  مقایسۀ بهحاضر 
پژوهش  های یافته. استکرده  ییشناسا را یخودشناس یندهایرابطه از جمله فرا یندر ا یلدخ یا واسطه

 یمنف ای رابطهمورد مطالعه  های یتهدف در تمام جمع یداریو ناپا شفقت خود بین ،دهد یحاضر نشان م
 نشده یدهمورد مطالعه د های یتاز جمع یک هیچدر  یو برتر خود  شفقت ینب یحال ارتباط ینوجود دارد. با ا

دارند  همسویی یفتگیشفقت خود و خودش ارتباط دربارۀ یشینمطالعات پ های یافتهبا  ها یافته ین. ااست
و  شفقت خود ینب ارتباطی( 2007) دو رآ یرپاتریگنف، ک مطالعۀ(. در 2019و فوسان،  یلهل یرکی،)دم

 یرمعناداراما غ ،(، مثبت2007و رآد ) یرپاتریگنف، ک مطالعۀدر  شده یافت رابطۀوجود ندارد.  یفتگیخودش
سوق  رمعناداریاما غ ،یو کنترل ارزش خود، رابطه به منف جزئی همبستگیگزارش شد که پس از استفاده از 

 یبر معرف ی( مبن2008و وستن ) یشدلر، بردل ،سار های یافتهپژوهش حاضر با  های یافته ین. همچنیافت
 لاختال یف،ضع یکل سازگارانۀبا عملکرد  کهدارد  همسویینوع  ینناسازگارتر عنوان به پذیر یبآس یفتگیخودش

 ینا یو ارتباط منف یبا برتر خود شفقت  میانارتباط  عدمرابطه دارد.  یافته تعمیمو اضطراب  یاساس یافسردگ
متفاوت سالمت و عدم  یها شاخصه یرهامتغ ینا کهاست  پذیر تبیینجنبه  ینهدف از ا یداریبا ناپا یرمتغ

 شده ادراک های یتیناکفا یا ها یخود در برابر سخت بهو شفقت  یتشامل اهم خود  . شفقتسالمت روان هستند
 نبودو  یمنش بزرگ ین،و تحس ییدتأبه  یازاز ن ی( که در قطب مخالف2021 ی،ساکلوفسکو  فابیو دیاست )

 (.2020 یلبیگ،ه و )موشاگن، زتلر گیرند یقرار م یفتهخودش افراد دلی هم
 های یتتمام جمع درهدف  یداریو ناپا خود ارزش  و یو برتر خود  ارزش ینکه ب دهد مینشان  نتایج

کمتر،  هدف یداریشد که افراد با ناپا دهنشان دا یزن یشینپ یقاتوجود دارد. در تحق یمنف یا رابطه یپژوهش
 یافته ینبا ا همسو(. 1988 ینز،و راب یت؛ اسم1985و پاتون،  ینز)راب کنند یگزارش م یکمتر خود ارزش 

سالم  یفتگی( اشاره کرد که با حذف سه عامل خودش2007) ینوفرل -یتبوسون و پرو مطالعۀبه  توان یم
در  شدنغرقخود/  ین/ غرور و تحسطلبی برتری/ اقتدار، یرهبر یها لفهؤم) یفتهخودش یتشخص پرسشنامۀ

براون، بودزک  ۀمطالعدر  ین. همچنیافتند یکش / بهرهبودن محقو عامل  ارزش خود ینب یمنف ارتباطیخود(، 
مستحق نشان داده شد که  یفتگیمنش و خودش بزرگ یفتگیخودش ینب یزبا تما ،(2009) یو تمبورسک

 دارد. یمنف یا ( رابطه1965روزنبرگ ) خود  ارزش یاسبا مق کشبهرهمحق/  یفتگیخودش
 خود  ارزشمتفاوت با  صورتی بهممکن است  یفتگیگوناگون خودش ابعادگفت  توان یم یافته ینا یینتب در

که  رود یانتظار م دیگر عبارت(. به 2011 یور،؛ بوسون، و2020 یکیدز،رابطه داشته باشند )بروملمن و سد
 یعامل یل( با تحل1987) ایمونز. باشدصفر داشته  یا یارتباط منف خود ارزش با  پذیری یبآس بعدنمرات 

 ،1/ اقتداریعوامل )رهبر ینکه سه مورد از ا یافترا  یزچهار عامل متما یفتهخودش یتشخص پرسشنامۀ

                                                 
1. leadership/ authority 
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 ها یافته. هستندمنش  بزرگ یفتگینشانگر خودش ینوع به( 2خود ینتحس/ یدر خود فرورفتگ ،1/ غروریبرتر

با عامل چهارم  که درحالی ؛سه عامل رابطه دارد ینمثبت با ا صورتی ارزش خود بهکه  دهد ینشان م

 کنند یم یشنهادپ ها یافته ین(. ا1994 ی،و ساور یدرمنندارد )واتسون، ب ارتباطی یچ( ه3استحقاق/ یکش )بهره

است.  پذیری یبآس دهندۀ نشان نوعی به یفتهخودش یتشخص پرسشنامۀ/ استحقاق یکش مل بهرهکه عا

( PNI) 4زا یبآس یفتگیخودش پرسشنامۀ کمک به یفتگیدو بعد خودش ی( با بررس2009) همکاران و ینکاسپ

 ینمثبت ب یپژوهشگران ارتباط ینا ین. همچنیافتند خود  ارزشو  پذیر یبآس یفتگیخودش میان یمنف یارتباط
 ینگزارش کردند. همچن ارزش خودشده بودند( و  یدهسنج NPI یاسمنش )که با مق بزرگ یفتگیخودش

ارتباط  ینا ینیبال یتبود و تنها در جمع معنا یو کل ب یربالینیغ های یتدر جمع یو برتر ارزش خودارتباط 
 قلمداد کرد. ینیسالمت روان در گروه بال یها شاخصه یردر سا یبآن را آس دلیل توان یمعنادار شد که م

مثبت و  ها یتو شفقت خود در تمام جمع خود ارزش  همبستگیکه  دهد می نشانحاضر  مطالعۀ های یافته
ارزش خود و شفقت خود  یفتگی،خودش های یاسمق ی( در بررس2003نف ) مطالعۀبا  یافته ین. ااست معنادار
و شفقت خود وجود دارد.  خود ارزش  ینب یکه ارتباط مثبت معنادار دهد ی( نشان م2003. نف )ستا همسو

  شفقتدارند و افراد با  خود دربارۀ یباال احساس خوب خود  شفقتمعناست که افراد با  ینبه ا همبستگی ینا
  شفقت ینب رابطۀکه  شد بینی یشپ مقوله ینا ،حاضر مطالعۀخود دارند. در  به منفی واحساس بد  یینپا خود
 جمعیت هدر هر س یاریو بهوش یخودمهارگر ی،انسجام یخودشناس یرهایو ارزش خود با کنترل متغ خود

فوق  یرکنترل سه متغ یداست،پ ها یافتهگونه که از  . همانیابد یکاهش م یتو کل جمع غیربالینی بالینی،
که  یشینمطالعات پ های یافتهبا توجه به  ینبنابرا ؛شود یم خود شارزو  خود شفقت  ینموجب کاهش ارتباط ب

؛ 2020 ،و همکاران یواریسالمت روان است )ت بینی یشتر در پ مناسب یریمتغ خود شفقت  دهند ینشان م
 نوعی بهکه  خود شفقت  های یاسمقزیر( و توجه به 2007 ،و همکاران لیری؛ 2019 فوسان، و هلیل دمیرکی،
شفقت  یفتگی،خودش یوستاراحتمال را مطرح کرد که در پ ینا توان یدارند، م تأکید یو خودشناس یاریبر بهوش

 یسازگار یبرا یتر مناسب بین یشدارد و پ خود ارزش  با مقایسه دربه سالمت روان  تر یکنزد یگاهیجا خود 
 است.

 یداریکه ناپا دهد مینشان  یربالینیو غ ینیبال یتدو جمع دربارۀحاضر  مطالعۀدر  یرمس یلتحل های یافته
 ینرابطه دارد و ا یو خودمهارگر یانسجام یخودشناس یاری،گانه بهوش سه یرهایبا متغ یمنف صورتی بههدف 

 ،خود شفقت هدف و  یداریناپا میاندر ارتباط  دیگر عبارتمثبت دارند. به  رابطۀخود   شفقت با یزن یرسه متغ
 یربر متغ یرسه متغ ینهدف توسط ا یداریو اثر ناپا کنند یم یفاا یا نقش واسطه یخودشناس ۀگان سه یرهایمتغ

با  یخودشناس یها که بر ارتباط سازه ستا همسو یمطالعات با یافته ین. اشود یمالک شفقت خود اعمال م

                                                 
1. superiority/ arrogance 

2. self-admiration/ self-absorption 

3. exploitativeness/ entitlement 

4. Pathological Narcissism Inventory (PNI) 
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با  یخودشناس یمنف ۀرابط دهندۀ نشان یگرد یدارند و از سو تأکیدسالمت روان  یرهایها و متغ مالک
 ؛2006واتسون،  و ی؛ قربان2012و همکاران،  ی)قربان هستندسالمت روان  نداشتنبا  همبسته یها سازه
مثال مطالعات  یبرا (؛2011 ،همکارانو  ینو؛ گ2011 ،و همکاران ؛ دنسون2008 یس،هارگ و واتسون ی،قربان

گاه باالتر، اتخاذ نظر خود  ارزش کنندۀ بینی یشپباال  یکه خودشناس دهد مینشان  یانسجام یخودشناس بارۀدر
 یاسکه مق دهد مینشان  یگرید بررسی(. 2010، واتسون و کانینگهام قربانی،است ) تر یینپا یباالتر و آشفتگ

 با و مثبت همبستگی ی،روان یادیبن یازهاین یو ارضا خود ارزش  ی،انسجام یبا خودشناس ،خود  شفقت
شامل  یانسجام ی(. خودشناس2012و همکاران،  یدارد )قربان یمنف همبستگی افسردگی و اضطراب
و  یجار شناختیروان یها به حالت یفرد را در دسترس ییخود است که توانا یدارپا یها و تجسم یخودآگاه

 ازشو قدرت فرد را در پرد سنجد یماز هم  هاآن یکو گذشته و تفک یکنون یها تجربه یپردازش محتوا
تعارضات و  یازها،ن ییشناسا با یانسجام ی. خودشناسکند یم یابیارز خود به مربوط اطالعات شناختی

و  یمثبت، سالمت روان یرفتار ییراتتغ یاطالعات الزم برا کردن فراهم همچنینو  یوجود های ینگران
 دربارۀ یا واسطه عنوان بهسازه  ینا رو ایناز  (؛2010 واتسون، و کانینگهام بانی،)قر دهد یم یشرا افزا یجسم

 .کند ینقش م یفایناسالم و شفقت خود ا فتگیخودشی
 گذرد یم یاز گذرگاه خودشناس شود، یآغاز م یاریاست که با بهوش یوستهبه هم پ یندیفرا یبخش خودنظم

را  یو روان یدر لحظه، سالمت جسمان کردن زندگیتمرکز بر  با یاری. بهوشرسد یم یانبه پا یو با خودمهارگر
ناسالم  یرفتار یها و الگوها فرد را از افکار خودکار، عادت یاریبهوش ،دیگر عبارت. به دهد یم یشافزا
که باتلر و  یاریبهوش های یژگی(. از و2003 یان،)براون و را شود یاو م یسالمت یشو موجب افزا دارد یمباز

تجربه، عدم  یرندگی، پذیرقضاوتیتوجه غ مانند یگرید های یژگیبه و توان یاند، م ( برشمرده2006) گری
 های یتمشفقانه و رشد ظرف دیدگاهی یرا برا یطتجربه اشاره کرد که شرا یفتوص ییو توانا یگر واکنش
 های یشگراآن  کمک بهاشاره دارد که افراد  یندیبه فرا یخودمهارگر. کند میدر فرد فراهم  خود  شفقت

تا با اهداف و  کنند یرا کنترل م خود یکارکرد یفها و وظا و افکار، تکانه یریترا مد شان یتیموقع
 گالیوت،است ) گری یمخود تنظ یتظرف در یاساس یعامل کههماهنگ باشد  شان یرفتار یاستانداردها

 یتموفقبا  یبر ارتباط خودمهارگر بسیاری های ی(. بررس2018 همکاران، و مائو ؛2006، بامیستر و اشمایکل
اند  صحه گذاشته یروان یبپرخاشگرانه و آس یها برابر تکانه، کاهش رفتار مجرمانه، مقاومت در یا حرفه

 یزن گرفتهصورت(. مطالعات 2019 همکاران، و هگر ؛2011و همکاران،  ینو؛ گ2011)دنسون و همکاران، 
 استینبرگ، و داکورث) یلیبا عملکرد بهتر تحص یخودمهارگر ها آن براساسکه  دهند می نشانرا  یشواهد
 و کرمر کاور،)همراه است کار  یطدر مح یشترب یمهارت اجتماع یریکارگبهتر و کم یپرخاشگر ،(2015

 (.2015 موالیناتن،
امروزه بر  .هستند یبخش خودنظم فرایندهای یو خودمهارگر یانسجام یخودشناس یاری،بهوش درمجموع

 ،راست نیمکرۀمشخص شده است که  یننو های یو عصب نگار یمورد مطالعاتبر  یمبتن یها پژوهش پایۀ
 یشانیمرتبط با خود غالب است و قشر پ یها راست، در پردازش پیشانی یشقشر پ احتماالًو  یشانیقشر پ
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از خود و معرفت به خود  یدادیرو حافظۀخود،  چهرۀ یصتشخ گری، یمراست در خودتنظ نیمکرۀدر  ویژه به
کوبر،  ی،همراه است )دن پیشانی پیش میانیقشر  یتخود با فعال یابی(. ارز2009و همکاران،  یائونقش دارد )چ

 های یپرداز مفهوم درنظرگرفتنحاضر و  پژوهش های یافتهبا توجه به  درمجموع(. 2012و اوشنر،  یجرو
 ودشیفتگی،شفقت خود و خ یوستارفرض را مطرح کرد که در پ ینا توان یموجود م یو پژوهش ینظر
 نبود یاسالمت  یها شاخصه پدیداییو در  کنند ینقش م اییفواسطه ا عنوان به یخودشناس یندهایفرا

 دارند. یاساس یسالمت روان نقش
نوع سالم آن است.  گرفتن نادیدهناسالم و  یفتگیپژوهش سنجش خودش ینا های یتمحدود از
نظریه های یطهاز ح یشواهد روزافزون یراخ یها است که در سال یچیدهو پ چندوجهی ای یدهپد یفتگیخودش

 پدیدارسالم  یفتگیبر وجود خودش یمبن ،پزشکیروان های یبند درمان و طبقه یت،/ شخصیاجتماع پردازی
با توجه  ین(. همچن2020 یکیدز،)بروملمن و سد دارد یسالمت روان ارتباط مثبت یها با شاخصه کهشده است 

 خود ارزش  پرسشنامۀز صرف ا استفادۀ یر،اخ یها در پژوهش یآشکار و ضمن خود ارزش  میان یزبه تما
 ینا های یتمحدود یگراز د یضمن خود ارزش سنجش  نبودسنجش نوع آشکار و  برای( 1965روزنبرگ )

 یگراز د یدر فنون خودسنج ینهفته و ذات یتمحدود ،دردسترس یریگ استفاده از نمونه بر عالوهپژوهش بود. 
 ی،براساس خودگزارش تنها یربالینیگروه غ یصتشخ براین عالوه. شود یمطالعه محسوب م ینا های یتمحدود

 یک جایگذاریدر  یفتهافراد خودش هارتبه آن اذعان کرد. م یداست که با یتیمحدود یشناخت از نظر روش
 دادن فریببه  یدشد یلم ین( و همچن2021 یکیدز،و سد یکا؛ نو1998)پالهوس،  یهخوب در مالقات اول یرتأث

فنون  یپا یشرا پ یاساس یتی( محدود2020و دوئر،  اورایلی؛ 2004استر، و ف ی)کمپل، گود یگرانخود و د
 دارند. یهها تک بر آن مطالعات از نوع ینا که دهد یقرار م یخودسنج

 منابع
 یسنج روان های یژگیو و یساختار عامل ی؟چندوجه یاواحد  یا سازه :شده یتتقو(. توجه و تمرکز 1395م. ر. ) سرافراز،
 .10-18 (،2-1) 4. یشناخت یشناس روان ۀفصلنام. یراندر ا یآگاه ذهن یعامل پنج یاسمق

و  یاجتمماع  ی،روانم  ی،و سالمت جسمم  یخودآگاه یندهای(. فرا1390ع. ) ی،.، و زرنداحسان، ه بهرامی.، ر .م سرافراز،
 .32-42 ،(4و  3)4 .شناختیروان سالمت در پژوهش. یمعنو

 یشناسم روان در نوجوانمان.  ی(. بهبمود حرممت خمود و خودکارآممد    1387. )م ی،خانجان و.، ع ی،ع.، عابد ،یمحمدزاده
 .245-252 .(15)4 .یرانیا شناسانروان: یتحول

 ناممۀ  یمان پا. یعروقم  یقلبم  یمماران در ب یشمناخت  روان یمادین بن یازهمای و ن یبهوشممند  ۀرابط(. 1385. )ی، پورقاسمی
 دانشگاه تهران. .یتیو علوم ترب یشناس روان ۀ. دانشکدیعموم یشناس روانارشد  یکارشناس

 .نو ینش. تهران: نشر بمن یتمن به روا(. 1392ن. ) ی،قربان
 یمماسمق یفارسمم ۀنسممخ یسممنج روان هممای یژگممیو( 1392م. ) یممدری،ف.، و ح ی،ش.، موتمماب یدی،شممه ،ف. ،یمممؤمن

 .27-40 ،(2)8. یرانا یشناسروانانجمن  مۀ: دوفصلنامعاصر یشناسروان .یورز خودشفقت



 389                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

References 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Pub. 

Baumeister, R. F., Bushman, B. J., & Campbell, W. K. (2000). Self-esteem, 

narcissism, and aggression: Does violence result from low self-esteem or from 

threatened egotism? Current Directions in Psychological Science. 9(1), 26-29. 

Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). Relation of threatened egotism to 

violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psychological Review, 

103(1), 5-33. 

Bluth, K., & Neff, K. D. (2018). New frontiers in understanding the benefits of self-

compassion. Self and Identity. 17(6), 605-608. 

Bosson, J. K., & Prewitt-Freilino, J. L. (2007). Overvalued and ashamed: considering 

the roles of self-esteem and self-conscious emotions in covert narcissism. In J. L. 

Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.), The Self-Conscious Emotions: 

Theory and Research (pp. 407–425). New York, United States,Guilford Press.  

Bosson, J. K., & Weaver, J. R. (2011). I Love me some me. The handbook of 

narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, 

empirical findings, and treatments (pp. 261-271). 

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and 

its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 

84(4), 822. 

Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical 

foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry. 18(4), 

211-237. 

Brown, R. P., Budzek, K., & Tamborski, M. (2009). On the meaning and measure of 

narcissism. Personality and Social Psychology Bulletin. 35(7), 951-964. 

Brummelman, E., & Sedikides, C. (2020). Raising children with high self‐esteem (but 

not narcissism). Child Development Perspectives. 14(2), 83-89. 

Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-

esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to 

violence? Journal of Personality and Social Psychology. 75(1), 219-229. 

Butler, B. S., & Gray, P. H. (2006). Reliability, mindfulness, and information 

systems. MIS Quarterly. 30(2), 211-224. 

Byrne, B. M. (1983). Investigating measures of self-concept. Measurement and 

Evaluation in Guidance. 16(3), 115-126. 

Campbell, W. K., Goodie, A. S., & Foster, J. D. (2004). Narcissism, confidence, and 

risk attitude. Journal of Behavioral Decision-Making. 17(4), 297-311. 

Chiao, J. Y., Harada, T., Komeda, H., Li, Z., Mano, Y., Saito, D., …, & Iidaka, T. 

(2009). Neural basis of individualistic and collectivistic views of self. Human 

Brain Mapping. 30(9), 2813–2820. 

Creswell, J. D., Lindsay, E. K., Villalba, D. K., & Chin, B. (2019). Mindfulness 

training and physical health: Mechanisms and outcomes. Psychosomatic 

Medicine. 81(3), 224. 

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological 



 ... نیب ۀدر رابط یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه                                                                                 390

Bulletin. 130(3), 392. 

Crowe, M. L., Lynam, D. R., Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2019). Exploring the 

structure of narcissism: Toward an integrated solution. Journal of 

Personality. 87(6), 1151-1169. 

Demirci, I., Halil, E. K. S. I., & Fusun, E. K. S. I. (2019). Narcissism, life satisfaction, 

and harmony: The mediating role of self-esteem and self-compassion. Eurasian 

Journal of Educational Research. 19(84), 159-178. 

Denny, B. T., Kober, H., Wager, T. D., & Ochsner, K. N. (2012). A meta-analysis of 

functional neuroimaging studies of self-and other judgments reveals a spatial 

gradient for mentalizing in medial prefrontal cortex. Journal of Cognitive 

Neuroscience. 24(8), 1742-1752. 

Denson, T. F., Capper, M. M., Oaten, M., Friese, M., & Schofield, T. P. (2011). Self-

control training decreases aggression in response to provocation in aggressive 

individuals. Journal of Research in Personality. 45(2), 252-256. 

Di Fabio, A., & Saklofske, D. H. (2021). The relationship of compassion and self-

compassion with personality and emotional intelligence. Personality and 

Individual Differences. 169, 109-110. 

Di Sarno, M., Zimmermann, J., Madeddu, F., Casini, E., & Di Pierro, R. (2020). 

Shame behind the corner? A daily diary investigation of pathological 

narcissism. Journal of Research in Personality. 85, 103924. 

Dinić, B. M., & Vujić, A. (2019). Five-factor model best describes narcissistic 

personality inventory across different item response formats. Psychological 

Reports. 122(5), 1946-1966. 

Duckworth, A. L., & Steinberg, L. (2015). Unpacking self-control. Child Development 

Perspectives. 9(1), 32-37. 

Emmons, R. A. (1987). Narcissism: Theory and measurement. Journal of Personality 

and Social Psychology. 52(1), 11. 

Ferrari, M., Hunt, C., Harrysunker, A., Abbott, M. J., Beath, A. P., & Einstein, D. A. 

(2019). Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis 

of RCTs. Mindfulness. 10(8), 1455-1473. 

Foster, J. D., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2003). Individual differences in 

narcissism: Inflated self-views across the lifespan and around the world. Journal of 

Research in Personality. 37(6), 469-486. 

Gailliot, M. T., Schmeichel, B. J., & Baumeister, R. F. (2006). Self-regulatory 

processes defend against the threat of death: Effects of self-control depletion and 

trait self-control on thoughts and fears of dying. Journal of Personality and Social 

Psychology. 91(1), 49-62. 

Ghorbani, N., & Watson, P. J. (2006). Validity of Experiential and Reflective Self-

knowledge Scales: Relationships with basic need satisfaction among Iranian 

factory workers. Psychological Reports. 98(3), 727-733. 

Ghorbani, N., Cunningham, C. J., & Watson, P. J. (2010). Comparative analysis of 

integrative self‐knowledge, mindfulness, and private self-consciousness in 

predicting responses to stress in Iran. International Journal of Psychology. 45(2), 

147-154. 



 391                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

Ghorbani, N., Watson, P. J., & Hargis, M. B. (2008). Integrative Self-Knowledge 

Scale: Correlations and incremental validity of a cross-cultural measure developed 

in Iran and the United States. The Journal of Psychology. 142(4), 395-412. 

Ghorbani, N., Watson, P. J., & Weathington, B. L. (2009). Mindfulness in Iran and the 

United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with 

psychological adjustment. Current Psychology. 28(4), 211-224 

Ghorbani, N., Watson, P. J., Chen, Z., & Norballa, F. (2012). Self-compassion in 

Iranian Muslims: Relationships with integrative self-knowledge, mental health, and 

religious orientation. International Journal for the Psychology of Religion. 22(2), 

106-118. 

Ghorbani, N., Watson, P. J., Ghramaleki, A. F., Morris, R. J., & Hood Jr, R. W. 

(2002). Muslim-Christian religious orientation scales: Distinctions, correlations, 

and cross-cultural analysis in Iran and the United States. The International Journal 

for the Psychology of Religion. 12(2), 69-91. 

Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in Psychiatric 

Treatment. 15(3), 199-208. 

Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for 

shame and self-attacking. In P. Gilbert (Ed.), Compassion: Conceptualisations, 

research and use in psychotherapy (pp. 263–325). London: Brunner-Routledge. 

Gillebaart, M. (2018). The operational definition of self-control. Frontiers in 

Psychology. 9, 1231-1231. 

Gilmore, L., Cuskelly, M., & Hayes, A. (2003). A comparative study of mastery 

motivation in young children with Down's syndrome: similar outcomes, different 

processes? Journal of Intellectual Disability Research. 47(3), 181-190. 

Gino, F., Schweitzer, M. E., Mead, N. L., & Ariely, D. (2011). Unable to resist 

temptation: How self-control depletion promotes unethical 

behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 115(2), 191-

203. 

Golec de Zavala, A., & Lantos, D. (2020). Collective narcissism and its social 

consequences: The bad and the ugly. Current Directions in Psychological Science. 

29(3), 273-278. 

Grapsas, S., Brummelman, E., Back, M. D., & Denissen, J. J. (2020). The “why” and 

“how” of narcissism: A process model of narcissistic status pursuit. Perspectives 

on Psychological Science. 15(1), 150-172. 

Gray-Little, B., Williams, V. S., & Hancock, T. D. (1997). An item response theory 

analysis of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Social Psychology 

Bulletin. 23(5), 443-451. 

Hagger, M. S., Gucciardi, D. F., Turrell, A. S., & Hamilton, K. (2019). Self-control 

and health-related behaviour: The role of implicit self-control, trait self-control, 

and lay beliefs in self-control. British Journal of Health Psychology. 24(4), 764-

786. 

Hart, W., Richardson, K., & Breeden, C. J. (2019). An interactive model of 

narcissism, self-esteem, and provocation extent on aggression. Personality and 

Individual Differences. 145, 112-118. 



 ... نیب ۀدر رابط یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه                                                                                 392

Jonason, P. K., & Tost, J. (2010). I just cannot control myself: The dark triad and self-

control. Personality and Individual Differences. 49(6), 611-615. 

Kaur, S., Kremer, M., & Mullainathan, S. (2015). Self-control at work. Journal of 

Political Economy. 123(6), 1227-1277. 

Kohut, H. (1977). The restoration of the self-Madison. Connecticut: International 

Universities Press Inc. 

Kudesia, R. S. (2019). Mindfulness as metacognitive practice. Academy of 

Management Review. 44(2), 405-423. 

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-

compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of 

treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology. 92(5), 887-

904 

Little, T., Watson, P. J., Biderman, M. D., & Ozbek, I. N. (1992). Narcissism and 

object relations. Psychological Reports. 71(3), 799-808. 

López, A., Sanderman, R., Ranchor, A. V., & Schroevers, M. J. (2018). Compassion 

for others and self-compassion: Levels, correlates, and relationship with 

psychological well-being. Mindfulness. 9(1), 325-331. 

Mahadevan, N., Gregg, A. P., & Sedikides, C. (2019). Is self-regard a sociometer or a 

hierometer? Self-esteem tracks status and inclusion, narcissism tracks 

status. Journal of Personality and Social Psychology. 116(3), 444-446. 

Maloney, P. W., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2012). The multi-factor structure of 

the Brief Self-Control Scale: Discriminant validity of restraint and 

impulsivity. Journal of Research in Personality. 46(1), 111-115. 

Mao, T., Pan, W., Zhu, Y., Yang, J., Dong, Q., & Zhou, G. (2018). Self-control 

mediates the relationship between personality trait and impulsivity. Personality and 

Individual Differences. 129, 70-75. 

Miller, J. D., & Campbell, W. K. (2008). Comparing clinical and social personality 

conceptualizations of narcissism. Journal of Personality. 76(3), 449-476. 

Miller, J. D., Sleep, C. E., Crowe, M. L., & Lynam, D. R. (2020). Psychopathic 

boldness: Narcissism, self-esteem, or something in between? Personality and 

Individual Differences. 155, 109761. 

Moshagen, M., Zettler, I., & Hilbig, B. E. (2020). Measuring the dark core of 

personality. Psychological Assessment. 32(2), 182-196. 

Murfield, J., Moyle, W., Jones, C., & O’Donovan, A. (2020). Self-compassion, health 

outcomes, and family carers of older adults: An integrative review. Clinical 

Gerontologist. 43(5), 485-498. 

Muris, P., & Otgaar, H. (2020). The process of science: a critical evaluation of more 

than 15 years of research on self-compassion with the self-compassion 

scale. Mindfulness. 11(6), 1469-1482. 

Neff, K. D. (2011). Self‐compassion, self‐esteem, and well‐being. Social and 

Personality Psychology Compass. 5(1), 1-12. 

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-

compassion. Self and Identity. 2(3), 223-250. 

Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to 



 393                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

relate to oneself. Human Development. 52(4), 211-214. 

Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent 

measure of self-compassion. Mindfulness. 7(1), 264-274. 

Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive 

psychological functioning. Journal of Research in Personality. 41(1), 139-154. 

Neff, K. D., Tóth-Király, I., Yarnell, L. M., Arimitsu, K., Castilho, P., Ghorbani, N., 

…, & Kotsou, I. (2019). Examining the factor structure of the Self-Compassion 

Scale in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale 

scores. Psychological Assessment. 31(1), 27-45. 

Nevicka, B., & Sedikides, C. (2021). Employee narcissism and promotability 

prospects. Journal of Personality. 89, 847-862. 

O'Reilly III, C. A., & Doerr, B. (2020). Conceit and deceit: Lying, cheating, and 

stealing among grandiose narcissists. Personality and Individual Differences. 154, 

109627. 

Paulhus, D. L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-

enhancement: A mixed blessing? Journal of Personality and Social 

Psychology. 74(5), 1197-1208. 

Pincus, A. L., Ansell, E. B., Pimentel, C. A., Cain, N. M., Wright, A. G., & Levy, K. 

N. (2009). Initial construction and validation of the Pathological Narcissism 

Inventory. Psychological Assessment. 21(3), 365-379. 

Raskin, R., & Hall, C. S. (1981). The Narcissistic Personality Inventory: Alternative 

form reliability and further evidence of construct validity. Journal of Personality 

Assessment. 45(2), 159-162. 

Robbins, S. B., & Patton, M. J. (1985). Self-psychology and career development: 

Construction of the Superiority and Goal Instability scales. Journal of Counseling 

Psychology. 32(2), 221-231. 

Roche, M. J., Pincus, A. L., Lukowitsky, M. R., Ménard, K. S., & Conroy, D. E. 

(2013). An integrative approach to the assessment of narcissism. Journal of 

Personality Assessment. 95(3), 237-248. 

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., & Baran, T. (2019). Seeking a common 

framework for research on narcissism: An attempt to integrate the different faces of 

narcissism within the circumplex of personality metatraits. European Journal of 

Personality. 33(4), 437-455. 

Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and 

commitment therapy. Measures Package. (52), 61-62. 

Rude, S., Gortner, E. M., & Pennebaker, J. (2004). Language use of depressed and 

depression-vulnerable college students. Cognition & Emotion. 18(8), 1121-1133. 

Russ, E., Shedler, J., Bradley, R., & Westen, D. (2008). Refining the construct of 

narcissistic personality disorder: Diagnostic criteria and subtypes. American 

Journal of Psychiatry. 165(11), 1473-1481. 

Sedikides, C. (1993). Assessment, enhancement, and verification determinants of the 

self-evaluation process. Journal of Personality and Social Psychology. 65(2), 317-

338. 

Skodol, A. E., Morey, L. C., Bender, D. S., & Oldham, J. M. (2013). The ironic fate of 



 ... نیب ۀدر رابط یخودشناس یندهایفرا یا نقش واسطه                                                                                 394

the personality disorders in DSM-5. Personality Disorders: Theory, Research, and 

Treatment. 4(4), 342. 

Smith, L. C., & Robbins, S. B. (1988). Validity of the Goal Instability scale (modified) 

as a predictor of adjustment in retirement-age adults. Journal of Counseling 

Psychology. 35(3), 325-329. 

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts 

good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal 

of Personality. 72(2), 271-324. 

Tiwari, G. K., Pandey, R., Rai, P. K., Pandey, R., Verma, Y., Parihar, P., …, & 

Mandal, S. P. (2020). Self-compassion as an intrapersonal resource of perceived 

positive mental health outcomes: A thematic analysis. Mental Health, Religion & 

Culture. 23(7), 550-569. 

Trumpeter, N., Watson, P. J., & O’Leary, B. J. (2006). Factors within 

multidimensional perfectionism scales: Complexity of relationships with self-

esteem, narcissism, self-control, and self-criticism. Personality and Individual 

Differences. 41(5), 849-860. 

Watson, P. J. (2005). Complexity of narcissism and a continuum of self-esteem 

regulation. Evidence and Experience in Psychiatry. 8, 336-338. 

Watson, P. J., Biderman, M. D., & Sawrie, S. M. (1994). Empathy, sex role 

orientation, and narcissism. Sex Roles. 30(9-10), 701-723. 

Watson, P. J., Hickman, S. E., & Morris, R. J. (1996). Self-reported narcissism and 

shame: Testing the defensive self-esteem and continuum hypotheses. Personality 

and Individual Differences. 21(2), 253-259. 

Watson, P. J., Sawrie, S. M., Greene, R. L., & Arredondo, R. (2002). Narcissism and 

depression: MMPI-2 evidence for the continuum hypothesis in clinical 

samples. Journal of Personality Assessment. 79(1), 85-109. 

Watson, P. J., Taylor, D., & Morris, R. J. (1987). Narcissism, sex roles, and self-

functioning. Sex Roles. 16(7), 335-350. 

Wills, T. A., Isasi, C. R., Mendoza, D., & Ainette, M. G. (2007). Self-control 

constructs related to measures of dietary intake and physical activity in 

adolescents. Journal of Adolescent Health. 41(6), 551-558. 

Wilson, A. C., Mackintosh, K., Power, K., & Chan, S. W. (2019). Effectiveness of 

self-compassion related therapies: A systematic review and meta-

analysis. Mindfulness. 10(6), 979-995. 

 




