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افسردگی شامل خلق افسرده ،مشکالت شناختی ،عالئم
جسمانی ،بیثباتی خلقوخوی و افکار خودکشی است ].[01
در تحقیقات انجام شده در جمعیت دانشجو ،فروپاشی
رابطهی عاطفی با پاسخهای غم و اندوه ] ،[04افزایش
سطح افسردگی در هر دو جنس ] [05،06و نشانههای
استرس پس از سانحه ] [07همراه بوده است .دانشجویان
ممکن است از انحالل یک رابطهی مهم با احساس انزوا و
ناامیدی رنج ببرند] .[08شناسایی عواملی که میتواند
تجربهی این رویداد رایج را کمتر ناراحتکننده کند،
ضروری است ].[01
عوامل متعددی به عنوان عؤامل مؤثر بر اینکه چگونه افراد
به لحاظ عاطفی به رویدادهای ناراحت کننده واکنش نشان
میدهند ارائه شده است ] [06و وجود همین عوامل
متفاوت ،موجب تفاوت در میزان افسردگی افراد دارای
تجربهی شکست عاطفی میشود .یکی از این عوامل
خودشفقتی است .خودشفقتی به طور کامل پذیرفتن خود در
حالی که غرق در درد و رنج هستیم معنا میشود ].[21
خودشفقتی توانایی متصل شدن به احساسات درد و رنج با
حس مهربانی و عنایت ،0اتصال 2و نگرانی 1است.[22،20.
اولین مؤلفه ،خودمهربانی 4و یا توانایی رفتار با خود با
مراقبت و درک و نه با خودقضاوتی 5است .دومین مؤلفه
انسانیت مشترک 6یا توانایی تشخیص این است که همهی
انسانها در زمانهایی از زندگی شکست میخورند و اینکه
ما در درد و رنجهایمان تنها نیستیم ] ،[21به جای احساس
انزوا 7به خاطر شکستهای خود .سومین ،ذهنآگاهی 8و یا
آگاه بودن از تجربهی لحظهی حال به روشی متعادل ،به
جای شناخت بیش از حد 1احساسات خود است ].[22،20
این واقعیت وجود دارد که نشخوار (یا نشخوار فکری
افسرده) یکی از عوامل خطر قوی برای افسردگی و
اضطراب است ] .[24نشخوار فکری فرد افسرده را میتوان
به طور کلی به عنوان یک شکل تکراری از تفکر ،که در آن

مقدمه
توانایی در ایجاد رابطهی پایدار و معنیدار یکی از ظرفیت
های اجتماعی کلیدی انسان است .پیوند والدین به نوزاد
خود ،پیوند کودک به پدر و مادر ،دلبستگیهای عاشقانه در
دوران نوجوانی و جوانی ،دوستیهای نزدیک و دیگر اشکال
پیوند انسان برای جسم و سالمت روانی ضروری است ].[0
در دوران کودکی ،روابط با پدر و مادرها اغلب به عنوان
مهمترین رابطهی شرح داده شده است ،در حالی که در
دوران نوجوانی و جوانی ،روابط با شرکای عشقی به تدریج
اهمیت پیدا میکند ] [2و در نهایت به عنوان منبع اصلی
حمایت اجتماعیشان ظاهر میشود ] .[1روابط عاشقانه یک
تالش چالشبرانگیز است که افراد آن را به عنوان یک
هدف اصلی در زندگی جستجو میکنند ،و زمانی که این
روابط پایان مییابد ،خاتمهی آن میتواند زیانبار و از لحاظ
عاطفی ناراحتکننده باشد] .[4پس به طور قطع میتوان
گفت که فسخ یک رابطهی عاشقانه تجربهای مشترک،
بسیار عاطفی ،استرسزا و حتی دردناک است ] .[5انحالل
روابط عاشقانه از لحاظ تجربی با انواع پاسخهای منفی
جسمی و روانی ،اعم از اضطراب ،افسردگی ،آسیبشناسی
روانی ،تنهایی ،سرکوبی سیستم ایمنی ،بیماریهای جسمی
کشنده و غیرکشنده یا تصادفات ،و کاهش طول عمر به
وسیلهی مرگ فوری از طریق خودکشی و یا قتل همراه
بوده است ] .[6شکست عاطفی به عنوان یکی از پیش-
بینیکنندههای عمدهای از عالئم افسردگی و افکار مربوط
به خودکشی در جوانان محسوب میشود ] .[7روانکاوان در
پی انحالل رابطه ،بر روی عوامل مهم در دوگانگی عاطفی
و تمایل برای عشق ،امنیت ،حفاظت و صمیمیت ،با ترس و
وحشت همراه با از دست دادن تأکید میکنند که ممکن
است به مهار پرخاشگری و تقاضا منجر شود و همین مهار
پرخاشگری منجر به افسردگی میشود ] .[8افسردگی
ممکن است عدم توانایی در تشخیص نیازهای مستقل
شریک و یا همدردی با مشکالت خود را در پی داشته باشد
] .[8اختالل افسردگی اختالل روانی اغلب ناتوانکننده و
فراگیری است ] ،[1که با سایر اختالالت روانی همراه است
] [01و به طور قابل توجهی باعث اختالل در عملکرد
ذهنی ،فیزیکی و روانی اجتماعی میشود ] .[00،02عالئم

1- loving kindness
2- connection
3- concern
4- self-kindness
5- self-judgment
6- common humanity
7- isolation
8- mindfulness
9- over-identification
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پیش بینی افسردگی براساس مؤلفه های خودشفقتی در ...

متغیرهای افتراقی است که باعث انعطافپذیری باال و پایین
در از دست دادن عاشقانه در اوایل بزرگسالی میشود .وجود
متغیرهای رشدی به شناسایی آسیبپذیرترین افراد که به
احتمال زیاد به سختی قادر به مقابله و سازگاری هستند
جهت پیشگیری کمک خواهد کرد ] .[12بنابراین با توجه
به نقش متغیر خودشفقتی در وضعیت روانی و واکنش
روانشناختی به موقعیتهای مختلف ،و همچنین عدم وجود
پژوهش در زمینه نقش این متغیر در واکنش به شکست
عاطفی ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال
است که آیا متغیرهای خودمهربانی ،خودقضاوتی ،انسانیت
مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد توانایی
پیشبینی افسردگی و عضویت گروهی افراد شکستخورده-
ی عاطفی را در گروههای افسرده و غیر افسرده دارند؟
روش

به کرات و به شیوهای انتزاعی -ارزیابانه در مورد خود و
علل احتمالی ،معنا و مفاهیم احساس غم و افسردگی
قضاوت میشود ،شرح داد ] .[26،25خودشفقتی ممکن
است نشخوار فکر را کاهش دهد ] .[27شواهد نشان می-
دهد که خودشفقتی با سالمت روانی در ارتباط است و
همچنین به عنوان عامل محافظتی بالقوه مهمی در نظر
گرفته شده که باعث رشد انعطافپذیری عاطفی و مقابله
میشود .به این معنی که خودشفقتی واکنش احساسی
معتدل افراد به رویدادهای منفی است که به افراد کمک
میکند تا خود و تجارب زندگی خود را دقیقتر ارزیابی کنند
و در نهایت موجب میشود واکنشهای غمگینی و اضطراب
افراد به اتفاقات طبیعی ،رویدادهای منفی خیالی و واقعی
کاهش یابد ].[28
تحقیقات نشان میدهند که افراد با سطوح باالتر
خودشفقتی سطوح پایینتر افسردگی ،اضطراب ،نشخوار
فکری و سرکوب فکر را در مقایسه با افرادی که فاقد
خودشفقتی هستند گزارش میدهند ] .[21،22افراد دارای
خودشفقتی باال شادی ،خوشبینی ،رضایت از زندگی،
انگیزهی درونی بیشتر و همچنین سطوح بیشتری از هوش
هیجانی ،مهارتهای مقابله ،هوش و انعطافپذیری را
نسبت به کسانی که به شدت خودشان را مورد انتقاد قرار
میدهند گزارش میکنند ] .[20،28،21،11در تحقیق
اسبارا ،اسمیت و مهل )2100( 0متغیر خودشفقتی به عنوان
یک پیشبینیکنندهی منحصر به فرد و باثباتی از دورهی
بهبودی عاطفی در طول سه ماه پس از جدایی زناشویی
شناخته شد .این تحقیق نشان داد افرادی که در خودشفقتی
پایین هستند دورهی بهبودی عاطفیشان در مقایسه با افراد
باال در خودشفقتی ،کندتر است .شرکتکنندگانی که در
خودشفقتی باال بودند نشانههایشان در طول زمان سریعتر
کاهش یافت ].[10
افراد شکستخورده با درجات متفاوتی از انعطافپذیری با
شکست عاطفی مقابله میکنند .برخی نسبتاً راحت ،از طریق
یادگیری از تجربهی خود ،با این مسئله کنار میآیند ،در
حالی که ناامیدی برخی دیگر از دانشجویان آنقدر شدید
است که در پی رد عاشقانه اقدام به خودکشی میکنند.
بنابراین عالقهی نظری و بالینی درک آن دسته از

طرح پژوهش :پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از
نوع پیشبین بود و با هدف پیشبینی عضویت گروهی
(افراد افسرده و و غیر افسرده) و دستیابی به معادلهی ممیز
طراحی شده بود.
آزمودنیها :جامعهی آماری این پژوهش ،دانشجویان
دختر دانشگاههای شهر اهواز بودند که تجربهی شکست
عاطفی در رابطه با جنس متفاوت را در یک سال گذشته
داشتند .مالک مورد نظر برای انتخاب افراد نمونه ،تجربهی
شکست عاطفی طی یک سال گذشته بود .افرادی که علت
شکست عاطفی آنها طالق و پایان رابطه زناشویی بود از
نمونه حذف شدند .مالک های دیگر حذف عبارت بودند از.
دارا بودن اختالل روانشناختی ،تحت درمان بودن (مشاوره و
رواندرمانی) و مصرف دارو .با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند و همچنین نمونهگیری گلولهبرفی  081دانشجوی
دختر دارای شکست عاطفی انتخاب شدند .ابتدا برای
جستجوی افراد دارای تجربهی شکست عاطفی پیدا کردن
دانشجویان در مکان مناسبی که به راحتی بتوانند به تجربه-
ی شکستشان اذعان و پرسشنامهها را پر کنند اهمیت
زیادی داشت .بنابراین به خوابگاههای دانشجویی مراجعه
شد .پس از جلب اعتماد افراد و توضیح در مورد محرمانه
بودن اطالعاتشان ،از افراد حواسته میشد در صورت تجربه
شکست عاطفی در یک سال گذشته به پرسشنامه ها پاسخ
دهند .همچنین از آنها خواسته شد اگر اشخاص دیگری را

1- Sbarra, Smith, & Mehl
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شده بود ] ،[20اما تحلیل عاملی ،شش خردهمقیاس را نشان
داد که نشاندهندهی جنبههای مثبت و منفی هر وجه می-
باشند ] .[22این شش خردهمقیاسها عبارتند از:
خودمهربانی ،خودانتقادی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهن-
آگاهی و شناخت پیش از حد ] .[20مادهها برای پی بردن
به اینکه پاسخدهندگان در شرایط دشوار نسبت به خودشان
چگونه عمل میکنند طراحی شدهاند (به عنوان مثال
هنگامی که شرایط واقعاً دشواری پیش میآید ،به خودم
سخت میگیرم) و با استفاده از مقیاس لیکرت از ( 0تقریباً
هرگز) تا ( 5تقریبا همیشه) درجهبندی شدهاند ].[20
در تحقیق نف ( )b2111نتیجهی روایی همزمان خودشفقتی
با پرسشنامههای دیگر اینگونه به دست آمد :بین
خودشفقتی و خردهمقیاس انتقاد از خود پرسشنامهی تجارب
افسردگی بالت ،دافلیتی و کواینلن )0176( 4رابطهی منفی
و معناداری ،بین خودشفقتی و مقیاس ارتباط اجتماعی( 5لی
و رابین )0115 ،6رابطهی مثبت و معناداری به دست آمد
] .[22در پژوهش حاضر برای بررسی روایی ،همبستگی
خودشفقتی با پرسشنامهی افسردگی بک (بک و همکاران،
 -1/74 )0160و با فرم صفت پرسشنامهی اضطراب حالت-
صفت اسپیلبرگر( 7اسپیلبرگر ،گرسیوچ و لیوشن)0171 ،8
 -1/76به دست آمد.
ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس خودشفقتی در تحقیق نف
( 1/11 )b2111به دست آمد ] .[22در تحقیق ابوالقاسمی،
تقیپور و نریمانی ( )0110ضریب آلفای کرنباخ به دست
آمده  1/80میباشد ] .[16ضریب آلفای کرنباخ خرده-
مقیاسهای پرسشنامه در تحقیق بشرپور و عیسیزادگان
( )0110در دامنهی  1/60برای همدردی بیش از حد
(شناخت بیش از حد) تا  1/81برای ذهنآگاهی به دست
آمد ] .[17در پژوهش حاضر پایایی خردهمقیاس
خودمهربانی ،خودقضاوتی ،انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهن-
آگاهی و شناخت بیش از حد و همچنین کل پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ به ترتیب ضرایب ،1/71 ،1/72 ،1/76
 1/61 ،1/81 ،1/48و  1/62به دست آمد.

می شناسند که شکست عاطفی را تجربه کردهاند معرفی
کنند .به این صورت دسترسی به افراد دیگری که شکست
عاطفی را تجربه کرده بودند امکانپذیر شد و در نهایت
دسترسی به  081دانشجوی دارای تجربهی شکست عاطفی
فراهم شد .که براساس نمرهی برش پرسشنامهی 01
سوالی افسردگی بک (نمره  )05در دو گروه "افسرده" و
"غیر افسرده" قرار گرفتند.
ابزار
 -0پرسشنامهی افسردگی بک :پرسشنامهی افسردگی بک
برای اولین بار در سال  0160توسط بک 0و همکارانش
تدوین شد ] .[11این مقیاس دارای دو فرم بلند و کوتاه 20
و  01مادهای است که همبستگی دو فرم بین  1/81تا 1/17
گزارش شده است ] .[14در این پژوهش از فرم  01سؤالی
استفاده شده است.
نمرهگذاری جمالت منعکسکنندهی طیف وسیعی از شدت
عالئم از خنثی تا بسیار شدید است .به هر گروه از سؤاالت
بین  1تا  1نمره داده میشود (از خنثی به شدید) ].[11
در مورد روایی پرسشنامهی افسردگی بک نیز پژوهشهای
مختلفی انجام شده است .میانگین همبستگی پرسشنامهی
افسرگی بک با مقیاس درجهبندی روانپزشکی همیلتون 2و
مقیاس خودسنجی زونگ ،1بیش از  1/61است .در داخل
کشور نیز پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است که به
اندازهگیری ویژگیهای روانسنجی این ابزار پرداختهاند.
رجبی( )0184این پرسشنامه را بر روی جامعه دانشجویی
اعتباریابی نمود .وی آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف این
پرسشنامه را به ترتیب  1/81و  1/82و همبستگی این
پرسشنامه را با پرسشنامه  20سوالی افسردگی بک  1/67به
دست آورد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامهی افسردگی
بک از طریق آلفای کرنباخ  1/81به دست آمد.
 -2پرسشنامهی خودشفقتی نف :پرسشنامهی  26مادهای
خودشفقتی برای ارزیابی کلی خودشفقتی توسط نف در سال
 )a( 2111طراحی شد .اجزای سازندهی این پرسشنامه
اگرچه از لحاظ مفهومی با هم متفاوت هستند ،اما به لحاظ
نظری به هم مرتبط هستند :انسانیت مشترک ،ذهنآگاهی و
خودمهربانی .اگر چه ساختار اصلی با این سه جنبه تعریف

4- Blatt, D’Afflitti, and Quinlan’s Depressive
Experiences Questionnaire
5- Social Connectedness Scale
6- Robbins
7- Speilberger State-Trait Anxiety Inventory
8- Gorsuch, & Lushene

1- Beck
2- Hamilton Psychiatric Rating Scale
3- Zung Self-rating Scale
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جدول میانگین و انحراف معیار برای گروه افسرده ،گروه
غیر افسرده و کل به تفیک ارائه شده است.

روند اجرای پژوهش :اطالعات مربوط به شاخصهای
توصیفی گروه نمونه در جدول  0ارائه شده است .در این

جدول )1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین برای گروه افسرده ،گروه غیر افسرده و کل
متغیرهای پیشبین
خودمهربانی
خودقضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش ازحد

گروه غیر افسرده

گروه افسرده
میانگین
01/04
01/14
1/50
05/60

انحراف معیار
4
1/1
1/01
1/01

میانگین
06/86
05/17
02/44
02/40

انحراف معیار
1/17
1/50
2/50
2/77

1/1
05/62

1/06
2/5

01/41
02/57

2/16
2/81

یافته ها
اطالعات به دست آمدهی مربوط به پیشفرضهایی که
برای استفاده از آزمون تحلیل تمیز باید رعایت شود ،نشان-
دهندهی این بود که میتوان در این پژوهش از روش
تحلیل تمیز استفاده کرد .آزمون کالموگروف -اسمیرنف و
سطوح معنیداری آن برای هر یک از متغیرهای پیشبین
به دست آمد که نشان داد تفاوت در هیچ کدام از متغیرها
معنیدار نیست .به این معنی که توزیع مشاهده شده با
توزیع نرمال تفاوت معنیداری ندارد .براساس یکی از
مفروضههای نرمال بودن توزیع در تحلیل تمیز ،بین
متغیرهای تحقیق نباید همبستگی باال وجود داشته باشد .به
منظور بررسی این مفروضه ،ماتریس همبستگی بین
متغیرهای تحقیق محاسبه گردید که نشان داد متغیرهای
پژوهش از همبستگی باالیی با یکدیگر برخوردار نمیباشند.
عالوه بر آن کجی 0و کشیدگی 2توزیعها نیز به دست آمد
که شاخص دیگری برای تخمین نرمال بودن توزیع دادهها
میباشند .با توجه به معیار نرمال بودن ،متغیرهای پژوهش
همگی دارای قدر مطلق ضریب کجی کوچکتر از  1و قدر
مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  01بودند و لذا تخطی از
نرمال بودن دادهها قابل مشاهده نبود .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از

روش تحلیل ممیز به روش همزمان و گام به گام استفاده
شده است .در روش همزمان تمامی متغیرها در تفکیک دو
گروه در نظر گرفته میشوند و در روش گام به گام همانطور
که در جدول  2آمده است تعدادی از متغیرها حذف شدند و
 4متغیر کارآمد باقی ماندند .در جدول  2اطالعات مربوط به
کارآمدترین متغیرها آمده است.

1- skewness
2- kurtosis
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جدول  )2خالصه یافتههای تحلیل ممیز به روش گام به گام همراه با المبدای ویکلز  4متغیر پیشبین

المبدای ویلکز

درجه آزادی 0

درجه آزادی2

درجه آزادی1

آماره

0

ذهنآگاهی

1/75

0

0

078

51/10

0

078

1/111

2

انزوا

1/64

2

0

078

48/11

2

077

1/111

1
4

خودقضاوتی
خودمهربانی

1/60
1/61

1
4

0
0

078
078

16/67
28/10

1
4

076
075

1/111
1/111

مرحله

متغیرهای وارد
شده

همانگونه که مشاهده میشود آمارهی  Fبرای هر یک از
چهار متغیر در سطح  1/110معنادار است.
برای دستیابی به تابعی که به بهترین نحو بتواند دو گروه
افراد شکستخوردهی افسرده و غیر افسرده را از هم
تفکیک کند از روش همزمان و گام به گام استفاده شده
است .حال این سؤال به وجود میآید که بین تابع تشکیل
شده با روش گام به گام و روش همزمان از نظر شاخص
های آماری و صحت طبقهبندی چه میزان تفاوت وجود
دارد؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است که نتایج حاصل
از هر دو روش با یکدیگر مقایسه شوند که نتایج این
مقایسه در جدول سه آمده است.

همانطور که در جدول سه مشاهده می شود (هم در تحلیل
همزمان که  6متغیر با هم وارد تحلیل شدند و هم در روش
گام به گام که پس از وارد کردن همه متغیرها ،تنها چهار
متغیر در مدل باقی ماندند) ،با توجه به مقدار المبدای
کوچک و مجذور کای باال و معنی دار ،نتیجه می شود تابع
ممیز به دست آمده از قدرت تشخیصی خوبی برای تبیین
واریانس متغیر وابسته یعنی گروه افسرده و غیر افسرده
برخوردار است .برای فهم بهتر اطالعات جدول سه
توضیحات زیر ارائه میشود:
 -0تعداد تابع :تعداد تابع ممیز برابر یک نشان می دهد که
تابع ممیز با دو سطح از متغیر مالک به دست آمده است.
تعداد تابع ممیز برای یک تحلیل عبارت است از تعداد گروه
ها منهای یک یا تعداد متغیرها ،هر کدام که کوچکتر باشد.
در پژوهش حاضر از آنجا که متغیر مالک تنها از دو سطح
برخوردار است ،تنها یک تابع ممیز تشکیل می شود.
 -2مقدار ویژه :مقدار ویژه نسبت مجموع مجذورات بین-
گروهی به مجموع مجذورات درون گروهی می باشد .هر
چه مقدار ویژه بیشتر باشد تابع از قدرت تشخیصی بیشتری
برخوردار است.
 -1درصد واریانس :نشان دهنده ی درصد واریانسی از
متغیر مالک است که توسط تابع ممیز برآورد شده است.
بدیهی است که چون یک تابع ممیز وجود دارد مقدار
واریانس  %011می باشد.
 -4همبستگی متعارف و مجذور آن (مجذور اتا) :همبستگی
متعارف ،همبستگی بین نمره های متغیرهای پیش بین و
سطوح متغیر وابسته می باشد .با محاسبه ی مجذور
همبستگی متعارف ،مجذور اتا به دست می آید .همانطور که

جدول  )3مقایسهی شاخصهای تابع ممیز متعارف به
روش همزمان و گام به گام
شاخصها

همزمان

تعداد تابع
مقدار ویژه
درصد واریانس
همبستگی متعارف
مجذور اتا
المبدای ویکلز
مجذور کای
درجهی آزادی
معنیداری تابع ممیز
در افراد افسرده
مرکز واره-
ها
در افراد غیر افسرده

0
1/70
011
1/64
1/4
1/58
11/17
6
1/111
1/12
-1/75

درصد صحت پیشبینی عضویت
گروهی

%81/6

درجه آزادی 0

درجه آزادی 2

معنیداری

 Fدقیق

گام به
گام
0
1/660
011
1/610
1/11
1/6
81/1
4
1/111
1/81
-1/71
%77/2
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 -8درصد صحت پیش بینی عضویت گروهی :در تحلیل
تمیز صورت گرفته ،مطالعه بر روی داده هایی انجام شده
است که عضویت آن ها در گروه افسرده و گروه غیر
افسرده از قبل مشخص بوده است .فرایند انجام تحلیل
تمیز ،منجر به تشکیل تابعی شده است که با استفاده از آن
می توان عضویت گروهی داده ها را مشخص نمود .حال هر
چه بین دسته بندی صورت گرفته به وسیله تابع به دست
آمده ،و دسته بندی واقعی افراد شکست خورده شباهت
بیشتری وجود داشته باشد ،تابع تشکیل شده دقیق تر و
مفیدتر خواهد بود .با دقت در ردیف درصد صحت پیش
بینی عضویت گروهی جدول سه ،آشکار می شود که تابع
ممیز به دست آمده با روش همزمان ،به طور کلی 81/6
درصد از افراد شکست خورده را به درستی دسته بندی
نموده است .در روش گام به گام صحت طبقه بندی %77/2
است.
در تحلیل تمیز تعداد زیادی متغیر مورد بررسی قرار می
گیرند که البته تمام این متغیرها از ارزش یکسانی در پیش
بینی عضویت گروهی داده ها برخوردار نمی باشند .جهت
تشخیص میزان ارزش هر متغیر ،دو دسته ضرایب استاندارد
و ساختاری برای هر متغیر محاسبه و استفاده می شوند.
همچنین برای تشکیل دادن تابع موردنظر به ضرایب
غیراستاندارد و عدد ثابت نیاز خواهد بود .برای تشکیل دو
تابع جهت محاسبه ی احتمال تعلق هر مورد به هر کدام از
گروه ها نیز نیاز به محاسبه ی ضرایب طبقه بندی می
باشد .مجموعه ی این ضرایب در جدول چهار ارائه شده اند.

در جدول سه مشاهده می شود این مقدار در تابع ممیز به
روش همزمان  1/4و به روش گام به گام  %11می باشد.
 -5المبدای ویلکز :نسبت مجموع مجذورات درون گروهی
به مجموع مجذورات کل می باشد .آزمون المبدای ویلکز
وجود تفاوت بین گروه ها را نشان می دهد .هر چه مقدار
المبدای ویلکز کمتر باشد ،تابع از قدرت تشخیصی بیشتری
برخوردار است .با توجه به جدول سه ،این مقدار به روش
همزمان برابر با  1/85و به روش گام به گام  1/6می باشد
که در سطح  1/110معنیدار است.
 -6مجذور کای :مجذور کای معنی داری تفاوت بین دو
سطح از متغیر وابسته را بر اساس تابع ممیز نشان می دهد.
هرچه مقدار مجذور کای بیشتر باشد ارزش تابع بیشتر است.
با توجه به جدول سه این مقدار به روش همزمان  11/17و
به روش گام به گام  81/1است .با توجه به جدول این مقدار
در سطح  1/110معنی دار است می توان گفت که تابع
ممیز به دست آمده به طور معنی داری از قدرت تشخیصی
برای تفکیک دو سطح از متغیر مالک برخوردار است.
 -7مرکزواره ی داده ها :مرکزواره ی داده های هر گروه،
همان میانگین نمره های پیش بین آن گروه می باشد .به
عبارت دیگر مرکزواره ی داده های هر گروه ،با قرار دادن
میانگین متغیرهای پیش بین برای هر گروه در تابع ممیز به
دست می آید .همانگونه که در جدول سه آمده است
مرکزواره ی داده ها برای تابع ممیز به روش تحلیل
همزمان  -1/75در گروه غیر افسرده و  1/12در گروه
افسرده و به روش تحلیل گام به گام  -1/71در گروه غیر
افسرده و  1/81در گروه افسرده می باشد.

جدول  )4ضرایب غیراستاندارد ،ضرایب استاندارد ،ضرایب ساختاری و ضرایب طبقهبندی به روش همزمان و گام به گام
روش گام به گام

روش همزمان
ضریب
غیراستاندارد

ضریب استاندارد

ضریب ساختاری

افسرده

غیر افسرده

ضریب
غیراستاندارد
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ضریب استاندارد

ضریب ساختاری

عدد ثابت

-

-1/771

-

-42/26

-41/601

-

-1/7

-

افسرده

خودمهربانی
خودقضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد

-1/27
1/06
-1/24
1/17
-1/26
1/25

-1/17
1/15
-1/18
1/02
-1/18
1/11

-1/6
1/64
-1/60
1/64
-1/68
1/66

0/16
0/17
1/70
1/8
1/6
0/02

0/01
0/21
1/85
1/51
1/74
1/16

-1/28
1/1
1/46
-1/45
-

-1/17
1/18
1/05
-1/04
-

-1/62
1/65
1/66
-1/70
-

غیر افسرده

متغیرهای پیشبین

ضریب طبقهبندی

ضریب طبقهبندی

0/20
0/77
0/11
1/82
/105
-18

0/11
0/61
1/84
0/16
/814
-16
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غیر افسرده را به روش همزمان نشان میدهد.

جدول  5پیشبینی احتمال عضویت گروهی و نمرههای
ممیز برای  1شکست خوردهی افسرده و  1شکستخوردهی

جدول  )5پیشبینی احتمال عضویت گروهی و نمرههای ممیز برای  3شکستخوردهی افسرده و  3شکستخوردهی غیر
ردیف

گروه واقعی

00
51
80
015
016
074

غیر افسرده
غیر افسرده
غیر افسرده
افسرده
افسرده
افسرده

افسرده به روش همزمان
احتمال تعلق به گروه
گروه پیش بینی شده
افسرده
1/10
1/50
1/10
1/45
1/01
1/18

غیر افسرده
افسرده
غیر افسرده
غیر افسرده
غیر افسرده
افسرده

برای بررسی توانایی پیشبینی تک تک متغیرها از آزمون
برابری میانگینها در دو گروه افسرده و غیر افسرده و
همچنین آزمون تحلیل ممیز به صورت تفکیکی استفاده
شده است .نتایج آزمون برابری میانگینها در جدول شش و
مقیاسها
خودمهربانی
خودقضاوتی
انسانیت مشترک
انزوا
ذهنآگاهی
شناخت بیش از حد

احتمال تعلق به گروه
غیر افسرده

نمره ممیز

1/18
1/41
1/61
1/55
1/87
1/12

-2/6
1/21
-1/25
1/18
-1/16
2/42

نتایج آزمونهای تحلیل ممیز تفکیکی در جدول هفت ارائه
شده است .معنیدار بودن هر مقایسه در جدول شش نشان
دهندهی وجود تفاوت بین دو گروه در متغیر پیشبین
مربوطه است.

جدول  )6آزمون برابری میانگین گروه افسرده و غیر افسرده
درجه آزادی2
درجه آزادی0
آماره F
المبدای ویلکز
078
0
45/72
1/71
078
0
50/00
1/77
078
0
47/4
1/71
078
0
50/48
1/77
078
0
51/10
1/75
078
0
55/81
1/76

معنی داری
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

ذهنآگاهی=X5
شناخت بیش از حد=X6
همچنین معادلهی پیشبین تابع ممیز به روش گام به گام
به صورت زیر میباشد.
 )Y= -1/7 - 1/17(X0) + 1/18(X2) + 1/05(X1)1/04(X4
خودمهربانی =X0
خودقضاوتی =X2
انزوا =X1
ذهنآگاهی =X4
تحلیل ممیز به صورت تفکیکی به این معناست که آیا هر
کدام از متغیرها به تنهایی قادر به پیشبینی عضویت
گروهی میباشند یا خیر.

در آزمون برابری میانگینها ،ضریب المبدای کوچک و
مقدار  Fبزرگ و سطح معنیداری مربوطه ،مشخص می-
سازد که تفاوت بین دو گروه افراد شکستخوردهی افسرده
و غیر افسرده ،در متغیرهای خودمهربانی ،خودقضاتی،
انسانیت مشترک ،انزوا ،ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد در
سطح  1/110معنیدار میباشند.
بر اساس نتایج معادلهی پیشبین تابع ممبز به روش
همزمان به صورت زیر میباشد.
)Y= -1/771 -1/17(X0) +1/15(X2) ̶ 1/18(X1
)+1/02(X4) ̶ 1/18(X5) + 1/11(X6
خودمهربانی=X0
خودقضاوتی=X2
انسانیت مشترک =X1
انزوا =X4
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پیش بینی افسردگی براساس مؤلفه های خودشفقتی در ...
جدول  )7نتایج آزمونهای تحلیل ممیز به صورت تفکیکی

انزوا

1/281

**1/776

1/116

-4/66

**1/15

1/510

-1/484

%68/1

ذهن آگاهی

1/111

**1/75

1/127

-1/871

**1/42

-1/615

1/501

%70/7

شناخت بیش ازحد

1/104

**1/760

1/167

-5/002

**1/11

1/606

-1/514

%71

مقدار ویژه

انسانیت مشترک

1/266

**1/71

1/152

-1/108

**1/41

-1/567

1/464

%72/2

المبدای ویلکز

ضریب غیر استاندارد

عدد ثابت

ضریب کاپا

افراد افسرده

افراد غیر افسرده

خودقضاوتی

1/287

**1/777

1/212

-4/174

**1/46

1/581

-1/482

%71/1

توجه به آنچه که در جدول هفت آمده است مشخص است
که با توجه به المبدای کوچک و سطح معنی داری کمتر از
 1/15توابع خودمهربانی ،خودقضاتی ،انسانیت مشترک،
انزوا ،ذهن آگاهی و شناخت بیش از حد معنی دار هستند و
این توابع به صورت جداگانه از قدرت تشخیص و تفکیک
بهتری برای تببین متغیر وابسته یعنی عضویت گروهی در
دو سطح افراد شکست خورده ی افسرده و غیر افسرده
برخوردار هستند .توجه به نتایج آزمون برابری میانگین ها و
نتایج آزمون تحلیل تمیز تفکیکی نشان می دهد که نتایج
هر دو آزمون یکسان است.

درصد پیش بینی
عضویت گروهی

خودمهربانی

1/257

**1/716

1/272

-4/016

**1/18

-1/557

1/456

%71

متغیرهای پیش
بین

مرکزواره دادهها

این پژوهش هستند .پژوهش اسبارا و همکاران ( ،2100به
نقل از اسمیت )2102 ،نشان داد افرادی که خودشفقت تر
هستند پس از تجربه ی جدایی خیلی سریع تر بهبود پیدا
می کنند و نشانه هایشان در طول زمان سریع تر کاهش
می یابد .در این پژوهش هم نتایج مشابهی در راستای
پژوهش اسبارا و همکاران ( ،2100به نقل از اسمیت،
 )2102به دست آمد .افرادی که خودشفقت تر هستند
(مخصوصاً با توجه به متغیرهای ذهن آگاهی ،انزوا،
خودقضاوتی و خودمهربانی) افسردگی پایین تری دارند و
بهتر می توانند با شکست عاطفی شان کنار بیایند .پژوهش
نف ( )b2111و نف ،کریک پاتریک و ریود ( )2117نشان
داد افراد با سطوح باالتر خودشفقتی سـطوح پایین تـر
افسـردگی ،اضـطراب ،نشـخـوار فکری و سرکوب فکر را
در مقایسه با افرادی که فاقد خودشفقتی هستند گزارش می
دهند .یکی از دالیل بروز و ادامه ی افسردگی در افراد
داشتن خودقضاوتی ها و خودداوری های منفی و نشخوار
فکری افسرده در مواجه با شکست ها است .در موقعیتی
مانند شکست عاطفی خودقضاوتیهایی مانند گفتن" :همه
این ها تقصیر من است ،من شریکم را از دست دادهام ،ای
کاش می توانستم همان چیزی باشم که او میخواست ،من
باید متفاوت عمل می کردم" زمینه را برای بروز افسردگی
در فرد فراهم می کند .نتیجه ی این پژوهش نشان داد
افرادی که خودشفقتی پایینی دارند ،بعد از تجربه ی
شکست ،افسردگی باالتری دارند که نشان دهنده ی مقابله

بحث
هرچند پژوهشی تحت عنوان رابطهی خودشفقتی با
افسردگی ناشی از شکست روابط عاشقانه در افراد شکست
خورده انجام نگرفته است اما تحقیقاتی در مورد رابطه ی
خودشفقتی با متغیرهای مشابه و حتی با افسردگی انجام
شده است که مرور این تحقیقات نشان می دهد خودشفقتی
در موقعیتی مانند شکست عاطفی نیز می تواند در میزان
افسردگی افراد شکستخورده تفاوت ایجاد کند .پژوهش
های نف ( ،)b2111نف ،کریکپاتریک و ریود ( ،)2117نف،
ریود و کریک پاتریک ( ،)2117اسبارا و همکاران ( ،2100به
نقل از اسمیت ،)2100 ،نف ( )a2111و نف و همکاران
( )2115نتایجی را به دست آورده اند که به طور ضمنی هر
کدام از این تحقیقات تأیید کننده ی نتایج به دست آمده در
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گرفت .در تحلیل اصلی توانایی مجموع متغیرها در پیش-
بینی عضویت گروهی مطرح شد نتایج آزمون تحلیل ممیز
به روش همزمان نشان داد متغیرهای پیشبین توانایی پیش
بینی عضویت گروهی را در سطح  1/110دارا میباشند.
بنابراین میتوان در سطح اطمینان باالیی اعالم نمود که با
استفاده از ترکیب متغیرهای مطرح شده در تحقیق حاضر،
میشود تعلق هر فرد به گروه افراد شکستخوردهی افسرده
و غیر افسرده را مورد پیشبینی قرار داد .همبستگی متعارف
تابع تشکیل شده و مجذور آن نشان میدهد که در کل 41
درصد از واریانس متغیر مالک ،توسط متغیرهای پیشبین
مورد تبیین قرار گرفته است .با استفاده از این متغیرها و تابع
تشکیل شده توسط آنها ،میتوان با صحت  81/6درصد،
افراد شکستخوردهی افسرده و غیر افسرده متمایز نمود.
از جمله محدودیتهای مورد نظر در این پژوهش میتوان
به پنهان بودن جامعهی دانشجویان دارای شکست عاطفی
که امکان استفاده از نمونهگیری تصادفی را میسر نکرد
اشاره کرد .از آنجا که این تحقیق بر روی دانشجویان دختر
صورت گرفت ،نمیتوان آن را به پسران و حتی دیگر اقشار
دختر جامعه تعمیم داد .پیشنهاد میشود که نقش پیشبین
بودن سایر ویژگیهای شخصیتی مانند خوشبینی و اعتماد
به نفس بر نشانههای ضربهی عشق مورد بررسی قرار گیرد
و همچنین پژوهشهای بیشتری در زمینهی شکست روابط
عاشقانه در جامعهی ما برای شناخت هر چه بیشتر مسائل
پنهانی فرهنگی و دینی و دیگر ابعاد مؤثر در این واقعه
انجام شود .از سوی دیگر برای استفادهی کاربردی پیشنهاد
میشود که نتایج این تحقیق به صورت آزمایشی و به شکل
آموزش متغیرهای تمیزدهندهی مقابله با شکست عشقی در
افراد دارای تجربهی شکست انجام شود ،تا تأیید قطعی
اثربخشی این متغیرها صورت پذیرد و همچنین نتایج
پژوهش توسط مشاوران مراکز دانشگاهی به منظور کار با
افراد دارای شکست رابطهی عاشقانه مورد استفاده قرار
گیرد.
منابع

ی ضعیف آن ها با شکست است .زمانی که فرد در روابط
عاشقانه اش شکست می خورد و به خاطر این شکست خود
را سرزنش میکند و احساس میکند که باید کاری میکرد
تا شریکش را حفظ کند و همهی تقصیرهای این شکست را
به گردن خودش میاندازد و از سوی دیگر در مورد مشکلی
که برایش پیش آمده احساس تنهایی میکند و احساس
میکند که تنها فقط اوست که رابطهی عاطفیاش را از
دست داده است ،همهی این واکنشها قدم به قدم او را به
افسردگی نزدیکتر میکنند .کسی که خودشفقتی پایینی
دارد فرد خودمنتقدی است که زمانی که با شکست عاطفی
مواجه میشود خود را به شیوهای خصمانه مورد انتقاد قرار
میدهد و همین انتقاد احساس بیارزشی در او ایجاد میکند
و به واسطهی همین احساس زمینهی بروز افسردگی در فرد
فراهم میشود.
خودشفقتی از یک سو نشخوار فکری را کاهش میدهد و از
سوی دیگر توانایی مقابله با موقعیتهای دشوار را در فرد
باال میبرد و همین دو خصیصهی مربوط به خودشفقتی
باعث میشود فرد زمانی که شکست عاطفی را تجربه می-
کند با انعطافپذیری به موقعیت شکست واکنش نشان دهد
و دچار پریشانیهای عاطفی مانند افسردگی نشود .زمانی
که فرد شکستخورده بتواند به طور متعادلی به احساسات
منفیش توجه کند ،یعنی نه آن احساسات را سرکوب کند و
نه به طور کامل در آنها غرق شود به گونهای که آن
احساسات را با خودش به سراسر زندگیش بکشاند و
همچنین توانایی این را داشته باشد که احساساتش را با
وضوح بیشتر ،چشمانداز بزرگتر و قضاوت منصفانهتر ببیند
خواهد توانست که شکست عاطفیاش را به عنوان تجربه-
ای در زندگی بپذیرد و همین پذیرش مانع بروز افسردگی
شود .افراد شکستخوردهای که تشخیص میدهند افکار و
احساسات آن ها فقط  -افکار و احساسات -هستند و به
خودشان کمک می کنند از باورهای بیچون و چرا که آن
ها را بی ارزش می کنند رها شوند و همچنین این عقیده
که شکست جزء الینفک زندگی و بخشی از طبیعت انسان
است آن ها را در برابر صدمات ناشی از شکست عشقی
مانند افسردگی ،بیشتر محفوظ نگه میدارد.
در تحلیل ها توانایی هر کدام از متغیرهای پژوهش در پیش
بینی عضویت گروهی به صورت تفکیکی مورد بررسی قرار
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Prediction of Depression Based on Components of self- Compassion
in Girl Students with Emotional Breakdown Experience in Ahvaz
Universities
Amanelahi, A. *Ph.D., Tardast, K. M.A., Aslani, Kh. Ph.D.

Abstract
Introduction: The purpose of present study was to investigate prediction of depression based on
components of self-compassion (self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation,
mindfulness and excessive cognition) in girl students with emotional breakdown experience in
Ahvaz universities.
Method: The present research method was correlational. The participants of study were 180 girl
students who have experienced emotional breakdown during past year. The sample was selected
by using purposive sampling and snowball sampling method. Data collection tools included 13item Beck Depression Inventory and Neff Self-Compassion Inventory.
Results: Discriminant analysis method was used to analyze data. Results showed that linear
combination of study's variables can predict depression among girl students of Ahwaz
universities. Also in stepwise discriminant analysis showed that the most efficient variables in
prediction of depression were 1- mindfulness, 2- isolation, 3- self-judgment and 4- self-kindness
respectively. In investigation of variables separately released that all variables including selfkindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness and excessive cognition were
significant prediction for depression among girl students of Ahwaz universities.
Conclusion: Based on the results of this study it can be concluded that self-compassion can
predict depression among girl students with emotional breakdown experience in Ahvaz
universities.
Keywords: depression, self-compassion, emotional breakdown
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