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 مقدمه:

در عرصه ارائه  یات در رشته کتابدارنقش ارتباط
در خدمات  نیثر با مراجعوارتباط م یخدمات و برقرار

 ینیکتابدار بالاصول کار مرجع، مشاوره در امر پژوهش و 

کتابدار نقش  تی. امروزه با توجه به اهمگردد یمتبلور م
به  اریعنوان هم که کتابدار، به یدر عرصه پزشک ینیبال

 تیاهم پردازد؛ یم یپزشک میبه ت اطالعات عیارائه سر
بر مباحث ارتباط  یکتابدار انیدانشجو یتسلط و توانمند

 فصل و  حل یبرا زهیانگ شیافزا گران،یسازنده با د

آمدن بر  فائقسازنده و  صورت  بهها و حل مسئله  چالش
 .شده است تر انیهای روزمره نما استرس

 چکیده:
که مبحث کتابدار  ژهیو است، به برخوردار ای ویژه تياز اهم یشته کتابدارنقش ارتباطات در ر زمينه و هدف:

در ارتباط هستند، لذا  ميصورت مستق به یپزشک ميو آنان با ت است شده ییرشته اجرا نیا انیدانشجو نيدر ب ینيبال
 انیسلط دانشجوو ت یتوانمند ضرورت نیبنابرا ؛ابدی یم یشتريب تيپزشکان اهم یاطالعات یازهاين یفور نيتأم

 یورز شفقت ر بر ارتباطات، خودوثاز عوامل م یکی. گردد یم  انینما پيش از  بيشرشته بر مباحث ارتباطات  نیا
 یکه بر رو یعوامل نیتر از عمده یکی. دینما یمهم م یپزشک یکتابدار انیرا در دانشجو ريمتغ نیاست که مطالعه ا

 نیاساس هدف پژوهش تدو نیا است. بر رهايسنجش متغ یمدل مفهوم اثرگذار باشد، تواند یم یهر پژوهش جینتا
 بود. یورز خودشفقت یريگ مدل اندازه

 انیدانشجو یآمار ه یمدل معادالت ساختاری از جامع ه یويبه ش یپژوهش همبستگ کی یط :یبررس روش
شد و به پرسشنامه   امساده انج یتصادف یريگ نفر به روش نمونه 270در سراسر کشور تعداد  یپزشک یکتابدار

 یینما  درست نهيشيها، ابتدا پارامترهای مدل به روش ب ه داد اساس بر. دادند پاسخNeff (2003 ) یورز خودشفقت
ها  داده لي. تحلشد آزمونهای برازش،  شاخص ه یليوس به یورز خودشفقت ریيگ ازه . سپس مدل اندشد برآورد

 د.ش  انجام Smart-PLSافزار  نرم لهيوس به
 یبرا یآزمون ت جیو نتا نيب  شيارتباط پ یها بودن شاخص ینشان داد، با توجه به منف هياول جینتا :ها افتهی
نف از  یورز خودشفقت ریيگ مدل اندازهو  یساز یو منزو یافراط یقضاوت در مورد خود، همانندساز یها فهولم

مشاهده نشد؛  رامعنی د یدرون یرسشنامه همبستگپ یها هیگو نيب بنابراین و ستيبرخوردار ن یبرازش قابل قبول
 .گردید اصالح یورز خودشفقت یريگ مذکور مدل اندازه یها لفهموبا حذف  نیبنابرا

جهت  یپژوهشگران داخل گردد یم شنهاديشد و پ نیاصالح و تدو یورز خودشفقت یريگ مدل اندازه :یريگ جهينت
 .کنند استفادهشده   اصالح ه یاز پرسشنام یورز سنجش خودشفقت

 
 .رانیا یعلوم پزشک یها دانشگاه ان،یدانشجو ،یورز خودشفقت ،یريگ مدل اندازه کليدی: یها واژه

http://orcid.org/https:/orcid.org
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 یزور شفقت ثر بر ارتباطات، خودواز عوامل م یکی
 یها یژگیو قرار دادنمثبت  ریاست که با تحت تأث

 یفرد نیبر عملکرد، دستاوردها و روابط ب یتیشخص

 توان یرا م یورز (. خودشفقت1است ) رگذاریتأث
که  یموضع مثبت نسبت به خود زمان کیعنوان  به

 کیعنوان  به وکرد   فیتعر رود، یم شیبد پ زیچ همه

 یریپذ انعطاف پرورش یثر براوعامل م کیصفت و 
 (.2) شود یم  محسوب یعاطف

 یابیارز ندیعام فرا یدر معنا یورز شفقت خود

 احساس با( و توأم ی)مثبت و منف کپارچهیکامل و 
 بودن یمعمول یعموم رشیو درک و فهم و پذ یمهربان

مفهوم از ظهور  کی یورز شفقت (. خود3است ) تیبشر

تر و  مهربانراه  عنوان بهکه  است ها ییبودا ناتیتمر
است و به ما  یشخص یها بهتر بودن نسبت به تجر مثبت

 مختلف  یها تیدر موقع یوجود میدر درک مفاه

  بهرشد و محبت به خود  یبرا ییرهایمس یط قیاز طر
 یورز (. خودشفقت4) کند یشرم و انتقاد کمک م یجا

 فصل و  حل یبرا زهیانگ شیدر سطوح باال به افزا

سازنده  صورت بهو حل مسئله  یفرد نیب یها چالش
 (.5) شود یمنجر م

که  یانیدر دانشجو یکمتر یافسردگ زانیم

(. 6) شده استدارند، گزارش  یشتریب یورز شفقت خود
 انیدانشجو رسد یم به نظر، شده  مطرحبا توجه به مباحث 

 یارتباط اجتماع یورز، توان برقرار شفقت خود یکتابدار

و به  باشند  رد را داراعملک تیفیکارآمد و بهبود ک
 یلیو تحص یشغل یها چالش انهخالق لیوتحل هیتجز

 صورت بهمسائل را  حیصح یها یریگ میپرداخته و با تصم

 .ندینما تیریجامع مد
 یورز داده شد، خودشفقت نشان  یا مطالعه در

 کیعنوان  دارد و به یرابطه منف یبا اهداف عملکرد

خود  یستگیاز شا شتریترس کمتر و درک ب نیواسطه ب
 یورز خودشفقت نیب یرابطه مثبت نی. همچنکند یم عمل 
مقابله  یها با راه یو رابطه منف نما جانیهمقابله  یها و راه

 (.7دارد ) دوجو اجتناب گرا
Wendling نیب یدار یتفاوت معن یدر پژوهش 

را گزارش  یروان یریپذ و انعطاف یورز خودشفقت

داد که   نشان نیدر چ یقیتحق یها افتهی (.8کرد )
هوش در مبارزه با  یضمن هیبه خود و نظر یدلسوز

 (.9بحران سالمت روان در نوجوانان سودمند است )

، در شده  نشان داده یداخل یها در پژوهش
عامل قضاوت  یورز خودشفقت اسیمق یساختار عامل

و  یرابطه منف ی(. پژوهش10در مورد خود ظاهر نشد )

   نشان یورز و خودشفقت یاربدرفت نیب یارمعنی د
و  یبا افسردگ یورز خودشفقت ی(. رابطه منف11داد )

 یگرید یررسدر ب زین نفس  به اعتمادرابطه مثبت آن با 

 (.12) شده استگزارش 
که  افتیدر توان یم ،که گذشت یفیبا توص
را به  یعیحوزه وس یورز خودشفقت نهیپژوهش در زم

 یپژوهش یها  و با روش داده استخود اختصاص 
 یکی. گرفته استصورت  قیگستره، تحق نیمختلف در ا

 یهر پژوهش جینتا یکه بر رو یعوامل نیتر از عمده

 رهایغسنجش مت یاثرگذار باشد، مدل مفهوم تواند یم
است  نیدر پژوهش حاضر ا یمسئله اساس نیبنابرا؛ است

از برازش  یورز خودشفقت یریگ مدل اندازه ایکه آ

اساس هدف پژوهش  نیاست؟ بر ا  اربرخورد یمناسب
 بود. یورز خودشفقت یریگ مدل اندازه نیتدو

 

 بررسی:  روش
( Correlation) یهمبستگ ،پژوهش حاضر روش

را  ی( بود. جامعه آمارPrediction) ینیب  شیاز نوع پ

و  یدر مقاطع کارشناس یپزشک یکتابدار یدانشجو 270
. حجم ندداد لیتشکارشد در سراسر کشور  یکارشناس

 نفر  10هر سؤال  یهر پارامتر آزاد برا یآرام  بهنمونه 

 260حجم نمونه  بیترت نی(، بد13شد )در نظر گرفته 
  انجامساده  یبه روش تصادف یریگ و نمونه شده  نیمعنفر 
رشته  یمجر یها . با مراجعه به آموزش دانشگاهشده

اخذ شد و با استفاده از  انیدانشجو ستیل نظر مورد
نفر انتخاب شدند که با  260 یول اعداد تصادفجد

 یاجرا یکه آموزش الزم را برا گریکمک سه همکار د

 مشخص انیبه دانشجو ،کرده بودند افتیدر ها پرسشنامه
الزم و  حاتیگروه نمونه مراجعه شد و با ارائه توض شده 

 شد. لیو تکم عیها توز آنان پرسشنامه ییراهنما
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خود  اسیا از مقه داده یگردآور منظور به
 نیاستفاده شد. ا Neff (SCS) (2003) یگزارش ده

با خود  یمهربان یدوقطب اسیمق ریز 3لفه با مو 26 اسیمق

 یدر برابر قضاوت در مورد خود، احساسات مشترک انسان
 یساز در برابر همانند یذهن آگاهسازی،    در برابر منزوی

شرح   نیابه  اسیهر خرده مق یها هی. گوباشد یم یافراط

 (،23،19،12،5،26) هیگو 5با خود با  یاست: مهربان
(، 21،16،11،8،1) هیگو 5قضاوت در مورد خود با 

 یساز  ی(، منزو24،20،6،2) هیگو 4با  یافراط یهمانندساز

 هیگو 4با  یذهن آگاه(، 25،18،13،4) هیگو 4با 
 هیگو 4با  یاحساسات مشترک انسان و( 22،17،14،9)
 کرت،یل فیگذاری آن در ط . نمرهباشد ی( م15،10،7،3)

. دامنه شده  نییتع(، 5)نمره  شهی( تا هم1)نمره  از هرگز
 قضاوت  اسیمق ری. سه زباشد یم 130تا  1 نیها ب نمره

نمره   یافراط یساز و همانند یساز یدر مورد خود، منزو

 دارند. یمنف
ها و  پرسشنامه یآور پژوهش پس از جمع نیدر ا

ها از  داده لی، جهت تحلSPSSافزار  ا به نرمه ورود داده

و با توجه به نرمال نبودن  یمعادالت ساختار یابیمدل 
( و PLS) یحداقل مربعات جزئ کردیها از رو داده عیتوز
 یدییتأ یعامل لیجهت انجام تحل Smart-PLSافزار  نرم

پرسشنامه از  ییجهت روا نیو همچن یابیاعتبار یبرا
با  AVEمحاسبه جذر  قیا از طرهمگرا و واگر ییروا

 یآلفا بیآن از ضر ییایو جهت پا رهایمتغ نیب یهمبستگ

برای  ن،یمرکب استفاده شد. همچن ییایکرونباخ و پا
 بیو ساختاری به ترت رییگ های اندازه مدل تیفیک یبررس

( و Communalityمتقاطع ) ییاز شاخص اشتراک با روا

( CV Redundancyمتقاطع ) ییبا روا یشاخص افزونگ
 ییشاخص اشتراک با روا زانی. چنانچه مدیاستفاده گرد

از  یریگ اندازهمتقاطع عددی مثبت را نشان دهد، مدل 

 اخالق کدپژوهش با  نیالزم برخوردار است. ا تیفیک
340 .1396IR.UMSHA.REC. دیگرد اجرا. 

 

 :ها افتهی
شدند که  یدانشجو بررس 260مطالعه  نیا در

نفر مرد و  60سال بود.  27تا  18 نیا به آن یدامنه سن

 نفر مجرد بودند.  209نفر متأهل  51نفر زن،  200
 یکارشناسنفر در مقطع  70و  ینفر مقطع کارشناس 190

 بودند. لیمشغول تحص ارشد

علوم  یها دانشگاه یاسام 1 جدول شمارهدر 
و  یرشته کتابدار یسطح کشور که مجر یپزشک
 ارشد یکارشناسو  یکارشناس یها در دوره یرسان اطالع

 یاست که شامل دانشگاه علوم پزشک شده  دادهنشان 
همدان، دانشگاه علوم  یاصفهان، دانشگاه علوم پزشک

و  باشند یتهران م یبوشهر و دانشگاه علوم پزشک یپزشک

  انیبدر هر دوره  یبررس مورد انیتعداد دانشجو بیبه ترت
در هر  شده  یآور جمع یها و تعداد پرسشنامه شده

 .باشند یم 61و  69، 65، 65دانشگاه 
 

رسانی پزشکی و  های علوم پزشکی کشور دارای رشته کتابداری و اطالع معرفی دانشگا :1جدول شماره 

 ها دانشجویان آن

 های علوم پزشکی کشور نام دانشگاه تعداد دانشجویان دوره کارشناسی تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد شده  آوری های جمع پرسشنامه

 نثمو مذکر متأهل نثمو مذکر متأهل

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 31 17 11 11 - 3 65

 دانشگاه علوم پزشکی همدان 47 14 10 10 - 4 65

 پزشکی بوشهر علوم دانشگاه 48 12 8 11 2 7 69

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 20 7 2 32 8 5 61
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 AVE ،4/0 یقبول سطح یمالک برا مقدار

 یورز خودشفقت AVE ،داد  نشان جی(. نتا14) باشد یم

 قابل ریغ یهمگرا ییروا دهنده  نشانکه  باشد یم 135/0

 است. قبول 

جدول ها در  لفهمو نیب یدرون یهمبستگ جینتا

 نیب ییباال یدرون یکه همبستگ دهد ینشان م 2 شماره

اسات با خود و احس یمهربان ،یذهن آگاه یها لفهمو

و  =914/0r= ،908/0rبا  بیبه ترت یمشترک انسان

863/0r=  یوجود دارد. ول یورز خود شفقتو 

لفه قضاوت در مورد خود، مو 3 نیب یهمبستگ

 فیضع اریبس یافراط یو همانندساز یساز یمنزو

 .باشد یم

 

 یورز خودشفقتگيری  های مدل اندازه لفهمونتایج همبستگی بين  :2جدول شماره 
 

 رهامتغي
مهربانی با 

 خود

قضاوت در مورد 

 خود

احساسات 

 مشترک انسانی

 ذهن سازی  منزوی

 آگاهی 

سازی  همانند

 افراطی

 ورزی خودشفقت

       1 مهربانی با خود

      1 224/0** قضاوت در مورد خود

     1 203/0** 664/0** احساسات مشترک انسانی

    1 089/0 89/0** 107/0* سازی منزوی

   1 204/0** 738/0** 133/0* 741/0** آگاهی  ذهن

  1 188/0** 175/0** 228/0** 147/0* 129/0* سازی افراطی همانند

 1 21/0** 914/0** 204/0** 863/0** 313/0** 908/0** یورز خودشفقت

 :*01/0>P،  :**05/0>P. 

 

 ییایپا یمدل به بررس ییایسنجش پا یبرا

داد   نشان جیو نتا اخته شدپردکرونباخ  یو آلفا یبیترک

 75/0مرکب آن  ییایو پا 75/0کرونباخ مدل  یکه آلفا

 است. یکه مقدار قابل قبول باشد یم

 جدول مدل در  یها لفهمو یارمعنی د جینتا

اندازه =344/0) یآگاه  لفه ذهنمونشان داد که  3 شماره

   داشته یورز خودشفقت ریاثر را بر متغ نیشتریاثر( ب

و  یساز یقضاوت درباره خود، منزو یها هلفمواست. 

 ندارد یورز را بر خودشفقت یارمعنی د ریتأث یساز همانند

(05/0P> .)ارزش ادیردر جدول مذکور مق t (T values )

است. همانطور که   نیز برای نشانگرها نشان داده شده

شود تمامی مقادیر قضاوت در مورد خود،  مالحظه می

، 96/1خارج از بازه ) یافراط  یو همانندساز یساز یمنزو

باشد و معنی ندارند. در نتیجه ابزار تحقیق از  ( نمی-96/1

 .ستیمناسب برخوردار ن یروایی واگرا

های مدل  لفهمواری معنی دنتایج  :3جدول شماره 

 ورزی گيری خودشفقت اندازه
 

 متغير

افزونگی با روایی 

 متقاطع

اشتراک با روایی 

 متقاطع

 199/0 199/0 دمهربانی با خو

 -057/0 -057/0 قضاوت در مورد خود

 066/0 066/0 احساسات مشترک انسانی

 -067/0 -067/0 سازی منزوی

 122/0 122/0 آگاهی  ذهن

 -036/0 -036/0 سازی افراطی همانند

 125/0 187/0 یورز خودشفقت
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با  یافزونگ یها شاخص ،4 جدول شماره در

متقاطع برازش مدل  ییامتقاطع و اشتراک با رو ییروا

با توجه به مقدار  دهد، یرا نشان م یورز خودشفقت

 قضاوت  ،یساز یمنزو یها لفهمو یها برا آن یمنف

 نظر موردمدل  یافراط یدر مورد خود و همانندساز

برازش نامناسب مدل  انگریکه ب شود ینم دییتأ

 است. یورز ودشفقتخ

ار و مقد tمقدار استاندارد،  یاثر، خطا بیضر

 یبرا ها هیاز گو کیهر  لهیوس  شده به نییتب انسیوار

اثر عدم  انگریکه ب دیمحاسبه گرد یورز خودشفقت

، 14، 13، 11، 8، 4، 2، 1 یها هیگو بیضرا یارمعنی د

 (.>05/0P)سطح  در 25، 24، 22، 21، 20، 18، 17، 16

 یپرسشنامه بر رو یها هیگو بیضرا هیو بق باشد یم

 (.>01/0Pدارند ) یارمعنی د اثر یورز خودشفقت

 

 ورزی گيری خودشفقت نتایج شاخص کيفيت مدل اندازه :4جدول شماره 

 اریمعنی دميزان  )تببين واریانس( t-value R2 اندازه اثر ورزی ها با خودشفقت لفهمورابطه 

 01/0 184/0 986/12 43/0 مهربانی با خود

 <05/0P 004/0 564/1 063/0 قضاوت درباره خود

 <05/0P 003/0 442/1 053/0 سازی منزوی

 <05/0P 00001/0 042/0 002/0 افراطی سازی همانند

 01/0 118/0 467/10 344/0 آگاهی ذهن

 01/0 093/0 833/11 305/0 احساسات مشترک انسانی

 

 یورز خودشفقت یریگ از انجام مدل اندازه بعد

 t مقدارکه ارزش  ییها لفهمودر مرحله اول سؤاالت و 

 ،بود( <05/0P ،96/1)کمتر از  دار یمعن ریغها   آن

 یدار یمعن زانیبا توجه به م نیبنابرا؛ حذف شدند

قضاوت در مورد خود،  یها لفهموسؤاالت مربوط به 

سؤال(  13)مجموع  یطافرا یساز و همانند یساز یمنزو

 حذف شدند.

 انسی، مقدار وارtارزش  ریاثر، مقاد بیضرا

 شده  مدل اصالح یدار یمعن انزیو م شده  نییتع

 هیگو بینشان داد که ضر یورز خودشفقت یریگ اندازه 

، 96/1از  شتری)ب tمقدار  یدار یمعن زانیدر م 17

05/0P> )یپرسشنامه بر رو یها هیگو بیضرا هیو بق 

 جی. نتادارند (>01/0P) یارمعنی داثر  یورز خودشفقت

 یریگ زهشده اندا  از برازش مناسب مدل اصالح یحاک

 .باشد یم یورز خودشفقت

 یرهایمربوط به متغ ییایو پا همگرا ییروا یابیارز

 ی، آلفا75/0 یورز خودشفقت AVEشده،   مدل اصالح

و  ییکه روا باشد یم 825/0آن  CRو  84/0کرونباخ 

 نی. همچنکند یم دییرا تأ شده  اصالحمدل  ییایپا

 ،یهذهن آگا یها لفهمو نیب ییباال یدرون یهمبستگ

با  بیبه ترت یانسان شترکبا خود و احساسات م یمهربان

914/0r= ،908/0r=  863/0وr=  یورز خودشفقتو 

 وجود دارد.

 یها لفهمو یارمعنی د جینتا ،5 جدول شماره

با  یلفه مهربانموکه  دهد یشده را نشان م  مدل اصالح

با اندازه  یذهن آگاهو  نیشتری/ ب443خود با اندازه اثر= 

 یورز خودشفقت ریاثر را بر متغ نیکمتر 314/0اثر= 

نیز خارج از  t (T values) مقادیر ارزش نیدارند. همچن

ابزار  جهیدرنت. دارند یمعنو  اشدب ( می-96/1، 96/1بازه )

 مناسب برخورداراست. یتحقیق از روایی همگرا
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 زیور شده خودشفقت  های مدل اصالح لفهمواری معنی دنتایج  :5شماره  جدول

 اریمعنی دميزان  t-value )تببين واریانس( R2 عاملی بار ورزی ها با خودشفقت لفهمورابطه 

 01/0 907/13 196/0 443/0 مهربانی با خود

 01/0 932/11 1/0 314/0 آگاهی ذهن

 01/0 405/11 123/0 352/0 احساسات مشترک انسانی

 

متقاطع و  ییبا روا یافزونگ یها شاخص

شده   متقاطع برازش مدل اصالح ییاشتراک با روا

، احساسات با خود یمهربان یبرا یورز خودشفقت

، 069/0، 198/0 بیبه ترت یذهن آگاهو  یمشترک انسان

با  یدر افزونگ یورز  خودشفقت یاست و برا 21/0

 طعمتقا ییو در اشتراک با روا 362/0متقاطع  ییروا

ها   که با توجه به مقدار مثبت آن دهد یم  را نشان 245/0

برازش خوب  انگریو ب دینما یم دییرا تأ نظر موردمدل 

 است. یورز شده خودشفقت  مدل اصالح

 

 :بحث
آزمون برازش مدل نشان داد که مدل  جینتا

مدل خوب  کیعنوان   نف را به یورز خودشفقت

 برد بکار توان ینم یورز خودشفقت یریگ اندازه یبرا

(. 10مطابقت ندارد )و همکاران  یمنموالعات که با مط

لفه قضاوت در مورد خود، مو 3لذا با حذف 

گویه  13و  یساز یو منزو یافراط  یهمانندساز

 ارمعنی د ( که24و  1،8،11،16،21،4،13،18،25،2،6،20)

 ییباال ییو روا ییایبا پا یا شده  اصالحمدل  ،نبودند

مورد خود لفه قضاوت در موکه در حذف  شد نیتدو

و  یمنموبا مطالعات  11 هیگو یارمعنی دو عدم 

 (.10مطابقت دارد )همکاران 

  مدل اصالح یها لفهمو نیب یدرون یهمبستگ

و  Neff همکاران، و یمنمو، Neff یها شده با پژوهش

Vonk ( همبستگ10،15،16همخوان است .)نیب یباال ی 

ذهن و  ی، احساسات مشترک انسان با خود یمهربان

 تواند یاسالم م نییبا توجه به آ یرانیدر جامعه ا یاهآگ

 یمهربانشفقت و   نهیدر زم ینیاز سفارشات د یناش

 نسبت به خود و همنوعان باشد.

 اند نشان دادهکه  یاریبس قاتیبا توجه به تحق

 یشتریب یشناخت از سالمت روان شتریب یافراد با مهربان

فراد در ا نیا ،رسد یم به نظر(؛ 15برخوردارند )

با  ینیکتابداران بال یتر ظاهرشوند، لذا برا جامعه موفق

 تیامر اهم نیا ،که دارند یتوجه به حرفه مهم

 .ابدی یم یدوچندان

 قضاوت در مورد یها لفهمودرک  ،رسد یم به نظر

 ها یآزمودن یبرا یساز یو منزو یافراط  یخود، همانندساز

ر مقاطع د یرسان و اطالع یکتابدار انیدانشجو یعنی

دشوار است و حداقل  ارشد یکارشناسو  یکارشناس

 شده ندارند.  حضور در مدل اصالح یرا برا ها یژگیو

شده در پژوهش حاضر با   مدل اصالح ییایپا

 ،و همکاران یمنموو همکاران،  Raes قاتیتحق

Thompson و Waltz، یهمخوانو مقامی  یرجب  

واگرا و  ییروا جینتا نی(. همچن18،17،10،6دارد )

 و ی، مومنNeff قاتیشده با تحق  مدل اصالح یهمگرا

 (.10،15،16) باشد یهمسو م Vonkو  Neff همکاران،

نبود. بر  سهیجهت مقا یا  افتهی ،موارد ریدر سا

پژوهشگران جهت  ،شود یم شنهادیپ جینتا نیا هیپا

و  یدر جامعه کتابدار یورز خودشفقت یریگ اندازه

 حاضر استفاده کنند. شده  اصالح آن از مدل انیدانشجو

پژوهش حاضر، محدود بودن  یها تیاز محدود

 یپزشک یرسان و اطالع یرشته کتابدار انیآن به دانشجو

 قاتیدر تحق شود یم شنهادیپ رو  نیا ازسطح کشور است؛ 

 .ردیگ  قرار یبررس مورددر سطح جامعه  یآت
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 ی:و قدردان تشکر
نفر  سندهینو نامه انیپا جیمقاله، برگرفته از نتا این

در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد  که باشد یماول 

به  17121701952001واحد همدان به شماره  یاسالم

. پژوهشگران مراتب سپاس خود را است دهیرس بیتصو

 ریمس نیا مودنیکه در پ یزانیعز هیدانشگاه و کل نیاز ا

 .آورد یم به عملکردند،  یهمراه
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Background and aims: Communication role in librarianship field has a considerable 

importance, especially the clinical librarian topic has been executive among these students and 

they are directly associated with medical teams. So, presentation speed of physicians' 

information needs become more important. Therefore, ability and proficiency of these students 

on communication issues become necessary more than ever. One of the factors affecting 

communication is self-compassion that makes it important to study this variable in librarianship 

and medical information students. One of the main factors that can affect the results of any 

research is conceptual model to measure variables. So, the aim of this study was codification of 

self-compassion measurement model. 

Methods: This correlational study was conducted through structural equation model and  

270 students were selected randomly from librarianship and medical information students of 

nationwide medical universities and responded to Neff self-compassion questionnaire (2003). 

Initially the model parameters were calculated using maximum likelihood estimation. Then,  

self-compassion measurement model was tested by the goodness of fitting indices. Data analysis 

was conducted by Smart-PLS software. 

Results: Preliminary results showed that due to the negative pridictor communality indices and t-

test results for the self-judgment, over identify and isolation parameters, Neff self-compassion 

measurement model did not have acceptable fitting. Internal correlation of questionnaire items 

was not significant. So, self-compassion measurement model was modified by eliminating 

aforementioned components. 

Conclusion: Self-compassion measurement model after revisions was codified and recommended 

that domestic researchers use the modified questionnaire to assess self-compassion. 
 
Keywords: Measurement Model, Self-compassion, Students, Medical universities in Iran. 


