
 

 خود به شفقت و دفاعی هایسبک اساس بر 91کووید بهداشتی هایپروتکل رعایت میزان بینیپیش 

 6فر خرمی سارا ،5پور قدم سمانه ،4حنیفی محمدسینا ،3پور صادق مریم ،2بزی میالد ،1* دریکوند میر اهللفضل

 (.مسئول نویسنده. )ایران ،آبادخرم ،لرستان دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه دانشیار، .1

 .ایران ،آبادخرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه روانشناسی، دکتری دانشجوی .2

 .ایران ،آبادخرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه روانشناسی، دکتری دانشجوی .3

 .ایران ،آبادخرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه روانشناسی، یدکتر دانشجوی .4

 .ایران ،آبادخرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه روانشناسی، دکتری دانشجوی .5

 .ایران ،آبادخرم لرستان، دانشگاه انسانی، ومعل و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه روانشناسی، دکتری دانشجوی .6

 225-236، صفحات 1441 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 21/12/1411تاریخ پذیرش:                                                   11/11/1411تاریخ وصول: 

 چکیده

ود بوده و شفقت به خ یدفاع هایمکانیسمکرونا بر اساس نقش  یبهداشت هایپروتکل تیرعا زانیم بینییشپ دف پژوهش حاضره

کشور بوده است.  هایاستاناجتماعی واتساپ و تلگرام در تمام  هایشبکهی آماری این پژوهش شامل تمامی کاربران . جامعهاست

های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان، همدان ای تصادفی از استانخوشهگیری نفر بودند که به روش نمونه 052نمونه پژوهش 

( و شفقت 3991) اندروز (DSQ) دفاعی هایسبک اسیمقها، ی میزان رعایت پروتکلها با پرسشنامهو کردستان انتخاب شدند. داده

 .نددش وتحلیلتجزیهچندگانه  ونیگرسر لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضرا وسیلهبهو  آوریجمع( 0221) نف( SCS) خودبه 

و  ارتباط منفی رنجورروانهای دفاعی رشد نایافته و ها و سبکنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان رعایت پروتکل

ایت واریانس میزان رع 0/02 طورهمین(. P<25/2معنادار و سبک رشدیافته و شفقت به خود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد )

 توانمی(. با توجه به نتایج پژوهش P <25/2) کنندمیبینی های دفاعی و شفقت به خود پیشهای بهداشتی کرونا را سبکپروتکل

 بهداشتی نقش دارند. هایپروتکلهای دفاعی و شفقت به خود در میزان رعایت نتیجه گرفت که سبک

 .خود به تشفق دفاعی، هایسبک ،39کووید بهداشتی هایپروتکل رعایت میزانکلیدواژه: 

 
 1441 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

ی بیمار تازگیبهشدند. اصلی سالمت انسان محسوب می هایاز تهدیدکنندهادوار گذشته همواره یکی  در طیواگیر  هایبیماری

ی سازمان ای یافته است. طبق گفتهی کشورهای جهان شیوع گستردهدر همه 3م حاد تنفسی یا کرونامسری جدیدی به نام سندر

اوایل اردیبهشت ) تاکنوناست.  گرفتهشکل 1سارس-بیماری مسری است که در اثر ویروس جدید کرونا 390بهداشت جهانی کووید 

میلیون نفر رسیده است. سرعت انتشار  1باختگان آن به بیش از جان میلیون نفر و 352( مجموع مبتالیان این بیماری به بیش از 3022

های تاریخ بشر نموده است. از طرفی به دلیل جدید بودن این بیماری گیریترین همهاین بیماری آن را تبدیل به یکی از خطرناک

. لذا در شرایط حاضر برای (0203، 0و ناپولیکومو، دالبون  ،رانیجیک، کاسکال) انددرمان قطعی برای آن نیافته تاکنوندانشمندان 

ی انتقال (. به دلیل شیوه0202و همکاران،  5هل ول) باشدی انتقال حائز اهمیت فراوان میپیشگیری از انتشار این بیماری، قطع چرخه

، عدنان شرین، خان) داردمهمی  ی رفتار عموم مردم در نشر و انتقال بیماری نقشباشد، نحوهاز راه تنفس می عمدتاًاین بیماری که 

ی این بیماری اثرگذار باشد شامل شستن تواند در حذف چرخهی مردم که می(. رفتارهای پیشگیرانه0202، 0کاظمی، بشیر و رابی

ی فیزیکی از سایر افراد، دست ندادن، ها و سطوح، حفظ فاصلهبرای دست ضدعفونیها با آب و صابون، استفاده از محلول دست

زوسمن، ) شودگفته می 39-های بهداشتی کوویدباشد که به این رفتارها پروتکلی خانگی میوبوسی نکردن و رعایت قرنطینهر

های بهداشتی در قطع (. با توجه به نقش و اهمیت رعایت پروتکل0202، 8و نوشاد فیصل ؛ خان، فهد، شاه،0202، 7چاوز، گاتومورتا

بر  رمؤثرسد. در بین عوامل ها توسط افراد ضروری به نظر میدر میزان رعایت پروتکل ثرگذارای بیماری، شناسایی عوامل چرخه

مانند عوامل زیستی و ) عواملسایر  چراکهاز اهمیت خاصی برخوردارند؛  شناختیروانهای بهداشتی، عوامل رعایت پروتکل

کنند ( بیان می0202) 9ذر کند. در همین راستا وو و مک گوگانفرد به دنیا و مسائل گ شناختیروانی نگاه اجتماعی( باید از دریچه

ترس از مرگ، ترس از بیماری، اختالل در کارهای روزمره، ممنوعیت عبور و  مانندگیری و اثرات آن )که بروز و شیوع این همه

کند؛ که اضطراب اب زیادی مواجه میرا با اضطر هاآنکند و شدن روابط اجتماعی( سالمت روان افراد جامعه را تهدید میمرور و کم

عنوان  با هاآنبسیاری از رفتارهای غیرانطباقی و ناسازگارانه که فروید از  شناسیسببتواند در ی با آن میی مواجههزیاد و نحوه

 (. 3191 ، به نقل از ابوالقاسمی، ابراهیمی و نریمانی و اسدی،0225 33کوری) باشدکند دخیل یاد می 32های دفاعیمکانیسم

                                                           
1 Corona 
2 Covid-19 
3 Corona-Sars 
4 Rajnik, Cascella, Cuomo, Dulebohn & Napoli 
5 Hellewell 
6 Adnan Shereen, Khan, Kazmi, Bashir & Rabeea 
7 Zusman, Chavez & Gattamorta 
8 Khan, Fahad, Shah, Faisal & Naushad 
9 Wu & McGoogan 
10 Defense mechanisms 
11 Corey 
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 ثیرگذاریتأ قاز طری تعارضاتی و به حداقل رساندن گیم خودکار هستند که برای کاهش ناهماهنظهای دفاعی فرایندهای تنانیسمکم 

های نیککهای دفاعی تانیسمکاظهار داشت که م توانمی دیگرعبارتبه. (3199)احمدی، شوندمی کاربردهبه کنندهادراکبر درک 

خود و  حفظ تصویر ،مقابله با واقعیت ،ت از خود در برابر تجربه کامل از وضعیت بدفظند که افراد برای محاهست شناختیروان

 ایعوق سازوکارهای دفاعی راهی برای سازش با . عالوه بر این(0230 ،3نتوایال) کنندمیده استفا هاآناز  روانیهای ارکاهش فش

میهمه قرار  یمورداستفادههای دفاعی مانیزکمچه  رگا(. 0230، 0فیست) نکنده ت و ناکامی را تجربکسیند است تا فرد شاناخوش

 صورتبه(. وقتی فردی 3199 شوند )احمدی،منجر به رفتارهای غیرانطباقی می ناپذیرانعطافو  ازحدبیشصورت استفاده در  گیرند،

یک  صورتبهها برای او آن مکانسیم نوعیبهفاده کند و های دفاعی بخصوصی استو بسیار زیاد، از مکانیسم یا مکانیسم ناخودآگاه

ی برای لمتغیر اص کند،غالبی را که هر شخص استفاده می یفروید سبک دفاعبه آن سبک دفاعی گویند.  دربیایندعادت و سبک 

 است ییدشدهأهای پژوهشی تبرحسب یافتـه این فرضیهکـه  دانستو میزان سازش یافتگی می شناسیآسیبشـناخت شـخصیت، 

(. 3991، 1اندروز) کردهای دفاعی را به سه سبک رشد یافته، رشد نایافته و نوروتیک تقسیم (. اندروز مکانیسم0238بشارت، )

 نوع کنش ممکن برحسب، دارندعهدهمختلف اضطرابی بر  هایشکلحفاظت از من را در مواجهه با  مسئولیتدفاعی که  هایسبک

مواجهه انطباقی، بهنجار،  هایشیوه منزلهبه(. سبک دفاعی رشد یافته 3199یا ناکارآمد باشند )بردبار،  کارآمدو  نابهنجاراست بهنجار یا 

، اندروز) هستندهای مواجهه غیرانطباقی و ناکارآمد های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوهشوند. سبکمحسوب می کارآمدو 

های دفاعی، از طریق اثرگذاری بر چگونگی ادراک رویدادهای تهدیدکننده بر د که این سبکتوان بیان کرطور میاین درواقع(. 3991

فشارهای  و 39-گیری کووید(؛ در همین راستا در شرایط همه3990وایلنت، ) گذارندواکنش فرد نسبت به واقعیت بیرونی اثر می

ر ادراک فرد از شرایط موجود اثر گذاشته، طوری که فرد واقعیت تواند بهای دفاعی نوروتیک و رشد نایافته میروانی همراه آن، سبک

در این موضوع را )که همان  کارآمدی اهای مقابلهتواند راهمی شدهتحریفطور که هست درک نکرده و این درک موجود را آن

 یدفاع هایمکانیسمه اضطراب و تحت عنوان رابط پژوهشی توان بهمیرابطه  نیدر ا های بهداشتی است( مختل کند.رعایت پروتکل

نشان  جیانجام شد و نتا( 3199) یتوسط جعفر اشاره کرد کهکرونا  روسیو یبه بخش غربالگر کنندگانمراجعهبا سالمت روان در 

 تباطار افتهید شر یفاعد یاهسمیمکان و اضطراب نی، بارمعناد و مثبت تباطار افتهنایشد ر یفاعد یهاسمیمکان و اضطراب نیب که داد

 و یمنف تباطار انور سالمت و اضطراب نیب و ارمعناد و مثبت تباطده ارآزانور یفاعد یهاسمیمکان و اضطراب نی، بارمعناد و یمنف

 با اضطراب یدفاع یهاسمیانواع مکان کارگیریبه رابطه یتحت عنوان بررس پژوهشی همچنین. (3199،ید )جعفرارد جودو ارمعناد

با  های نوروتیک و رشدنایافته با اضطراب کرونا همبستگی مثبت، وسبک دادنشان  جینتا کهکرونا توسط بردبار انجام شد  یماریب

ر کنار آمدن فرد با های دفاعی مفاهیم دیگری نیز دعالوه بر مکانیسم (.3199. )بردبار، سبک رشد یافته همبستگی منفی دارد

رود مفهوم جدید هم به شمار می نسبتاً ای که سازه هاآنترین . یکی از مهمانددخیلهای مضطرب کننده و دشوار هیجانی موقعیت

                                                           
1 Vaillant 
2 Fist 
3 Andrews   
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های خود؛ این سازه شامل ها و نقص، به معنای پذیرش شکستشناختیروانای است است. شفقت به خود سازه 3شفقت به خود

در مقابل  0و اشتراکات انسانی 5در برابر همانندسازی افراطی 0هوشیاری، به1در برابر قضاوت کردن خود 0ربانی با خودمه یمؤلفهسه 

خود   هایها و ناتوانیتوان گفت شفقت خود مستلزم سازگاری فعاالنه، قبول کردن کاستیمی درواقع(. 0221، 8نف) باشدمی 7انزوا

(. با اینکه داشتن 0239، 9کلیر، گلوملی و کانر) باشدهای دشوار و ناراحت کننده میت در موقعیتو آگاهی نسبت به افکار و هیجانا

نامهربانانه و قضاوت گرایانه با خود برخورد نماید در تناقض است،  صورتبهاحساس شفقت خود، در ظاهر با این قضیه که فرد 

کامل  طوربهرا  هاآنکردن و رد شدن از کنار نواقص خود  پوشیچشم جایبهشفقت خود به آن معنی است که فرد  درواقعاما 

، شفقت خود به معنای آگاهی از درد و رنج حاضراست، به این معنی که دیگرعبارتبه ؛(0231، 32نف و جرمر) دهدقرار  موردتوجه

دد  تا احساسات منفی در شرایط گر(. بلکه صرفاً تالش می0230، 33نه در آن غرق شد و نه آن را نادیده گرفت )نف و کاستیگن

واقع شوند، که این پذیرش به فرد کمک  موردپذیرشمشفقانه  صورتبهکرونا(  گیریهمهمانند ترس و اضطراب در ) هیجانیسخت 

ر (. د0235نف، ) کندای بهتری برای برخورد با موقعیت دشوار  موجود اتخاذ های مقابلهکند واقعیت را بهتر درک کرده و راهمی

( در پژوهشی اثربخشی شفقت خود باال را در تحمل ابهام و اضطراب مرگ 3198همین راستا بهاروندی، کاظمیان و رشیدی )

با آن حائز  مؤثری های مقابلهو اتخاذ شیوه 39-کووید گیریهمهتواند در شرایط اند؛ که این ظرفیت تحمل میسالمندان نشان داده

ناسالم  هایانکار و نادیده گرفتن شرایط موجود یا اتخاذ شیوه جایبهانایی تحمل اضطراب را دارد، فردی که تو چراکهاهمیت باشد. 

ی بلههای مناسبی را برای مقاتواند درد و رنج حاضر را بدون اینکه در آن غرق شود بپذیرد و روشبرای مقابله با آن می زنندهآسیبو 

ی هیجان، بهزیست ای، تنظیمهای مقابلهتوان به  ارتباط شفقت خود با سبکن راستا می(. در همی3990وایلنت، ) گیردبا آن به کار 

؛ 3190؛ ورعی، مومنی و مرادی، 0230و همکاران،  31؛ دیدرچ3997، 30اشاره کرد )برنر و سالووی شدهادراکو استرس  شناختیروان

 . (3198هاشمی و عینی، 

های بهداشتی در تعداد میزان رعایت پروتکل انکارغیرقابلو اهمیت مستقیم و  39-یدبا توجه به بروز، شیوع و تداوم بیماری کوو

های روتکلعدم رعایت پ چراکهرسد؛ باختگان این بیماری، یافتن عوامل دخیل در این قضیه بسیار ضروری به نظر میمبتالیان و جان

ند. کرا با خطر جدی مواجه می اندارتباطه به نحوی با وی در ی کسانی کزندگی خود فرد، بلکه همه تنهانهبهداشتی این بیماری 

                                                           
1 Self-campassion 
2 self-kindness 
3 self-judgment 
4 mindfulness 
5 over-identification 
6 common humanity 
7 isolation 
8 Neff 
9 Cleare, Gumley & Connor 
10 Neff & Germer 
11 Neff & Costigan 
12 Brenner & Salovey 
13 Diedrich 
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افراد نشان دهد. با بررسی  وزندگیحفظ جان  بساچهرا در سالمت جسمانی و  شناختیروانتواند اهمیت متغیرهای این موضوع می

 ته است. لذا محقق به دنبالهای بسیار کمی در این رابطه صورت گرفاهمیت موضوع، پژوهش رغمعلیی داخلی و خارجی پیشینه

 های بهداشتی ارتباط دارند؟های دفاعی و شفقت خود با میزان رعایت پروتکلآن است تا مشخص کند که آیا سبک

 روش پژوهش

انجام  39 -ی مقطعی در زمان شیوع بیماری کویدتحلیلی از نوع همبستگی است  که به شیوه -پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی

کشور بوده است.  هایاستاناجتماعی، واتساپ و تلگرام در تمام  هایشبکهماری این پژوهش شامل تمامی کاربران ی آشد. جامعه

 3022 ماهاردیبهشتای تصادفی در خوشه گیرینمونههای تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان، همدان و کردستان به روش استان

 مورداستفادهپژوهش  وتحلیلتجزیهپرسشنامه کامل شده در  052ایتاًنهتکمیل کرده و  را هاپرسشنامهنفر  122انتخاب شدند. تعداد 

 مورداستفادهی هاپرسشنامهقرنطینه بودن مردم و پراکندگی جمعیت به جهت مسری بودن بیماری کرونا،  این پژوهشدر قرار گرفت. 

در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا  و تلگرامهای واتساپ الکترونیکی طراحی و لینک آن در گروه صورتبه

جهت ورود به پژوهش داشتن هجده سال  موردنظرهای معیاربا مراجعه به لینک مربوطه نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند. 

 5عدم تکمیل بیش از  و بودن مخدوش پژوهشخروج از  هایهای مذکور در نظر گرفته شد. مالکاز استان دریکیسن و سکونت 

 در این پژوهش توسط پاسخگویان و همچنین عدم تمایل به پاسخگویی در هر قسمت از پرسشنامه بوده است. سؤاالتدرصد 

مذکور  هایپرسشنامهاست.  قرارگرفته مورداستفادهدموگرافیک، شامل جنسیت، سن، تحصیالت  هایویژگی، به همراه هاپرسشنامه

های دفاعی اندروز سوالی( سبک 02)سوالی(، مقیاس  02) کروناهای بهداشتی در زمان شیوع رعایت پروتکل امهاز: پرسشن اندعبارت

 (.0221) نفشفقت به خود  (سوالی 00)(، مقیاس 3991) همکارانو 

 پژوهش ابزار 

سوال بود که توسط  02 ینا حاوکرو وعیدر زمان ش هاپروتکل تیرعا زانیپرسشنامه م (:0011) هاپروتکل تیرعا زانیپرسشنامه م

با  ستیولوژیدمیتوسط سه روانشناس، دو متخصص بهداشت و دو اپ شدهطرح سؤاالتصورت  که  نیاست. به ا شدهساختهمحقق 

مبتال شوم.  روسیکرونا و یمارید است که من به بیبع -3پرسشنامه عبارت بودند از: نیا سؤاالتقرار گرفت.  تائیدمورد  ینمره عال

از ابتالء به  یریشگیپ یمعتقدم برا -1در مدت کوتاه منجر به ابتالی افراد زیادی از جامعه شود. تواندمی روسیکرونا و یماریب -0

محافظت از خود در برابر  کنممیاحساس  -0انجام داد.  تدقبهمقابله با کرونا را  یستاد مل یبهداشت یهاهیتوص دیکرونا با یماریب

مکرر دست با  یشستشو -0کنم. یو دهان اجتناب م ینیها، بنشسته با چشم یهااز تماس دست -5.است گیروقت روسیکرونا و

در صورت در دسترس نبودن آب و صابون  -7شود. یم روسیاز کرونا و یریشگیمنجر به پ هیثان 02آب و صابون حداقل به مدت 

از کرونا  یریشگیباعث پ ،تجهیزاتکردن سطوح و  ضدعفونی -8. نمکیها استفاده مکردن دست زیتم یبرا کنندهیضدعفوناز مواد 

 -32نم. ک ضدعفونیشان، دستانم را با آب و صابون شسته و یلو وسا مارانیتوانم پس از هر بار تماس با بیم -9شود. یم روسیو

 یمعتقدم استفاده از ماسک برا -33اجتناب کرد.  دیبا گرانیدست دادن با د خصوصاً گرانیدبا  یکیزیمعتقدم از هرگونه تماس ف
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در صورت  -31مداوم از ماسک استفاده کنم.  طوربهکار  طیتوانم در محیم -30کرونا مؤثر است.  یماریاز ابتالء به ب یریشگیپ

 راهم شودفرصتش ف کهیدرصورت ،یعالمت گونههیچنداشتن  باوجودکرونا او مثبت بوده است   یماریب شیکه آزما یتماس با فرد

 -35کنم. یم تیرا رعا یماریمشکوک به ب ایمتر را از افراد بیمار و  میو ن کیفاصله حداقل  -30هستم.  شیبه انجام آزما لیما

من وقتی به  -30کنم.  تناباج دیبا یمراسم مذهب م،ی، ترحجنازهتشییع ،یمانند مراسم عروس یدر تجمعات بزرگ حضور ازمعتقدم 

 تیبا محدود -38. شوندکرونا مبتال  روسیبه وممکن است  زیمن ن کانینزد-37. شوممیکنم، نگران فکر می روسیکرونا و یماریب

 یمعتقدم نظارت بر اجرا -39موافق هستم.  یربومیغ یهاپالک یبرا یو مسافرت به نقاط قرمز و نارنج یشهرتردد شبانه درون

ونقل حمل جیرا یهامعتقدم تمام روش -02. ردیگیانجام م یونقل عمومحمل ستمیکرونا در س یماریمرتبط با ب یهاپروتکل

 ایدرجهپنج اسیها در مقهستند. پاسخ نیخطرآفر روسیکرونا و یماریازلحاظ انتقال ب مایقطار و هواپ ،یتاکس بوس،ینیاتوبوس، م

 قرار گرفت. موردسنجشموافق(  کامالً، موافق، و نظربیمخالفم، مخالفم،  کامالًاز ) سؤاالت یتمام یبرا کرتیل

اندروز و  یدفاع هایسبک (یسوال 02) اسیپژوهش از مق نیا در(: 0991) اندروز( DSQ) 0اندروز یدفاع هایسبک اسیمق

 3991توسط اندروز در سال  یدفاع یهاسبک اسیاست. مق شدهاستفادهکرده،  یابیآن را اعتبار (3193) زادههمکاران که احتشام 

 افته،یو سه بعد رشد است سوال  02 یپرسشنامه دارا نیاست. ا شدهتدوینو  یدر افراد طراح یدفاع یهاسنجش سبک منظوربه

 موافقم( به سنجش کامالًمخالفم تا  کامالًاز ) کرتیل اینه درجه فیبر اساس ط کند.می گیریاندازهرا  افتهیو رشدنا کینوروت

برآورد  80/2پرسشنامه  نیدر پژوهش احتشام زاده و همکاران برای ا شدهمحاسبهپردازد. ضریب آلفای کرونباخ یم یدفاع یهاسبک

که نمره فرد از  یدفاع یها زمیاز مکان در هریک، آوردمیبه دست  38تا  0 نیب اینمره یدفاع یهازمیاز مکان  کی. فرد در هر شد

با  سهید مقاو مور شدهمشخصت فرد در هر سبک نمرا یکل نیانگیاست م یدفاع زمیمکان آن ازاستفاده فرد  یشود به معن شتریب 32

را در  نیانگیم نیکه باالتر شودمیدر نظر گرفته  یخاص یسبک دفاع یدارا یفرد قرارگرفته گرید هایسبکدر  آمدهدستبهنمرات 

 .ورد شده است/. برآ70پرسشنامه  نی( برای ا3991توسط اندروز ) شدهمحاسبهباشد. ضریب آلفای کرونباخ  داشته موردنظرسبک 

آن  ینف که خسرو ی( خود شفقت ورزیسوال 00) اسیمق پژوهش حاضر از در (:2111) نف (SCS) 2شفقت  به خود اسیمق  

 (، شفقت به خود راشهیهم تقریباًهرگز تا  تقریباً) ایدرجهپنج کرتیل فیط کیبا  اسیمق نیاست. ا شدهاستفادهکرده،  یابیرا اعتبار 

ر انزوا؛ در براب یحس اشتراکات انسان؛ برابر قضاوت خود رخود د اب ی: مهرباندوقطبی اسیسه مق یه داراپرسشنام نی. اسنجدمی

و همکاران  یدر پژوهش خسرو شدهمحاسبهکرونباخ  یآلفا بیاست. ضر یافراط همانندسازی( در مقابل اهیآگذهن) بهشیاری

 آمدهدستبهنمره  زانیبود که هر چه م 312و حداکثر  00ممکن  ازیامتاست. حداقل  شدهمحاسبه/. 80پرسشنامه  نیا ی( برا3190)

. باشدمی شتریب یخود شفقت ورز زانیبود م ترنزدیک 312به  آمدهدستبهکمتر و هرچه نمره  یخود شفقت ورز زانیکمتر بود م

 است. شدهگزارش90/2پرسشنامه  نیا ی( برا0221توسط نف ) شدهگزارشکرونباخ  یآلفا

 

                                                           
1 Defense Styles Questionnaire 
2 Self-compassion Scale 
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 هاهیافت

 است. شدهارائهاسمیرنوف -های توصیفی و نتایج آزمون کولموگروفیافته 3در جدول 

 نرمال بودن هیفرض یبررس .0 جدول

 سطح معناداری آماره آزمون انحراف معیار میانگین 

 083/2 501/2 00/0 37/05 بهداشتی هایپروتکلرعایت 

 020/2 007/2 83/3 20/11 سبک دفاعی رشدیافته 

 337/2 210/3 39/1 30/320 دفاعی رشد نایافتهسبک 

 100/2 018/2 28/3 77/09 یرنجورروان

 558/2 190/2 00/3 01/78 شفقت خود

صفر  هیلذا فرض باشدمی 25/2از  شیب رها،یمتغ یبرا یاز آن است که سطح معنادار یحاک رنفیاسم-آزمون کولموگروف جینتا

 .نرمال بودن توزیع متغیرهاست که نشانگر (p-value >25/2) گرددمی تائیدآزمون مذکور 

فقت به خود و ش (رنجورروان، رشدنایافته و افتهیرشد) دفاعیهای سبک با یبهداشت یهاپروتکل تیرعا نیب رسونیآزمون پ جینتا

 :آمده است 0در جدول 

 دهای دفاعی و شفقت به خوسبکی، بهداشت هایپروتکل تیرعا نیب رسونیآزمون پ .2جدول

 پیرسون آزمون
 بهداشتی هایپروتکلرعایت 

 داریسطح معنی ضریب پیرسون

 222/2 130/2 سبک دفاعی رشدیافته

 222/2 -515/2 سبک دفاعی رشدنایافته

 222/2 118/2 رنجورروانسبک دفاعی 

 222/2 100/2 شفقت به خود

 افتهیدرش یو سبک دفاع یبهداشت یهاپروتکل تیعار نیشود ضریب همبستگی پیرسون بمالحظه می 0که در جدول  گونههمان

(، با سبک دفاعی 222/2) داریمعنیسطح  و( -515/2) رشدنایافته(، با سبک دفاعی 222/2) داریسطح معنی( و 130/2) برابر

متر از شده است که ک( 222/2) داریمعنیسطح  و( 100/2) خود(، شفقت به 222/2) داریمعنیو سطح  (-118/2) رنجورروان

 دارد. جودو یرابطه معنادار افتهیرشد یبا سبک دفاع یبهداشت هایپروتکل تیرعا نیب نیبنابرا؛ است 25/2

ه شد بهداشتی، از تحلیل رگرسیون چندگانه خطی کمک گرفت هایپروتکلبر میزان رعایت  متغیرهای تحقیق تأثیربرای یافتن میزان 

 ت:آمده اس 1که خروجی مدل رگرسیون در جدول 

 . نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه1جدول

 داریسطح معنی t تأثیرمیزان  ضرایب 

 222/2 508/7 - 17/02 مقدار ثابت

 200/2 009/0 005/2 101/2 سبک دفاعی رشدیافته 

 222/2 710/1 -207/3 -190/2 سبک دفاعی رشد نایافته

 222/2 107/0 -015/2 300/2 یرنجورروان

 222/2 000/0 079/3 019/2 شفقت خود

 R R2 F sig ونیمدل رگرس

770/2 020/2 008/80 222/2 
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سازد باشد که مشخص میمی 𝑅2=020/2است و ضریب تبیین  770/2، ضریب رگرسیون این مدل برابر آمدهدستبهمطابق نتایج 

باشد که از لحاظ آماری این مدل تحلیل ( می21/2) F داریمعنیکند. سطح درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می 0/02این مدل  

کمترین  (207/3) قدارکاهشی و با م صورتبهمربوط به سبک دفاعی رشد نایافته،  تأثیرکند. بیشترین میزان می تائیدرگرسیون را 

 .باشدمی 005/2افزایشی و با مقدار  صورتبهمربوط به سبک دفاعی رشدیافته،  تأثیرمیزان 

 گیرینتیجهبحث و 

رشد یافته، رشد نایافته و ) دفاعیهای بهداشتی با سبک هایپروتکلهدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میزان رعایت 

ه، ارتباط دفاعی رشد یافت های اول، دوم و سوم این پژوهش مبنی بر ارتباط مستقیم سبک( و شفقت به خود بود. فرضیهرنجورروان

افته در راستای شد. این ی تائیدهای بهداشتی با میزان رعایت پروتکل رنجورروانط مستقیم سبک معکوس سبک رشدنایافته و ارتبا

های ی واکنش افراد در موقعیتو نحوه شناختیروانهای دفاعی با متغیرهای مختلف اند سبکهایی است که نشان دادهپژوهش

(. در همین راستا یعقوبی و 0239؛ گیسب و همکاران، 0203ابی، ؛ والکر و مک ک3199بردبار و کاوه، ) دارندزا ارتباط تنیدگی

های بهداشتی را بیشتر از تری دارند، پروتکلهای دفاعی پخته( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند افرادی که سبک3199) همکاران

ای هانایی مدیریت آن با سبککنند. همچنین شدت اضطراب کرونا و توتر دارند رعایت میهای دفاعی ناپختهافرادی که سبک

توجه به اینکه  با (.3199نوروتیک و رشدنایافته همبستگی مثبت، و با سبک رشد یافته  همبستگی منفی دارد )بردبار و کاوه، 

 توان این(، می0203مک کابی و والکر، ) آوردتوان یکی از عوامل محافظتی طی پاندمی کرونا  به شمار های دفاعی را میمکانیسم

ت تری استفاده کند، اضطراب خویش را بهتر مدیریتر و سالمهای پختهیافته را به این صورت تبیین کرد که هرچه فرد از مکانیسم

ها نقش محافظتی کند و در نتیجه مکانیسمتری برای روبرو شدن با اضطراب و خطر موجود اتخاذ میهای منطقیکرده و راه حل

ابد و یی وی کاهش میتری استفاده کند، میزان آگاهی هشیارانههای ناپختهبه عبارتی هرچه فرد دفاع کنند.خویش را بهتر ایفا می

فردی که از دفاع همه  مثالعنوانبه(. 0220، 3برد) دهدواقعیت را بیشتر تحریف کرده و قادر نیست متناسب با موقعیت واکنش نشان 

کند خودش به این احساس می 39بیند. در نتیجه در رویارویی با کوویدها مصون میکند خود را در برابر آسیباستفاده می 0توانی

از دفاع  کند. یا فردی کههای بهداشتی این بیماری احساس نمیگردد؛ بنابراین ضرورتی برای رعایت پروتکلبیماری مبتال  نمی

رد ممکن است خطر بیماری یا حتی وجود آن را انکار کند. زا را نداکند و توان رویارویی با واقعیت آسیباستفاده می 1بدوی انکار

اقعیت را  تواند وکند میسازی، دلیل تراشی و اخالقی سازی استفاده میهای رشدیافته مانند عقالنیاز سوی دیگر وقتی فرد از دفاع

طور که واقعًا هست از آن را آن تواند بیماری و خطرات ناشیکه وجود دارد و در جریان است درک کند. پس بهتر می گونههمان

 (.3195قربانی، ) کنددریافت 

                                                           
1 Brad  
2 Omnipotence 
3 Denial 
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های بهداشتی با سطوح شفقت به خود ارتباط شد و نشان داد که میزان رعایت پروتکل تائیدی چهارم پژوهش حاضر نیز فرضیه

به عنوان یک عامل محافظتی برای تواند خود میبهشفقت 39گیری کووید مثبت دارد و این نکته بیانگر این است که در روزهای همه

های بهداشتی است که نقش مهمی در پیشگیری از ای از  این نوع مراقبت به شکل رعایت پروتکلمراقبت از سالمت باشد که نمونه

مت الو با پیامدهای مثبت برای ارتقای س شدهمطرحمهم سالمت روان  یمؤلفهعنوان یک خود بارها بهبهشفقت درواقعآسیب دارد. 

 (.0239؛ ژانگ و همکاران، 0231؛ نف و براتوس، 0229در زندگی همراه بوده است )گرمر، 

در همین راستا نتایج یک فرا تحلیل نشان داد که شفقت به خود با درگیر شدن افراد در رفتارهای بهداشتی، نظارت و پایش سالمت 

(. این یافته همسو با نتایج تابمن و 0239بت دارد )بیبر و الیس، ارتباط مث هاآنخود و تنظیم کردن رفتارهای مرتبط با سالمتی 

(؛ مارش و همکاران، 0239(؛ فراری و همکاران، )0239(؛ کلی یر و همکاران، )0239(؛ ویلسون و همکاران، )0202)همکاران، 

خود سالمت روان افراد را  ( است که نشان دادند سطوح شفقت به0237و همکاران، ) کربی (؛0238و همکاران، ) ژانگ (؛0238)

مسو با این یافته ه همچنینبخشد و با کاهش پیامدهای منفی مثل اضطراب، افسردگی، آشفتگی و استرس همراه است؛ بهبود می

( است که نشان دادند شفقت به خود ارتباط مستقیمی با 0203( و آندل و همکاران، )0203لو، )نتایج پژوهش نگوین و هوانگ

 کند.عمل می 39ن دارد که به عنوان یک منبع مهم محافظتی در دوران شیوع کووید بهزیستی روا

ه با عدم اینترنتی بود ک صورتبههای این پژوهش استفاده از پرسشنامه با توجه به شرایط موجود در زمان پاندمی کرونا از محدودیت

 شدهنتخابابه دلیل اینکه نمونه فقط از میان کاربران اینترنتی  و بروز ابهاماتی برای شرکت کنندگان همراه بود. سؤاالتدرک محتوای 

های های دفاعی و شفقت به خود در رعایت پروتکلاست در تعمیم به سایرین باید احتیاط گردد. همچنین با توجه به اهمیت مکانیسم

ط با ین متغیرها با سایر متغیرهای مرتبگردد ارتباط اجسمانی است، پیشنهاد می سالمتبهبهداشتی که یکی از متغیرهای مربوط 

توان با توجه بیشتر به های بعدی میی این پاندمی یا پاندمیهای آتی مدّ نظر قرار گیرد. در ادامهسالمت جسمانی در پژوهش

 و ابتالی بیشتر افراد جلوگیری کرد. ومیرمرگاز  شناختیروانمتغیرهای 

 منابع

 و میمستق اءیبخش اح راتیتعم د،یکارکنان تول یدفاع هایمکانیسم سهی(. مقا3193) روین؛ پاشا، رضا.احتشام زاده، پ 

  .11-03(: 00)7 ،ینو در روانشناس هاییافته .شرکت فوالد خوزستان یکارکنان امور ادار

 ابهام واثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانایی تحمل (. 3199) .ه، هارون رشیدی ؛ک، کاظمیان مقدم ؛ب، بهاروندی 

  .00-31(، 3)0 ،نشریه روانشناسی پیری .اضطراب مرگ سالمندان

 ،ارمغان دفاعی با اضطراب بیماری کرونا.  هایمکانیسمانواع  کارگیریبه(. بررسی رابطه 3199) کاوه، م. ؛ف تابع بردبار

  .81-73، 00، دوره دانش

 1 ،شناختیروان یو مدل ها هاروش. شفقت خود اسیمق سنجیروان تیکفا .(3190م.) ابنده،ی ؛م ،یصادق ؛ص ،یخسرو 

(31)، 59-07.  
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 الی. ی و فشار مرنجورروانینی بهداشت روانی بیکاران از متغیر های رضایت منزلت شغلی و ب (. پیش3180) .عریضی، ح

 . 15-00، 1(8) فصلنامه رفاه اجتماعی،

 انتشارات ارجمند تهران: ،(3190) سیگارودیلیقی ترجمه عنایت خ .هم آفرینی تغییرکتاب  (.0232.) فردریکسون، ج. 

 .کتاب از خط تا مثلث تعارض. تهران: بینش نو.(. 3195) قربانی، ن 

 ،(. استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی، خود دلسوزی و سرسختی 3198). س عینی، ؛ز هاشمی

   .099-089 ،(0)5 ،روانشناسی پیری. شناختیروان

 ،رد شفقت ورزی خود و دینداری اساس بر شناختیروان بهزیستی بینی(. پیش3190آ.) مرادی، و؛ خ ،مومنی ؛پ ورعی 

 . 50-05، 1(3) .پیری روانشناسی. سالمندان

 ،نقش خود انگاره و مکانیزم های دفاعی در پیشبینی عالیم اختالل اضطراب جدایی در    (.3199.)موالیی، م ؛میکایلی ن

  50-01، 30(3) ، شناختیروانمطالعات . نشجوییبزرگسالی در جمعیت دا

 بهداشتی با  هایپروتکلرابطه بین رعایت  تعیین (.3199.)موسی الرضایی، م ؛م ظفر، ؛، حپیروی ؛صادقی، م ؛یعقوبی، ح

 ،39 - اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید. 39 -دانش کرونا، راهبردهای مقابله ای، سالمت روان و استرس بیماری کووید
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