Journal of Applied Psychological Research

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

2021, 12(2), 211-228

1400, 12)2(, 211-228

Institute of Psychology and Educational Sciences

مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

Faculty of Psychology and Educational Sciences

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

University of Tehran

دانشگاه تهران

(DOI): 10.22059/japr.2021.319681.643770

نقش میانجی خودشفقتورزی در رابطۀ میان حمایت اجتماعی ادراکشده و تأثیر رویداد
19-قرنطینۀ اجباری خانگی مبتالیان به کووید
The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between
Perceived Social Support and the Impact of Home Quarantine for
Patients with Covid-19
Azra Zebardast

*

Sajjad Rezaei

**

Mona Sharifnia

***

عذرا زبردست
سجاد رضائی
منا شریفنیا

چکیده

Abstract

 بررسی نقش میانجی خودشفقتورزی در رابطۀ میان،هدف پژوهش حاضر
This study aims to examine the mediating role of self-compassion
حمایت اجتماعی ادراکشده و تأثیر رویداد قرنطینۀ اجباری خانگی در مبتالیان
in the relationship between perceived social support and the
مقطعی از نوع- این مطالعه بنیادی و روش آن توصیفی. است19-به کووید
impact of a forced home quarantine event for patients with Covid19. This study is basic, descriptive, cross-sectional, and
 سال به باالی مبتالبه18  جامعۀ آماری را زنان و مردان.همبستگی است
correlational. The statistical population consists of men and
 از. با الزام به گذراندن قرنطینۀ خانگی در سراسر کشور تشکیل دادند19-کووید
women aged 18 and over with Covid-19 who were undergoing
 نمونه به روش غیراحتمالی هدفمند برای تدوین الگوی240 ،میان این افراد
home quarantine nationwide. From these individuals, 240 samples
 همزمان با1399  دیماه سال، زمان اجرای پژوهش.ساختاری انتخاب شدند
were selected for a structural model using the purposive
nonprobability method. The time of implementation of the study
 فرم کوتاه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش.موج سوم ابتال در ایران بود
was January 2021, coinciding with the third wave of the disease in
 مقیاس تجدیدنظرشدۀ تأثیر رویداد،)SCS-SF( مقیاس خودشفقتورزی
Iran. The instruments were the Short Form of Self-Compassion
.) بودندMSPSS( ) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشدهIES-R(
Scale (SCS-SF), the Revised Event Impact Scale (IES-R), and the
 پرسشنامهها بهصورت برخط تنظیم و از طریق فضای،برای جمعآوری اطالعات
Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS). To
collect information, questionnaires were created online and sent to
 در تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب.مجازی برای شرکتکنندگان ارسال شد
participants through cyberspace. Data was analyzed using Pearson
22
 با نسخۀ،همبستگی گشتاوری پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری
moment correlation coefficient and structural equation modelling
 و برای آزمون معناداری مسیرهای غیرمستقیم ازAMOS  وSPSS نرمافزار
technique with SPSS version 22 and AMOS software, and to test
the significance of indirect paths, bootstrap analysis was used
 نتایج.) استفاده شد2008( تحلیل بوتاستراپ در برنامۀ ماکرو پریچر و هایز
according to Macro Preacher and Hayes (2008). The results
حاکی از معناداری نقش میانجی خودشفقتورزی در رابطه میان حمایت اجتماعی
showed the significance of the mediating role of self-compassion
 نتایج.)p>0/01( ادراکشده و تأثیر رویداد قرنطینۀ خانگی در مبتالیان بود
in the relationship between perceived social support and the
پژوهش حاضر نشان میدهد خودشفقتورزی میتواند برای اثر سازنده و اثر
impact of the home quarantine event on patients (p<0.01). The
results indicated that self-compassion could mediate the
مطلوب حمایت اجتماعی در کاهش عوارض قرنطینه نقش میانجی ایفا کند؛
corresponding effect of social support to reduce the impact of
،19-بنابراین الزم است متخصصان بهداشت و درمان حوزۀ پاندمی کووید
home quarantine. Therefore, health professionals should prescribe
دستورالعملهای مرتبط با خودشفقتورزی را بهمنظور خودمراقبتی روانی برای
self-compassion guidelines for psychological self-care to all
people, especially the ill, during the Covid-19 pandemic.
.عموم افراد و مبتالیان تجویز کنند
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مقدمه
سارس4

در دو دهۀ گذشته تا امروز ،سه نوع کروناویروس 1سبب همهگیری 2و دنیاگیری 3حاد تنفسی شدهاند.
در سال  ،2003مرس 5در سال  2012و کووید 619-در سال  ،2019کرونا ویروسهایی هستند که الزامات
بهداشتی و رفتاری خاصی را برای افراد و سیاستهای کالن جوامع تعیین کردهاند .با مشاهدۀ موارد ذاتالریه
ویروسی در ووهان چین در  31دسامبر  ،2019کروناویروس با ویژگیهای جهشیافته و جدیدتر از سارس،
شناسایی و نیز بهدلیل شناسایی آن در سال  ،2019در  21فوریۀ  ،2020به کووید 19-نامگذاری شد (سازمان
بهداشت جهانی .) 2020a ،7از زمان ظهور این بیماری تاکنون ،جوامع راهبردهای متفاوتی را برای مقابله با
واگیری آن مطرح و آزمون کردند؛ از جمله شستوشوی مداوم دستها با صابون یا ضدعفونیکردن آنها با
الکل ،حرارتبخشی به مواد غذایی پیش از مصرف ،تعطیلی مراکز آموزشی ،محدودیت روزهای حضور و تعداد
کارکنان در محیط کار ،محدودیت ساعات تردد شهری ،لزوم رعایت فاصلۀ اجتماعی برای همه و
اجباریکردن قرنطینۀ خانگی 8برای مبتالیان بدون نیاز به بستری در بیمارستانها که تقریباً در تمام کشورها
اعمال شد.
تمام این دستورالعملها شامل توجه به مراقبتهای جسمانی برای پیشگیری ،درمان و انتقال بیماری
است که البته ضروری و بجاست ،اما توجه به بعد روانشناختی مسئله و سالمت روان مبتالیان در برخی
موارد نادیده گرفته شده است .از سوی دیگر ،بسیار ضروری است که گسترۀ توجه و مراقبتها ابعاد
روانشناختی را نیز شامل شود .بهطور ویژه میتوان به افرادی اشاره کرد که بهدلیل مواجهه با سطحی از
درگیری ابتال به این ویروس ،مبتال تشخیص داده شده است ،اما به بستری نیاز ندارند و دراصطالح مبتالیان
سرپایی نامیده میشوند .آنها موظف به غیبت از محل کار و گذراندن دستکم  14روز متوالی قرنطینه در
منزل بدون ارتباط و اشتراک با اعضای خانواده و دیگران هستند .واضح است که چنین شرایطی بسیار تنشزا
و طاقتفرساست .این تنش از چند مسئله ناشی میشود .1 :تحمل نشانههای ابتال .2 ،نگرانی دربارۀ سیر
بیماری و خالصی از بیماری بهطور قطعی و کامل .3 ،محدودیت ارتباطات و دریافتنکردن برخی از
حمایتهای اجتماعی .9در بررسیهای تأثیر رویداد قرنطینۀ خانگی ،نتایج پژوهشهای پیشین و نیز
پژوهشهایی که با شروع کووید 19-دربارۀ جوانب روانی قرنطینۀ خانگی انجام شده است ،تأثیرات نامطلوب
روانی در تمام گروههای سنی و جنسیتی گزارش شده است .بیشترین تأثیرات دربارۀ تجربۀ حاد استرس و
1. corona virus
2. epidemic
3. pandemic
4. SARS
5. MERS
6. COVID-19
7. World Health Organization
8. home quarantine
9. social support
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اجتناب افراطی از نزدیکان است (هوآنگ و ژائو2020 ،؛ وانگ و همکاران2011 ،؛ لئو و همکاران.)2012 ،
فراتحلیلهای 1اخیر نیز نتایج قابلتوجهی را دربارۀ اثرات رویداد قرنطینه و ایزوله بر سالمت روان گزارش
کردهاند؛ مواردی مانند طردشدگی ،2تنهایی ،3عصبانیت ،افسردگی ،اضطراب ،کمبود حرمت خود ،4کمبود
خودکنترلی ،5ترس ،کسالت ،مشکالت عاطفی ،6اختالل در امور روزمره 7و تأثیرات منفی در کنارآمدن 8و
عملکردهای روانشناختی( 9حسین ،سلطانا و پورهیت2020 ،؛ بروکس و همکاران .)2020 ،در بیشتر
پژوهشها ،تأثیر رویداد قرنطینۀ تأیید شده و نشانههای عمدۀ آن حاکی از وجود نشانههای استرس پس از
رویداد )PTSD( 10است (سنات ،موکانزی ،نوریشاد و راشو2020 ،؛ گائو و همکاران2020 ،؛ رضائی ،ثامنی-
توسروندانی و زبردست1399 ،؛ جوادی ،مرسا و رحمانی .)1399 ،براساس نشانههای تشخیصی استرس پس
از رویداد در  ،11 DSM-Vسه بعد از سمپتومهای مزاحمت( 12مثل خاطرات مزاحم ،رؤیاهای رنجآور،
واکنشها یا فلشبکهای 13گسستگی ،استرس شدید و پاسخ فیزیولوژیک به محرکهای ماشهچکان،)14
اجتناب 15دائمی از خاطرات ،افکار یا احساسات مرتبط با رویداد آسیبرسان ،16یا اجتناب از بهیادآورندههای
خارجی( 17مثل برخی از افراد ،برخی از مکانها) و گوشبهزنگی شدید 18یا افزایش برانگیختگی (مثل
پرخاشگری ،خشم انفجاری ،19مشکالت خواب ،مشکالتی مرتبط با تمرکز حواس ،رفتار بیاحتیاط یا رفتار
خودمخرب )20بهکمک مقیاس تجدیدنظرشدۀ تأثیر رویداد )IES-R( 21بررسی میشود (رضائی ،ثامنی
توسروندانی و زبردست.)1399 ،
یکی از عوامل مرتبط با تأثیر رویداد ،بهعنوان پیامد الزامی جسمانی و روانی قرنطینه ،محدودیت روابط
اجتماعی و تغییر سطح دریافت حمایت اجتماعی است (شیگمورا ،اورسانو ،مورگانساتین ،کوراساوا و بندک،
1. meta-analysis
2. rejection
3. loneliness
4. low self-esteem
5. low self-control
6. affective problems
7. dysfunction of daily functioning
8. negative effects of coping
9. Psychological functions
)10. Post Traumatic Disorder (PTSD
11. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th Edition
12. intrusion
13. flash back
14. triggers
15. avoidance
16. traumatic
17. external cues
18. hyperarousal
19. explosive anger
20. self-destructive behavior
)21. Impact of Event Scale-Revised (IES-R
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 .)2020به تبادالت بین فردی در شبکۀ بین فردی که برای فرد سودمند و مفید است ،حمایت اجتماعی گفته
میشود  .این تبادالت با ایجاد تعهد و وابستگی به بهبود کیفیت زندگی ،رضایت از زندگی و رفتارهای مرتبط
با سالمت منجر میشوند (لئو ،هرناندز ،تروت ،کلیمن و بوزای .)2017 ،البته درک حمایت اجتماعی از دریافت
آن و نگرش افراد به حمایت دریافتی از میزان حمایت ارائهشده مهمتر است که به آن حمایت اجتماعی
ادراکشده 1گفته میشود و نقش بسزایی در مقابله با رویدادهای تنشزا دارد .اعضای شبکۀ ارائهکنندۀ حمایت
نیز که اغلب خانواده و دوستان نزدیک فرد محسوب میشوند ،با کاهش انزوا و دستیاری فرد در مقابله با
رویداد تنشزا مؤثرند (کانگ.)2013 ،
دو فرضیه دربارۀ اثر عمده 2حمایت اجتماعی بهعنوان عوامل مؤثر بر مقابله با رویداد برای رفتار سالمت
وجود دارد :نخست اینکه تجربه یا ادراک دریافت حمایت اجتماعی بهمنزلۀ تجربهای پاداشدهنده ،احساس
قوی دوستداشتهشدن و مورد مراقبت قرارگرفتن را برای فرد ایجاد میکند و سبب سالمت روانی و بهتبع آن
سالمت جسمانی میشود .دوم اینکه حمایت اجتماعی بهعنوان استرس-ضربهگیر 3بهصورت غیرمستقیم،
استرس رویداد تنشزا را کم میکند و از پیامد و تأثیر رویداد استرس میکاهد (کوهن و ویلز1985 ،؛ اشوارتز
و کنول .)2007 ،به عبارت دیگر ،حمایت اجتماعی ادراکشده میتواند در سازشیافتگی افراد با تنشهای
عمدۀ سالمتی با بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش استرس و سالمت بیشتر مؤثر باشد .افراد در مواجهه
با حمایت اجتماعی ،شفقت 4باالیی دریافت میکنند و این امر سپری در برابر استرس میشود (میشرا2020 ،؛
ژیائو ،ژنگ ،کونگ ،لی و یانگ.)2020 ،
شفقت نهتنها از سوی دیگران و در قالب حمایت اجتماعی ادراکشده بلکه توسط خود شخص و نسبت
به خود نیز دارای پیشینۀ گستردهای در ارتباط با کاهش اثر رویداد است (مارش ،چان و مکبث2018 ،؛
موریس و پتروچی .)2017 ،خودشفقتورزی 5بهمعنای مهربانی با خود ،گشودهبودن در برابر رنجهای خود و
داشتن نگرش غیرقضاوتی همراه با درک نسبت به شکستهاست و شامل مراقبت از خود و تشخیص این
است که تجربۀ فرد بخشی از تجربۀ بشری بهشمار میآید .همچنین خودشفقتورزی پیامدهای مثبتی مانند
تابآوری (نف )2011 ،2009 ،و کاهش عالئم تنشزا دارد (فینلی جونز ،ریس و کان2015 ،؛ علیزاده،
خاناحمدی ،ودادهیر و برجسته .)2018 ،سه مؤلفۀ تشکیلدهندۀ خودشفقتورزی یعنی خودمهربانی 6در برابر
خودقضاوتی ،7حس مشترک انسانی 8در برابر انزوا 9و ذهنآگاهی 10به هیجانها در برابر همسانسازی
1. perceived social support
2. main-effect hypothesis
3. stress-buffering
4. compassion
5. self-compassion
6. self-kindness
7. self-judgment
8. common humanity
9. isolation
10. mindfulness
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افراطی( 1نف و جرمر ،)2013 ،پیشبینیکنندۀ سالمت روان است و سبب میشود که فرد در مقابله با رویداد
تنشزا ،بهجای انکار و نادیدهانگاری یا فاجعهپنداری ،رویدادها را بدون قضاوت بپذیرد و بهجای اینکه این
رویداد تنشزا را تنها بهعنوان شکستی برای خود بپندارد ،آن را رویدادی مشترک در بین سایر افراد میپندارد
که ممکن است به هر دلیلی برای هرکسی رخ دهد؛ درنتیجه در مقابله با تأثیر رویداد تنشزا با نگرش مثبت،
تابآوری بیشتری خواهد داشت (اسمیت ،نف ،آلبرت و پیتر.)2014 ،
برخی افراد در شرایط بحرانی فعلی پاندمی کووید 19-بهمنزلۀ رویدادی تأثیرگذار با بیش از یک سال از
شروع ،که آن را به استرسی مزمن بدل کرده است ،بهدلیل از دست دادن شغل و بیکاری ،احساس تنهایی،
کاهش امید به زندگی و دریافتنکردن حمایت اجتماعی ،ممکن است خود و دیگران را بهدلیل تأمیننشدن
نیازهای خود و خانوادهشان سرزنش کنند (هارپر ،ساچل ،فیدو و الزمن2020 ،؛ شولتز ،بینگانان و نریا2015 ،؛
شیگمورا و همکاران2020 ،؛ روبین و وسلی2020 ،؛ ژانگ و همکاران .)2020 ،همچنین برحسب نتایج
پژوهشها پیامد روانی منفی دیگر پاندمی کووید ،19-اضطراب سالمتی یا احساس تهدید در زمینۀ مرگ و
حیات است که ممکن است افراد در شرایط فعلی و بهطور ویژه در قرنطینه اجباری تجربه کنند (کاواکل ،آک،
یوغوز ،ترکمن2020 ،؛ محمدپور و همکاران)2020 ،؛ بنابراین الزم است افراد از منابع حمایتی روانی الزم
برای مقابله با پیامدهای منفی روانشناختی و در بیانی جامع ،برای تأثیر رویداد برخوردار باشند .بهنظر میرسد
حمایت اجتماعی ادراکشده میتواند بهعنوان منبع حمایتی در مواجهه با رویداد تنشزا اثر محافظتکنندگی
داشته باشد .نقش خودمراقبتی روانی ،یعنی خودشفقتورزی در کنار حمایت اجتماعی ادراکشده در مواجهه
با تأثیر رویداد مهم خواهد بود؛ از اینرو پژوهش حاضر متفاوت از پژوهشهای اخیر ،خودشفقتورزی و
حمایت اجتماعی ادراکشده را در مواجهه با رویداد قرنطیۀ اجباری خانگی برای مبتالیان به کووید19-
بررسی کرده است .تاکنون پژوهشهای صورتگرفته (قابلدستیابی برای محققان پژوهش حاضر) نمونههای
غیرمبتال را بررسی کردند و همزمان دو منبع حمایتی درونی خودشفقتورزی و منبع حمایتی بیرونی حمایت
اجتماعی ادراکشده را مطالعه نکردهاند .مدل مفهومی مدنظر محققان برای بررسی در نمونۀ پژوهش در
شکل  1آمده است.
خودشفقتورزی
حمایت اجتماعی ادراکشده

تأثیر رویداد قرنطینه

شکل  .1مدل مفهومی نقش میانجیگرایانه خودشفقتورزی در رابطۀ میان
حمایت اجتماعی ادراکشده و تأثیر رویداد قرنطینه

1. over-identification
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر بنیادی و توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی است .در این پژوهش ،حمایت اجتماعی بهمنزلۀ
متغیر برونزا ،تأثیر رویداد قرنطینه بهعنوان متغیر درونزا و خودشفقتورزی بهمثابۀ متغیر میانجی درنظر
گرفته شد .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتال به کووید 19-بود که از بیمارستان مرخص شده
و دستور قرنطینه  21روزه را از پزشک معالج خود دریافت کرده بودند .نمونهها از سراسر کشور ،بهویژه
استان های شمالی به روش غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدند .زمان اجرای پژوهش در دیماه سال  1399و
همزمان با موج سوم ابتال در ایران بود .بهمنظور تعیین حجم نمونه برای تدوین الگوی ساختاری از روش
مولر ( )1996با درنظرگرفتن اندازۀ اثر مورد انتظار متوسط ،توان آزمون  0/80و سطح اطمینان  95درصد
استفاده شد که طی آن مشخص شد مدل اندازهگیری پیشنهادشده با  48پارامتر آزاد در مدل اندازهگیری3 ،
متغیر مکنون و  46نشانگر به  240نمونه به شرط وجود دادههای مفقود کمتر از  10درصد نیاز دارد.
مالکهای ورود به مطالعه عبارت بود از :افراد  18سال و باالتر که  15روز قبل از پژوهش بهدلیل ابتال به
کرونا قرنطینۀ خانگی را میگذراندند یا در حال گذراندن قرنطینۀ خانگی بهدلیل ابتال بوده و قادر به
پاسخگویی از طریق لینک آزمونها با تلفن هوشمند چه از نظر سالمت جسمانی و چه سواد اینترنتی بودند.
مالکهای خروج نیز دربرگیرندۀ بستریبودن در بیمارستان بهدلیل ابتال به کووید ،19-دریافتنکردن
تشخیص قطعی ابتال پس از انجام تست تشخیصی -برای مواردی که تستها بهصورت تشخیص فوری نبود
و به گذشت زمان تا اعالم نتیجه تشخیصی نیاز بود -و عدم ابتال با وجود نشانههای ابتال به کووید 19-بود.

شیوۀ اجرای پژوهش
بهمنظور جمعآوری اطالعات و بهدلیل جلوگیری از شیوع ویروس و قطع زنجیرۀ انتقال ،پرسشنامهها
بهصورت برخط (آنالین) در بستر سایت پرسالین 1تنظیم و از طریق فضای مجازی برای شرکتکنندگان
انتخابشده ارسال شدند .نمونهها از سراسر کشور ،بهویژه استانهای شمالی بودند؛ زیرا لینک پرسشنامه در
گروههای آموزش مجازی دانشجویی و نیز شبکههای اجتماعی پرمخاطب در استانهای شمالی معرفی و
منتشر شده بود .عالوهبر ابزارهای فوق ،شرکتکنندگان در این پژوهش به سؤاالت جمعیتشناختی مانند
سن ،جنسیت و سطح تحصیالت نیز پاسخ دادند .از نظر مالحظات اخالقی سعی شد تمامی موارد ممکن
رعایت شود .به همراه لینک ارسالی متنی مبتنی بر مالکهای ورود و خروج برای شرایط شرکت در پژوهش،
توضیح هدف تحقیق ،بینامماندن افراد و محرمانهماندن اطالعات ایشان و نیز امکان خروج پژوهش و
انصراف از پاسخدهی به پرسشنامههای برخط ارسال شد .از آزمودنیها خواسته شد درصورت تمایل ،با رضایت
آگاهانه و بهصورت داوطلبانه به پرسشنامههای برخط پاسخ دهند.
 .1قابلدسترس در http://survey.porsline.ir/s/diAbusc
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ابزار پژوهش
فرم کوتاه مقیاس خودشفقتورزی :)SCS-SF( 1این مقیاس را رایس ،پومییر ،نِف و ون
گخت ( )2011طراحی کردند که شامل دوازده گویه است و پاسخگویان میبایست در یک طیف لیکرت
پنجدرجهای ( =1تقربیاً هرگز =5 ،تقریباً همیشه) به عبارات پاسخ میدادند .این مقیاس شامل شش عامل
مهربانی به خود ،2قضاوت نسبت به خود ،3تجارب مشترک انسانی ،4ذهنآگاهی ،5انزوا 6و همانندسازی
افراطی 7است .رایس و همکاران ( )2011در مطالعۀ خود همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس خودشفقتورزی
( )SCS-SFرا  0/86گزارش کردند .تحلیل عاملی تأییدی 8مرتبۀ دوم نیز مانند فرم بلند یا  24سؤالی این
ابزار ،شش عامل بیان شد که تحت یک عامل مکنون 9شفقت به خود قرار دارد .در پژوهش حسنی و پاسدار
( )1396دامنۀ ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/90محاسبه شد .پایایی بازآزمایی  SCS-SFو دامنۀ
همبستگی بین مادهها  0/54-0/78مطلوب بود .همچنین روایی محتوا ،10واگرا ،11همگرا 12و مالکی 13بیانگر
روایی آن به تأیید رسید .در مطالعۀ حاضر ضریب آلفای کرونباخ فرم کوتاه مقیاس خودشفقتورزی (SCS-
 )SFبرابر با  0/81محاسبه شد.
14
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشده ( :)MSPSSاین ابزار را زیمت ،دالم ،زمیت
و فارلی ( )1988ساختند که دوازده گویه دارد و سه مولفۀ حمایت دوستان ،15حمایت خانواده 16و حمایت
دیگران مهم 17را اندازه میگیرد .پاسخگویی به سؤاالت در طیف لیکرت هفتدرجهای ( =1کامالً مخالفم تا
 =7کامالً موافقم) امکانپذیر است .زیمت و همکاران ( )1988همسانی درونی 18این مقیاس را به روش آلفای
کرونباخ  0/91گزارش کردند .میزان پایایی این ابزار در نمونههای غیربالینی  0/81تا  0/98بهدست آمده است
(یاداو .)2010 ،در ایران این ابزار را سلیمی ،جوکار و نیکپور ( )1388ترجمه و هنجاریابی کردند .مقدار
)1. Self-Compassion Scale–Short Form (SCS-SF
2. self-kindness
3. self-judgment
4. common humanity
5. mindfulness
6. isolation
7. over-identification
8. confirmatory factor analysis
9. latent factor
10. content validity
11. divergent
12. convergent
13. criterion
)14. Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS
15. friends
16. family
17. significant other
18. internal consistency
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شاخص آزمون  1KMOبرابر  0/870و ضریب کرویت بارتلت 2485/89 2محاسبه شد که حاکی از کفایت
نمونهبرداری بود .آنها همسانی درونی این ابزار را برای سه بعد خانواده ،دوستان و دیگران بهترتیب ،0/86
 0/86و  0/82گزارش کردند .در مطالعۀ حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس چندبعدی حمایت
اجتماعی ادراکشده ( )MSPSSبرابر با  0/91محاسبه شد.
مقیاس تجدیدنظرشدۀ تأثیر رویداد :)IES-R( 3ابزاری  22مادهای است که در سال 1997
توسط وایس و مارمر معرفی شد .هشت مادۀ آن به عالئم اجتنابی ،هشت ماده به افکار مزاحم و شش مادۀ
آن به عالئم برانگیختگی شدید مربوط است .این مقیاس سه معیار از معیارهای اختالل استرس پس از
سانحه ( )PTSDرا پوشش میدهد و خود فرد آن را تکمیل میکند .وی باید با توجه به عالئم خود در
هفـت روز پیش از پژوهش ،پرسـشنامه را تکمیل کند .این پرسشنامه دارای طیف لیکرت پنجگزینهای
(هرگز=  ،0بهندرت=  ،1گاهی=  ،2اغلب=  ،3بهشدت=  )4است .نمرات کل باالتر پرسشنامه بیانگر میزان
درماندگی بیشتر است (وایس و مارمر .)1997 ،در ایران طی مطالعهای دربارۀ  272نفر از بازماندگان زلزلۀ بم،
مشخص شد که نسخۀ فارسی مقیاس تجدیدنظرشدۀ تأثیر رویداد ( )IES-Rپایایی قابلتوجه و سازگاری
درونی مناسبی دارد (پناغی ،حکیمشوشتری و عطاریمقدم .)1385 ،در پژوهش مذکور ضریب آلفای کرونباخ
بین  0/67در خردهمقیاس برانگیختگی در گروه سنی بیشتر از  20سال تا  0/87برای نمرۀ کل آزمون در
تغییر بود که قابلمقایسه با سایر مطالعات انجام شده است .این نتایج نشاندهندۀ پایایی نسخۀ فارسی این
مقیاس است .همچنین روایی صوری 4پرسشنامه را یک روانپزشک و یک فوقتخصص روانپزشکی کودکان
کودکان بررسی و تأیید کردند .در مطالعۀ حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تجدیدنظرشدۀ تأثیر رویداد
( )IES-Rبرابر با  0/93محاسبه شد.
در پژوهش حاضر ،بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و مدلسازی
معادالت ساختاری و در همۀ تحلیلهای آماری از نرمافزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد .همچنین برای
آزمون معناداری مسیرهای غیرمستقیم از تحلیل بوتاستراپ در برنامۀ پریچر و هایز ( )2008استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
دویست و چهل بیمار مبتال به بیماری کروناویروس کووید 19-در این پژوهش شرکت کردند .پیش از
تحلیل دادهها برای بررسی وجود دادههای پرت چندمتغیری ،شاخص فاصلۀ ماهاالنوبیس 5ارزیابی شد و
سطوح معناداری کمتر از  0/05حاکی از دورافتادهبودن دادههای پرت درنظر گرفته شد .براساس این شاخص،
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test
2. Bartlett’s sphericity test
)3. Impact of Event Scale-Revised (IES-R
4. face validity
5. Mahalanobis distance
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یک داده پرت وجود داشت که کنار گذاشته و پژوهش با  239نمونه پیگیری شد .میانگین سنی
شرکتکنندگان در این پژوهش  32/80 ± 9/51بود که در دامنۀ سنی  18تا  65سال قرار داشتند .میانگین
سالهای تحصیل نیز  15/87سال بود .فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی بهاختصار در جدول  1آمده است.
جدول  .1متغیرهای جمعیتشناختی بیماران مبتال به کووید19-
متغیرها

فراوانی

درصد

118
58

75/7
24/3

جنسیت

زن
مرد
وضعیت زناشویی

مجرد
متأهل

111
128

46/4
53/6

84
155

35/1
64/9

وضعیت شغلی

بیکار
شاغل

ب) توصیف شاخصها
جدول  2شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان میدهد .براساس
نظر کالین ( ،)2016قدرمطلق مقدار کجی کوچکتر از  3و قدرمطلق مقدار کشیدگی کوچکتر از ،10
نشاندهندۀ نبود مشکل تحلیل دادهها از نظر نرمالبودن تکمتغیری است؛ بنابراین میتوان گفت انجام این
تحلیل از نظر نرمالبودن تکمتغیری بالمانع است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)
متغیرهای پژوهش ()n=239
متغیر
حمایت اجتماعی
خودشفقتورزی
تأثیر رویداد

میانگین
59/02
38/02
35/19

SD
15/62
8/28
18/54

کجی
-0/545
-0/133
-0/160

کشیدگی
-0/049
-0/590
-0/520

کمینه و بیشینه
17-84
16-56
0-86

جدول  3اطالعات مربوط به ضرایب همبستگی پیرسون میان نمرات را نشان میدهد .بین حمایت
اجتماعی و خودشفقتورزی رابطهای مثبت و معنادار ( )p<0/01و بین خودشفقتورزی و تأثیر رویداد
رابطهای منفی و معنادار وجود دارد ( ،)p<0/01اما بین تأثیر رویداد و حمایت اجتماعی رابطۀ معناداری
مشاهده نشد (.)p>0/05
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جدول  .3ماتریس همبستگی میان متغیرهای
برونزا ،میانجی و درونزا
متغیر
 .1حمایت اجتماعی
 .2خودشفقتورزی
 .3تأثیر رویداد

1
1
**0/267
-0/057

3

2
1
**- 0/302

1
** P<0/01

از روش بیشینۀ درستنمایی برای ارزیابی الگوی ساختاری و برازش آن با دادههای گردآوریشده استفاده
شد .در این پژوهش ،برای بررسی نرمالبودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استانداردشدۀ مردیا 1استفاده شد.
این عدد در پژوهش حاضر  3/129بهدست آمد که کمتر از  15است و از طریق فرمول ( p)p+2محاسبه شده
است .در این فرمول p ،مساوی است با تعداد متغیرهای موجود در مدل که در این پژوهش  3است (تئو و
نویس .)2014 ،برای تعیین برازش مدل پیشنهادی پژوهش از شاخصهایی استفاده شد که مقادیر آن در
جدول  4گزارش شده است (میرز ،گامست و گوآرینو .)2012 ،با آزمون این مدل مقرر بود به این سؤال پاسخ
داده شود که آیا رابطۀ ساختاری حمایت اجتماعی از طریق میانجیگری خودشفقتورزی بر تأثیر رویداد
قرنطینۀ خانگی اجباری ناشی از کروناویروس برازش دارد .پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی الگوی
اصلی بررسی شد .برازش الگوی اولیه براساس شاخصهای برازندگی معرفیشده ارزیابی شدند .اگرچه الگوی
پیشنهادی در برخی از شاخصها از برازش نسبتاً خوبی برخوردار بود ،برازش مطلوبتر با آزادکردن تعدادی از
خطاهای کوواریانس حاصل شد (شکل .)2

ج) ارزیابی برازندگی مدل ساختاری پیشنهادی و اصالحشده
پیش از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است نرمالبودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف-اسمیرنف
ارزیابی شود.
جدول  .4شاخصهای پراکندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی پژوهش
شاخص برازندگی

χ2

df

P-Value

χ 2/df

RMSEA

PNFI

CFI

PCFI

IFI

AIC

الگو
الگوی پیشنهادی
الگوی اصالحشدۀ
نهایی

135/984
69/004

51
46

0/000
0/016

2/666
1/500

0/084
0/046

0/678
0/653

0/918
0/978

0/709
0/682

0/919
0/978

213/984
157/004

یادداشت :میزان قابلقبول شاخصها PCFI, PNFI >0/5 :؛ RMSEA < 0/08 ،CFI, IFI >0/9؛  AICهرچه پایینتر باشد ،بهتر است؛
 >--- < CMIN/Df3خوب >--- < CMIN/Df5 ،قابلقبول >--- < CMIN/Df2 ،ایدهآل.

شاخص  R2میزان واریانس تبیینشدۀ متغیرهای نهفتۀ درونزا را نشان میدهد .ضریب تعیین متغیر تأثیر
1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
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رویداد  0/22و حاکی از آن است که متغیرهای برونزا و میانجی ،یعنی حمایت اجتماعی و خودشفقتورزی
میتوانند  22درصد تغییرات تأثیر رویداد را پیشبینی کنند .همچنین مشاهده میشود که ضریب تعیین متغیر
خودشفقتورزی  21درصد است که این میزان تبیینکنندگی در حد نسبتاً متوسط قرار دارد .جدول  5نیز
ضرایب استاندارد مسیرها و شکل  2الگوی اصالحشده را نشان میدهد.
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شکل  .2ضرایب استاندارد مدل نهایی برای رابطۀ ساختاری حمایت اجتماعی بر تأثیر رویداد
قرنطینۀ خانگی اجباری ناشی از کروناویروس از طریق میانجیگری خودشفقتورزی
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جدول  .5ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی
مسیر
حمایت اجتماعی >---تأثیر رویداد
حمایت اجتماعی  >---خودشفقتورزی
خودشفقتورزی  >---تأثیر رویداد

ضرایب استاندارد
0/16
0/46
-0/52

خطای معیار
0/086
0/036
0/243

نسبت بحرانی
-1/922
5/217
-5/283

P-Value
0/055
0/0001
0/0001

در ادامه ،بهمنظور تعیین معناداری رابطۀ میانجی و ارزیابی اثر غیرمستقیم متغیر برونزا بر متغیر درونزا از
طریق متغیر میانجی از تحلیل بوتاستراپ در برنامۀ  MACROپریچر و هایز ( )2008بر نرمافزار SPSS
استفاده شد .سطوح اطمینان  95درصد و تعداد نمونهگیری مجدد بوتاستراپ  5000درنظر گرفته شد .حد
پایین فاصلۀ اطمینان برای خودشفقتورزی بهعنوان متغیر میانجی بین حمایت اجتماعی و تأثیر رویداد
( )-0/1914و حد باالی آن ( )-0/0482است .با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می
گیرد و نیز از لحاظ آماری معنادار است ( ،)p=0/0007خودشفقتورزی در رابطه میان حمایت اجتماعی و
تأثیر رویداد نقش میانجی دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل بوتاستراپ برای مسیرهای غیرمستقیم الگوی پژوهش
مسیرها
حمایت اجتماعی از تأثیر رویداد
بهکمک خودشفقتورزی

داده

بوت

-0/1091

-0/1106

شاخصها
سوگیری
-0/0015

خطا

حد پایین

حد باال

0/0365

-0/1914

-0/0482

P-value

0/0007

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد رابطه میان حمایت اجتماعی ادراکشده و تأثیر رویداد،
بهکمک خودشفقتورزی میانجی میشود .هر چقدر خودشفقتورزی بیشتر باشد ،تأثیر رویداد قرنطینۀ خانگی
کمتر است و رابطهای منفی و معنادار (r= -0/302؛  )p>0/01مشاهده میشود؛ همانطور که در
پژوهشهای محمدپور و همکاران ( ،)2020مرادی کالرده ،آقاجانی ،قاسمی و بهاروند ( ،)1398ایزدی و
سجادیان ( )1395نیز رابطۀ معنادار و منفی میان خودشفقتورزی و استرس یا تأثیر رویداد دیده شد .بهنظر
میرسد مؤلفههای تشکیلدهندۀ خودشفقتورزی از جمله اینکه چنین شرایط سختی تنها برای فرد اتفاق
نیفتاده و افراد دیگری نیز با چنین رویداد سختی مواجه میشوند ،حس مشترک انسانی در برابر انزوا ،سبب
تابآوری و تحمل شرایط سخت تأثیر رویداد میشود و مواجهه را ممکنتر و سازندهتر میکند .همچنین
مؤلفۀ خودمهربانی بهجای قضاوت ،سبب حل مسئله میشود ،از خودسرزنشی جلوگیری میکند و از تأثیر
رویداد میکاهد.
همچنین براساس نتایج پژوهش حاضر ،بین حمایت اجتماعی ادراکشده و تأثیر رویداد رابطۀ معناداری
مشاهده نشد ( .)r= -0/057این نتیجه نشان میدهد که هر چقدر افراد ادراک باالیی از دریافت حمایت
اجتماعی داشته باشند ،باز هم تأثیر رویداد قرنطینۀ خانگی بهقدری زیاد است که دریافت حمایت اجتماعی
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بهصورت مستقیم تغییری در تابآوری و مواجهۀ بیمار حاصل نمیکند و به عبارت دیگر ،همگامی و رابطۀ
معنادار حاصل نمیشود .چنین نتایجی در پژوهشهای دیگر نیز بهدست آمد؛ برای مثال ،در پژوهش رضوانی،
وزیری و لطفی کاشانی ( )1398حمایت اجتماعی با میزان استرس افراد رابطۀ معناداری نداشت .بهنظر می
رسد در مواجهه با استرس ،اولین اقدام ارزیابی توانمندیهای شخصی در مقابله با رویداد است و حمایت
اجتماعی ادراکشده در مواجهه با رویداد قرنطینۀ خانگی برای بیماری هولناکی مانند کووید 19-که مرزی
میان مرگ و زندگی است ،چندان مؤثر نیست؛ زیرا فرد قادر به دریافت حمایت اجتماعی نیست .شاید به
همین دلیل برخی پژوهشها به کاهش حمایت اجتماعی ادراکشده تأکید دارند (شیگمورا و همکاران،
 .) 2020نکتۀ دیگر اینکه در برخی افراد انگ اجتماعی ابتال به کرونا مانع از درمیانگذاشتن مسئله و
کمکجویی از شبکۀ حمایتگر اجتماعی میشود (شهشهانی1399 ،؛ سازمان بهداشت جهانی .)2020b ،نکتۀ
جالب توجه اینکه اگرچه شفقتورزی با تأثیر رویداد ،رابطۀ منفی و معنادار و حمایت اجتماعی ادراکشده با
تأثیر رویداد رابطهای معنادار ندارند ،با توجه به جدول  ،3هر چقدر حمایت اجتماعی ادراکشده بیشتر باشد،
خودشفقتورزی بیشتر و این رابطه مستقیم و معنادار است (r=0/267؛ )p>0/01؛ بنابراین همسو با
پژوهشهای موجود (میشرا2020 ،؛ امیدیان و اسماعیلپور اشکفتکی1399 ،؛ ژیائو و همکاران)2020 ،
حمایت اجتماعی با بهبود شناخت در افراد ،افزایش کیفیت زندگی و مبتنی بر سرمایۀ روانشناختی با حمایت
درونفردی خودشفقتورزی رابطه دارد و به کاهش تنش منجر میشود .در تفسیر کلی ،نتایج مدلسازی
معادالت ساختاری نشان میدهد ،متغیر خودشفقتورزی در رابطه میان حمایت اجتماعی و تأثیر رویداد ،نقش
میانجی دارد؛ یعنی خودشفقتورزی میتواند اثر سازنده و مطلوب حمایت اجتماعی را برای کاهش عوارض
قرنطینه بهدنبال داشته باشد و میتواند اثرات مطلوب و مؤثر حمایت اجتماعی را برای کاهش اثرات منفی
قرنطینه صورت دهد .در اهمیت اثر خودشفقتورزی برای مقابلۀ روانشناختی سازشی با پاندمی کروناویروس،
جرمر و نف ( ،)2020مؤلفان مطرح حوزۀ خودآگاهی و خودشفقتورزی ،ده دستورالعمل را توصیه میکنند:
 .1عمل به هر سه مؤلفۀ خودشفقتورزی .2 ،خودنوازشگری (لمس تسکینی) .3 ،1شفقتورزیدن به دیگران و
دریافت شفقت از آنها .4 ،کارکردن با هیجانهای سخت .5 ،توجه آگاهانه به تماس کف پا با زمین.6 ،
تنفس محبتآمیز .7 ،خودشفقتورزی در زندگی روزمره .8 ،اسکن بدنی شفقتورزانه .9 ،توجه به ارزشهای
بنیادین (معنای زندگی) .10،شوق و سپاسگزاری که با تشریح چگونگی دستورالعمل و تبیین چگونگی
اثربخشی هریک از دستورالعملها  ،تحمل قرنطینه خانگی را برای افراد ممکن و مثبت میکنند .این مسئلۀ
مهم توجه بیشتر متخصصان و مسئوالن و نیز عموم افراد در سراسر دنیا را برای حمایت از خود در مقابله با
تأثیر رویداد کووید 19-و شرایط حاصل از آن مثل الزام قرنطینه خانگی یا محدودیتهای اجتماعی و
درمجموع تغییرات حاصل در سبک زندگی میطلبد.
در کنار اهمیت کاربرد نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،برای تعمیم این نتایج باید محدودیتهای پژوهش
را درنظر داشت؛ از جمله شمول همزمان دو وضعیت تأهل (مجرد و متأهل) برای نمونههای پژوهش که می
1. soothing touch
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تواند در ادراک حمایت اجتماعی اثر همبسته داشته باشد ،خودگزارشدهی بودن تشخیص ابتال به کووید،19-
شمول محدودۀ سنی بزرگسال و شاملنبودن دورۀ سنی زیر  18سال و نیز سنجش سازههای بررسیشده تنها
بهکمک پرسشنامه که تعمیم نتایج را با احتیاط همراه میکند؛ از اینرو به پژوهشگران پیشنهاد میشود برای
پژوهشهای آتی تأهل را در گروههای مجرد و متأهل بهصورت تفکیکشده و قابلمقایسه ،گروههای زیر 18
سال و روشهای تکمیلی مانند مصاحبه را بهمنظور سنجش و بررسی نقش شفقتورزی در حمایت خود برای
مقابلۀ سازشی با کووید 19-لحاظ کنند .همچنین براساس نتایج به متخصصان کادر درمان در فرایند درمان و
نیز کادر آموزش بهداشت و پیشگیری در فرایند آموزش و پیشگیری پیشنهاد میشود در کنار ارائۀ
دستورالعملهای غیرروانشناختی شامل شستوشوی دستها ،زدن ماسک و حفظ فاصلۀ اجتماعی،
دستورالعملهای مربوط به خودشفقتورزی و ارتقای آن را به عموم افراد و بهطور ویژه به مبتالیان انشا و
تجویز کنند .بر همین اساس به متخصصان و آموزشگران حوزۀ مشاوره و رواندرمانی پیشنهاد میشود با
آموزش و انتشار عمومی دستورالعملهایی دربارۀ خودشفقتورزی به تابآوری افراد در گذراندن بحران
کووید 19-و همچنین روزهای سخت قرنطینۀ خانگی اجباری بهمنظور تأثیرپذیری کمتر از این رویداد ،کمک
کنند.

تعارض در منافع
میان منافع نویسندگان پژوهش حاضر تعارضی وجود ندارد.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر بدون هیچگونه حمایت مالی و معنوی دانشگاه ،سازمان و نهادی ،بهصورت پژوهشی شخصی
تدوین و اجرا شد .پژوهشگران پژوهش حاضر ضمن آرزوی صحت و سالمت برای همۀ مبتالیان به کووید-
 ،19از شرکتکنندگان در پژوهش قدردانی میکنند.
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