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رابطه اضطراب کرونا با سرمایه روانشناختی و معنویت

عاطفه

کهوازی1

چکیده

شیوع ویروس كرونا باعث ایجاد اضطراب گستردهای در بین مردم شده بود از این رو ،شناسایی عوامل محافظتی به منظور
تدوین مداخلههای مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف رابطه اضطراب كرونا وسرمایه های
روانشناختی و معنویت انجام شد .از بین والدین دانش آموزان دختر متوسطه اول ،تعداد 100نفر با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شده و به پرسشنامههای سرمایههای روانشناختی مک گی ،پرسشنامه اضطراب كرونای علی پور و
پرسشنامه معنویت پارسیان پاسخ دادند .نتایج ضرایب همبستگی نشان داد كه سرمایههای روانشناختی و معنویت با
اضطراب كرونا رابطه منفی معنادار داشتند با توجه به نقش محافظتی سرمایههای روانشناختی در كاهش اضطراب كرونا
ضروری است در برنامه ریزی های نظام آموزشی و بهداشت روان در جهت كاهش اضطراب به نقش سرمایههای روانشناختی
توجه ویژه شود.
کلید واژهها :اضطراب كرونا ،سرمایههای روانشناختی ،معنویت
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مقدمه
از دسامبر سال  ،2019شیوع بیماری كرونا ویروس جدید ( ،)COVID-19كه برای اولین بار در ووهان ،استان هوبی،
چین گزارش شده است ،به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است (چنگ و ویلیامسون .)2020 1،این بیماری در هنگام شیوع
طیـف گسـتردهای از تأثیرات روانی و اجتماعی بـر افـراد را نشان داده است .در سـطح فـردی ،افراد به احتمال زیاد ترس
از بیمـار شـدن یـا احسـاس نـاتوانی در مقابل این بیماری را تجربه میكنند (نیشیورا2و همکاران .)2020 ،در نتیجه،
شیوع آن میتواند باعث استرس روانـی قابـل توجهی باشد كه ممکن است منجر به تأثیرات نـامطلوبی بــر بهداشــت
روانــی شــود (الربیا3و همکاران .)2020 ،مواردی از قبیل جدایی از عزیزان ،از دست دادن آزادی ،عدم امنیت در مورد
بیماری و كسالت میتواند بارهای روانی منفی زیادی را به همراه داشته باشد تغییرات به وجود آمده بر اثر قرنطینه با وجود
اثرگذاری بر سالمت جسمی ،عموماً نتوانستهاند پیامدهای روانی بیماریها را از بین ببرند (بروكس4و همکاران.)2020 ،
پژوهش وانگ5و همکاران ( )2020تأثیر روانشناختی شیوع بیمـاری كرونـا از جملـه افسـردگی ،اضـطراب و اسـترس را
در چـین متوسـط و یـا شـدید گـزارش كـرده اسـت .بررسـی مطالعـات انجام شده در سایر نقاط جهان نیز نشان داده
است كـه بیمـاری كرونا به جز مرگ و میر ،مشکالت روانشناختی نیـز در پی دارد كه دارای اثرات روانی متعـددی از جملـه
اضـطراب اسـت (فردین .)2020 6،اضطراب كرونا یکی از پیامدهای روانی در مورد COVID-19است و به نظر میرسد
بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس به وجود میآید .ترس از ناشناختهها ادراک
ایمنی را در انسان كاهش میدهد همچنان اطالعات كم علمی در مورد این بیماری نیز این اضطراب را تشدید میكند
(بجاما ،اوستر ومک گورن. )2020 7،اضطراب در مورد كووید 19 -شایع و به نظر میرسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن
و ایجاد ابهام شناختی درباره این ویروس بود (علیپور ،قدمی ،علیپور و عبداله زاده.)2020 ،
و اما درچنین شرایطی سرمایه روانشناختی را باید جزو ویژگیهای مهم و اساسی در نظر گرفت كه در صورت بهرهمندی
افراد جامعه ،میزان آسیبپذیری پایینتری در مقابل رویدادهای استرسآور از خود نشان میدهند و باعث میشود افراد
رضایت و بهزیستی باالتری را تجربه كنند و در نهایت به احتمال كمتری دچار آسیب شوند (سانسی8و همکاران.)2020 ،
سرمایه روانشناختی مجموعهای از منابع و سرمایههای درونى است كه معموالً ارزیابی مثبت فرد از شرایط و احتمال
دستیابی به موفقیت بر اساس این منابع را بازنمایی میكند ،اولین بار این مفهوم د ر حوزه روانشناسی و رفتار سازمانی
معرفی شد و متشکل از چهار منبع روانشناختی مثبت ،خودكارآمدی خوشبینی تابآوری امیدواری است (لوتانز 9و
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همکاران .)2007 ،مطالعه زو1و همکاران ( )2021نیز در این زمینه نشان داده است سرمایههای روانشناختی باال باعث
كاهش اضطراب پرستاران زن چینی در دوران شیوع بیماری كرونا شده است.
در پژوهش دیگری نیز نشان داده شد كه افرادی كه سطح باالیی از سرمایههای روانشناختی دارند در مقایسه با افراد با
سرمایههای روانشناختی كم ،احتمال بیشتری وجود دارد كه در مقابل شرایط ناامیدكننده كنار بیایند و اضطراب كمتری
را تجربه میكنند (دینگ2و همکاران .)2015 ،پژوهش دمیر )2018(3نشان داده شد كه اضطراب با سرمایه روانشناختی
رابطه منفی دارد.
وجود خودكارآمدی باعث پیدا كردن راه حل های مناسب برای رویایی با موانع و عوامل اضطراب زا می شود و همچنین
تاب آوری و تحمل باال در برابر موانع و مشکالت و عوامل استرس زا باعث كاهش اضطراب فرد می گردد.
یکی از مؤلفههای سرمایههای روانشناختی خودكارآمدی است كه عبارت است از باورهای فرد درباره قابلیتهای خود برای
انجام سطوح طرحریزیشده عملکرد و پیشرفت و مهار رویدادهایی كه در زندگی او تأثیر به سزایی دارند (بندورا و فریمن4،
 .)1999خودكارآمدی از نظر بندورا بنیادیترین سازوكار ضروری انسان برای اداره و كنترل ،حوادثی است كه بر زندگی او
اثر میگذارد (زیمرمن و كیت سانتاس.)2000 5،
یافتههای جک6و همکاران ( )2017نیز نشان داد كه بین خودكارآمدی و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد .مؤلفه دیگر
سرمایه روانشناختی خوشبینی است؛
خوشبینی بهعنوان گرایش كلی نسبتاً پایدار به داشتن انتظارات مثبت در مواجهه با پیامدهای منفی زندگی با ابعاد مختلف
سالمت در ارتباط است و نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختالالت جسمی و روانی دارد (چنگ و چان .)2005 7،برخی
مطالعات نشان داد كه خوشبینی یک منبع مؤثر برای مقابله با سختی و چالشهاست (ژوبین.)2014 8،
خوشبینی نقـش مهمـی در سازگاری با رویدادهای استرسزای زندگی دارد ،خوشبینها بر این باورند كه نامالیمات
میتوانند به شیوه موفقیتآمیزی اداره شـوند ،امـا افـراد بـدبین انتظـار بـدبختی دارنـد (ایمبس و مجین.)2015 9،
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پژوهش توكویلر و داردیک )2018(1نشان دادند كه دانشجویانی كه اضطراب و افسردگی قابلتوجهی را گزارش كردند،
دارای سطوح پایینتر خوشبینی و سطوح باالتر بدبینی بودند .پژوهش فیشر ،كرایپ و راند )2018( 2نشان داد كـه
خوشبینی ،بـا عالئـم اضـطراب كمتـری همـراه اسـت .نتـایج پژوهش اگیور -كاماچو و مورنو-جیمنز )2018(3نیـز حـاكی
از آن بود كه رضـایت از زنـدگی و خوشبینی ،عالئـم اضـطراب و افسردگی را بهبود میبخشد.
تابآوری مؤلفه دیگر سرمایه روانشناختی درواقع توانایی مقاومت در برابر تغییرات است (پان پاک دی و لیمنیرانکول4،
 .)2018تابآوری توانایی سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدكننده است .درواقع ،تابآوری سازگاری مثبت فرد در
واكنش به شرایط ناگوار است (گارمزی ).1996 5،تابآوری نشانگر سرسختی بوده و به این معنی است كه افراد در شرایط
سخت ،چقدر سازنده عمل میكنند .افراد با ویژگی تابآوری باال ،قادر هستند كه در مواجه با شرایط و رویدادهای ناخوشایند
و تنشآمیز ،به تالش و مقابله كارآمد خود ادامه دهند تا با پشت سر گذاشتن مراحل سخت زندگی ،به موفقیت برسند
(سوثویک6و همکاران .)2014 ،افـراد تـاب آور از نظـر احساسی آرام و قادر به مقابله با شرایط نامطلوب هسـتند (مور7و
همکاران .)2017 ،مکانیزم تابآوری در كاهش اضطراب به این نحو عمل میكند كه مؤلفـههای اصـلی آن ماننـد
اعتمادبهنفس ،شایسـتگی شخصی ،اعتماد به غرایز ،پذیرش مثبت تغییر كنترل و تأثیرات معنوی هنگام قرار گرفتن در
شرایط استرسزا به مثابه یـک حائل عمـل كـرده و اجـازه بـروز اضـطراب را نمیدهد (وود8و همکاران .)2019 ،پودل
تاندوكار 9و همکاران ( )2019نیز در پژوهش خود نشان دادند كه افرادی كه از میزان بـاالی تابآوری روانشـناختی
برخـوردار بودنـد ،خطـر اضطراب در آنها بهطور قابلتوجهی كـاهش پیـدا كـرده بـود پـژوهش نصـیرزاده و همکـاران
( )2018نیـز نشـان داد آمـوزش تابآوری بر كاهش اضطراب مؤثر بوده است.
مجید پور و آفتاب ( )2020نیز در پّژوهش خود به نقش تاب آوری در كاهش اضطراب كرونا اشاره كردند .كامپر ()1991
معتقد است كه تابآوری بازگشت به تعادل پایه است و رسیدن به تعادل سطح باالتر ،قاعدتاً باید موجبات سازگاری موفق
در زندگی را فراهم آورد .تابآوری باعث كاهش اضطراب و افسردگی و حفظ سالمت روان میشود .تابآوری در افراد باعث
میشود تا آنها نحوه استدالل و نگرش متفاوتی در مواجه با موانع و موقعیتهای زندگی اتخاذ كنند و در این صورت با
عملکرد بهتر و اضطراب كمتری مواجه شوند (جوكار.)1386 ،
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امید نیز به توانایی باور داشتن و احساس بهتر در آینده تعبیر میشود .امید ،توانایی مقابله با فشارهایی را میدهد كه به
فرد تحمیل میشود (پاركر 1و همکاران .)2003 ،امید به زندگی نیز میتواند همبستگی منفی با اضطراب داشته باشد
(طاهری و همکاران .)1391 ،در تحقیق هوشیاری و علیپور ( )1399نقش میانجی امید در رابطه بین هوش معنوی و
اضطراب ناشی از بحران كرونا بررسی شد و نشان دادند كه امید نقش مهمی در كاهش اضطراب كرونا دارد .ابراهیمی و
نوابی نژاد ( )1393كسانی كه امید باالیی دارند ،از توانایی بیشتری برای حل مسائل اجتماعی برخوردارند.
همچنین ،امروزه روانشناسان به معنویت را نیز بهعنوان نیروی مهمی كه به انسان قدرت معنوی میدهد و او را در برابر
سختیها و مشکالت حفظ كرده و از اضطراب و نگرانی دور میسازد ،نگریستهاند كه این بیشتر بدان خاطر است كه
پژوهشهای تجربی نیز این مسئله را تأیید میكنند كه درواقع ،دین به زندگی انسان معنا میبخشد (یانگ و هانگ2،
 .)2018فرد دیندار كه خود را تحت حمایت كامل خداوند میبیند ،رویدادهای زندگی حتی بالیا و مصائب را نعمت و
آزمایش الهی تلقی میكند و خود را موظف میداند با اتکال به نیروی الهی نامالیمات زندگی را تحمل كند .چنین فردی
دچار یاس و نامیدی نمیگردد زیرا برای این جهان هدفی متعالی قائل است و خداوند را حامی خود میداند (كروس3،
 .)2003معنویت میتواند در تمامی موقعیتها ،نقش مـؤثری در استرس زدایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت ،ارزیابی
شناختی فرد ،فعالیتهای مقابلـه ،منـابع حمـایتی و غیـره ،سبب كاهش گرفتاری روانی شود (لوین وتیلور .)1998 4،در
سالیان اخیر دین و متغیرهای مرتبط با آن ،بهعنوان عمدهترین متغیرهای مؤثر بر رفتار و حالت روانی افراد موردتوجه
بسیاری از متخصصان روانشناسی و علوم رفتاری قرارگرفتهاند تا جایی كه برخی دین را عامل مهم و اساسی در بهداشت
فردی و اجتماعی معرفی كردهاند (رایت.)2018 5،
رفتارهـا معنوی ،تأثیر مثبتی در معنادار كردن زنـدگی دارنـدمیتواننـد از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشهای مثبـت،
موجـب آرامش درونی فرد شوند .داشتن معنـا و هـدف در زنـدگی ،احساس تعلق داشتن به منبعـی واال ،امیـدواری بـه
یـاری خداوند در شرایط مشکلزا ،بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی و ،...همگی ازجمله روشهایی هستند كه
میتوانند به افراد در مواجهـه بـا حوادث فشارزای زندگی ،آسیب كمتـری را تحمیل كنند (یانگ و مائو .)2007 6،كوینگ
و همکاران در یک بررسی فراتحلیلـی روی  850مطالعه دربـاره «ارتبـاط میـان باورهـا و اعمـال مذهبی با بهداشت روان
و كاركرد اجتماعی» گزارش دادند كه مذهب از طریق باال بردن توانایی در مقابله با اسـترس ،ایجاد فضای حمایت اجتماعی،
ایجاد امید و خوشبینی در جهت كمک به ایجاد هیجانهای مثبت ،مثل زندگی بهتر ،رضایت از زندگی و شادكامی ،بر
سالمت روان تـأثیر میگذارد (كوینگ7و همکاران  .)1997ازآنجاییكه سالمت روانی جامعه بسیار حائز اهمیت است و
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اضطراب كرونا در این شرایط و شیوع گسترده بیماری كرونا معضلی است كه میتواند در عملکرد افراد اختالل ایجاد كرده
و سالمت جسمی و روانیآنها را به خطر بیاندازد بنابراین ،شناخت عوامل دخیل در این پدیده میتواند بهسالمت افراد جامعه
كمک نماید .با عنایت به این نکته كه خأل تالشهای علمی برای شناسایی عوامل دخیل بر اضطراب كرونا در مطالعات
آكادمیک ایران احساس میشود و در راستای پژوهشهای صورت گرفته ،پرسش پژوهش حاضردرصدد پاسخ به این پرسش
است كه آیا بین اضطراب كرونا و سرمایههای روانشناختی معنویت رابطه معناداری وجود دارد و مؤلفههای سرمایه
روانشناختی و معنویت می توانند اضطراب كرونا را پیش بینی كنند یا خیر.
روش پژوهش
نوع پژوهش از نوع همبستگی است .در این پژوهش رابطه اضطراب كرونا بهعنوان متغیر وابسته و سرمایههای روانشناختی
و معنویت بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین دانش آموزان دختر
متوسطه ناحیه  5اصفهان بود كه در سال تحصیلی  1400-1401مشغول تحصیل بودند كه تعداد  100نفر به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامههای زیر پاسخ دادند.
پرسشنامه اضطراب کرونا :این ابزار توسط علی پور و همکاران ( )2020جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس
كرونا در ایران تهیه و اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این ابزار دارای  18گویه و  2مؤلفه است گویههای  1تا  9عالئم
روانی و گویههای  10تا  18عالئم جسمانی را میسنجد .این ابزار در طیف  4درجهای لیکرت بود .نمره باال نشاندهنده
سطح باالتری از اضطراب در فر د است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای كرونباخ  0/87برای عامل اول و عامل دوم
 0/86و برای كل پرسشنامه  0/91به دست آمد همچنین روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی و تأییدی تأییدشده
است (علی پور و همکاران .)2020 ،در ضمن آلفای كرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش  0/93برآورد شد.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی :برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه بیست و شش سوالی كه توسط
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مک گی 1و همکارانش به منظور سنجش سرمایه روانشناختی كاركنان با چهار خرده مقیاس خودكارآمدی ،امیدواری ،تاب
آوری و جهتگیری به زندگی ساخته و ارائه شده است استفاده میشود .این پرسشنامه را گل پرور( (1390در ایران ترجمه
و آماده كرده است .برای بدست آوردن نمره سرمایه روانشناختی ،ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست می
آید و سپس مجموع آنها به عنوان نمره كل سرمایه روانشناختی محسوب میشود .روایی و پایایی این پرسشنامه را همراه
با فرم های دیگری از سرمایه روانشناختی به طور گسترده و وسیعی بررسی نموده و شواهد متفقی از روایی و پایایی این
پرسشنامه ارائه نموده است روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط تنی چند از متخصصین در پژوهش گلپرور و
همکاران ( )1392بررسی و تایید گردید .در پژوهش گلپرور و همکاران ( )1392آلفای كرونباخ خودكارآمدی ،امیدواری،
تاب آوری و جهت گیری به زندگی به ترتیب برابر با0/70 0/83 ،0/89 ،0/91به دست آمده است.در این پژوهش آلفای
كرونباخ  0/85می باشد.
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پرسشنامه معنویت  :این پرسشنامه در سال ( )2009توسط پارسیان و دونینیگ1به منظور ارزیابی اهمیت معنویت در
زندگی افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شده است  .این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است وآزمودنی باید در یک
طیف لیکرت  4درجه ای ( از كامال مخالفم =  1تا كامال موافقم = )4میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات آن
را مشخص سازد .پرسشنامه معنویت دارای  29عبارت بوده و  4زیر مقیاس خود آگاهی ( 10عبارت) ،اهمیت اعتقادات
معنوی در زندگی ( 4عبارت) ،فعالیت های معنوی ( 5عبارت) و نیازهای معنوی ( 9عبارت) را می سنجد .به عالوه تهیه
كنندگان پرسشنامه 2 ،سوال باز درباره تعریف معنویت و تاثیر معنویت بر سالمت و بهزیستی را نیز مطرح ساخته اند كه
با توجه می توان از آنها استفاده كرده یا آنها را حذف نمود .شیوه نمره گذاری گزینه های پرسشنامه معنویت بدین شرح
است :كامال مخالفم =1مخالفم = 2موافقم =3كامال موافقم = .4پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای كلی آزمون  ،./94و
ضریب آلفای زیر مقیاس ها بین  80/0تا  0/91گزارش شده است و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه معنویت نیز بیانگر اعتبار
سازهی مناسب این پرسشنامه بوده است .در این پژوهش آلفای كرونباخ برابربا  0/96بود.
یافتهها
در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف میانگین و انحراف استاندارد دادههای حاصل پرداخته شد سپس با استفاده از
تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان دادهها ،سرمایهها روانشناختی ،جهتگیری مذهبی را در پیشبینی اضطراب كرونا
موردمطالعه قرار گرفت .نتایج آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  1آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی ،جهتگیری مذهبی و اضطراب
کرونا

متغیر

1

2

4

3

5

6

7

1

1
0/65

1

0/79

0/26

1

0/86

0/49

0/61

1

0/74

0/28

0/5

0/53

1

0/33

0/01

0/32

0/31

0/36

1

4/22

4/43

3/12

2/07

0/96

0/51

0/33

0/37

0/52

0/41

0/41

0/36
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 1اضطراب كرونا
-35/0
2سرمایه روانشناختی
-36/0
 3خودكارآمدی
**-0/30-
 4خوشبینی
**-0/24
 5امید
**-0/16
 6تابآوری
-0/12
 7معنویت
1/73
میانگین
0/58
انحرف استاندارد
*p<0. 05 **p<0. 01
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همانگونه كه در جدول فوق مشاهده میشود بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی اضطراب كرونا رابطه منفی معنادار وجود
دارد و بین اضطراب كرونا و معنویت نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین بین اضطراب كرونا و مؤلفههای
سرمایههای روانشناختی شامل امید ،خوشبینی و خودكارآمدی نیز رابطه منفی معنادار وجود دارد و با باال رفتن این
مؤلفهها اضطراب كرونا كاهش مییابد.
بمنظور بررسی سهم هریک از متغیرهای معنویت و مؤلفههای سرمایه روانشناختی در پیش بینی اضطراب كرونا از روش
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب کرونا روی مؤلفههای سرمایه روانشناختی ،معنویت

متغیر پیشبین

B

SE

Beta

T

P

معنویت
سرمایهروانشناختی
امید
تابآوری
خوشبینی
خودكارآمدی

-0/19
-0/61
-0/35
-0/22
-0/34
-0/56

0/16
0/16
0/13
0/13
0/1
0/14

-0/12
-0/35
-0/24
-0/16
-0/30
-0/36

-1/22
-3/69
-2/51
-1/67
-3/14
-3/82

0/00
0/00
0/01
0/09
0/00
0/00

همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود معنویت  12درصد و سرمایههای روانشناختی  35درصد میتوانند از واریانس
اضطراب كرونا را تبیین كنند .با توجه به اینکه سطح معناداری  0/01است بین اضطراب كرونا و معنویت و سرمایه
روانشناختی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
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در مطالعه حاضر رابطه بین اضطراب كرونا دانش آموزان با سرمایه روانشناختی و معنویت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد كه اضطراب كرونا با سرمایه روانشناختی و معنویت همبستگی منفی معنادار دارد .همچنین با مؤلفههای سرمایه
روانشناختی شامل امید،خوش بینی،خودكارآمدی ارتباط منفی و معنادار دارند  .اگرچه پیشینه مطالعات روانشناختی ایران
در ارتباط با شیوع بیماریهای واگیر بهطور عام و بیماری كرونا به شکل خاص ،بسیار محدود است ،اما میتوان بر نقش
مؤثر معنویت در شرایط كلی و در بحرانهای طبیعی و اجتماعی توجه نموده و در تبیین این یافتهها از آنها استفاده كرد.
در این راستا میتوان به تحقیقات تمپلر )1972(1جفر2و همکاران ( )1961اشاره نمود كه معتقد بودند افراد دارای معنوبت
باالسعی دارند رویدادها را به شکل مثبتتر و به شکل تقدیرهای الهی در نظر بگیرند و بنابراین از اضطراب كمتری
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برخوردارند .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش آردلت )2003(1و پ برگن2و همکاران ( )1987نیز همسو
است .در تبیین این یافته میتوان گفت هرچه معنویت باالتر باشد ،در رویارویی با اضطرابی كه منشأ آن همهگیری ویروس
كرونا است ،با كاربست داشتههای معنوی ،كنترل خود را از دست نمیدهند و در صورت امکان ،به روشهای سازگارانهای
به كاهش این اضطراب میپردازند .طبق نظر محققین نظام باورهـای معنـوی بـه برخـی افـراد امــکان میدهــد كــه
بــه نامالیمــات ،فشــارهای روانــی و فقدانهای گریزناپذیــر كــه در رونــد چرخــة زندگــی رخ میدهــد معنــا
دهنــد و بــه یــک زندگــی بعــدی كــه در آن اینگونــه دشــواریها وجــود نــدارد ،امیــدوار و خوشبین باشـند.
احتماالً ایـن موضـوع بـه ایـن دلیـل است كه احسـاس اشــخاص از پدیدههای مــاوراء طبیعــی میتوانــد حمایــت
روانشــناختی و معنــوی بــه همــراه داشــته باشــد .بــه دلیــل ماهیــت متعالــی تجربههای معنــوی ،افــراد دارای
باورهــای مذهبــی بهطور مـداوم در ارتبـاط بـا دركـی از تجربههای زندگـی خــود هســتند كــه شــامل مداخــالت
معنــوی و الهــی اســت و ایــن مداخــالت میتواننــد رویدادهــای زندگــی و افــکار و رفتــار انســان را تغییــر
دهنــد و بــه نحــو ســودمندی بــر چگونگـی مقابلـة شـخص بـا رویدادهـای نامطلـوب و میـزان كیفیــت زندگــی او
تأثیــر بگذارنــد (وارن3و همکاران.)2015 ،
یافتههای پژوهش حاضر در زمینه رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب كرونا نشان داد كه وجود سرمایه روانشناختی باال
با نمرات پایین اضطراب كرونا همراه است كه این نتیجه با یافتههای زو و همکاران ( )2021لیو و همکاران ( )2013و وانگ
و همکاران ( .)2012دینگ و همکاران ( )2015همسو است .همچنین گیلبـرت )2009(4مکبس و گوملی )2012(5نیز
نشان دادند كـه برخوردار بودن از سرمایههای روانشناختی افراد را قادرمی سازد تا در برابـر موقعیتهای استرسزا بهتر
مقابله كنند ،كمتر دچار تنش شوند ،در برابر مشکالت از تـوان بـاالیی برخـوردار شـوند و بـه رفتار و اندیشه و دیدگاه
روشنی در مورد خود برسند .افراد با افزایش سرمایههای روانشناختی میتوانند با مشکالت بهتر كنار آمده و اضطرابهای
ناشی از اختالالت اجتماعی را در خود كاهش دهند .پودل6و همکاران ( )2019نیز معتقدند افراد با سرمایههای روانشناختی
باال و معنویت این توانایی را پیدا میكنند كه بر موانع و مشکالت زندگی چیره شده و همچنان سالمت روان و بهزیستی
روانشناختی خود را حفظ كنند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بین امید و اضطراب كرونا رابطه منفی معنادار وجود دارد كه با نتایج پژوهشهای
هوشیاری و علی پور ( )2020و ابراهیمی و نوابی نژاد ( )1393همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت بعد روانی
انسان نقش مهمی در رشد و ارتقای او دارد .به نظر میرسد امید در فرد نیرویی ایجاد میكند كه خود را موجودی فعال در
نظر بگیرد كه قادر به خودنظم دهی و تنظیم رفتار است .افراد امیدوار بیشتر بر هدفهای خود متمركز میشوند همچنین
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امید به انسان اجازه میدهد تا بر موقعیتهای استرسزا غلبه داشته باشد .امید انسان را قادر میسازد تا تالشی ثابت برای
رسیدن به هدف خود انجام دهند (اسنایدر1و همکاران.)1991 ،
یافته دیگر پژوهش رابطه بین خودكارآمدی و اضطراب كرونا نیز رابطها ی منفی و معنادار است كه این یافته با نتایج جک
و همکاران ( )2017همسو است .در تبیین این یافته میتوان استنباط كرد كه خودكارآمدی میتواند بهعنوان یکی از
مؤلفهها نقش مهمی در برابر مشکال ت و فشارهای زندگی ایفا نماید و در برابر مصائب و تنیدگیهای زندگی ،افراد چقدر
نقش مهمی میتواند داشته باشد .خودكارآمدی باال به هنگام شرایط دشوار ،به ایجاد احساس آسانی و موفقیت كمک
میكند (اكبری .)2019 ،خودكارآمدی پایین میتواند زندگی را نابود كند ،آرزوها را كم كند ،با تواناییهای شناختی تداخل
نماید و تأثیر نامطلوبی بر سالمت جسمانی بگذارد (ریان و دیسی .)2010 2،عالوه بر این در تبیین این یافته میتوان گفت
كه افراد با خودكارآمدی پایین ممکن است تصور كنند كه حوادث و رویدادها سختتر از آن چیزی كه بتوانند بر آن غلبه
كنند كه این خود باعث ،اضطراب می شود .در حقیقت خودكارآمدی باال در ایجاد احساسی از آرامش در رویارو شدن با
تکالیف دشوار و فعالیتها كمک میكند (آرگیلی.)1990 3،
همچنین در این پژوهش رابطه بین خوشبینی و اضطراب كرونا نیز یک رابطه معنادار منفی است كه با پژوهشهای ژوبین
( )2014و توكویلرو داردیک ( )2018و اگویرو همکاران ( )2018هماهنگ است .با توجه به سبک تبیین افراد خوشبین از
حوادث منفی در مقابل شیوه تبیین افراد بدبین از این حوادث این احتمال وجود دارد كه افراد بدبین یا با خوشبینی پایین
در مواجهه با مشکالت زندگی فشارهای روانی و بیماریها آنها را به عوامل كلی و باثبات نسبت میدهند و زودتر منفعل
میشوند و در جهت حل مشکالتشان و درنتیجه سالمتی خودشان كمتر تالش میكنند .كارور و شیرز4معتقدند خوشبینی
تمایل به اتخاذ امیدوارانهترین دیدگاه و مستلزم ارزیابی و پیشبینی مثبت شخص درر مورد نتایج و پیامدهای زندگی است؛
بنابراین احساس مثبت از زندگی در ابعاد مختلف را ایجاد میكند .از سویی هنگامیكه افراد با نامالیمات و مشکالت روبرو
میشوند هیجانات متنوعی را تجربه میكنند كه دامنهای از برانگیختگی و اشتیاق تا عصبانیت ،اضطراب و افسردگی دارد.
در این میان خوشبینها انتظار نتایج مثبت دارند كه باعث میشود كه افراد خوشبین از احساسات منفی مانند اضطراب،
عصبانیت و غمگینی دوری شوند (كارور و شیر.)1992 ،
افرادی كه از سرمایههای روانشناختی و معنویت چندان باالیی برخوردار نیستند در موقعیتهای تنشزا ،مانند احتمال ابتال
به ویروس كووید 19 -به لحاظ روانی تحت تأثیر بیشتری قرار میگیرند ،و مستعد نگرانی ابتال به این ویروس میشوند.
همزمان كه فرد دچار نگرانی در مواجه با هیجانهای منفی خود میشود توانایی او برای مقابله با موضوعی كه برای او ابهام
و نگرانی و اضطراب ایجاد كرده ،كاهش پیدا میكند ،بهطوریكه فرد قادر به مقابله سازگارانه و انعطافپذیر با واقعیتهای
موجود در مورد كووید 19-نخواهد بود و در این چرخه هر بار اضطراب بیشتری را نسبت به قبل تجربه خواهد كرد.

دوره  ،12شماره  ، 16بهار سال 1401

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر در زمینه رابطه معنیدار سرمایههای روانشناختی و معنویت با میزان اضطراب كرونا در
والدین دانش آموزان ،و با توجه به شیوع بیماری كرونا و افزایش اضطراب كرونا ،به نظر میرسد پژوهشهای آزمایشی
میتوانند مقدمات را برای بهرهگیری ازكاربست این سازههای روانشناختی برای كاهش اضطراب افراد را فراهم كند .این
پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه بود از جمله اینکه با در نظر گرفتن این مورد كه این مطالعه در
والدین دانش آموزان انجام شده است تعمیم نتایج آن به گروههای سنی دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .پیشنهاد میشود
در طرحهای پژوهشی آینده ،تحقیقات دیگری به منظور روشن شدن ارتباط بین این متغیرها در جوامع آماری دیگر انجام
شود تا ارتباط متغیرهای مطالعه شده روشنتر شود .همچنین نباید از این یافتهها استنتاج علی نمود و با توجه به ماهیت
پژوهش حاضر و كشف رابطه همبستگی بین متغیرها ،نتیجهگیری علی از این رابطهها منوط به انجام پژوهشهای آزمایشی
بعدی است.
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Abstract
The outbreak of coronavirus has caused widespread anxiety among the population, so it
is important to identify protective factors in order to develop appropriate interventions. The
aim of this study was to investigate the relationship between coronary anxiety and
psychological capital and spirituality. Among the parents of female junior high school
students, 100 100 were selected by available sampling method and answered the McGee
Psychological Capital Questionnaire, the Alipour Corona Anxiety Questionnaire and the
Parsian Spirituality Questionnaire. The results of correlation coefficients showed that
psychological capital and spirituality had a significant negative relationship with coronary
anxiety. Due to the protective role of psychological capital in reducing coronary anxiety,
it is necessary to pay special attention to the role of psychological capital in educational
and mental health planning .
Keywords: Corona Anxiety, Psychological Capital, Spirituality
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