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 رابطه اضطراب کرونا با سرمایه روانشناختی و معنویت

 

 

 1یزهواک هطفعا

 
 

 

 چکیده

به منظور  یحافظتعوامل م ییرو، شناسا ینمردم شده بود از ا یندر ب یااضطراب گسترده یجادكرونا باعث ا یروسو یوعش

 یها یهسرمابرخوردار است. پژوهش حاضر با هدف رابطه اضطراب كرونا و ییباال یتمناسب از اهم یهامداخله ینتدو

در  یریگنفر با روش نمونه100تعداد آموزان دختر متوسطه اول،  نشدا ینوالد ینانجام شد. از ب یتو معنو یروانشناخت

پور و  یلع یپرسشنامه اضطراب كرونا ی،مک گ یروانشناخت هاییهسرما یهادسترس انتخاب شده و به پرسشنامه

با  ویتمعن و  یروانشناخت هاییهنشان داد كه سرما یهمبستگ یبضرا یجپاسخ دادند. نتا یانپارس یتپرسشنامه معنو

ش اضطراب كرونا در كاه یروانشناخت هاییهسرما یمعنادار داشتند با توجه به نقش محافظت یاضطراب كرونا رابطه منف

  یروانشناخت هاییهو بهداشت روان  در جهت كاهش اضطراب  به نقش سرما ینظام آموزش های یزیر است در برنامه یضرور

 شود. یژهتوجه و

 یتمعنو ی،روانشناخت هاییهسرمااضطراب كرونا،  ها:واژه کلید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، اهواز، ایرانتحقیقات اهوازدانشگاه علوم و ،مشاوره  ،کارشناسی ارشد1
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 مقدمه

، یهوب استان، ووهان در بار نیاول یكه برا(، COVID-19) دیجد روسیو كرونا یماریب وعیش، 2019دسامبر سال  از

 در هنگام شیوع این بیماری. (2020، 1امسونیلیو و گ)چن است شده لیتبد یجهان ینگران کی به، ستا شده گزارش نیچ

افراد به احتمال زیاد ترس اجتماعی بـر افـراد را نشان داده است. در سـطح فـردی، ای از تأثیرات روانی و طیـف گسـترده

در نتیجه، (. 2020و همکاران،  2ورایشیكنند )نمی ی را تجربهماریب نیمقابل ا در از بیمـار شـدن یـا احسـاس نـاتوانی

استرس روانـی قابـل توجهی باشد كه ممکن است منجر به تأثیرات نـامطلوبی بــر بهداشــت  باعث تواندشیوع آن می

عدم امنیت در مورد از دست دادن آزادی، مواردی از قبیل جدایی از عزیزان، (. 2020و همکاران،  3ایربالشــود )روانــی 

 وجود با نهیقرنطوجود آمده بر اثر ه ب راتییتغ را به همراه داشته باشد یادیز یمنف یروان یتواند بارهابیماری و كسالت می

. (2020همکاران،  و 4)بروكس ببرند نیب از را هایماریب یروان یامدهایپ اندنتوانسته عموماً، یجسم سالمت بر یاثرگذار

اضـطراب و اسـترس را تأثیر روانشناختی شیوع بیمـاری كرونـا از جملـه افسـردگی، ( 2020)و همکاران  5پژوهش وانگ

در چـین متوسـط و یـا شـدید گـزارش كـرده اسـت. بررسـی مطالعـات انجام شده در سایر نقاط جهان نیز نشان داده 

كه دارای اثرات روانی متعـددی از جملـه  دارددر پی مشکالت روانشناختی نیـز است كـه بیمـاری كرونا به جز مرگ و میر، 

 رسدمی نظر به و است  COVID-19مورد در یروان یامدهایاز پ یکیاضطراب كرونا (. 2020، 6نیفرداضـطراب اسـت )

 ادراکها ناشناخته از ترس. دیآبه وجود می روسیو نیا درباره افراد در یشناخت ابهام و بودن ناشناخته لیدل به شتریب

 كندمی دیتشد را اضطراب نیا زین یماریب نیدر مورد ا یعلم كم اطالعات همچنان دهدمی كاهش انسان در را یمنیا

 بودن ناشناخته لیدل به شتریب رسدمی نظر بهو   عیشا 19 -دیكوو مورد در اضطراب. (2020 ،7گورن ومک اوستربجاما، )

 (.2020زاده،  عبداله و پوریعل، یقدمپور، یعل) بود روسیو نیا درباره یشناخت ابهام جادیا و

 یمندبهره صورت در كه گرفت نظر در اساسی و مهم یهایژگیو جزو دیرا با یشناختروان هیسرمادرچنین شرایطی  و اما

 افراد شوددهند و باعث مین میاآور از خود نشاسترس یدادهایدر مقابل رو یترنییپا یریپذبیآس زانیمافراد جامعه، 

 (.2020، و همکاران 8شوند )سانسی آسیب دچار یاحتمال كمتر به تینها را تجربه كنند و در یرتالبا ستییو بهز تیرضا

 احتمال و شرایط از فرد مثبت ارزیابیمعموالً  كه است درونى یهاهیسرما و منابع ازای مجموعه روانشناختی سرمایه

 سازمانی رفتار و روانشناسی حوزه ر د مفهوم این بار اولین، كندمی بازنمایی را منابع این اساس برموفقیت  به یابیدست

و  9است )لوتانز یدواریام یآورتاب ینیبخوش یخودكارآمدمثبت،  روانشناختیمنبع  چهار از متشکل و شد معرفی
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باال باعث  یهای روانشناختهیسرما است نشان داده این زمینه در زین( 2021همکاران ) و 1زو مطالعه(. 2007همکاران، 

 . كرونا شده است یماریب وعیدر دوران ش ینیكاهش اضطراب پرستاران زن چ

با افراد با  سهیدارند در مقا یهای روانشناختهیسرمااز  ییكه سطح باال یكه افرادنیز نشان داده شد  در پژوهش دیگری

 یو اضطراب كمتر ندیایكنار ب دكنندهیناام طیشرا لدارد كه در مقابوجود   یشتریاحتمال ب ،كم یهای روانشناختهیسرما

ناختی روانش هیبا سرما  اضطراب( نشان داده شد كه 2018) 3ریدم شپژوه .(2015، و همکاران 2نگی)د كنندرا تجربه می

 دارد.  یمنف رابطه

 نیچنو هم شود یبا موانع و عوامل اضطراب زا م ییایرو یمناسب برا یها حل راهكردن  دایباعث پ یوجود خودكارآمد

 .گردد یم كاهش اضطراب فرد باعثو تحمل باال در برابر موانع و مشکالت و عوامل استرس زا  یتاب آور

های خود برای عبارت است از باورهای فرد درباره قابلیتاست كه خودكارآمدی های روانشناختی ی سرمایههامؤلفهیکی از 

، 4)بندورا و فریمن عملکرد و پیشرفت و مهار رویدادهایی كه در زندگی او تأثیر به سزایی دارند شدهیزیرح طرحانجام سطو

 او یزندگ بر كه است یحوادثكنترل،  و اداره برای انسان ضروریسازوكار  نیتریادیخودكارآمدی از نظر بندورا بن(. 1999

 (. 2000، 5سانتاس تیك و مرمنیز) گذاردمی اثر

دیگر  مؤلفه وجود دارد. یو اضطراب رابطه معنادار یخودكارآمد نینشان داد كه بنیز  (2017) و همکاران 6جکهای یافته

 ی است؛ نیبخوشسرمایه روانشناختی 

د مختلف عنوان گرایش كلی نسبتاً پایدار به داشتن انتظارات مثبت در مواجهه با پیامدهای منفی زندگی با ابعابه ینیبخوش

 یرخب(. 2005، 7دارد )چنگ و چان یو روان یجسم اختالالت بروز از یریشگیدر پ یدر ارتباط است و نقش مهم المتس

 (. 2014، 8نیهاست )ژوبو چالش یمقابله با سخت یمنبع مؤثر برا کی ینیبمطالعات نشان داد كه خوش

بر این باورند كه نامالیمات  هانیبخوشزندگی دارد،  یزانقـش مهمـی در سازگاری با رویدادهای استرس ینیبخوش

 (.2015، 9نیمج و مبسیامـا افـراد بـدبین انتظـار بـدبختی دارنـد )ااداره شـوند،  یزیآمتیتوانند به شیوه موفقمی
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گزارش كردند،  را یتوجهدادند كه دانشجویانی كه اضطراب و افسردگی قابل( نشان 2018) 1توكویلر و داردیکپژوهش  

نشان داد كـه  (2018) 2كرایپ و راندو سطوح باالتر بدبینی بودند. پژوهش فیشر،  ینیبخوش ترنییدارای سطوح پا

نیـز حـاكی  (2018) 3جیمنز-كاماچو و مورنو -اگیور پژوهشبـا عالئـم اضـطراب كمتـری همـراه اسـت. نتـایج ، ینیبخوش

 .بخشدعالئـم اضـطراب و افسردگی را بهبود می، ینیباز آن بود كه رضـایت از زنـدگی و خوش

، 4رانکولیمنیل و ید پاک)پان  استتوانایی مقاومت در برابر تغییرات  درواقعدیگر سرمایه روانشناختی  مؤلفهی آورتاب

سازگاری مثبت فرد در  یآورتاب ،درواقع .شرایط تهدیدكننده است با زیآمتیتوانایی سازگاری موفق یآورتاب(. 2018

 طیاست كه افراد در شرا یمعن نیا به و بوده سرسختی نشانگر یآور.( تاب1996، 5یواكنش به شرایط ناگوار است )گارمز

 ندیناخوشا یدادهایو رو طیقادر هستند كه در مواجه با شراباال،  یآورتاب یژگیكنند. افراد با ومی عمل سازنده چقدرسخت، 

برسند  تیبه موفق، یبه تالش و مقابله كارآمد خود ادامه دهند تا با پشت سر گذاشتن مراحل سخت زندگز، یآمو تنش

و  7مورشرایط نامطلوب هسـتند ) آور از نظـر احساسی آرام و قادر به مقابله با افـراد تـاب(. 2014همکاران،  و 6کی)سوثو

های اصـلی آن ماننـد كند كه مؤلفـهدر كاهش اضطراب به این نحو عمل می یآورمکانیزم تاب(. 2017همکاران، 

كنترل و تأثیرات معنوی هنگام قرار گرفتن در  رییپذیرش مثبت تغاعتماد به غرایز، شایسـتگی شخصی، نفس، اعتمادبه

پودل (. 2019همکاران،  و 8)وود دهدیمثابه یـک حائل عمـل كـرده و اجـازه بـروز اضـطراب را نما بهزشرایط استرس

روانشـناختی  یآورمیزان بـاالی تاب( نیز در پژوهش خود نشان دادند كه افرادی كه از 2019همکاران ) و 9تاندوكار

پـژوهش نصـیرزاده و همکـاران  ودكـاهش پیـدا كـرده بـ یهتوجطور قابلخطـر اضطراب در آنها بهبرخـوردار بودنـد، 

 بر كاهش اضطراب مؤثر بوده است. یآور( نیـز نشـان داد آمـوزش تاب2018)

 (1991) امپرك. نیز در پّژوهش خود به نقش تاب آوری در كاهش اضطراب كرونا اشاره كردند (2020آفتاب ) و پور مجید

 موفق یسازگار موجبات باید قاعدتاً، باالتر سطح تعادل به رسیدن و است پایه تعادل به بازگشت یآورتاب كه است معتقد

 باعث افراد در یآور. تابشودمی روان سالمتحفظ  و افسردگی و اضطراب كاهش باعث یآور. تابآورد فراهم را زندگی در

 با صورت این در و كنند اتخاذ زندگی یهاتیموقع و موانع با مواجه در متفاوتی نگرش و استدالل نحوه آنها تا شودمی

 .(1386)جوكار،  شوند مواجه یكمتر اضطراب و بهتر عملکرد
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به  كهدهد را می ییمقابله با فشارها ییتواناد، ی. امشودمی ریتعب ندهیر در آتاحساس به و داشتنباور  ییبه توانانیز  دیام

تواند همبستگی منفی با اضطراب داشته باشد امید به زندگی نیز می(. 2003، ارانمکو ه 1ركشود )پارمی لیحمفرد ت

نقش میانجی امید در رابطه بین هوش معنوی و ( 1399پور )(. در تحقیق هوشیاری و علی1391)طاهری و همکاران، 

ابراهیمی و بررسی شد و نشان دادند كه امید نقش مهمی در كاهش اضطراب كرونا دارد. اضطراب ناشی از بحران كرونا 

 .برخوردارند اجتماعی مسائل حل برای تریز توانایی بیشادارند،  باالیی امید كه كسانی( 1393)نژاد  نوابی

دهد و او را در برابر می یمعنو رتقد انسان به كه یمهم یرویعنوان نبه معنویت را نیزبه امروزه روانشناسان  ،همچنین

بدان خاطر است كه  شتریب نیكه ا اندستهینگرسازد، دور می یت حفظ كرده و از اضطراب و نگرانمشکال و هایسخت

، 2هانگ و انگیبخشد )می معنا انسان یزندگ به نیدكنند كه درواقع، می دییمسئله را تأ نیا زین یتجرب یهاپژوهش

و مصائب را نعمت و  ایبالرویدادهای زندگی حتی بیند، كه خود را تحت حمایت كامل خداوند می دارنید فرد(. 2018

 یفرد نیرا تحمل كند. چن یمات زندگینامال یاله یروین به اتکال با داندكند و خود را موظف میمی یتلق یاله شیآزما

، 3)كروس ددانمی خود یحام را خداوند و است قائل یمتعال یهدف جهان نیا یبرا رایز گرددینم یدینام و اسی دچار

ارزیابی زدایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت،  نقش مـؤثری در استرس، هاتیتواند در تمامی موقعمی (. معنویت2003

در (. 1998، 4لوریوت نیلو) سبب كاهش گرفتاری روانی شودمنـابع حمـایتی و غیـره، مقابلـه،  یهاتیفعالشناختی فرد، 

ت روانی افراد موردتوجه لمتغیرهای مؤثر بر رفتار و حا نیترعنوان عمدهبهسالیان اخیر دین و متغیرهای مرتبط با آن، 

 بهداشت در یاساس و مهم عامل را نید یكه برخ ییاند تا جاقرارگرفته یرفتار علوم و یروانشناس متخصصان از یاریبس

 (.2018، 5تیاند )راكرده یمعرف یاجتماع و یفرد

مثبـت،  یهاتواننـد از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشتأثیر مثبتی در معنادار كردن زنـدگی دارنـدمی، معنویرفتارهـا 

میـدواری بـه ااحساس تعلق داشتن به منبعـی واال، موجـب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنـا و هـدف در زنـدگی، 

هستند كه  ییهاهمگی ازجمله روشاجتماعی و معنوی و...،  یهاتیاز حما یمندبهرهزا، یـاری خداوند در شرایط مشکل

 (. كوینگ2007، 6مائو و انگی) تحمیل كنندآسیب كمتـری را در مواجهـه بـا حوادث فشارزای زندگی، به افراد  توانند می

ارتبـاط میـان باورهـا و اعمـال مذهبی با بهداشت روان »مطالعه دربـاره  850بررسی فراتحلیلـی روی و همکاران در یک 

ایجاد فضای حمایت اجتماعی، گزارش دادند كه مذهب از طریق باال بردن توانایی در مقابله با اسـترس، « و كاركرد اجتماعی

بر رضایت از زندگی و شادكامی، مثل زندگی بهتر، مثبت،  یهاجانیدر جهت كمک به ایجاد ه ینیبایجاد امید و خوش

 واست  اهمیت حائز بسیار عهجام روانی سالمت كهییازآنجا  (.1997همکاران و  7نگیذارد )كوگسالمت روان تـأثیر می

                                                           
1 Parker 
2Yang & Huang 
3Krause 
4 Levin&, Taylor 
5 Wright 
6Yang & Mao 
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 كرده ایجاد اختالل افراد عملکرد در تواندمی كه است معضلی بیماری كرونا گسترده وعیش و طیشرا نیا در كرونا اضطراب

 جامعه افرادسالمت به تواندمی پدیده این در دخیل عوامل شناخت ،نیبنابراآنها را به خطر بیاندازد روانی و جسمی سالمت و

 مطالعات در كرونابر اضطراب  دخیل عوامل شناسایی یبرا علمی یهاخأل تالش كه نکته این به عنایت با. نماید كمک

درصدد پاسخ به این پرسش حاضر پژوهش پرسشگرفته،  صورت یهاپژوهش یراستا در و شودمی احساس ایران آكادمیک

 هیسرماهای د و مؤلفهدار وجود یمعنادار رابطهمعنویت  یروانشناختهای هیسرمااضطراب كرونا و  بین ایآاست كه 

 را پیش بینی كنند یا خیر. كرونا اضطرابمعنویت می توانند  و یروانشناخت

 پژوهش روش

  یهای روانشناختهیسرما و وابسته ریعنوان متغاضطراب كرونا به رابطهپژوهش  نیاست. در ا یاز نوع همبستگ پژوهشنوع 

 دختر آموزان دانشدین والپژوهش حاضر شامل  یاست. جامعه آمارشده  در نظر گرفته مستقل ریعنوان متغبهو معنویت 

 وشر به نفر 100 تعدادكه  بودند لیتحص مشغول 1400-1401 یلیاصفهان بود كه در سال تحص 5 هیناح متوسطه

 پاسخ دادند. های زیربه پرسشنامه در دسترس انتخاب شده و یریگنمونه

 یروسو شیوع از ناشی اضطراب سنجشجهت  (2020)پور و همکاران  یعلتوسط ابزار  نیا: کرونا اضطراب پرسشنامه

 عالئم 9 تا 1های یهگو است مؤلفه 2 و گویه 18 دارای ابزار این نهایی نسخه. است شده یابیاعتبار و هیته ایران در كرونا

دهنده نشان االب نمره. بود لیکرتای درجه 4 طیف در ابزار این. سنجدمی را جسمانی عالئم 18 تا 10های گویه و روانی

دوم  عامل و اول عامل برای 87/0 كرونباخ آلفای روش از استفاده با ابزار این پایایی. است د فر در اضطراب از باالتری سطح

 دشدهییتأ یدییأت و یاكتشاف یعامل لیاز تحل استفاده با آن ییروا نیآمد همچن دست به 91/0پرسشنامه  كل یبرا و 86/0

 .شد برآورد 93/0ژوهش پ نیا در پرسشنامه نیكرونباخ ا ی(. در ضمن آلفا2020پور و همکاران،  ی)عل است

 توسط  كه  یسوال شش  و  ستیب  پرسشنامه  از  یروانشناخت  هیسنجش سرما یبرا: پرسشنامه سرمایه روانشناختی

 تاب ،یدواریام ،یخودكارآمد اسیمق خرده چهار با كاركنان یروانشناخت هیسرما سنجش منظور به همکارانش و1 یگ مک

ترجمه  رانیدر ا 1390))پرور گل را پرسشنامه نیا .شودیم استفاده  است شده ارائه و ساخته یزندگ به یریجهتگ و یآور

ی به صورت جداگانه بدست م اسیابتدا نمره هر خرده مق ،یروانشناخت هیبدست آوردن نمره سرما یبرا و آماده كرده است.

 همراه را پرسشنامه نیا ییایو پا ییروا . شودیحسوب مم یروانشناخت هیو سپس مجموع آنها به عنوان نمره كل سرما دیآ

 نیا ییایو پا ییاز روا یقمتف شواهد و نموده یبررس یعیوس و گسترده طور به یروانشناخت هیسرما از یگرید یها فرم با

 و گلپرور پژوهش در نیمتخصص از چند یتن توسط پرسشنامه نیا ییو محتوا یصور ییروا نموده است  ارائه پرسشنامه

 ،یدواریام ،یخودكارآمد  كرونباخ ی( آلفا1392. در پژوهش گلپرور و همکاران )دیگرد دییتا و یبررس( 1392) همکاران

در این پژوهش آلفای .به دست آمده است70/0 83/0، 89/0، 91/0برابر با بیبه ترت یبه زندگ یریو جهت گ یتاب آور

 می باشد. 85/0كرونباخ 

                                                           
1 Mac Gee 
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 در تیمعنو تیاهم یابیارز منظور به 1گینیدون و انیپارس توسط( 2009) سال در: این پرسشنامه  تیپرسشنامه معنو

 کی در دیبا یآزمودناست و یگزارش خود ابزار کی اسیمق نیا.  است شده ساخته آن مختلف ابعاد سنجش و افراد یزندگ

 آن عبارات از کی هر با خود موافقت یا مخالفت زانیم( 4= موافقم كامال تا 1=  مخالفم كامال از)  یا درجه 4 کرتیل فیط

 اعتقادات تیاهم(، عبارت 10) یآگاه خود اسیمق ریز 4 و بوده عبارت 29 یدارا تی. پرسشنامه معنوسازد مشخص را

 هیته عالوه به. سنجد یم را( عبارت 9) یمعنو یازهاین و( عبارت 5) یمعنو یها تیفعال(، عبارت 4) یزندگ در یمعنو

 كه اند ساخته مطرح زین را یستیبهز و سالمت بر تیمعنو ریتاث و تیمعنو فیتعر درباره باز سوال 2 پرسشنامه، كنندگان

 شرح نیبد تیمعنو پرسشنامه یها نهیگز یگذار نمره وهیش. نمود حذف را آنها ای كرده استفاده آنها از توان یم توجه با

 و.، /94 آزمون یكل یآلفا بیضریی این پرسشنامه از ایپا. 4كامال موافقم =3موافقم = 2مخالفم =1= مخالفم كامال: است

بیانگر اعتبار  زین تیپرسشنامه معنو یعامل لیتحل جینتا و گزارش شده است 91/0تا  0/80ها بین  اسیمق ریز یآلفا بیضر

 بود. 96/0در این پژوهش آلفای كرونباخ برابربا  .سازهی مناسب این پرسشنامه بوده است

 هاافتهی

 از استفاده با سپس دش پرداخته حاصلهای داده استاندارد انحراف و میانگین توصیف به توصیفی آمار از استفاده با ابتدا در

 كرونا اضطراب ینیبشیپ در را یمذهب گیریجهت، یروانشناختها هیسرما، هازمان دادههم ورود روش به رگرسیون تحلیل

ارائه  1 جدول پژوهش در ییرهامتغ بین پیرسون همبستگی های توصیفی و ضرایبآماره نتایج. گرفت قرارموردمطالعه 

 .است شده
اضطراب  ی و گیری مذهبجهت ی،روانشناخت هیسرما یهامؤلفه ینب یستگهمب بیضرا های توصیفی وآماره 1 جدول

 اکرون

 7 6 5 4 3 2 1 ریمتغ

        1 اضطراب كرونا 1

       1 -35/0 روانشناختی هیسرما2

      1 65/0 -36/0 یخودكارآمد 3

     1 26/0 79/0 -30/0-** ینیبخوش 4

    1 61/0 49/0 86/0 -24/0** دیام 5

   1 53/0 5/0 28/0 74/0 -16/0** یآورتاب 6

 1 0/36 0/31 32/0 01/0 33/0 -12/0 معنویت 7

  51/0 96/0 07/2 12/3 43/4 4/22 73/1 میانگین

  36/0 41/0 41/0 52/0 37/0 33/0 58/0 انحرف استاندارد

**p<0. 01  *p<0. 05 

                                                           
1 Parsian 
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معنادار وجود  یبطه منفاضطراب كرونا را یروانشناخت هیسرماهای مؤلفه نیبشود كه در جدول فوق مشاهده می گونههمان

 یهاو مؤلفه ااضطراب كرون نیب نیهمچن وجود دارد و یمعنادار یرابطه منف زین معنویت اضطراب كرونا و  نیب و دارد

 نیا رفتن االب با و دارد وجود معنادار یمنف رابطه زین یو خودكارآمد ینیبخوش، دیشامل ام یهای روانشناختهیسرما

 .ابدیمی كاهش كرونا اضطرابها مؤلفه

رونا از روش كی در پیش بینی اضطراب روانشناخت هیسرما یهامؤلفه هریک از متغیرهای معنویت  وبمنظور بررسی سهم 

 تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. 

 معنویت ی،روانشناخت هیسرما یهامؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون اضطراب کرونا روی  2جدول 

 B SE Beta T P نیبشیپ ریمتغ

 00/0 -22/1 -12/0 16/0 -19/0 معنویت

 00/0 -69/3 -35/0 16/0 -61/0 روانشناختیسرمایه

 01/0 -51/2 -24/0 13/0 -35/0 امید

 09/0 -67/1 -16/0 13/0 -22/0 یآورتاب

 00/0 -14/3 -30/0 1/0 -34/0 ینیبخوش

 00/0 -82/3 -36/0 14/0 -56/0 خودكارآمدی

توانند از واریانس درصد می 35 یروانشناختهای درصد و سرمایه 12 شود معنویتمشاهده می 2جدول  دركه  طورهمان

است بین اضطراب كرونا و معنویت و سرمایه  01/0اضطراب كرونا را تبیین كنند. با توجه به اینکه سطح معناداری 

 روانشناختی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

 یریگجهینتبحث و 

 جیقرار گرفت. نتا یبررس مورد معنویتو  یروانشناخت هیبا سرما آموزان دانش وناكر اضطرابدر مطالعه حاضر رابطه بین 

ی سرمایه هامؤلفهبا  همچنین .معنادار دارد یمنف یهمبستگ معنویت و یروانشناخت هیبا سرما كرونا اضطرابنشان داد كه 

 رانیا یشناختروان مطالعات نهیشیپ اگرچه روانشناختی شامل امید،خوش بینی،خودكارآمدی ارتباط منفی و معنادار دارند .

 نقش بر توانمی امااست،  محدود اریبسخاص،  شکل به كرونا یماریب و عامطور به ریواگ یهایماریب وعیش با ارتباط در

. كرد استفاده آنها ازها افتهی نیا نییتب در و نموده توجه اجتماعی و عییطبهای بحران در و كلی طیشرا درمعنویت مؤثر 

معنوبت افراد دارای ( اشاره نمود كه معتقد بودند 1961و همکاران ) 2جفر (1972) 1توان به تحقیقات تمپلردر این راستا می

ین از اضطراب كمتری ابنابر و های الهی در نظر بگیرندتر و به شکل تقدیرسعی دارند رویدادها را به شکل مثبتباال

                                                           
1 Templer 
2 Jeffers 
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( نیز همسو 1987)و همکاران  2( و پ برگن2003) 1پژوهش آردلتهای ج پژوهش حاضر با یافته. همچنین، نتایبرخوردارند

 ویروس یریگهمه آن كه منشأ اضطرابی با رویارویی درباشد،  باالتر معنویت هرچه گفت توانمی یافته این نییدر تباست. 

ای های سازگارانهبه روشو در صورت امکان،  دهندینمدست  از را خود كنترلمعنوی، های داشته كاربست بااست،  كرونا

كــه  دهــدافـراد امــکان می یبـه برخـ یمعنـو یباورهـا نظامپردازند. طبق نظر محققین به كاهش این اضطراب می

معنــا  دهــدرخ می یچرخــة زندگــ دكــه در رونــ ــریزناپذیگرهای و فقدان یروانــ یفشــارهامــات، الیبــه نام

باشـند.  نیبو خوش ــدواریاموجــود نــدارد، ها یدشــوار نگونــهیكــه در آن ا یبعــد یزندگــ ــکیدهنــد و بــه 

 ــتیحما توانــدمی یعــیمــاوراء طبهای دهیكه احسـاس اشــخاص از پد استایـن موضـوع بـه ایـن دلیـل  احتماالً

 یافــراد دارا، یمعنــوهای تجربه یمتعالــ ــتیماه ــلیبــه همــراه داشــته باشــد. بــه دل یعنــومی و روانشــناخت

ت الخــود هســتند كــه شــامل مداخــ یزندگـهای از تجربه یطور مـداوم در ارتبـاط بـا دركـبه یمذهبــ یباورهــا

 ــرییو افــکار و رفتــار انســان را تغ یزندگــ یدادهــایرو تواننــدت میالمداخــ ــنیاســت و ا یو الهــ یمعنــو

او  یزندگــ ــتیفیك ـزانینامطلـوب و م یدادهـایمقابلـة شـخص بـا رو یچگونگـ ربــ یدهنــد و بــه نحــو ســودمند

 .(2015 ،همکاران و 3بگذارنــد )وارن ــریتأث

باال  یروانشناخت هیسرما وجودو اضطراب كرونا نشان داد كه  یروانشناخت هیرمارابطه س نهیدر زمهای پژوهش حاضر یافته

 وانگو  (2013همکاران ) و وی( ل2021های زو و همکاران )افتهیبا  جهینتاین كه  همراه استاضطراب كرونا  نمرات پایین با

( نیز 2012) 5مکبس و گوملی( 2009) 4همچنین گیلبـرت. همسو است( 2015و همکاران ) نگدی. (2012) همکاران و

 زا بهتراسترسهای موقعیت برابـر در تا سازد را قادرمی روانشناختی افرادهای نشان دادند كـه برخوردار بودن از سرمایه

 دگاهیبـه رفتار و اندیشه و د تـوان بـاالیی برخـوردار شـوند و مشکالت از برابر درتنش شوند،  دچار كمترمقابله كنند، 

ی هاتوانند با مشکالت بهتر كنار آمده و اضطرابمی یهای روانشناختهیسرما شیبا افزا افرادروشنی در مورد خود برسند. 

های روانشناختی با سرمایه نیز معتقدند افراد( 2019همکاران ) و 6پودل. دهندناشی از اختالالت اجتماعی را در خود كاهش 

 بهزیستی و روان سالمت همچنان و شده چیره زندگی مشکالت موانع و بر كه كنندمی پیدا را توانایی باال و معنویت این

 . كنند حفظ را خود روانشناختی

های پژوهش جینتا با كه دارد وجود معنادار منفی رابطه كرونا اضطراب و امید بین كه داد نشان حاضر پژوهش نتایجهمچنین، 

 روانی بعد گفت توانمی یافته این تبیین دراست.  ( همسو1393ابراهیمی و نوابی نژاد )و  (2020هوشیاری و علی پور )

 در فعال یموجود را خود كه كندمی ایجاد نیرویی فرد در امید رسدمی نظر به. دارد او یارتقا و رشد در مهمی نقش انسان

 نیهمچن شوندمی متمركز خودهای هدف بر بیشتر امیدوار افراد. است رفتار تنظیم و دهی خودنظمقادر به  كه بگیرد نظر
                                                           
1 Ardelt 
2Bergin 
3Warren 
4 Gilbert 
5MacBeth & Gumley 

6Poudel 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 16

https://jnip.ir/article-1-685-fa.html


  

10 
 

 1401سال  بهار،  16شماره ،  12دوره 

 یبرا ثابت یتالش تا سازدمی قادر را انسان دیام. باشد داشته غلبهزا های استرستیموقع بر تا دهدمی اجازه انسان به دیام

 (.1991همکاران،  و 1دریاسنا) دهند انجام خود هدف به دنیرس

ی منفی و معنادار است كه این یافته با نتایج جک ارابطهی و اضطراب كرونا نیز خودكارآمدافته دیگر پژوهش رابطه بین ی

عنوان یکی از تواند بهتوان استنباط كرد كه خودكارآمدی میمی این یافتهدر تبیین ( همسو است. 2017و همکاران )

افراد چقدر زندگی، های و تنیدگی ت و فشارهای زندگی ایفا نماید و در برابر مصائبالمهمی در برابر مشک ها نقشمؤلفه

به ایجاد احساس آسانی و موفقیت كمک دشوار، شرایط  به هنگام االخودكارآمدی بتواند داشته باشد. نقش مهمی می

ل شناختی تداخهای با تواناییآرزوها را كم كند، تواند زندگی را نابود كند، خودكارآمدی پایین می(. 2019)اكبری، كند می

توان گفت (. عالوه بر این در تبیین این یافته می2010، 2)ریان و دیسیت جسمانی بگذارد المنامطلوبی بر س رینماید و تأث

از آن چیزی كه بتوانند بر آن غلبه  ترسختكه افراد با خودكارآمدی پایین ممکن است تصور كنند كه حوادث و رویدادها 

با  شدن ارویروشود. در حقیقت خودكارآمدی باال در ایجاد احساسی از آرامش در یاضطراب مكنند كه این خود باعث، 

 (.1990، 3كند )آرگیلیها كمک میتکالیف دشوار و فعالیت

های ژوبین ی و اضطراب كرونا نیز یک رابطه معنادار منفی است كه با پژوهشنیبخوشهمچنین در این پژوهش رابطه بین 

از  نیبخوش( هماهنگ است. با توجه به سبک تبیین افراد 2018اگویرو همکاران ) ( و2018دیک )( و توكویلرو دار2014)

ی پایین نیبخوشحوادث منفی در مقابل شیوه تبیین افراد بدبین از این حوادث این احتمال وجود دارد كه افراد بدبین یا با 

دهند و زودتر منفعل نسبت می باثباتا به عوامل كلی و ها آنها ردر مواجهه با مشکالت زندگی فشارهای روانی و بیماری

ی نیبخوش معتقدند 4كنند. كارور و شیرزسالمتی خودشان كمتر تالش می جهیدرنتجهت حل مشکالتشان و  و درشوند می

؛ زندگی استی مثبت شخص درر مورد نتایج و پیامدهای نیبشیپدیدگاه و مستلزم ارزیابی و  نیتردوارانهیامتمایل به اتخاذ 

افراد با نامالیمات و مشکالت روبرو  كهیهنگامكند. از سویی بنابراین احساس مثبت از زندگی در ابعاد مختلف را ایجاد می

اضطراب و افسردگی دارد. ی از برانگیختگی و اشتیاق تا عصبانیت، ادامنهكنند كه شوند هیجانات متنوعی را تجربه میمی

از احساسات منفی مانند اضطراب،  نیبخوششود كه افراد انتظار نتایج مثبت دارند كه باعث می هانیبخوشدر این میان 

 (.1992عصبانیت و غمگینی دوری شوند )كارور و شیر، 

 ابتال احتمال مانند، زاتنشهای تیموقع در ستندین برخوردار ییباال چندان تیمعنو و یروانشناختهای هیسرما از كه یافراد

. شوندمی روسیو نیا به تالاب ینگران مستعد و، گیرندمی قرار بیشتری ریتأث تحت روانی لحاظبه  19 -دیكوو روسیو به

 ابهام او یبرا كه یموضوع اب مقابله یبرا او ییتوانا شودمی خود یمنفهای جانیه با مواجه در ینگران دچار فرد كهزمان هم

های تیواقع با ریپذانعطاف و سازگارانه مقابله به قادر فرد كهیطوربهكند، می دایپ كاهشكرده،  جادیا اضطراب و ینگران و

 .كرد خواهد تجربه قبل به نسبت را یشتریب اضطراب بار هر چرخه نیا در و بود نخواهد 19-دیكوو مورد در موجود

                                                           
1 Snyder 
2 Ryan & Deci 
3 Argyle 
4 Carver &Scheier 
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در  كرونا اضطراب میزان با معنویتو  یهای روانشناختهیسرما داریمعندر زمینه رابطه  حاضر پژوهشهای یافته با توجه به

های آزمایشی رسد پژوهش، به نظر میكرونا اضطراب شیافزا وكرونا  بیماری شیوع بهتوجه  با و، آموزان دانشوالدین 

 این .كند فراهم را افراد اضطراب كاهشهای روانشناختی برای ی ازكاربست این سازهریگبهرهتوانند مقدمات را برای می

 در مطالعه این كه مورد این گرفتن نظر در با اینکه جمله از بودمواجه  ییهاتیمحدود باها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش

 شود. پیشنهاد میگیرد صورت احتیاط با باید دیگر سنیهای گروه به آن نتایج تعمیم ه استشد انجام آموزان دانشوالدین 

 انجام دیگر آماری جوامع در متغیرها این بین ارتباط شدن روشن منظور به دیگری تحقیقاتآینده،  پژوهشیهای طرح در

ها استنتاج علی نمود و با توجه به ماهیت همچنین نباید از این یافته. شودتر روشن شده مطالعه متغیرهای ارتباط تا شود

های آزمایشی ها منوط به انجام پژوهشی علی از این رابطهریگجهینتپژوهش حاضر و كشف رابطه همبستگی بین متغیرها، 

 بعدی است.
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The Relationship between Corona Anxiety and Psychological Capital and 

Spirituality 

 

Atefeh Kahvazi1 

 

 
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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