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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف تدوین مدل پیامدهای روانشناختی اضطراب اپیدمی کرونا و بررسی نقش
میانجیگری سالمت معنوی بر این پیامدها به انجام رسید .روششناسی :از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و
از حیث ماهیت ،توصیفی  -همبستگی است .جامعهی آماری شامل تمامی ساکنان استان لرستان در سال
 1991بود که با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو بودند .نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  914نفر
شامل زنان و مردان بود .نمونهگیری بهصورت هدفمند بهمنظور پوشش دادن تمام سطح انجام گرفت و
پرسشنامهها بهصورت داوطلبانه و به شیوهی نظرسنجی اینترنتی تکمیل شد .دادهها در  SPSS23و
 AMOSتحلیل شد .مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران ( ،)2002نگرش به آینده
مثبت میلو و وورل ( ،)2001سالمت معنوی پالوتزین و الیسون ( )1919و پرسشنامه پژوهشگرساخته
پرخاشگری و کیفیت رابطه فرد با خانواده بهمنظور گردآوری دادهها استفاده شد .یافتهها :اضطراب فراگیر
تأثیری مثبت برسطح پرخاشگری و تأثیری منفی بر کیفیت رابطه خانواده و نگرش به آینده مثبت داشت.
سالمت معنوی توانست اثرات نامطلوب اضطراب فراگیر بر نگرش به آینده مثبت و کیفیت رابطه با خانواده
را میانجیگری نماید ،ولی اثر میانجیگرانه بر پرخاشگری نشان نداد .ارزش :با توجه به تهدیدهای روانی
بیماری کرونا ضرورت شناخت عوامل تعدیلگر آشکارا دیده میشود و یافتههای این پژوهش مبنی بر تأیید
تعدیلگری سالمت معنوی ،ابزاری راهبردی در اختیار روانشناسان و برنامهریزان کشور قرار میدهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* -1استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول).
 -2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.

ksheivandi@gmail.com
fazl.hasanvand@gmail.com
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نتیجهگیری :نتایج این پژوهش گویای آن است که سالمت معنوی میتواند بهعنوان یک عامل اساسی در
تعدیل اثرات اضطراب فراگیر حاصل از بحران کرونا ،باید بهعنوان سنگ بنایی جهت حفظ تندرستی افراد
مورد استفاده قرار گیرد
کلیدواژهها :اضطراب ،پیامدهای روانی ،اپیدمی کرونا ،سالمت معنوی.
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مقدمه
بیماریهای عفونی (یعنی بیماریهای همهگیر مانند آبله ،ایدز ،آنفلوانزا و ابوال) برگرفته از
عوامل ناشناختهای هستند که باعث بروز پیامدها و عوارض بسیار قابلتوجهی برای بشریت
شده و هستند (مورنس ،فالکور و فاوسی 2001 ،1و چریف ،بیرلی و هارتادو .)2012 ،2این
بیماری ها هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی ،فرهنگی و اجتماعی فشار زیادی بر افراد
وارد میکنند (شروسبوری .)2002 ،9در همین راستا ،در چند دهه اخیر ،بیماریهای عفونی
موجب بروز برخی تحوالت رفتاری و فرهنگی شدهاند (نوبرگ و همکاران)2011 ،4؛ تا
بدین طریق ،انسان بتواند سازگاریهای رفتاری و فرهنگی خود برای به حداقل رساندن یا
کاهش شیوع بیماریهای عفونی را فراهم ساز .اگرچه بسیاری از تغییرات رفتاری مانند
انتقال اطالعات ،دوری از جمعیتهای انسانی مانند قرنطینه خانگی ،اجتناب از جمعیت و
مشارکت در درمانهای ضدویروسی تا اندازهای در کشورهای مختلف اثراتی مثبت داشته
است (پالتی و همکاران 2011 ،2و رود ،مککول ،فلماند و آپوستولومیس ،)2019،2ولی
این تغییرات با وجود اثرگذاری بر سالمت جسمی ،عموماً نتوانستهاند پیامدهای روانی
بیماریها را از بین ببرند (بروکس و همکاران )2020 ،1و حتی برخی راهکارها مانند
قرنطینه بلندمدت ،خود ،پیامدهای روانشناختی آسیبزایی مانند استرس پس از سانحه،
سردرگمی و عصبانیت ،ناامیدی ،فرسودگی ،شکستهای مالی و بر چسب خوردن برای
افراد به بار آوردهاند (بروکس و همکاران.)2010 ،
بر این اساس ،باید توجه داشت که هم خود بیماریهای اپیدمیک و هم راهکارهای
رویارویی با آنها دارای اثرات آسیبزای روانشناختی بودهاند که عدمتوجه پژوهشگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morens D. M., Folkers, G. K, Fauci. A. S
2. Cherif, A., Barley, K., Hurtado, M
3. Shrewsbury, J. F
4. Neuberg, S. L., Kenrick, D. T., Schaller, M
5. Poletti, P., Poletti, B., Ajelli, M
6. Raude, J., MCColla, K., Flamand, C., Apostolidis, T
7. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S.,
Greenberg, N., & Rubin, G. J
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به این گستره میتواند زمینهساز آسیبهای روانشناختی گستردهتر گردد (الو ،یانگ،
سوی ،پنگ و وینگ2002 ،1؛ فانک و همکاران 2012 ،2و جیانگ و همکاران .)2019 ،در
این میان ،اپیدمی کروناویروس( 9کووید  )419بهطور خاص ،از ژانویه سال  2020یک
بحران ناگهانی در بهداشت عمومی جهان ایجاد کرده است؛ که در طی مدت کوتاهی از
شهر ووهان چین به سراسر جهان گسترش یافته و به تهدیدی جدی برای بشر بدل شده
است (ژیانگ و همکاران .)2010 ،2این بیماری به سبب قابلیت انتقال باال ،قریبالوقوع
بودن و نامرئی بودن ،دهکده جهانی را با چالشی بزرگ روبرو کرده است (پیپس و
همکاران .)2009 ،2کیو ،شن ،ژائو ،وانگ ،ژی و ژو )2020( 1و سارین و اریکسون
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( )2019دریافتهاند که پریشانیهای روانی مانند وحشتزدگی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس،
انکار و ناامیدی اساسیترین واکنشهای روانی آسیبزا در اغلب افراد آسیبدیده و افراد
در معرض شیوع بیماریها بودهاند .مک و همکاران )2010( 9گزارش کردهاند که در این
گونه بحرانها ،اختالل استرس پس از سانحه بهعنوان شایعترین پیامد دارای اثرات
ناخوشایندی بر کارکرد افراد بوده است .کاوا و همکاران )2002( 10و لی و همکاران
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( )2002نیز نشان دادهاند که ترس ،انکار و ناامیدی به ترتیب اساسیترین واکنشهای
آزارنده در پاسخ به ترس در اغلب بیماران و افراد در معرض شیوع بیماری سارس بودهاند.
اضطراب فراتر از پیامدهای جسمی بیماری (ایچلبرگر )2001 ،12و درک ننگین بودن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lau, J. T., Yang, X., Tsui, H. Y., Pang, E., Wing, Y. K
2. Funk, S., Bansal, S., Bauch, C.T., Eames, K.T., Edmunds, W.J., Galvani, A.P.,
Klepac, P
3. Coronavirus pneumonia
4. COVID-19
5. Jiang, X., Denga, L., Zhu, Y., Jia, H., Taoc, L., Liua, L., Yanga, D., Jia, W
6. Pappas, G., Kiriaze, J., Giannakis P., & Falagas, M. E
7. Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y
8. Sareen, J., Erickson, J., Medved, M. I
9. Mak, I. W., Chu, C. M., Pan, P. C., Yiu, M. G., Ho, S. C., Chan, V. L
10. Cava, M. A, Fay, K. E, Beanlands, H. J, McCay, E. A., Wignall, R
11. Lee, S., Chan, L. Y., Chau, A. M., Kwok, K. P. Kleinman, A
12. Eichelberger, L
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بیماری و بدنام خوانده شدن توسط مردم (بارنت و براون )2001 ،1نیز از جمله تبعات
بیماریهای واگیردار بوده است .رویهمرفته ،گسترش بیماریهای واگیر میتواند موجب
افزایش اضطراب گردد و این اضطراب نیز به نوبهی خود دارای اثراتی ناخوشایند بر
وضعیت روانی افراد است (تیلور و همکاران )2001 ،2در این راستا ،در پژوهش پیشرو
تالش شده تا اثرات اضطراب حاصل از اپیدمی کرونا بر کیفیت روابط خانوادگی ،نگرش
به آینده مثبت و بروز خشونت در افراد مورد بررسی قرار گیرد.
کیفیت ارتباط افراد در خانواده نخستین متغیری وابستهای بوده که در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است .ارتباط کارآمد بینفردی یکی از مؤلفههای قابلتوجه برای
انسانها محسوب میشود .انسانها اگر ارتباط سالمی داشته باشند ،اختالالت آنها به
حداقل میرسد و زندگی بهنجار و قابلتوجهی را تجربه میکنند؛ در غیر این صورت،
نابهنجاری و ظهور بسیاری از نگرانیها مانند اضطراب و افسردگی آشکارتر و آسانتر
میشود (پورعباس و عیسیمراد .)1991 ،ارتباط در خانواده ،عمل ترکیب اطالعات ،عقاید،
افکار و احساسات شناختهشده اعضای خانواده تعریف شده است (السون و بارنس2004 ،9؛
به نقل از طالبزاده نوبریان و همکاران )1999 ،و در رویکردهای مهمی همچون نظریهی
صمیمیت 4با تأکید بر شریک شدن در احساسات و فراهم آوردن حمایت عاطفی و لزوم
پختگی فردی (السون ،دیفرین و اسکوگران2011 ،2؛ به نقل از اصغری ،اسکافی و کاردان،
 ،) 1992نظریه مزلو با تأکید بر روابط انسانی و تعامل با دیگران جهت برآوردن نیازهای
ان سانی ،نظریه پیوندجویی موری مبتنی بر نیاز به ارتباط جهت نیل به پیشرفت ،نظریه
نظامهای خانوادگی بوون( 2به نقل از یوسفی و همکاران )1919 ،مبتنی بر عنصر
خودتمایزی به معنای توانایی احساس تمایز خود و تمایز از دیگران با حفظ تعادل همگام با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barrett, R., & Brown, P. J
2. Taylor, M. R., Agho, K.E., Stevens, G. J., Raphael, B
3. Olson, D. H., & Barns, H
4. Intimacy
5. Olson,D., Defrain, J., & Skogrand, L
6. Bowen, M
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احساس صمیمیت و واکنش عاطف ی مثبت به دیگران و نظریه نقش اجتماعی با تأکید بر
اهمیت ایفای نقش افراد در جامعه مورد تأکید قرار گرفته است .در این راستا،
درصورتیکه افراد خانواده روابط میانفردی مناسب را یاد نگرفته باشند ،در هنگام
رویارویی با مشکالت ،این ناتوانی خود بهعنوان عاملی استرسزا و محرک تنشزا احتمال
بروز اضطراب را افزایش میدهد (وایتمن ،جنسن و مکهیل .)2011 ،1یورتیک )2011( 2و
کوکالیاری )2012( 9دریافته اند که بین اضطراب اجتماعی با کیفیت روابط دوستانه و
فراوانی تجربه های مثبت فردی رابطه منفی وجود دارد و در صورت افزایش اضطراب،
کیفیت رابطهی افراد با اعضای خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد .کشاورز افشار و همکاران
( )1991نشان دادهاند که میان مؤلفههای کیفیت روابط خانوادگی (مانند کیفیت روابط
خواهر و برادر) با اضطراب اجتماعی رابطهای منفی برقرار است.
نگرش به آینده مثبت ،4متغیر دیگری است که بهعنوان یکی از عوامل متأثر از اضطراب
ناشی از اپیدمی کرونا مورد بررسی قرار گرفته است .نگرش به زمان یک بعد از دیدگاه به
زمان است که به هیجانات افراد و ارزیابی احساسی آنها نسبت به گذشته ،حال و آینده
اشاره دارد (آندرتا ،وورل ،میلو و آکسون .)2019 ،2به نظر زیمباردو و بوید)2001( 2
نگرش به زمان قادر است توان فرد را برای درک عملکرد شخصی افراد افزایش دهد.
عالقه ی روانشناسان به چگونگی ادراک افراد از گذشته ،حال و رویدادهای آینده در
زندگی به کارهای کورت لوین برمیگردد (رشید و همکاران .)1992 ،در نظریه پیاژه نیز
باور بر این است که توانایی رشد انتزاعی و بازنمایی ذهنی از زمان با شروع عملیات صوری
در سن نوجوانی شروع میشود .اریکسون در نظریهی رشد خود دیدگاه زمانی را مطرح
میکند و پیشنهاد میکند که بخشی از پیشرفت هویت در بزرگساالن ناشی از توانایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Whiteman, S. D., Jensen, A. C., & McHale, S. M
2. Juretic, J
3. Kokaliari, E
)4. Positive future attitude (time attitude
5. Anderta, J., Worrell, F., Mello, Z., & Dixon, D
6. Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N
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آنها در ادغام گذشته ،حال و آینده است (میلو ،وورل و بول2011 ،1؛ به نقل از رشید،
 .)1992یافتههای مطالعاتی مانند همچون باکی )2011( 2و گانی ،کاالفات و بویسان
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( )2010نشان دادهاند که میزان اضطراب باال در افراد زمینهساز بروز نگرشهای منفی و
ناامیدی در افراد نسبت به آینده میگردد و در این میان ،گسترش اضطراب حاصل از
اپیدمی کرونا بر نگرش افراد به آینده موضوعی بوده است که توجه پژوهشگر را جلب
کرده است.
سطح پرخاشگری افراد ،4متغیر دیگری است که بهعنوان یکی از عوامل متأثر از
اضطراب ناشی از اپیدمی کرونا مورد بررسی قرار گرفته است .از سال  1910تاکنون مسئله
پرخاشگری 2در محیط خانه موردتوجه جامعه جهانی قرار گرفته است (سان؛ وو و باتون،
لی و سو .)2011 ،2در حقیقت ،مشکالت رفتاری گاهی در چارچوب اعمال پرخاشگرانه
نمود می یابد که از نظر جسمی ،کالمی و اجتماعی قابل بروز است .بسته به روش آسیب،
انواع پرخاشگری به دو شکل اصلی ،یعنی پرخاشگری مستقیم جسمی و پرخاشگری
رابطهای غیرمستقیم توصیف میشود (چانگ و همکاران .)2019 ،پرخاشگری مستقیم با
آسیب رساندن به بهزیستی جسمی افراد به آنان زیان وارد میکند و شامل رفتارهای
پرخاشگرانه جسمی و کالمی میشود ،درحالیکه پرخاشگری غیرمستقیم با آسیب رساندن
به روابط اجتماعی به دیگران زیان میرساند (ویتارو ،برنجن و برنلی .)2002 ،1کولی و
همکاران )2011( 1و چانگ و همکاران )2019( 9نشان دادهاند که اضطراب دارای رابطهای
معنادار با سطح پرخاشگری در افراد جامعه است و ممکن است بهعنوان یک پاسخ عاطفی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mello, Z. R., Worrell, F. C., & Buhl, M
2. Baki, Y
3. Guney, S., Kalafat, T., & Boysan, M
4. Violence
5. Aggression
6. Sun, G., Ivan, Y., Wu, Y., Button, D. C., Li, J., & Su, M
7. Vitaro, F., Brendgen, M., Tremblay, R. E
8. Cooley, J. L., Frazer, A. L., Fite, P. J., Brown, S., & DiPierro, M
9. Chung, J. E., Song, G., Kim, K., Yee, J., Kim, J. H., Lee, K. E., & Gwak, H. S
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از طرف فرد در اوضاع وخیم صادر شود (بایون)2012 ،1؛ که قویترین پیشبینیکنندهی
بروز رفتارهای پرخطر و تهدیدآمیز است (جاودانی ،ساده و ورونا.)2011،2
بر اساس آنچه گفته شد ،آگاهی از میزان اثرات گسترش بیماریهای اپیدمیک از
سویی و پشت سر گذراندن دورههای فاجعهبارِ تجربهی بیماریهایِ اپیدمیک در تاریخ
کشورمان (مانند طاعون در خلیجفارس (کاووسی عراقی ،)1911 ،طاعون در مشهد
(دهقاننژاد و کثیری ،)1919 ،دیفتری ،تب مالت ،تیفوس و جذام (میرصالحیان و دالوند،
 )1991و وبا در کل کشور (محمدصالحی )1991،از سوی دیگر ،تلنگری بوده است که
پژوهشگر را در این پژوهش بر آن داشته تا به دنبال متغیرهای میانجیگری باشد که در این
شرایط بغرنج بتواند اثرات منفی احتمالی اضطراب فراگیر را تعدیل سازد .در حقیقت ،در
این شرایط ،مداخله در بحران روانشناختی بهصورت فوری برای تمام افراد در معرض ،از
جم له بیماران ،کادر پزشکی ،افراد نزدیک به بیماران ،افراد ساکن در مناطق آسیب دیده و
همچنین عموم مردم بسیار ضروری است (زو و همکاران .)2020 ،9کما اینکه افراد بسیاری
در گوشه و کنار جهان و بهویژه در کشورمان به سبب نبود برنامههای رویارویی منظم در
رویارویی با بحرانهای ناشی از این بیماری ،از تهدیدهای بالقوه در امان نیستند و بهطور
مستقیم ،افزون بر اثرات جسمی ،در معرض خطر پریشانی و ناسالمتی روانی قرار دارند .بر
این اساس ،در این پژوهش تالش شده تا میزان نقش تعدیلگری سالمت معنوی بر اثرات
منفی اضطراب فراگیر ناشی از بیماری کرونا مورد بررسی قرار گیرد (شکل .)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Byeon, H
2. Javdani, S, Sadeh, N, Verona, E
3. Zhu, Y., Chen, L., Ji, H., Xi, M., Fang, Y., Li, Y
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شکل  :1مدل مفهوم پژوهش

در سالیان اخیر ،سالمت معنوی بهعنوان مفهومی در چارچوب معنویت ،در کنار ابعاد
اجتماعی ،عاطفی ،روحی و جسمی سالمت انسان مورد پذیرش قرار گرفته است (دار،
چاتورودی و نندان 2019 ،1و میلر و تورسن .)2009 ،2معنویت ،مفهومی گسترده و
پیوندیافته با خردورزی و همدردی (میلر و ناکاگاوا )2002 ،9است که بهعنوان یک ظرفیت
ذاتی انسان برای تعالی از راه مقدسات (چیزی بزرگتر از خود) (یاست ،جانسون ،ساسو و
رولکپارتین ،)2002 ،4گسترهای بیکران دارد که سالمت معنوی ،بهعنوان یکی از ابعاد
حیاتی ادراک انسان از زندگی و معنای جهان (زیباد ،فروغان ،محمدی ،رفیعی و رسولی،2
 )2012در بطن آن ریشه دارد .مککلین ،روزنفیلد و بریتبارت ،)2009( 2سالمت معنوی را
بهعنوان هستهی مرکزی مفهوم سالمت در نظر گرفتهاند که نوعی یکپارچگی و هماهنگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dhar, N., Chaturvedi, S., & Nandan, D
2. Miller, J. P., & Nakagawa, Y
3. Miller, W. R., & Thoresen, C. E.
4. Yust, K. M., Johnson, A. N., Sasso, S. E., & Roehlkepartain, E. C
5. Zibad, H. A., Foroughan, M., Mohammadi, F., Rafiey, H., & Rassouli, M
6. McClain, C. S., Rosenfeld, B., & Breitbart, W
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میان مؤلفههای درونی شکلدهندهی هویت فرد به بار میآورد (کریون2009 ،1؛ به نقل از
زیباد و همکاران .)2012 ،سالمت معنوی نیروی یگانهایی است که ابعاد جسمی ،روانی و
اجتماعی را هماهنگ میکند و برای سازگاری با بیماری الزم است( .مارکوس ،دیمن و
کینگ .)2002 ،2گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران ،سالمت معنوی را
وضعیتی میداند که دارای مراتب گوناگون است و در آن متناسب با ظرفیتها و
قابلیتهای فرد ،بینشها ،گرایشها و تواناییهای الزم برای تعالی روح (که همان تقرب به
خدای متعال است) ،تمام امکانات درونی بهطور هماهنگ و متعادل در جهت هدف کلی
مزبور به کار گرفته میشوند و رفتارهای اختیاری درونی و بیرونی متناسب با آنها نسبت به
خدا ،فرد ،جامعه و طبیعت ظهور مییابد (مصباح1991 ،؛ به نقل از امیری و همکاران،
 .)1999گومز و فیشر2010( 9؛ به نقل از حیدری )1991 ،این مفهوم را بهعنوان حالتی از
بودن ،احساسات مثبت ،شناخت ارتباط فرد با خود ،دیگران و برخورداری از یک نیروی
ماورایی فطری تعریف میکنند که برای فرد ،احساس هویت ،کمال ،رضایتمندی ،لذت،
خرسندی ،زیبایی ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت ،هدفمندی و جهتمندی زندگی ،آرامش
و توازن درونی را به ارمغان میآورد .فیشر ( )2011باور دارد که این بعد از سالمت،
کیفیتی ذاتی و درونی خاص انسان است که در برگیرندهی باور به چیزی بزرگتر از خود
و نیروی هماهنگکننده و تکمیلکنندهی سایر ابعاد سالمت انسان است .روح بیقرار انسان
در جستجوی معنا در زندگ ی به دنبال چیزی برتر از خود است (ماینر و ویلیامز )2002 ،4و
ارتباط با خدا یا هستی متعالی 2پایهای برای این معنا شکل میدهد (دلگادو.)2002 ،2
سالمت معنوی در تعاریف دینی و اسالمی ضمن داشتن جایگاهی ارزنده و واال بهعنوان
وضعیتی با مراتب گوناگون تعریف شده است که در آن ،هر فرد متناسب با ظرفیتها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Craven, S
2. Marques, J. Dhiman, S. King, R
3. Gomez, R., & Fisher, J. W
4. Miner-Williams, D
5. Transcendental being
6. Delgado, C
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قابلیتها ،بینشها ،گرایشها و تواناییهای خود در جهت تعالی روح (همان تقرب به
خدای متعال) گام برمیدارد؛ یعنی همه امکانات درونی فرد بهطور هماهنگ و متعادل ،در
جهت هدف کلی مزبور به کار گرفته میشود و رفتارهای اختیاری درونی و بیرونی
متناسب با آنها نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و طبیعت ظهور مییابد (حیدری .)1991 ،اهمیت
ادراکشده از تعاریف مطرحشده نشان میدهد که سالمت معنوی بهعنوان عاملی با
پیامدهای مثبت چشمگیر در زندگی فردی و اجتماعی انسان در رویکردهای علم
روانشناسی و سالمت ،میتواند در تعدیل اثرات اضطراب ،در شرایط فعلیِ رویارویی با
کروناویروس ،نقشی مهم بازی کند .در این راستا ،یوسفی ،رفیعی و طیری ( )1991نشان
دادهاند که هرچه میزان سالمت معنوی در افراد باالتر باشد ،میزان آسیبهای روانی در
آنها کمتر است و این عامل یک پیشبینیکنندهی قوی در رویارویی موفق با بحرانهای
روانی است .همچنین ،سالمت معنوی و افزایش باورهای دینی میتواند سطح اضطراب
افراد را کاهش دهد (ساالریپور ،مکتبی و عالیپور بیرگانی )1991 ،و اثرگذاری مثبتی بر
تعدیل اثرات منفی تجارب درناک زندگی (اوده ،)2009 ،1بهبود زندگی معنادار کهنساالن
(زیباد و همکاران ،)2012 ،تنظیم هیجانات (محمودی ،صادقی و جمال امیدی،)1992 ،
گسترش ایمنی درونی (اسمیت و مکشری )2004 ،2و افزایش سالمت روان (هوج ،موزر
و شیفر 2019 ،9و دیلی و استوارت )2001 ،4داشته باشد .اکبری ،قنبریهاشمآبادی ،اصغری
ابراهیمآباد و آزادگانمهر ( )1999نشان دادهاندکه توحیددرمانی بر کاهش پرخاشگری
افراد دارای اختالل شخصیت تأثیر دارد .ضمن اینکه پورعباس و عیسیمراد ( )1991نشان
دادهاند که آموزش جامع دینی در تقویت ارتباط بین فردی اثرات مثبت به دنبال دارد.
در این میان ،بر اساس مشاهدات میدانی پژوهشگران این مطالعه ،استان لرستان
بهدالیلی چند از وضعیتی خاص در رویارویی با اپیدمی کرونا برخوردار است که ضرورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eaude, T
2. Smith, J., & McSherry, W
3. Hodge, D. R., Moser, S.E., & Shafer, M. S
4. Dailey, D. E., & Stewart, A. L
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انجام این پژوهش را مبرهن میسازد .این استان به سبب قرار گرفتن در مسیر جاده
بینالمللی ،از سویی با حجم باالی خودروهای ورودی بهمنظور تعطیالت زودهنگام
نوروزی (به سبب فصل مناسب گردشگری) رویارو بوده است و از سویی ،عبور
خودروهای سنگین بهمنظور حملونقل از جنوب به شمال کشور و توقف در این استان
موجب ورود شمار باالیی از افراد غیربومی به این استان میشود؛ که خود موجب گسترش
نوعی ترس و اضطراب در زمینهی شیوع اپیدمی کرونا شده بود .از سوی دیگر ،فرا رسیدن
فصل کوچ عشایر از شهر الشتر (که متأسفانه به شکل عجیبی آمار بسیار باالیی در زمینه
مبتالیان کرونا داشت) ،به شهر پل دختر ،موجب شکلگیری موجی از اعتراضات ،گاهی
همراه با خشونت در میان مردمان جنوب استان و بهنوعی ،ناامیدی و نگرش منفی و
شکاکانه به آینده در دامداران شمال استان شده است .در کنار این موارد ،نبود امکانات و
عدم وجود بیمارستانهای تخصصی و بزرگ ،این موج ترس و اضطراب را دوچندان کرده
است .در نهایت ،فرهنگ خاص مردم این دیار مبنی بر ضرورت بیچونوچرای تجدید
دیدار با افراد کهنسال هر خانواده و انجام دیدوبازدیدهای نوروزی بهعنوان شاکلههای
ارتباطی خانواده ،هم در کادر درمانی و هم در عامهی مردم نگرانیهایی خاص را سبب
شده است .بر اساس آنچه گفته شد .مطالعه دقیق آثار و پیامدهای روانشناختی گسترش
اپیدمی کرونا که کشور ما و در این مطالعه ،استان لرستان ،امروزه با بروندادهای آن
دستوپنجه نرم میکند ،هم میتواند در شناسایی عوارض و آسیبهای این بحران یارای
دستاندرکاران اجرایی باشد و هم با شناخت متغیرهای اثرگذار بر بهبود وضعیت
روانشناختی مردم ،راه مناسب برای استفاده از مداخلههای روانشناختی مناسب را نشان
دهد .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش به انجام رسید که آیا مدل
تدوینشدهی پیامدهای روانشناختی اپیدمی کروناویروس با نقش میانجیگری سالمت
معنوی از برازش مناسب برخوردار است و آیا سالمت معنوی میتواند آسیبهای روان-
شناختی حاصل از اضطراب را میانجیگری نماید؟
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از حیث ماهیت ،توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی افراد ساکن در استان لرستان بود که در سال
 1991اثرات تهدید اپیدمی کروناویروس را درک کرده بودند .نمونه موردپژوهش بر
اساس فرمول کوکران  914نفر بود که بهصورت نسبتاً یکسان از میان زنان و مردان بهعنوان
حجم نمونه انتخاب گردید .با توجه به اینکه در استان لرستان چهار گویش مختلف
(بختیاری ،باالگریوه ،لکی و خرم آبادی) زندگی میکنند و همچنین ،بیماری کرونا
به صورت گسترده در تمام استان افراد را تحت تأثیر قرار داده است ،در این پژوهش تالش
شد تا نمونه بهگونه ای انتخاب شود که تمام استان پوشش داده شود؛ بنابراین ،در گام اول
از روش هدفمند به منظور انتخاب چهار منطقه استفاده شد و در گام دوم ،از روش داوطلبانه
بهمنظور تکمیل پرسشنامهها بهره گرفته شد .بدین ترتیب ،پس از شناسایی کانالهای
تلگرامی و صفحات معتبر اینستاگرامی معتبر در هر شهرستان و بهکارگیری انواع
راهبردهای استفاده از ظرفیت فضای مجازی ،لینک پرسشنامه بهصورت گسترده در تمام
مناطق توزیع شد و افراد بهصورت داوطلبانه وارد صفحهی اینترنتی مربوطه شده (در سایت
پرسآل )1و به گویهها پاسخ دادند .حجم نمونهی انتخابشده مبتنی بر فرمول کوکران به
تناسب جمعیت هر شهر در نظر گرفته شد .بر این اساس ،شهرستان خرمآباد (مرکز استان)،
دورود (شرق استان) ،الشتر (شمال استان) و پلدختر (جنوب و غرب استان) بهمنظور
نمونه گیری انتخاب شدند تا بدین ترتیب ،تمام جامعه آماری در سطح استان پوشش داده
شود .در پایان  490پرسشنامه پاسخ داده شد که بر اساس میزان دقت در پاسخگویی و کامل
بودن پاسخها و مبتنی بر فرمول کوکران 914،نفر انتخاب شد و در نهایت ،پاسخها نرمافزار
 SPSS23و  AMOSتحلیل شد و ضمن آزمودن برازش مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهشی
مورد تحلیل قرار گرفت .مالک پذیرش پرسشنامهها پاسخگویی داوطلبانه و به تبع ،دقت
در پاسخ به پرسشنامه و مالک خروج عدم دقت در پاسخگویی و قرار نداشتن محل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Porsall
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زندگی فرد در محدودهی جغرافیایی موردنظر پژوهشگر بود .جهت گردآوری دادهها از
پرسشنامههای زیر استفاده شد .الزم به ذکر است که گزینش سؤاالت از ابعاد خاص برخی
پرسشنامهها هم (مانند نگرش به زمان مثبت و سالمت معنوی) به سبب عدم تمایل
آزمودنیها در پاسخگویی به پرسشنامههای خیلی بلند در نظرسنجی اینترنتی ،تعیین روایی
محتوایی پرسشنامهها توسط متخصصین و لزوم تغییر و طراحی پرسشنامهها در جهت
برآوردن اهداف دقیق و جزئی موردنظر پژوهشگر بود:


مقیاس کوتـاه اخـتالل اضطراب فراگیر ( :)GAD-7ایـن ابـزار در سال 2002

توسط اسپیتزر ،کروئنکه ،ویلیامز و برند 1ساخته شد و دارای هفت سؤال است؛ کـه
اضطراب فراگیر و نیز میزان تداخل اخـتالل در کارکرد فرد را میسنجد را تنها در یک بعد
اضطراب فراگیر میسنجد .مقیاس پاسخگویی به سؤاالت بهصورت طیف لیکرتـی از صفر
تا سه نمرهگذاری میشود .نمرات بهدستآمده برای هفت سؤال با یکدیگر جمع شده تا
نمـره کـل اضطراب به دست آید؛ که دارای گسترهای بین صفر تا  21میباشد .در پژوهش
اسپیتزر و همکاران ( )2002روایی همگرای این پرسشنامه با محاسبه همبستگی آن با دو
پرسشنامه اضـطراب بک و خردهمقیاس اضطراب سیاههی نشانه بالین به ترتیب  0/12و
 0/14گزارش شد و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/99محاسبه
گردید .در پژوهش نائینیان ،شعیری ،شریفی و هادیان ( )1911روایی همگرای این
پرسشنامه با محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه اضـطراب حالت و صفت اسپیلبرگر ( 0/11و
 )0/22و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی مشخص شد .پایایی این
پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/99به دست آمد.


نگرش به آینده مثبت میلو و وورل ( :)2001این آزمون در سال  2001توسط میلو

و وورل 2ساخته شده است و در ایران بهوسیله رشید (1990؛ به نقل از رشید ،علیزاده و
مرادی )1992 ،ترجمه و اعتباریابی شد .بخش اصلی این ابزار شامل  90گویه برای ارزیابی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spitzer, R, L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Bernd, L.
2. Mello, Z. R., & Worrell, F. C
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نگرش افراد نسبت به زمان گذشته ،حال و آینده (هرکدام در دو حالت مثبت و منفی)
است .پاسخها نیز در قالب طیف لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً ناموافقم ساخته شدهاند.
در این پژوهش از نگرش به زمان آینده مثبت با پنج سؤال بهره گرفته شد که میزان
خوش بینی افراد ،میزان شادی و اشتیاق آنان نسبت به زمان آینده را میسنجد .پایایی این
پرسشنامه در نمونهی ایرانی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل آزمون برابر با  0/11و برای
بعد آیندهنگر مثبت برابر با  0/12به دست آمد .تحلیل عاملی انجام شده برای بررسی روایی
عاملی ابزار نیز نشان داد که این ابزار اعتبار الزم را دارد .همچنین ،اعتبار همگرای این
پرسشنامه توسط وورل و میلو با محاسبهی ضریب همبستگی آن با مقیاس امید ،خوشبینی،
استرس و خودپنداره (از  0/19تا  0/12گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش
حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/11به دست آمد.


مقیاس سالمت معنوی پالوتزین و الیسون ( :)1919یـک پرسشنامه حاوی 20

پرسش است که پاسخهای آن بر طبق مقیاس لیکرت ششقسمتی از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم طراحی گردید و دارای بعد سالمت مذهبی و سالمت وجودی است؛ که هرکدام
ده عبارت را شامل می شود .در این پژوهش از بعد سالمت مذهبی بهره گرفته شده است.
نمره کل برای هر بعد برابر با  20است .در هر بعد ،نمره  10به معنای سطح سالمت معنوی
پایین 21 ،تا  40یعنی سطح متوسط و نمره باالتر از  41یعنی سطح سالمت معنوی باال.
پایایی این پرسشنامه در ایران توسط سیدفاطمی و همکاران ( )1912بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/12به دست آمد و روایی آن از طریق اعتبار محتوایی تأیید شد .پایایی
این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/92به دست آمد.


پرسشنامه پرخاشگری پژوهشگرساخته :این پرسشنامه توسط پژوهشگران در این

مطالعه با  10گویه ساخته شد و مقیاس پاسخدهی آن بر طبق مقیاس لیکرت ششبخشی از
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم طراحی گردید .تحلیل عاملی اکتشافی بر روی این پرسشنامه
بر اساس نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که مقدار کفایت نمونهگیری کایر -میر-
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الکین 1برابر با  0/90و آزمون کرویت بارتلت 2برابر با  2219/224که در سطح 0/001
معنادار بود .بنابراین ،با توجه به باالبودن مقدار این شاخصها ماتریس همبستگی و حجم
نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی اعتبار داشت .همچنین ،بار عاملی برای تمام
پرسشها باالتر از  0/9محاسبه شد و دو عامل اصلی؛ یعنی پرخاشگری ادراکشده از خود
نسبت به دیگران و پرخاشگری ادراکشده از رفتار خانواده شناسایی شد و این دو عامل
توانستند  10درصد از واریانس پرخاشگری کلی را تبیین نمایند .پایایی این پرسشنامه در
پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/91به دست آمد.


پرسشنامه کیفیت رابطه با خانواده پژوهشگرساخته :این پرسشنامه توسط

پژوهشگران در این مطالعه با  10گویه ساخته شد و مقیاس پاسخدهی آن مبتنی بر طیف
لیکرت ششبخشی از کامالً موافقم تا کامالً مخـالفم بود .تحلیل عاملی اکتشافی این ابزار
مبتنی بر تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که مقدار کفایت کایر -میر -الکین برابر با 0/19
و آزمون کرویت بارتلت برابر با  1944/492که در سطح  0/001معنادار است .بنابراین ،با
توجه به باالبودن مقدار  KMOو معناداری آزمون کرویت بارتلت ،ماتریس همبستگی و
حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب بود .همچنین ،بار عاملی پرسشها
بجز یک مورد ،باالتر از  0/9محاسبه شد و یک عامل اصلی ،یعنی کیفیت رابطه با خانواده
شناسایی شد که توانست  22درصد از واریانس کیفیت رابطه با خانواده را تبیین نمایند.
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/94به دست آمد.
ویژگیهای جمعیتشناختی نشان داد که در ارتباط با جنسیت 2221 ،درصد مرد (200
نفر) و  4129درصد زن ( 114نفر) بود .در ارتباط با سطح تحصیالت 229 ،درصد ( 24نفر)
زیر دیپلم 1224 ،درصد ( 29نفر) دیپلم 924 ،درصد ( 19نفر) کاردانی 9929 ،درصد (24
نفر) کارشناسی 9222 ،درصد ( 122نفر) کارشناسی ارشد و  921درصد ( 12نفر) دارای
مدرک دکتری بودند .در ارتباط با شغل 122 ،درصد ( 29نفر) بیکار 1422 ،درصد ( 22نفر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser - Meyer - Oklin
2. Bartlett's test of sphericity
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خانهدار 2229 ،درصد ( 91نفر) دانشجو و دانشآموز 2129 ،درصد ( 102نفر) فرهنگیان و
اساتید 1421 ،درصد ( 21نفر) کارمندان 121 ،درصد ( 1نفر) کادر درمانی بیمارستان و 122
درصد ( 99نفر) مشاغل دیگر بودند .در ارتباط با سن 921 ،درصد ( 92نفر) زیر  21سال،
 2221درصد ( 11نفر) از  21تا  90سال 9921 ،درصد ( 129نفر) از  91تا  40سال2122 ،
درصد ( 19نفر) از  41تا  20سال و  221درصد ( 22نفر) باالتر از  20سال داشتند.

یافتههای پژوهش
در محاسبات آماری الزم است که شرایط کلی دادهها توصیف شود .بدینمنظور از
شاخصهای مرکزی مانند میانگین و پراکندگی مانند انحراف استاندارد استفاده میشود .در
توصیف متغیرها ،میانگین متغیرهای اضطراب فراگیر ،پرخاشگری ،نگرش به آینده مثبت،
کیفیت رابطه با خانواده و سالمت معنوی به ترتیب برابر است با ،21/01 ،92/91 ،12/14
 44/22و  20/21و میزان انحرافمعیار آنها به ترتیب برابر با  1/91 ،2/11 ،12/24 ،2/12و
 11/14محاسبه شد.

برازش مدل پژوهش بدون نقش میانجیگری سالمت معنوی
پس از بررسی شاخصهای توصیفی ،اکنون ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری به
بررسی برازش مدل ساختاری و فرضیههای پژوهش پرداخته شده است .بهمنظور بررسی
نقش میانجی گری سالمت معنوی ،ابتدا الزم است که مدل مفهومی بدون نقش میانجی-
گرانهی این متغیر برازش داده شود .بر این اساس ،در شکل  ،2ارتباط متغیرهای پژوهشی با
یکدیگر و روابط آنها با سؤاالت مربوطه نشان داده شده است.
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شکل  :2مدل پیامدهای روانشناختی اضطراب کروناویروس بدون میانجیگری سالمت معنوی

بررسی ضرایب تأثیر استاندارد نشان میدهد که اضطراب فراگیر بهطور مستقیم دارای
تأثیری به میزان  + 0/12بر میزان پرخاشگری - 0/41 ،بر نگرش نسبت به آینده و  - 0/20بر
کیفیت رابطه با خانواده است .همچنین ،همانطور که مشاهده میشود بهجز گویهی دوم
متغیر کیفیت رابطه با خانواده که حذف شده است ،بار عاملی تمام گویههای پرسشنامههای
مورد استفاده برای اندازه گیری متغیرهای اضطراب فراگیر ،پرخاشگری ،نگرش به آینده
مثبت و کیفیت رابطه با خانواده در سطح مناسب است ،زیرا درصورتیکه بار عاملی
محاسبهشده برای هر پرسش باالتر از  0/9باشد ،اعتبار آن پرسش تأیید میشود (حبیبپور
و صفری شال.)1990 ،
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برازش مدل پژوهش با نقش میانجیگری سالمت معنوی

شکل  :3مدل پیامدهای روانشناختی اضطراب کروناویروس با میانجیگری سالمت معنوی

بر اساس مدل برازشیافته در شکل  ،9مشاهده میشود که پس از ورود متغیر سالمت
معنوی به مدل پژوهش نیز بار عاملی تمام گویههای پرسشنامههای مورد استفاده برای
اندازه گیری متغیرهای اضطراب فراگیر ،پرخاشگری ،نگرش به آینده مثبت ،کیفیت رابطه با
خانواده و سالمت معنوی در سطح مناسب است .در جدول  ،2این بارهای عاملی بیان شده
است .همچنین ،مقدار معناداری ضریب تأثیر تمام پرسشها کمتر از ( 0202معادل با مقدار t
برابر با  )1/92بود .پس اعتبار تمام گویهها برای حضور در مدل تأیید گردید.
بر اساس شکل  ، 9پس از ورود سالمت معنوی به مدل ،میزان اثرات منفی اضطراب
فر اگیر بر نگرش به آینده مثبت و کیفیت ارتباط با خانواده کاهش یافت ،ولی این نقش
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میانجی گرانه در ارتباط اضطراب فراگیر با سطح پرخاشگری مشاهده نگردید .بر این
اساس ،بررسی ضرایب تأثیر استاندارد نشان میدهد که اضطراب فراگیر بهطور مستقیم
دارای تأثیری به میزان  + 0/12بر میزان پرخاشگری - 0/21 ،بر نگرش نسبت به آینده،
 - 0/92بر کیفیت رابطه با خانواده و  - 0/90بر سالمت معنوی است .همچنین ،اگرچه
ضریب تأثیر استاندارد سالمت معنوی بر پرخاشگری بهصورت مستقیم برابر با صفر و
معنادار نیست؛ ولی سالمت معنوی دارای ضریب تأثیر مستقیمی بر نگرش مثبت نسبت به
آینده به میزان  0/42و بر کیفیت ارتباط با خانواده به میزان  0/49میباشد.
جدول  :1بارهای عاملی محاسبهشده برای گویههای پرسشنامهها
متغیر

پرسشها

بار
عاملی

متغیر

پرسشها

بار
عاملی

پرخاشگری

پرخاشگری 2

0/12

سالمت معنوی 2

0/11

پرخاشگری 9

0/21

سالمت معنوی 9

0/92

پرخاشگری 4

0/14

سالمت معنوی 4

0/11

پرخاشگری 2

0/21

پرخاشگری 2

0/29

پرخاشگری 1

0/12

سالمت معنوی

پرخاشگری 1

0/14

سالمت معنوی 1

0/14

متغیر

پرسشها

بار
عاملی

اضطراب

سالمت معنوی 1

0/11

کیفیت رابطه 9

0/20

پرخاشگری 1

0/10

سالمت معنوی 1

0/12

کیفیت رابطه 4

0/21

پرخاشگری 9

0/11

سالمت معنوی 9

0/12

کیفیت رابطه 2

0/99

پرخاشگری 10

0/20

سالمت معنوی 10

0/19

کیفیت رابطه 2

0/11

اضطراب 1

0/19

کیفیت رابطه 1

0/21

اضطراب 2

0/10

نگرش مثبت 1

0/29

کیفیت رابطه 1

0/42

اضطراب 9

0/19

نگرش مثبت 2

0/91

کیفیت رابطه 9

0/21

اضطراب 4

0/11

نگرش مثبت 9

0/92

اضطراب 2

0/11

نگرش مثبت 4

0/92

اضطراب 2

0/11

نگرش مثبت 2

0/19

اضطراب 1

0/12

نگرش به آینده مثبت

سالمت معنوی 2

0/19

کیفیت رابطه 2

0/11

کیفیت رابطه با خانواده

سالمت معنوی 2

0/92

کیفیت رابطه 1

0/22

29

تدوین مدل پیامدهای روانشناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و ...

بر اساس جدول  ،1بار عاملی  10گویهی پرسشنامه پرخاشگری به ترتیب برابر با ،0/14
 0/11 ،0/10 ،0/12 ،0/29 ،0/21 ،0/14 ،0/21 ،0/12و 0/20؛ بار عاملی  1گویهی مربوط
به پرسشنامه اضطراب فراگیر به ترتیب برابر با  0/11 ،0/11 ،0/11 ،0/19 ،0/10 ،0/19و
0/12؛ بار عاملی  10گویهی مربوط به پرسشنامه اضطراب فراگیر به ترتیب برابر با ،0/14
 0/12 ،0/12 ،0/11 ،0/19 ،0/92 ،0/11 ،0/92 ،0/11و 0/19؛ بار عاملی  2گویهی مربوط
به پرسشنامه نگرش به آینده مثبت به ترتیب برابر با  0/92 ،0/92 ،0/91 ،0/29و در نهایت،
بار عاملی  9گویهی مربوط به متغیر کیفیت رابطه با خانواده به ترتیب برابر با ،0/11 ،0/22
 0/42 ،0/21 ،0/11 ،0/99 ،0/21 ،0/20و  0/21محاسبه شد .در ادامه ،پس از بررسی
شاخصهای برازش مدل ،فرضیههای پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شاخصهای برازش مدل
معیارهای علمی قابلپذیرش برای تأیید مدل نظری با استفاده از دادهها بحث اصلی
«شاخصهای برازش مدل» 1است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل پژوهش حاضر
مقدار شاخص

شاخص برازش مدل
ریشه میانگین مجذورات تقریب

2

تقسیم df / CMIN
شاخص برازش استاندارد
شاخص برازش تطبیقی

9

4

شاخص برازش تطبیقی نرمالشده
شاخص برازش این کری منتال
ضریب تاکر -لوئیس

1

2

2

سطح مطلوب

وضعیت برازش

0/02

زیر 0/1

مطلوب است

2/44

زیر 9

مطلوب است

0/91

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

0/94

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

0292

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

0/94

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

0/91

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modeling fit indexes
)2. Root mean square error of approximation (RMSEA
)3. Normalized fitness index (NFI
)4. Comparative fitness index (CFI
)5. Parsimony Comparative fitness index (PCFI
)6. Incremental fitness index (IFI
)7. Tucker-Lewis coefficient (TLI
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شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین ،1یکی از شاخصهای اصلی نیکویی
برازش در مدلیابی معادالت ساختاری است که در تمام مدلهای معادالت ساختاری از آن
استفاده میشود .بر اساس دیدگاه بیشتر پژوهشگران ،اگر این شاخص کوچکتر از 0/1
باشد ،برازندگی مدل مورد تأیید است .بر اساس جدول  ،2در پژوهش حاضر ،با توجه به
اینکه مقدار این شاخص برابر با  0/02است ،میتوان گفت که برازش مدل تأیید گردید.
همچنین ،یکی دیگر از شاخصهای برازش مهم نتیجه تقسیم  CMINبر درجه آزادی است
که اگر پایینتر از  9باشد ،برازش تأیید میگردد و در این پژوهش نیز برابر با  2/44محاسبه
گشت .افزون بر این دو شاخص اصلی ،اگر شاخصهایی مانند برازش استاندارد ،برازش
تطبیقی ،برازش تطبیقی نرمالشده ،برازش اینکریمنتال و ضریب تاکر -لوئیس باالتر یا
مساوی  0/9محاسبه شوند ،برازندگی مدل تأیید میشود؛ به سبب اینکه در این مدل ،این
شاخصها به ترتیب برابر با  0294 ،0/92 ،0/94 ،0/91و  0/99محاسبه شدهاند ،برازش مدل
تأیید شد .پس از ارائه توضیح کامل دربارهی مدل برازش داده شده ،در ادامه ،فرضیههای
پژوهشی بهصورت جداگانه بررسی شدهاند.
بررسی فرضیه نخست پژوهش نشان داد که اضطراب فراگیر تأثیری منفی به میزان
 -0/20بر کیفیت رابطه افراد با خانواده داشت که در سطح  02001معنادار بود؛ و با ورود
سالمت معنوی به مدل به  -0/92کاهش یافت .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه سالمت
معنوی در سطح  0/001دارای تأثیری مثبت به میزان  0/49بر کیفیت رابطه با خانواده بود و
بهگونهای منفی به میزان  -0/90تحت تأثیر اضطراب فراگیر قرار داشت ،میتوان گفت که
سالمت معنوی یک متغیر میانجیگر با اثر مثبت و معنادار در جهت کاهش اثرات اضطراب
فراگیر بر کیفیت رابطه با خانواده است .نتایج آزمون بوتاسترپ 2نیز نشان داد که اثر
غیرمستقیم اضطراب فراگیر بر کیفیت رابطه با خانواده برابر با  0/19بهطور معنیداری در
سطح  0/01تأیید گردید .در نهایت ،میزان تبیین واریانس کلی کیفیت رابطه با خانواده بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RMSEA
2. Boot-strap
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اساس اضطراب فراگیر از راه میانجیگری سالمت معنوی برابر با  41درصد بود .بر این
اساس ،فرضیه نخست پژوهش تأیید گردید.
بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که اضطراب فراگیر تأثیری منفی به میزان -0/41
بر نگرش به آینده مثبت داشت که در سطح  02001معنادار بود؛ و با ورود سالمت معنوی به
مدل به  -0/21کاهش یافت .همچنین ،با توجه به اینکه سالمت معنوی در سطح 02001
دارای تأثیری مثبت به میزان  0/42بر نگرش به آینده مثبت داشت ،میتوان گفت که
سالمت معنوی یک متغیر میانجیگر با اثر مثبت و معنادار در جهت کاهش اثرات اضطراب
فراگیر بر نگرش مثبت فرد نسبت به آینده بود .نتایج آزمون بوتاسترپ نیز نشان داد که اثر
غیرمستقیم اضطراب فراگیر بر نگرش به آینده مثبت برابر با  0/12بهطور معنیداری در
سطح  0/02تأیید شد .روی هم رفته ،میزان تبیین واریانس کلی نگرش به آینده مثبت بر
اساس اضطراب فراگیر از راه میانجیگری سالمت معنوی برابر با  92درصد بود .بر این
اساس ،فرضیه دوم پژوهش تأیید گردید.
بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که اضطراب فراگیر دارای اثری مثبت به میزان
 0/12بر سطح پرخاشگری در افراد بود که در سطح معناداری  ،0/001نشان از تأثیر مستقیم
و بسیار زیاد اضطراب فراگیر بر تغییرات پرخاشگری داشت .همچنین ،مشخص شد که
سالمت معنوی با ورود به مدل تأثیر معناداری بر میزان پرخاشگری بر جای نمیگذارد و
تغییری در سطح پرخاشگری افراد به وجود نیاورد .نتایج آزمون بوتاسترپ نیز نشان داد
که اثر غیرمستقیم اضطراب فراگیر بر پرخاشگری برابر با  0/009است که در سطح 0/19
غیرمعنادار است؛ بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش رد شد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل پیامدهای روانشناختی اضطراب حاصل از اپیدمی
کروناویروس و بررسی نقش میانجیگری سالمت معنوی به انجام رسید که بر اساس یک
پژوهش توصیفی  -همبستگی بر پایه مدل معادالت ساختاری در نمونهای از افراد در
معرض بیماری کرونا در استان لرستان انجام گردید.
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فرضیه اوّل پژوهش ،مبنی بر تأثیر اضطراب فراگیر بر کیفیت رابطه با خانواده با میانجی-
گری سالمت معنوی نشان داد که اضطراب فراگیر دارای تأثیری منفی بر کیفیت روابط
خانوادگی است و سالمت معنوی توانایی تعدیل این اثرات منفی را دارد .این بدان معنا
است که پریشانی و اضطراب در برخورد با محیط ،نگرانیهای غیرقابل کنترل و چندبعدی
(در مورد امور مختلف) ،ناتوانی در حفظ آرامش ،بیقراری روزانه ،زودرنجی و حساسیت
نسبت به کالم و گفتار دیگران و انتظار وقوع رخدادهای ناگوار در اثر گسترش ویروس
کرونا در میان مردم زمینهساز کاهش بروز رفتارهای غیردوستانه ،بیتوجهی به مسئولیت-
های فردی در خانواده ،انجام مشاجرات لفظی و کاهش گرمی و صمیمیت در افراد خانواده
میگردد؛ ولی خوشبختانه واسطهگری سالمت معنوی در افراد ،به معنای داشتن ارتباط
مثبت با خداوند ،امید به حل مشکالت با یاری پروردگار و داشتن معنا در زندگی موجب
تعدیل اثرات مخرب اضطراب شده است .نتایج حاصل از آزمودن این فرضیه با نتایج
پژوهش میالن و همکاران ( ،)1991فاطمی و حیاتی ( ،)1992میرزایی ( ،)1994صیدی و
همکاران ( )1990و آکراوی و همکاران )2011( 1همسو و با نتیجه پژوهش کوکری و
همکاران )2011( 2ناهمخوان بود .در حقیقت ،در بسیاری از پژوهشهای گذشته بر این
یافته صحه نهاده شده که در شرایط دشوار سالمت معنوی میتواند شرایط نامطلوب را
تعدیل نماید و گسترش بیماریها همچون شرایط کنونی نیز میتواند تحت تأثیر اثرات
مثبت این عامل اساسی قرار گیرد .ملکی فاراب ( )1991نشان دادهاند که از میان
کارکردهای مستخرج از متون دینی ،کارکردهای حمایتی عاطفی بیشترین تعداد از مقولهها
را به خود اختصاص داده است .این نکته خود گویای این است که سالمت معنوی به معنای
بهرهوری مثبت از مؤلفههای اساسی سالمت دینی ،مذهبی و معنوی میتواند کارکردهای
خانواده در جهت برقراری روابط منسجم و اثرگذاری مثبت را بهبود بخشد .از سوی به
سبب آنکه تجارب معنوی میتوانند موجب افزایش انسجام خانواده و پذیرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Akrawi, D., Bartrop, R., Surgenor, L., Shanmugam, S., Potter, U., & Touyz, S
2. Corkery, S. A., Curran, M., Curran, Parkman, S. A
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مسئولیتپذیری بیشتر در افراد شوند (فاطمی و حیاتی )1992 ،محیطی سرشار از همدلی و
درک همدردی چندجانبه در محیط خانواده ایجاد میگردد که بهخوبی میتواند اثرات
عوامل منفی همچون اضطراب و پریشانی روانی را تعدیل نماید و واکنش در برابر
تنشهای درونی و بیرونی را بهبود بخشد (میرزایی .)1994 ،از سویی دیگر ،اینکه عنصر
سالمت معنوی در خانواده از راه بهبود کیفیت ارتباطات در میان اعضا به مدیریت مناسب
مشکالت و افزایش تابآوری در رویارویی با موقعیتهای دشوار کمک میکند (صیدی
و همکاران)1990،؛ بنابراین ،بر اساس آنچه گفته شد ،در استان لرستان ،در این شرایط
بحرانی اپیدمی کرونا ،عامل سالمت معنوی به عینه توانسته است با مستحکم کردن
پیوندهای ارتباطی ،تعمیق روابط عاطفی و افزایش آرامش در میان اعضای خانواده ،زمینهی
تعدیل اثرات مخرب اضطراب را موجب شود .کما اینکه در برخوردهای مختلف با افراد
جامعه ،این سطح از سالمت روانی با بیان جمالتی مانند "از جنگ گذشتیم ،از این هم
خواهیم گذشت"" ،تا جانی هست ،باید سر پا ماند"" ،اول خدا ،بعد دوا" یا "امید به خدا و
پشتیانی او هیچ دری را بسته نخواهد گذاشت " قابل درک و فهم بود .بر این اساس ،افراد
جامعه موردمطالعه تاکنون توانستهاند در این بحران سخت با برخورداری از سالمت معنوی
در برابر ضربه های روانی و اضطراب فراگیر آن مقاومت کنند و نگرش مثبت آنان به آینده
و پیوندهای خانوادگی آنان پابرجا بماند.
فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اثرات اضطراب فراگیر بر نگرش به آینده مثبت با
میانجیگری سالمت معنوی نشان داد که اضطراب فراگیر تأثیری منفی بر نگرش افراد
نسبت به آینده دارد ،ولی خوشبختانه سالمت معنوی افراد میتواند این اثرات منفی را
تعدیل نماید .این بدان معنا است که گسترش نگرانیهای غیرقابل کنترل ،ناتوانی در حفظ
آرامش ،زودرنجی و حساسیت افراد نسبت به یکدیگر و داشتن انتظار برای وقوع
رخدادهای ناخوشایند در آینده به دنبال گسترش ویروس کرونا دارای تأثیری منفی بر
نگرش افراد نسبت به آینده دارد؛ ولی به سبب وجود سالمت معنوی ،افراد جامعه هنوز
احساس می کنند که هنوز زندگی برای آنان تمام نشده و با اندیشه درباره آینده حس
خوشبینی دارند ،فکر میکنند که آینده خوبی در انتظار آنان است ،هر لحظه به فکر
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برنامه ریزی برای آینده هستند و حتی در این روزهای سخت هم با تصور زندگی آینده
احساس نشاط درونی دارند؛ که به طور حتم این نگرش به آینده مثبت ناشی از سالمت
معنوی و اعتقاد به این است که معنایی در زندگی وجود دارد که آنان برای رسیدن به آن
در حال تالش اند و خدایی هست که در این مسیر یارای آنان است .نتایج آزمودن این
فرضیه با نتایج پژوهش جین و مهروترا ،)2011( 1کاور )2012( 2و ریس )2001( 9همخوان
است .در تبیین این یافته میتوان گفت که هملن گونه که هاشمی و یحیایی ( )1991نشان
میدهند که ایمنسازی افراد در برابر اضطراب با روشهای مداخلهای میتواند بر افزایش
امید به زندگی افراد مبتال به بیماری اثرگذار باشد .در راستای همین گفته ،سالمت معنوی
در این پژوهش همچون سپری روانشناختی عمل کرده که توانسته است اثرات مخرب
اضطراب فراگیر ناشی از اپیدمی کرونا را خنثی کند و زمینهی بهبود نگرش مثبت افراد به
آینده فراهم گردد .این گفته در راستای یافتههای جین و مهروترا ( )2011مبتنی بر
اثرگذاری معنویت بر مثبتاندیشی ،امید به داشتن زندگی موفق و برخورداری از
چشماندازی خوشبینانه و درک معنای زیستن و زندگی هدفمند از دیدگاه کاور ()2012
میباشد.
فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر اثرات اضطراب فراگیر بر سطح پرخاشگری با
میانجی گری سالمت معنوی نشان داد که اضطراب فراگیر تأثیری بسیار منفی بر
پرخاشگری افراد جامعه دارد ،با این وجود ،سالمت معنوی نتوانست اثرات منفی این سطح
از اضطراب را تعدیل نماید .این بدان معنا است که افزایش ناتوانی افراد در حفظ آرامش و
کاهش قدرت کنترل آنان بر رفتار خود دارای تأثیری مثبت بر افزایش پرخاشگری آنان
است؛ یعنی حالت اضطراب موجب کاهش تحمل افراد نسبت به رفتار و کالم دیگران،
عصبانیت زیاد بر سر مسائل جزئی و ناچیز ،گسترش بدخلقیهای موقعیتی و افزایش
جروبحث در محیط خانواده میشود .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه از معناداری تأثیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jain, P., & Mehrotra, S
2. Kavar, L. F
3. Rys, E
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مثبت افزایش اضطراب بر سطح خشونت فردی با نتایج پژوهشهای چانگ و همکاران
( ،)2019زینزیف و جفیرز )2011( 1و نیومن ،وینما و بیدربک )2010( 2همخوان است و
در جملهی این پژوهشها نشان داده شده است که افزایش اضطراب موجبات پرخاشگری
بیشتر را موجب میگردد ،ولی از سویی با نتایج پژوهش صادقیفرد و همکاران (،)2020
بلوچی ،اباذری و میرزایی )2011( 9و چرخابی و همکاران ( )2014مبنی بر رابطه منفی میان
سالمت معنوی و پرخاشگری ناهمخوان است .در تبیین علت اینکه سالمت معنوی در این
پژوهش نتوانسته است اثرات مثبتی بر تعدیل پرخاشگری داشته باشد ،میتوان گفت این
نوع پرخاشگری موقعیتی و تحت شرایط بحران تا حدی تکانشی و غیرقابلکنترل میباشد،
چون سرعت افزایش و بروز آن به سبب گسترش سریع کرونا در سطح جماعه بسیار باال
بوده است؛ پس به سبب قرارگیری مردم در یک بحران غافلگیرانه نوعی پرخاشگری
موقعیتی ،نه صفتی بروز یافته است که ریشه در شخصیت افراد ندارد .همچنین ،این نوع
پرخاشگری را میتوان نوعی پاسخ ناهشیار به بینظمی هیجانی حاصل از اضطراب دانست
و همچون قرار دادن چیزی در دیگی جوشان است که ناچار میجوشد .این در حالی است
که سالمت معنوی بیشتر ریشه در نگرشها و باورهای فرد دارد که پایدار هستند و
متغیرهایی مانند پرخاشگری لحظهای که ریشه در شخصیت فرد نداشته و پاسخی هیجانی به
موقعیت بحرانی است ،کمتر تحت تأثیر آن قرار میگیرد .همچنین ،پرخاشگری نسبت به
دیگر متغیرهای وابسته (پیامدهای اضطراب) بیشتر تحت تأثیر تغییرات زیستی و هورمونی
قرار دارد که به سبب اضطراب دچار عدم تنظیم شدهاند؛ پس درحالیکه سالمت معنوی
قادر بوده دیگر مت غیرها را تحت تأثیر خود قرار دهد ،از اثرگذاری بر و تعدیل پرخاشگری
حاصل از اضطراب ناتوان بوده است .هرچند اگر زمان بیشتری از این بحران بگذرد و فرد
بتواند کنترل کامل خود بر شرایط را اعمال کند و با محیط سازگار شود ،ممکن است
سالمت معنوی بتواند سطح پرخاشگری را کاهش دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zinzow, H. M., & Jeffirs, S. M
2. Neumann, I., Veenema, A., Beiderbeck, N
3. Baloochi, A., Abazari, F., & Mirzae, M
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از جمله محدودیتهای این پژوهش عدم امکان مراجعه حضوری به افراد جامعه و
بهرهوری از دیگر روشهای گردآوری داده مانند مصاحبه بود .بر اساس نتایج بهدستآمده
از این پژوهش ،دو پیشنهاد پژوهشی اساسی به پژوهشگران دیگر ارائه میشود .نخست ،با
توجه به عدم اثرگذاری سالمت معنوی بر سطح پرخاشگری ،پیشنهاد میشود که دیگر
محققان ،اثربخشی متغیرهای دیگر مانند تنظیم هیجانی یا حمایت خانوادگی در تعدیل
اثرات اضطراب بر پرخاشگری را مورد آزمون قرار دهند .دوم ،بر اساس اثرات تعدیلگر
سالمت معنوی بر دو متغیر وابسته دیگر به محققان پیشنهاد میشود که بر مبنای محتوای
غنی دینی و ادبی ما (موالنا یا نیایشنامههای معتبر) ،مؤلفههای اساسی سالمت معنوی را
استخراج کنند و روشی آموزشی بهمنظور افزایش سالمت معنوی افراد طراحی نمایند.
همچنین ،از نظر کاربردی ،نخست ،به درستاندرکاران حوزه بهداشت ،پیشنهاد میشود
که با بهکارگیری برنامه های افزایش سالمت معنوی ،امید به درمان را افزایش و تحمل
دردهای بیماری را آسانتر سازند و دوم ،به مسئوالن آموزشوپرورش پیشنهاد میشود که
در طراحی کتب درسی ،ارائهی محتوای مناسب جهت پرورش سالمت معنوی
دانشآموزان ،بهعنوان بزرگساالن آینده را موردتوجه قرار دهند.
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