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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی
ادراک شده با اضطراب کرونا انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (مدل معادالت
ساختاری) بود .جامعه آماری را کلیهی شهروندان شهر تهران در فروردین و اردیبهشت ماه  3199تشکیل
دادند که براساس فراخوان اینترنتی در شبکههای اجتماعی مجازی (واتساپ و تلگرام) به روش نمونهگیری
داوطلبانه تعداد  222نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید .بهمنظور جمعآوری دادهها از مقیاس
اضطراب کرونا ویروس (علی پور و همکاران ،)3191 ،مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراکشده
(زمیت و همکاران )3911،و پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت (بئر )2133 ،استفاده شد .جهت
تجزیهوتحلیل از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش مدلسازی معادالت ساختاری با
استفاده از نرمافزارهای  SPSS-25و  AMO2-24استفاده شد .یافتهها نشان داد که شاخصهای برازش
در وضعیت مطلوب قرار داشتند (=1/91 ، RFI=1/92 ، IFI=1/91 ، GFI=1/99 ، REMSA=1/12
 .) PNFI=1/66، PCFI=1/66 ،NFI=1/96 ،CFIمسیرهای مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده به
فراشناخت و فراهیجان مثبت ،فراشناخت و فراهیجان مثبت به اضطراب کرونا و مسیر غیرمستقیم حمایت
اجتماعی ادراک شده به اضطراب کرونا با میانجیگری فراشناخت و فراهیجان معنیدار بودند (.)P>1/13
مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده به اضطراب کرونا معنیدار نبود ( .)P<1/16یافتههای پژوهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ayyobsaqqezi71@gmail.com

 *-3دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه رازی.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز.
 -1استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی.

yzdanya38@gmail.com

Mgolmohammadian@gmail.com

43

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال یازدهم ،شمارة  ،34پاییز 9411

بر اهمیت نقش ارائه آموزشهای مبتنی بر حمایت اجتماعی ادراک شده و فراشناخت و فراهیجان مثبت در
پیشگیری از اضطراب کرونا تأکید دارد.
کلیدواژهها :فراشناخت و فراهیجان مثبت ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،اضطراب کرونا.

نقش واسطهای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با اضطراب کرونا

43

مقدمه
جهان با بیماریهای واگیردار زیادی سروکار داشته است .هراس از شیوع بیماریهایی
چون جنون گاوی ،آنفوالنزای مرغی ،آنفوالنزای خوکی ،سارس و آبوال و زیکا از یاد
نرفته است ،اکنون ویروس کرونا 3در سراسر جهان موجی از وحشت براه انداخته است .در
ماه دسامبر  2139ویروس کرونا در شهر ووهان چین شناسایی شدکه انتقال این ویروس به
اکثر کشورهای دنیا نگرانیهای زیادی را موجب شد .شایعترین عالئم بالینی آن تب ،سرفه
و عالئم غیراختصاصی شامل تنگی نفس ،سردرد ،درد عضالنی و خستگی است (برنهیم،
می ،هانگ ،یانگ ،فاواد ،زانگ و لی .)2121 ،2زمانی که یک بیماری فراگیر میشود
آمارهای واقعی و کاذب در مورد تلفات و مبتالیان ،هشدارهای رسانهها و بهطورکلی جو
حاکم بر قضاوتها زمینه اضطراب نسبت به مبتال شدن را تسریع مینماید .اضطراب زمانی
بهعنوان یک اختالل تلقی میشود که در موقعیت نرمال فرد احساس نگرانی و ترس دارد یا
باوجود رفع موقعیت مخاطرهآمیز نگرانی فرد تداوم داشته باشد (ولز و کارتر.)2113 ،1
درنتیجه این وضعیت احساس خستگی و اختالل در فعالیتها بروز میکند (کاراکویان-
سلک ،گوکن ،ساهن ،آالنیالی و کینای .)2131 ،2بیماریهای تنفسی به دلیل داشتن عالئم
جسمانی دردناک همواره سطح کیفیت زندگی را کاهش میدهد (دونگ ،وناگ ،تاو،
ساو ،لی ،لئو و زانگ .)2139،6اضطراب کرونا 6به دلیل مبهم بودن و ناشناخته بودن
اطالعات درباره این ویروس است بهطوریکه ترس از ناشناختهها اداراک ایمنی را
تضعیف نموده و زمینه تنش را فراهم مینماید (بجاما ،اوستر و مگ گورن2121 ،9؛ به نقل
از علیپور ،قدمی ،علیپور و عبداهلل زاده .)3191 ،بدیهی است چنین شرایطی به نگران
شدن فرد در مورد وضعیت سالمتی منجرخواهدشد ،در نتیجه شیوع استرس ،اضطراب و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coronavirus
2. Bernheim, A., Mei, X., Huang, M., Yang, Y., Fayad, Z. A., Zhang, N., & Li, S.
3. Wells, A., & Carter, K
4. Karakoyun-Celik, O., Gorken, I., Sahin, S., Orcin, E., Alanyali, H., & Kinay, M
5. Dong, X. Y., Wang, L., Tao, Y. X., Suo, X. L., Li, Y. C., Liu, F., & Zhang, Q.
6. corona anxiety
7. Bajema K.L., Oster A.M., McGovern,O.L
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افسردگی و افزایش استفاده از مراقبتهای بهداشتی ،درمانی و روانشناختی تشدید مییابد.
بیماری کرونا به دلیل ناشناخته بودن و شیوع بسیار باالی آن اضطراب زیادی ایجاد میکند
(امیرفخرایی ،معصومیفرد ،اسماعیلیشاد ،دشتبزرگی و درویش باصری .)3199 ،بدون
شک اضطراب از مبتال شدن به ویروس کرونا به اختالل در روزمرگی منجر میشود که
پیامد آن افزایش اضطراب مبتال شدن است (فیشهوف2121 ،3؛ به نقل از علیزاده فرد و
صفای نیاف )3199؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب کرونا ضرورت دارد.
یکی از عوامل مؤثر بر اضطراب کرونا حمایتت اجتمتاعی ادراک شتده 2استت (عینتی،
عبادی و ترابی .)3199 ،حمایتت اجتمتاعی ادراک شتده اثترات مثبتتی بتر کیفیتت زنتدگی
وستتالمت فتترد دارد (کانتتگ ،پتتارک و والتتس2131 ،1؛ وانتتگ ،وو ،گریگتتوریپ و پریتتز-
استبل2132،2؛ کوراشیکی .)2132،6منظور از حمایت اجتماعی اداراک شده باور فرد مبنتی
دریافت ارزش ،احترام توجه دیگران و همبستگی با شبکه ای از پیوندها و تعهتدات دوجانبته
است (کوب ،)3996 ،6به این معنا که حمایت اجتماعی باعت

متیشتود فترد احستاس کنتد

مورد عالقه و احترام است (فرشاد ،نجارپوریتان و ستلم آبتادی .)3199 ،حمایتت اجتمتاعی
نوعی احساس ذهنی در مورد تعلق ،پذیرش ،مورد عالقه بودن و دریافت کمک در شترای
مورد نیاز استت (آلکستوپولو ،گینتاکوپولو ،کومناریتال آلکتری ،تولیتا و پولیکانتدریوتی،9
2136؛ کتتتی و جانتتتگ .)2131 ،1در بررستتتی مفهتتتوم حمایتتتت اجتمتتتاعی ادراک شتتتده
نظریهپردازان به این مسئله اشاره دارند که ادارک فرد مبنی بر صحت وجتود منتابعی جهتت
تأمین نیازها ضروری است (چادویک و کتولینز .)2136 ،9اسکورنستکی و تالیتک)2121( 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fischhoff, B.
2. perceived social support
3. Kang, H. W., Park, M., & Wallace, J. P.
4. Wong, S. T., Wu, A., Gregorich, S., & Pérez-Stable, E. J.
5. Kurashiki, H
6.Cobb,s
& 7. Alexopoulou, M., Giannakopoulou, N., Komna, E., Alikari, V., Toulia, G.,
Polikandrioti, M.
8. Ki E-J, Jang J
9. Chadwick, K. A., & Collins, P. A
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به اثر حمایت اجتماعی اداراک شده بر کیفیت زندگی فترد اشتاره دارنتد .ضتعف حمایتت
اجتماعی ادراک شده به سطح پایین بهزیستی روان شناختی (اضطراب و افستردگی) مترتب
است (ویسلسون ،ویس و شوک2121 ،2؛ فان و لتو .)2121 ،1خیتو ،زانتگ ،کونتگ ،لتی و
یانگ )2121( 2در پژوهشتی بته نقتش حمایتت اجتمتاعی در پتیشبینتی کیفیتت زنتدگی و
سالمت همهجانبه پرسنل بیمارستانی بخش کرونا در چین اشاره دارند .شتی ،هانتگ ،جیتا و
یانتتگ ،)2121( 6تتتام ،الیثتتورپ و مشتتی ،)2121( 6بایتتدن ،هیتتل ،کتتارول ،مویستتون ،میلتترو
فودتنر ) 2121( 9به اثر حمایتت اجتمتاعی ادراک شتده در کتاهش اضتطراب اشتاره دارنتد.
اوسبورن ،وینتورو-کانرلی ،ویسی ،اسچلیدر و ویستز )2139( 1بته نقتش حمایتت ختانواده،
دوستان و افراد مهم زندگی در پتیشبینتی اختتالل اضتطراب فراگیتر تأکیتد داشتتند .لطفتی
کاشتتانی ،طتتاهری ،میرزایتتی و مستتعودی مقتتدم ( )3199و صتتالحی و محمتتودیفتتر یوستتف
( )3191در پژوهشی نشان دادند کته حمایتت اجتمتاعی بتا اضتطراب رابطته دارد .پتژوهش
ظهورپرونده و پاسبان ( )3191به نقش حمایت اجتماعی در پتیشبینتی اضتطراب اجتمتاعی
اشاره دارند .امیری ،یعقوبی ،بیات ،شمشیری و قاسمی ( )3199بر رابطته حمایتت اجتمتاعی
با نشانگان شناختی ،بدنی و رفتاری اضطراب تأکید دارند.
از دیگر عوامل مؤثر بر اضطراب کرونا فراشناخت و فراهیجان مثبت است که عامل
مهمی در رشد سازگارانه بهحساب میآید (بئر و مونتا .)2131 ،9فراشناخت مثبت فرآیند
ایجاد نظم با بهکارگیری راهبردهای مشتمل بر خاموشسازی تداوم چالش ،توجیه

1. Skowronski, B., & Talik, E.
2. Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J
3. Fan, X., & Lu, M.
4. Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N
5. Shi, J., Huang, A., Jia, Y., & Yang, X.
6. Tham, S. M., Ellithorpe, M., & Meshi, D
& 7. Boyden, J. Y., Hill, D. L., Carroll, K. W., Morrison, W. E., Miller, V. A.,
Feudtner, C
8. Osborn, T. L., Venturo-Conerly, K. E., Wasil, A. R., Schleider, J. L., & Weisz, J.
R
9. Beer, N., & Moneta, G. B

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال یازدهم ،شمارة  ،34پاییز 9411

43

احساسات خود به عنوان نشانه ،اجتناب از واکنش سریع و سازماندهی ذهن برای تدوین
روشهای حل مسئله و تمرکز بر تکلیف و تنظیم مقدمات اهداف انعطافپذیر اشاره دارد
(بئر .)2133 ،فراشناخت مثبت در مقابله با رویدادهای استرسزا کمککننده است و امنیت
فرد را در مقابل آسیبها تضمین میکند (ساالری فر ،صالحی و سیار فرد.)3199 ،
فراهیجان نیز با بهرهگیری از ذهن آگاهی و پذیرش روانشناختی زمینه بهبود سالمتی را
تضمین مینماید (نف .)2111 ،3فراهیجان مثبت به عملکرد شناختی مطلوب و فراهیجان
منفی نیز با عملکرد شناختی پایین همراه است( .هارادوالء .)2136 ،2هیجانهای مثبت به
رضایت از زندگی منجر میشود (مانوز ،هیلمن ،باستر ،روبینز ،کارول ،کبانی وفوکس،1
 .)2136فراهیجان مثبت باع
جهت مقابله با شرای

میشود فرد از راهبردهای مقابلهای مطلوب و سازگار در

بحرانی استفاده نماید (ایزدپناه کاخک ،ثمری و توزندهجانی،

 .)3191امیرفخرایی و همکاران ( )3199در پژوهشی نشان دادند که فراهیجان مثبت با
اضطراب کرونا رابطه منفی دارد .پژوهش احدیان فرد ،اصغرنژاد ،لواسانی و عاشوری
( )3196به نقش فراشناخت و فراهیجان مثبت در پیشبینی پریشانی هیجانی اشاره دارد.
ایوانز )2139( 2در پژوهش خود به رابطه فراهیجان با بهزیستی روانشناختی دست یافت.
پاندی و جاسیوا )2139( 6در پژوهشی نشان دادند که فراشناخت و فراهیجان مثبت با
رضایت از زندگی رابطه دارد .پژوهش حسنوندعموزاده ،روشن و حسنوندعموزاده ()3192
به نقش باورهای فراشناختی در پیشبینی عالیم اضطراب اجتماعی تأکید دارند .نالیپی و
موردنو )2131( 6نیز در پژوهشی نشان دادند که فراشناخت و فراهیجان مثبت با اختالل
استرس پس از سانحه رابطه دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neff, K. D
2. Haradhvala, N
3. Munoz, R. T., Hellman, C. M., Buster, B., Robbins, A., Carroll, C., Kabbani, M.,
& Fox, M. D
4. Evans,L. M
5. Pandey, D., & Jaiswal, A. K
6. Nalipay, M. J., & Mordeno, I. G
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از نظر اقتصادی و اجتماعی تعطیلی و قرنطینهها به سبب شیوع ویروس کرونتا پیامتدهای
منفی زیادی به بار آورده است .همچنین از نقطهنظر علوم روانشناختی شیوع ویروس کرونا
زمینه ساز اختالل استرس پس از سانحه ،افسردگی ،اضطراب ،اختالالت هراس و اختتالالت
رفتاری است (سود .)2121 ،3اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در پژوهشها به ستبب
حاد بودن پیامدهای آن بیشتر مطرح شده است بهطتوریکته جیانتگ )2121( 2در پژوهشتی
نشان دادند که پرسنل بیمارستانی و بیماران مبتال به ویروس کرونا اضطراب زیادی نسبت بته
آلوده شدن خانوادههایشان دارند .لیا ،ما ،وانگ ،کای ،هو ،وی و تان )2121( 1به پریشانی و
اضطراب باالی ابتال به ویروس کرونا در پرسنل بیمارستانی ووهان چین نسبت به سایر نقتا
چین اشاره دارند.
با توجه به مطالب مطرح شده لزوم بهکارگیری مدلی که بتواند عالئم اضطراب کرونا را
تعدیل نماید ،اهمیت دارد .کاربرد این متدل متیتوانتد در ایتن شترای  ،مداخلته در بحتران
اضطراب کرونا را بهصورت فوری فراهم نماید .با توجه به موج دوم شیوع ویتروس کرونتا،
باورهای منفی و ترس دائمی نسبت بته مبتتال شتدن شتدت بتاالتری بته ختود گرفتته استت،
درواقع باور عامیانه مبنی بر اتمام ویروس کرونا با شروع فصتل گرمتا تکتذیب شتده استت،
بدیهی است سازماندهی جهت شناسایی افراد با عالئتم اضتطراب کرونتا ،شناستایی عوامتل
مؤثر و اولویتبندی مداخالت روانشناختی امری ضروری است .ستؤالی کته اینجتا مطترح
است این است که چه عواملی را میتتوان در متدل پژوهشتی بتهعنتوان عوامتل زمینتهستاز و
تعدیلکننده اضطراب کرونا به کار گرفت؟ تا از این طریق بتوان متداخالت کارآمتد را بته
کتتار گرفتتت .پتتژوهشهتتای زیتتادی تأکیتتدکننتتده رابطتته حمایتتت اجتمتتاعی ،فراشتتناخت و
فراهیجان مثبت با اضطراب است .با توجه به اینکه ویروس کرونا مدت زمتان انتدکی استت
که شیوع نموده استت پتژوهشهتای انتدکی بته بررستی عوامتل متؤثر بتر اضتطراب کرونتا
پرداختهاند .پژوهش عینی وهمکاران ( )3199حاکی از آن بود که خوشبینتی و تتابآوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sood, S
2. Jiang, Y
3. Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., & Tan, H
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از طریق حمایت اجتماعی ادراکشده بر اضطراب کرونا تأثیر غیرمستقیم دارد .امیرفخرایتی
و همکاران ( )3199به اثر پیشبینیکنندگی فراهیجان مثبت بر اضطراب کرونا اشاره دارنتد.
علیزاده وصفارینیا ( )3199به نقش همبستگی و اتحاد اجتماعی بر اضتطراب کرونتا تأکیتد
دارند .لی ،وانگ ،زو ،ژائو و زو )2121( 3در پژوهشی نشان دادند که نگرش و هیجان منفی
نقش مهمی در تشدید اضطراب کرونا دارد .پژوهش ارسگ ،روژوجیپ و گالیک)2121( 2
به نقتش باورهتای غیترمنطقتی در شتیوع اضتطراب کرونتا اشتاره دارد .اعتزازی بجنتوردی،
قدمپور ،مرادی شکیب و غضبانزاده ( )3199در پژوهشی به نقش تنظیم شناختی هیجتان در
پیشبینی اضطراب کرونا تأکیددارند .با استنبا از این یافتههای پژوهشی میتوان انتظار کته
حمایت اجتماعی ادراک شده ،فراشناخت و فراهیجان مثبت بر اضتطراب کرونتا اثتر داشتته
باشد .عالوه بر این موارد پژوهش حاتمیان و کرمتی ( )3199و مهبتد و یوستفی ( )3196بته
رابطه باورهای فراشناخت با حمایت اجتماعی تأکید دارند؛ بنابراین با همگامسازی حمایتت
اجتماعی ادراک شده ،فراشناخت و فراهیجان مثبت در یک مدل پژوهشی متیتتوان شتدت
اضطراب کرونا را تعدیل نمود .نکتهای که در اینجا باید بته آن توجته نمتود ایتن استت کته
عامل میانجیگر حمایت اجتماعی ادراک شتده باشتد یتا فراشتناخت و فراهیجتان مثبتت؟ بتا
توجه به اینکه اکثر پژوهشهای بیان شده در بررستی پتیشبینتی اضتطراب کرونتا بته نقتش
عوامل فردی تأکید بیشتری داشتهاند ،همچنین علیزاده فرد و علتیپتور ( )3199نشتان دادنتد
که عدم تحمل بالتکلیفی و اضطراب سالمتی اثتر مستتقیمی بتر کرونتا فوبیتا دارد .پتژوهش
بابانفر )2121( 1تأییدکننده تأثیر ویژگیهای شخصیت بر اضطراب کرونا بود .زارع و عیسی
زاده ( )3199در پژوهشی که بر روی بهبودیافتگان ویروس کرونا انجام داده بودنتد بته ایتن
نتیجه دست یافتند که ادراک کنترل بیماری و ادراک خطر با رفتارهای خود مراقبتی رابطته
دارد؛ بنابراین فراشناخت و فراهیجان مثبت به عنوان متغیر میانجی انتختاب شتد .از طرفتی بتا
توجه به اینکه در وضعیت کنونی جامعه و شرای ناگوار ادارک حمایتت اجتمتاعی دشتوار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T
2. Erceg, N., Ružojčić, M., & Galic, Z
3. Bayanfar, F
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به نظر میرسد .براساس مطالب مطرح شده احتمال میرود حمایتت اجتمتاعی ادراک شتده
بهصورت غیرمستقیم از طریق فراشناخت و فراهیجان مثبتت بتر اضتطراب کرونتا اثتر داشتته
باشد .اگر چنین شرایطی برقرار باشتد فراشتناخت و فراهیجتان مثبتت ،پتایین بتودن حمایتت
اجتماعی ادراک شده را جبران و تعدیل در اضطراب کرونا را موجب میشتوند؛ در مقابتل
زمانی که منابع حمایتهای اجتماعی مطلوبی برای فرد برقرار باشتد ،مهتارت فراشتناخت و
فراهیجان مثبت با تقویت این منابع اضطراب کرونا را کاهش میدهد .گزارش پژوهشتی در
ارتب ا با روابت ترستیم شتده بته صتورتی کته در متدل مفهتومی پتژوهش آورده شتده ،در
پژوهشهای دیگر ارائه نشده است .با توجه به مطالب مطترح شتده پتژوهش حاضتر در پتی
پاسخگویی به ایتن ستؤال استت کته آیتا فراشتناخت و فراهیجتان مثبتت در رابطته حمایتت
اجتماعی ادراک شده با اضطراب کرونا نقش واسطهای ایفا میکند یا خیر؟

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی (مدل
معادالت ساختاری) است .جامعتهآمتاری پژوهش را کلیه شهروندان شهر تهران در
فروردین و اردیبهشت  3199تشکیل میدادند آنطور که مولر )3996( 3بیان نموده است
که جهت تعیین حجم نمونه از نسبت حجم نمونه به پارامتر آزاد برای برآورد استفاده
میشود مولر ( )3996حداقل این نسبت را  6به  ،3حد متوس آن را نسبت  31به  3و حد
باالی آن را نسبت  21به  3عنوان میکند .براین اساس میتوان برای مدل مفهومی تدوین
شده براساس شکل  3با توجه به وجود  39پارامتر آزاد برای برآورد حجم نمونه ،حداقل
حجم نمونه ( 16نفر)  ،261حد متوس ( 391نفر) و حد باالی ( 121نفر) است .در این
پژوهش براساس فراخوان اینترنتی در شبکههای اجتماعی مجازی (واتساپ و تلگرام) به
روش نمونهگیری داوطلبانه تعداد  222نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید .مالک
ورود (پژوهش رضایت آگاهانه ،سکونت در شهر تهران و حداقل سن  31سال) و مالک
خروج (نقض در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه) بود .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
گزارش فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی
پیرسون و روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSS-26و
 AMOS-24استفاده شد.

ابزارهای پژوهش
مقیاس اضطراب کرونا ویروس ( :2)CDASاین ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع
ویروس کرونا در کشور ایران توس علی پور و همکاران ( )3191تهیه و اعتباریابی شده
است .نسخه نهایی این ابزار دارای  31گویه و  2مؤلفه (عامل) است .گویههای  3تا  9عالئم
روانی و گویههای  31تا  31عالئم جسمانی را میسنجد .نمرهگذاری این ابزار در طیف 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mueller, R. O.
2. Corona Disease Anxiety Scale
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درجهای لیکرت هرگز ( ،)1گاهی اوقات ( ،)3بیشتر اوقات ( )2و همیشه ( )1قرار دارد؛
بنابراین بیشترین و کمترین نمرهای که افراد پاسخدهنده در این پرسشنامه کسب میکنند
بین  1تا  62است .نمرات باال در این پرسشنامه نشاندهنده سطح باالتری از اضطراب در
افراد است .جهت سنجش روایی مقیاس اضطراب کرونا ویروس از همبسته کردن این ابزار
با پرسشنامه  GHQ-21استفاده شد که نتایج نشان داد ضریب همبستگی مقیاس اضطراب
کرونا ویروس با نمره کل پرسشنامه  GHQ-21و مؤلفه اضطراب ،نشانههای جسمانی،
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر با  1/11 ،1/23 ،1/61 ،1/21و
 1/26بود .پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ،عالئم روانی و
جسمانی به ترتیب برابر با  1/19 ،1/93و  1/16بود .همچنین در این پژوهش برای کل
مقیاس ،عالئم روانی و جسمانی به ترتیب برابر با  1/11 ،1/12و  1/93بود.
مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده ( :3)MSPSSمقیاس چند بعدی
حمایت اجتماعی ادراک شده که یک ارزیابی ذهنی از بسندگی حمایت اجتماعی به عمل
میآورد ،بهوسیله زمیت ،پوشکراو ،کوزنتسف و یاروسالوسکا )3911( 2طراحی شد .این
مقیاس شامل  32گویه است که ادراکات بسندگی اجتماعی را در منبع خانواده ،دوستان و
دیگران مهم میسنجد .نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت کامالً مخالف ( )3تا کامالً
موافق ( )6است .نمرات باالتر نشاندهنده حمایت اجتماعی ادراکشده بیشتر است .نتایج
مطالعات زمیت و همکاران ( ،)3911با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ،نشان
داد که این ابزار برای بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده از روایی و پایایی مطلوبی
برخوردار است .هاردان-خلیل و مایو )2136( 1در بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که
ساختار سه عامل  ،MSPSSبرازش قابلقبول با دادهها دارد .همچنین پایایی به روش آلفای
کرونباخ برای نمره کل و مؤلفههای آن بین  1/16تا  1/91بود .سلیمی ،جوکار و نیکپور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support
2. Zimet, G. D.,Pushkarev, G. S., Kuznetsov, V. A., & Yaroslavskaya, E. I
3. Hardan-Khalil, K., & Mayo, A. M
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( )3111در ایران این مقیاس را هنجاریابی کردهاند ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ
برای نمره کل و مؤلفهها بین  1/96تا  1/19محاسبه کردند .همچنین در این پژوهش ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل و مؤلفهها بین  1/19تا  1/92بود.
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت ( :3)PM-CMMEQاین پرسشنامه توس بئر
( )2133ساخته شد ،مشتمل بر  31گویه است که گویههای آن بیانگر باورهای فراشناختی
در مورد فرآیندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیتهای چالشبرانگیز است.
این پرسشنامه برگرفته از مصاحبههای انجام شده در مطالعه کیفی است که استنتاج از
آنها مبتنی بر مدل خود تنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز ،)3996 ،3992( 2مدل
فراشناخت اختالالت عاطفی ولز ( )2111و مدل فراهیجان نف ( )2111میباشد.
نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت کامالٌمخالف ( )3تاکامالٌ موافق ( )2است .گویههای
این پرسشنامه به سه مؤلفه اختصاص یافتهاند که عبارتاند از :الف) اعتماد به خاموش
سازی افکار و هیجانات پایدار؛ ب) اعتماد به تفسیر هیجانات خود بهعنوان نشانه ،جلوگیری
از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله ج) اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف
انعطافپذیر .تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش پیر و مونا ( )2131روایی این پرسشنامه را
مورد تأیید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل و مؤلفههای آن بین  1/96تا
 1/16را گزارش کرد .این پرسشنامه در ایران توس رحمانیان و واعظ موسوی ()3191
هنجاریابی شد نتایج حاکی از همبستگی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت با
پرسشنامه جهتگیری هدف ورزشی (دودا و نیکوالس ،)3992 ،1پرسشنامه خود نظم
دهی ورزشی (رایان و کنل )3919 ،2و پرسشنامه (ولز ،کارت ،رایت-هاوتون)2112،6
بود .همچنین پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در پژوهش رحمانیان و واعظ
موسوی ( )3191برای کل پرسشنامه و مؤلفههای آن  1/93تا  1/12بود .همچنین در این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Positive Meta-Cognitions and Meta-Emotions Questionnaire
2. Wells, A., & Matthews, G
3. Duda, J. L., & Nicholls, J. G
4. Ryan, R. M., & Connell, J. P
5. Wells, A., & Cartwright-Hatton, S
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پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفههای آن  1/93تا 1/16
محاسبه گردید.

یافتهها
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی پژوهش
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت
وضعیت تأهل

مقطع تحصیلی

سن

وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

مرد

66

29/6

زن

361

361/6

متأهل

361

1/96

مجرد

66

1/26

ابتدایی

2

3 /1

سیکل

32

6 /2

دیپلم

62

29/9

کاردانی

39

9 /6

کارشناسی

99

12/2

کارشناسی ارشد و باالتر

62

21/2

 31تا  26سال

39

1 /6

 26تا  12سال

16

36/6

 11تا  11سال

66

22/6

 19تا  26سال

63

22/1

 26تا  62سال

12

36/2

 61تا  61سال

23

9 /2

 63سال به باال

9

1 /2

شاغل

96

22/2

بیکار

329

66/6

جتتدول  3اطالعتتات جمعیتتت شتتناختی جنستتیت ،وضتتعیت تأهتتل ،مقطتتع تحصتتیلی ،ستتن و
وضعیت اشتغال را نشان داد.

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال یازدهم ،شمارة  ،34پاییز 9411

33

جدول  .۲ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
-3اضطراب
کرونا
-2عالئم
جسمانی

1

2

3
**1/91

3

-1عالئم روانی **1/69** 1/19
-2حمایت
اجتماعی
-6حمایت
افراد مهم
-6حمایت
خانواده
-9حمایت
دوستان

3

4

5

6

7

8

9

11

11

3

*-1/39* -1/36* -1/32

3

-1/31

*1/66** -1/31* -1/32
*1/11

3
**1/69

*-1/31

*1/21

*-1/36

1/11

-1/11

*1/63** 1/62** 1/11** -1/32

3
3

-1فراشناخت
و فراهیجان **-1/29* -1/26* -1/12

-1/31

-1/12

1/32

1/33

3

مثبت
 -9اعتماد به
تنظیم اهداف
 -31اعتماد به
تفسیر هیجان

**-1/31* -1/29** -1/26** -1/12

1/19

1/33

*-1/16** -1/36

3

**-1/19** -1/61** -1/26** -1/12** -1/29** -1/12** -1/21** -1/13** -1/13

3

 -33اعتماد به
خاموشسازی **1/29** 1/12** 1/12** 1/16** -1/22** -1/22** -1/22

1/12

**1/96** 1/22

3

افکار و هیجان
میانگین

31/26

1/29

31/26

22/9

36/29

32/99

32/63

32/62

32/61

32/91 31/11

انحراف معیار

3/ 2

3/66

2/23

1/29

2/ 9

1/19

1/99

2/12

1/21

1/39

1/62

**>1/13p
*>1/16 p
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جدول  .2نتایج ماتریس همبستگی متغیرهای را نشان میدهد.
بهمنظور بررسی نقش واسطهای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی با
اضطراب کرونا از روش مدلسازی معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل
مسیر) استفاده شد .ابتدا توزیع نمرات متغیرها و سپس تحلیل عاملی تأییدی (شاخصهای
برازش مدل و رواب بین متغیرها) بهعنوان پیشفرض بررسی گردید .سپس به انجام تحلیل
مسیر (مستقیم و غیرمستقیم) اقدام شد .نتایج توزیع نمرات متغیرها نشان داد که شاخصهای
چولگی و کشیدگی در بازدهی  ±3/96قرار دارند بنابراین توزیع نمرات متغیرها نرمال
است .نتایج شاخصهای برازش در شکل ذیل ارائه شده است.

شکل  .۲تحلیل مدل مفهومی پژوهش

شکل  .2نتایج تحلیل مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد شاخص برازش  REMSAبا
مقدار  ،)REMSA<08/0( 1/12شاخصهای  CFI ،RFI ،IFI ،GFIو  )NFI(>90/0به
ترتیب با مقادیر  1/91 ،1/92 ،1/91 ،1/99و  ،1/96شاخصهای  PCFIبا مقدار 1/66
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( )PCFI >50/0و  PNFIبا مقدار  )PNFI >50/0( 1/66در وضعیت برازش مطلوب قرار
دارند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عاملهای متغیرهای اصلی پژوهش اثر معنیداری در
تشکیل متغیرهای اصلی دارند.
جدول  .3برآورد ضرایب مسیرهای مستقیم
مسیر

برآورد

خطای استاندارد

نسبت

سطح معنی-

استاندارد

برآورد

بحرانی

داری

-1/31

1/11

-3/13

1/261

1/23

1/32

2/26

1/113

-1/12

1/32

-1/96

1/113

حمایت اجتماعی به اضطراب
کرونا
حمایت اجتماعی به فراشناخت و
فراهیجان مثبت
فراشناخت و فراهیجان مثبت به
اضطراب کرونا

نتایج جدول  .1نشان داد که ضریب استاندارد مسیرهای حمایت اجتماعی به فراشناخت و
فراهیجان مثبت ( )1/23و فراشناخت و فراهیجان مثبت به اضطراب کرونا ( )-1/12با توجه
به مقدار نسب بحرانی باالتر از  ±3/96و سطح معنیداری کمتر از  1/16معنیدار میباشند.
ضریب استاندارد مسیر حمایت اجتماعی به اضطراب کرونا ( )-1/31با توجه به مقدار نسب
بحرانی کمتر از  ±3/96و سطح معنیداری باالتر از  1/16معنیدار نمیباشند.
جدول  .2نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیر غیرمستقیم
متغیر
پیشبین

متغیر میانجی

متغیر
مالک

حمایت

فراشناخت و

اضطراب

اجتماعی

فراهیجان مثبت

کرونا

نمونه-
گیری
مجدد
3111

برآورد
استاندارد
-1/31

حدپایین

-1/21

حد

سطح

باال

اطمینان

-1/19

<1/99
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نتایج جدول  .2نشان داد که مسیر غیرمستقیم حمایت اجتماعی به اضطراب کرونا با
میانجیگری فراشناخت و فراهیجان مثبت با توجه به سطح اطمینان  99درصد و دربرنگرفتن
عدد صفر ( )1در فاصله حدپایین ( )-1/21تا حد باال ( )-1/19معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت
اجتماعی ادراک شده با اضطراب کرونا بود .یافتهی اول پژوهش نشان داد که حمایت
اجتماعی ادراک شده اثر معنیداری بر اضطراب کرونا ندارد .برخالف ماتریسهای
همبستگی در مدل مفهومی پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده (در قالب نمره کل با
متغیرهای آشکار) اثر معنیداری بر اضطراب کرونا نداشت این نتیجه با پژوهشهای
ویسلسون و همکاران ( ،)2121فان و لو ( ،)2121خیو و همکاران ( ،)2121شی و همکاران
( ،)2121تام و همکاران ( ،)2121بایدن و همکاران ( ،)2121اوسبورن و همکاران (،)2139
عینی و همکاران ( ،)3199علیزاده وصفارینیا ( ،)3199طاهری و مسعودی مقدم (،)3199
ظهورپرونده و پاسبان ( ،)3191امیری و همکاران ( )3199و صالحی و محمودیفر ()3191
ناهمسو است.
فراهم کردن حمایت اجتماعی به دنبال تأثیرات مثبتی که بر بهزیستی ذهنی فرد دارد
زمینه پیشگیری از آسیبهای روانی را به همراه دارد (دران مادوکی و باربر.)2139 ،3
بهطوریکه حمایت اجتماعی ادراکشده بهعنوان تکیهگاهی قوی جهت به چالشکشیدن
شرای

دشوار از جمله بحران ویروس کرونا تعریف میشود .در این پژوهش برخالف

ماتریس همبستگی و پیشینههای پژوهشی حمایت اجتماعی ادراک شده اثر معنیداری بر
اضطراب کرونا نداشت ،در تبیین این مسئله میتوان به ضعیف بودن نتایج ماتریس
همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب کرونا اشاره داشت ،در واقع زمانی که
ماتریس همبستگی متغیرها ضعیف باشد وزن ضریب مسیر نیز به تبع این مسئله کاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Drane, C. F., Modecki, K. L., & Barber, B. L
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مییابد .عالوه براین میتوان به مسئله اشاره کرد که احتمال میرود شاید براساس
ویژگیهای نمونه مورد مطالعه حمایت اجتماعی در سایر ابعاد اضطراب اثر داشته باشد و
عواملی دیگری از جمله عوامل فردی و نگرشی عامل تعیینکننده در پیشبینی اضطراب
کرونا باشند .اضطراب کرونا مفهومی بدیع است که با شیوع ویروس کرونا وارد
دیدگاههای نظری روانشناسی شده است ،بنابراین این مفهوم همواره در وضعیت ابتدایی
شکلگیری ادبیات نظری قرار دارد .اضطراب کرونا برخالف سایر طیفهای اضطراب به
سبب اینکه ناشی از یک ویروس شدیداً واگیر است ،ابتالی آن ،مرزهای عاطفی و رواب
صمیمانه بین فردی را به چالش میکشاند .در این صورت فرد همواره با اجتناب از برقراری
تعامل سعی در بهکارگیری مهارتهای مقابلهای متکی به ویژگیهای شخصیتی خود دارد
چرا که فرد احساس میکند این روش در مصون ماندن فرد از ابتال به ویروس کرونا بهترین
راهحل است .از طرفی با توجه به اجرا شدن طرح فاصلهگیری اجتماعی و کاهش شدید
تعامالت فامیلی و دوستانه ،منابع حمایتی در سطح ضعیفی قرار دارد و ادراک فرد از
حمایت اجتماعی همواره با ناامیدی و یأس همراه خواهد بود .در تبیین دیگر میتوان
احتمال داد کانال حمایت اجتماعی در وضعیت شیوع ویروس کرونا از طریق شبکههای
اجتماعی بوده است با توجه به نقش عالئم غیرکالمی ،زبان بدن و همدلی در تعامل
حضوری منابع حمایتی با کیفیتی مطلوب ارائه میشود ،درحالی که در رواب مجازی چنین
شرایطی برقرار نمیباشد.
یافتهی دوم پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده اثر معنیداری بر
فراشناخت و فراهیجان مثبت دارد .این یافته با پژوهشهای حاتمیان و کرمی ( )3199و
مهبد و یوسفی ( )3196همسو است.
فراهم کردن حمایت اجتماعی به میزان کافی ،اثرات مستقیم قابلتوجهی بر روی
سالمت روان دارد ،بهطوریکه سطوح باال حمایت اجتماعی با کاهش عالئم آسیبهای
روانی همراه بوده و فرد بهتر میتواند با اضطراب ،افسردگی استرسهای زندگی سازگار
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شوند (جون ،چن ،چن و سونگ2136 ،3؛ روبرتز ،برنستین وکولبی .)2136 ،2حمایت
اجتماعی با خنثیسازی تأثیرات نامطلوب و فشارهای روانی (کیوان آرا ،حسینی و امامی،1
 )2132مهمترین ویژگی است که در شرای شیوع ویروس کرونا به تنظیم اهداف زندگی
وکنترل فعالیتهای روزمره منجر میشود ،کاهش فشار روانی بهواسطه حمایت اجتماعی
باع

میشود چرخه خلق و تفکر منفی سرعت پایینی داشته باشد .حمایت اجتماعی

ادراک شده به واسطه تأمین نیازهای عاطفی و روانی باع

میشود فرد در مواجهه با بحران

از راهبردهای مطلوب و سازگار استفاده کند که زمینه ارتقای مثبت سیستم هیجانی و
شناختی را موجب میشود میتوان گفت حمایت اجتماعی ادراک شده با ایجاد احساس
ارزشگذاری فرد نسبت به خود و تشکیل پیوند بین فردی قوی سازماندهی مناسبی برای
سیستم هیجان و شناخت فرد را فراهم مینماید .بهطوریکه فرد در تفسیر واقعیت همواره
افکار و هیجانات خود را بهعنوان یک واقعیت مطلق فرض نمیکند بلکه سعی میکند از
طریق ارزیابی دقیق و با جستجوی نشانههایی که بر واقعی بودن داللت دارد ،واکنش نشان
دهد؛ بنابراین با تقسیم مسئله به اجزای کوچکتر سعی در ارائه تفاسیری دقیقتر و ابراز
هیجانات مطلوبتر دارد.
حمایت اجتماعی با تقویت ویژگی امیدواری ،دیدگاه خوشبینانه و ترغیب فرد به انجام
فعالیتهای لذتبخش و مطلوب آمادگی فرد جهت انعطافپذیری نسبت به هیجان و
شناخت منفی را موجب میشود بهطوریکه فرد احساس گرفتار شدن قطعی در دامن
مشکالت را به چالش میکشاند و بهتدریج به این نتیجه دست مییابد که جهت حل بحران
راهحلهای منطقی وجود دارد .دریافت حمایت اجتماعی زمینه برخورداری فرد از توجه
عاطفی و افزایش اطالعات و دانش مرتب با ویروس کرونا را فراهم مینماید ،در چنین
وضعیتی فرد جهت مقابله با واکنشهای شناختی و هیجانی تکانشی ناشی ویروس کرونا از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jeon, H., Chung, Y., Chung, S., & Song, A
2. Roberts, M. E., Bernstein, M. H., & Colby, S. M
3. Keyvanara, M., Hosseini, S. M., & Emami, P
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راهبردهای مثبت استفاده میکند بهطوریکه فرد تفاسیر منفی کمتری از هیجانهای منفی
بحران بروز میدهد بهتبع این مسئله ویژگی فراشناخت و فراهیجان مثبت تقویت میشود.
یافتهی سوم پژوهش نشان داد که فراشناخت و فراهیجان مثبت بر اضطراب کرونا اثر
معنیداری دارد .این یافته با پژوهشهای لی و همکارران ( ،)2121ارسگ و همکاران
( ،)2121ایوانز ( ،)2139نالیپی و موردنو ( ،)2131پاندی و جاسیوا ( ،)2139مانوز و
همکاران ( ،)2136امیرفخرایی وهمکاران ( ،)3199علیزاده فرد و علی پور ( ،)3199زارع و
عیسی زاده ( ،)3199احدیان فرد و همکاران ( )3196و حسنوندعموزاده و همکاران
( )3192همسو است.
فراشناخت و فراهیجان مثبت از پذیرش هیجان توس خود فرد حمایت متیکنتد افرادی
که از مهارت باالیی در این زمینه دارند ،آگاهی عمیقتی نستبت سیستتم هیجتانی و شتناختی
خود دارند .ضعف درمهارت فراهیجان مثبت به کاهش رفتارهای خودمراقبتی جهتت کنترل
پریشانی روا نشناختی منجر میشود (بهبهانی مندنیزاده و رضوان همتائی .)3199 ،افتراد بتا
ویژگتتی فراشتتناخت و فراهیجتتان مثبتتت از طریتتق تعتتدیل هیجانتتات منفتتی ،توجیتته شتتناختی
مواجهه با موقعیتهای ترسناک ،تقسیم اهداف بزرگ بته اهتداف کوچتک جهتت تتدوین
راهبرد ،اولویت بندی نیازها ،حل مسالمتآمیز چرخه تفکر منفی ،حفتظ اعتمتاد بته نفتس و
امیدواری نسبت به وجود راه حل دیدگاه هتای ختود نستبت بته موقعیتت ناشتناخته را متورد
بررسی قرار داده و در طی این بررسی بر این مسئله اطمینان حاصل مینماینتد کته اضتطراب
مبتال شدن به ویروس کرونا با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی قابل حل بوده و همواره با بته
چالش کشاندن باورها و هیجان منفی تصور وحشتناک بودن موقعیت را ابطال مینمایند.
اضطراب کرونا به مثابهی سایر طیفهای اضطرابی ریشه در اجتناب شناختی و هیجانی
دارد .اجتناب شناختی در تشدید اضطراب فرد نقش مؤثری ایجاد مینماید (کاشدان ،برین،
افرام و ترهار .)2131 ،3فراشناخت و فراهیجان مثبت سیستم ارزیابی ما از رویدادهای
روزمره تلقی میشود .فراشناخت و فراهیجان مثبت با بهکارگیری سبکهای تفکر مثبت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kashdan, T. B., Breen, W. E., Afram, A., & Terhar, D
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کاهش پردازش منفی اطالعات ،خود نظم دهی هیجان ،تغییر سریع و جلوگیری از نگرانی
و کنترل واکنش فوری منابع مقابله مواجهه مثبت با اضطراب کرونا را در فرد تقویت
مینمایند .درواقع مهارت فراشناخت و فراهیجان مثبت باع

میشود فرد به این دیدگاه

اطمینان حاصل نماید که اضطراب کرونا با وجود آسیبهای جدی قابلکنترل و
سازماندهی است ،بنابراین اعتماد فرد نسبت به توانایی شناختی و هیجانی در مواجهه
همچنین با اضطراب کرونا باع

مسئولیتپذیری بیشتری و تالش جهت کشف راهحلهای

سازگار و مطلوب خواهد شد.
یافتهی چهارم پژوهش نشان داد که فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت
اجتماعی ادراکشده با اضطراب کرونا نقش واسطهای دارد .پژوهشی همسو با این یافته
براساس جستجوی نویسندگان مشاهده نشد.
با توجه به نتایج حاصل از مدل مفهومی پژوهش هرچند حمایت اجتماعی اثر مستقیم
معنیداری بر اضطراب کرونا داشت ،زمانی که فراشناخت و فراهیجان مثبت بهعنوان متغیر
میانجی در رابطه حمایت اجتماعی بر اضطراب کرونا قرار گرفت حمایت اجتماعی نیز
بهصورت غیرمستقیم بر اضطراب کرونا اثرگذار بود .زمانی که فراشناخت و فراهیجان
مثبت در مدل پژوهشی قرار میگیرند تأثیر حمایت اجتماعی بیشتر میشود .این نتیجه بر
اهمیت نقش میانجیگری فراشناخت و فراهیجان مثبت تأکید دارد .زمانی که فرد سطح
حمایت اجتماعی ضعیفی را دریافت نماید سیستم فراشناخت و فراهیجان مثبت مجهز با
بهرهگیری از رویکردهای انعطافپذیرانه و مسالمتآمیز ،جستجوی روشهای مطلوب
حلمسئله ،استفاده از رویکرد خاموشسازی مداوم چالش و تالش برای کسب هیجانات
مبتنی بر شادمانی از بروز واکنشهای ناسازگارانه ناشی از شیوع ویروس کرونا جلوگیری
مینمایند .مهارت فراشناخت و فراهیجان مثبت باع

میشود فرد تمایل کمتری به

تصمیمگیری غیرمنطقی و تکانشی داشته باشد ،همچنین افراد با مهارت فراشناخت و
فراهیجان مثبت سرکوبی افکار و خودسرزنشی کمتری را تجربه میکنند (میسیلی و
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کاستلفرانچی .)2139 ،3با توجه به این نکته میتوان گفت زمانی که فرد منابع ضعیفی از
حمایت اجتماعی را دریافت کند مهارت فراشناخت و فراهیجان مثبت به تغییر دیدگاه فرد
منجر میشود ،فرد تصور میکند که میتوان با بهکارگیری توانایی خود و استفاده اندک از
منابع دیگر بر بحران مواجهه با اضطراب کرونا فائق آمد .درواقع مهارت فراشناخت و
فراهیجان مثبت باع

میشود توجه به منابع محدود متمرکز بوده و استفاده بهینه از این

منابع در جهت حل بحران انجام گیرد .در چنین شرایطی اضطراب کرونا بهمثابهی مشکل
قابلحل تعریف میشود .در مقابل زمانی که فرد حمایت اجتماعی را در سطح باالیی
دریافت کند ،فراشناخت و فراهیجانات مثبت به واسطه پذیرش مثبت و توجه به منابع
فرآوان حمایتی در کاهش اضطراب کرونا عملکرد مطلوبی را خواهد داشت .حمایت
اجتماعی موجب میشود تا افراد میزان ارزشمندی خود و عشق دیگران به خود را در سطح
باالیی درک کنند (یلماز ،پییل و اکدور .)2139 ،2همگام با این مسئله فراشناخت و
فراهیجان مثبت با رشد نظام هیجانی و بازسازی سیستم شناختی ،مهارت مقابله جهت
کاهش عالئم اضطراب کرونا را موجب خواهد شد؛ بنابراین عوامل فردی و اجتماعی به
صورت ترکیبی در کاهش اضطراب کرونا تأثیر دارند.
نتایج این پژوهش به شهروندان شهر تهران قابل تعمیم است از دیگر محدودیتهای این
پژوهش میتوان به استفاده از پرسشنامه خودسنجی ،عدم کنترل عوامل جمعیت شناختی و
روش نمونهگیری داوطلبانه اشاره کرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این پژوهش
با حجم نمونه باال در سایر شهرستانها انجام شود .همچنین در صورت امکان به بررسی این
مسئله با روش کمی – کیفی و کنترل عوامل جمعیت شناختی پرداخته شود .با توجه به یافته
مربو

به مسیر غیرمستقیم پیشنهاد میشود به تدوین پروتکل آموزشی مبتنی حمایت

خانواده ،فراشناخت و فراهیجان مثبت جهت کاهش اضطراب کرونا اقدام شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Miceli, M., & Castelfranchi, C
2. Yilmaz, M. S., PİYAL, B., & Akdur, R
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