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Abstract
Introduction and Aim: The widespread and rapid outbreak of the COVID-19 has caused massive 
fear, stress, and anxiety, globally.  This study aimed to predict COVID-19 related anxiety based on 
psychological resilience and spiritual health. 
Methods: This study was conducted with a descriptive-correlational method. The statistical 
population was all nurses in Babol hospitals in 2021, of them, 188 were selected randomly. Data were 
gathered by the study survey consisting of psychological resilience tool, COVID-19 related anxiety 
questionnaire, and spiritual health tool online. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson 
correlation coefficient, and multiple regression. 
Results: Both spiritual health and psychological resilience were negatively correlated with 
COVID-10 related anxiety and had the ability of its prediction. With increasing religious health, the  
COVID-10 related anxiety decreased in nurses, indicating a strong association between religious 
health and anxiety. Furthermore, increased psychological resilience of nurses was also associated 
with decreased COVID-19 related anxiety (P<0.01).
Conclusions: From a practical point of view, considering the role of variables in research, holding 
virtual workshops to teach psychological flexibility and spiritual health by health psychologists and 
counselors is recommended.
Keywords: Psychological resilience, Spiritual health, COVID-10 related anxiety, Nurse.
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چکیده
 مقدمــه و هــدف: شــیوع گســترده و ســرعت بــاالی انتقــال ویــروس کرونــا باعــث شــده اســت تــا افــراد بســیاری در سراســر جهــان 
از تــرس و اســترس و اضطــراب باالرنــج ببرنــد پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیــش بینــی اضطــراب کرونــا بــر مبنــای متغیرهــای انعطــاف 

پذیــری روانشــناختی و ســامت معنــوی انجــام گرفت. 
روش کار: پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی- همبســتگی انجــام شــد. جامعــه آمــاری آن شــامل کلیــه پرســتاران بیمارســتان هــای 
بابــل در ســال 1399 بودنــد کــه از بیــن آنهــا 188 نفــر بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و بــه پرسشــنامه هــای 
انعطــاف پذیــری روانشــناختی، اضطــراب کرونــا و ســامت معنــوی بــه صــورت آنایــن پاســخ دادنــد. داده هــا توســط شــاخص هــای 

آمــار توصیفــی، ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه تحلیــل شــدند. 
یافتــه هــا: هــر دو مولفــه ســامت معنــوی و انعطــاف پذیــری روانشــناختی، بــا اضطــراب کرونــا رابطــه منفــی داشــتند و توانایــی 
پیــش بینــی اضطــراب کرونــا را دارا بودنــد. بــا افزایــش ســامت مذهبــی و وجــودی میــزان اضطــراب کرونــا در پرســتاران کاهــش 
مــی یافــت کــه ســامت مذهبــی ارتبــاط قــوی تــری بــا اضطــراب کرونــا داشــت. همچنیــن بــا افزایــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی 

)P<0.01( .پرســتاران بــا کاهــش اضطــراب کرونــا همــراه بــود
 نتیجــه گیــری: از لحــاظ کاربــردی بــا توجــه بــه نقــش متغیرهــا در پژوهــش، برگــزاری کارگاه هــای بــه صــورت مجــازی در جهــت 

آمــوزش انعطــاف پذیــری روانشــناختی و ســامت معنــوی توســط روانشناســان ســامت و مشــاوران توصیــه مــی  گــردد.
کلیدواژه ها: انعطاف پذیری روانشناختی، سامت معنوی، اضطراب کرونا، پرستار.

مقدمه
ــا  ــدی از کرون ــوع جدی ــادی، ن ــال 2019 می ــی س ــای پایان روزه
ــامبر  ــناخته در دس ــاری نا ش ــن بیم ــد، ای ــایی ش ــروس شناس وی
ــیوع  ــان ش ــری در انس ــا همه گی ــن ب ــان چی ــهر ووه 2019 در ش
پیــدا کــرد )1(. کوویــد19 اغلــب بــا عائمــی ماننــد تــب، ســرفه و 
مشــکات تنفســی شــناخته می شــود، ایــن بیمــاری بــه ســرعت 
ــری  ــاری همه گی ــل بیم ــک عام ــه ی ــان منتشــر و ب ــام جه در تم
بــی ســابقه بــا انبوهــی از موضوعــات اقتصــادی، زیســتی-روانی-
اجتماعــی تبدیــل شــد، بــه  طــوری کــه جــان میلیون هــا انســان را 

در سراســر جهــان گرفــت )2(. 
ــاری  ــن بیم ــرای ای ــب ب ــان مناس ــن درم ــان از یافت ــدم اطمین ع

ــراد اســت )3(.  ــی در اف ــی و احســاس ناامن ــش نگران ــث افزای باع
علــی رغــم تــاش بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی در پیشــگیری 
از ایــن بیمــاری، امــا شــیوع گســترده و ســرعت بــاالی انتقــال این 
ــراد بســیاری در سراســر جهــان  ــا اف ــود ت بیمــاری باعــث شــده ب
ــا  ــد )4(. پژوهش ه ــج ببرن ــراب باالرن ــترس و اضط ــرس و اس از ت
ــد 19 در کشــور  ــد کــه پــس از انتشــار بیمــاری کووی نشــان دادن
ایــران نیــز اســترس و اضطــراب در تمــام افــراد جامعــه افزایــش 
ــکاران )1399(،  ــی و هم ــه عین ــه درمطالع ــوری ک ــه ط ــت. ب یاف
اســدی و همــکاران )1399(، حــق بیــن و همــکاران )1399(

ســطح اضطــراب مربــوط بــه بیمــاری کوویــد 19 را در 3787 نمونه 
ایرانــی را بــا میانگیــن ســنی 35 ســال مــورد مطالعــه قــرار دادنــد 
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یافته هــای ایــن بررســی نشــان داد کــه انتشــار بیمــاری کوویــد19 
مــی توانــد اســترس و اضطــراب را در افــراد افزایــش دهــد )5،6،7(. 
بــه نظــر مــی رســد علــت تــرس و نگرانــی افــراد، بیشــتر بــه دلیل 
ــروس  ــن وی ــاره ای ــام شــناختی درب ــودن و ایجــاد ابه ناشــناخته ب
ــان  ــی را در انس ــه ادراک ایمن ــا ک ــناخته ه ــرس از ناش ــت. ت اس
کاهــش میدهــد، همــواره بــرای بشــر اضطــراب زا بــوده اســت )8(. 
دربــاره ایــن بیمــاری و جهــش هایــش همچنــان اطاعــات کــم 
ــان  ــن زم ــد. در ای ــن اضطــراب را تشــدید مــی کن ــز ای علمــی نی
ــود  ــع اضطــراب خ ــرای رف ــات بیشــتر ب ــال اطاع ــه دنب ــراد ب اف
هســتند. اضطــراب مــی توانــد باعــث شــود افــراد نتواننــد اطاعات 
درســت و غلــط را تشــخیص دهنــد، بنابرایــن ممکــن اســت آنهــا 
ــراب  ــترس و اضط ــد. اس ــرار بگیرن ــت ق ــار نادرس ــرض اخب در مع
میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن را تضعیــف کــرده و افــراد را در برابــر 

بیمــاری ازجملــه کرونــا آســیب پذیــر کنــد )9(.
ــش  ــرای کاه ــا ب ــان ه ــوال انس ــاری، معم ــم بیم ــرایط مبه در ش
ــر  ــیگار و دیگ ــکل، س ــرف ال ــه مص ــت ب ــن اس ــراب ممک اضط
داروهــا روی بیاورنــد. و بــه طــور مکــرر منابــع مختلــف اطاعــات 
ــن  ــه در ای ــی اســت ک ــن طبیع ــد. بنابرای ــار را جســتجو کنن و اخب
بحــران همــه گیــری بیمــاری کوویــد 19، آشــفتگی روانشــناختی، 
ــترس  ــم اس ــم و عائ ــی و خش ــترس، برانگیختگ ــردگی، اس افس
پــس از ســانحه در افــراد جامعــه مشــاهده شــود )10(. بــرای مثــال 
دفتــر آمــار ملــی کشــور بریتانیــا  اعــام کــرده اســت کــه مــردم 
دربــاره اثــرات بیمــاری بــر ســامتی خــود، 72 درصــد اظهارنگرانی 
ــد  ــترس و 23 درص ــد اس ــراب، 42 درص ــد اضط ــد. 32 درص کردن

ــا(.  ــی بریتانی ــار مل ــر آم ــد )دفت ــه می کنن ــی را تجرب تنهای
بنابرایــن شناســایی فرایندهــای روانــی کــه مــی تواند بــه محافظت 
ســامت روانشــناختی تحــت چنیــن شــرایط اســتثنایی ای کمــک 
ــه تنهــا  ــی ن ــن فرایندهای ــد، اهمیــت بســزایی دارد. درک چنی کنن
داللــت دارد بــر اینکــه چگونــه افــراد ممکــن اســت شــرایط همــه 
گیــری کرونــا را مدیریــت کننــد، بلکــه همچنیــن بیــان می کننــد 
کــه چگونــه ممکــن اســت در ماه هــای آینــده بــه بهتریــن 
ــروز مشــکات  ــا از ب ــا بحــران بیمــاری مواجــه شــوند ت شــکل ب
ــد و باعــث تقویــت و حفــظ شــرایط  روانشــناختی پیشــگیری کنن
ســامت روان در وضعیــت جــدی و طوالنــی مــدت همــه گیــری 
بیمــاری شــوند )11(. یکــی از ایــن فرایندهــا انعطاف پذیــری 
روانشــناختی  می باشــد کــه بــه عنــوان یــک ویژگــی شــخصیتی 
ــازگاری  ــخیص و س ــی تش ــت، توانای ــناختی مثب ــت روانش و قابلی
ــی دار  ــج بلندمــدت معن ــری نتای ــا تقاضاهــای محیطــی در پیگی ب
ــناختی  ــری روانش ــاف پذی ــود )12(. انعط ــف می ش ــخصی، تعری ش

ــردگی و  ــراب، افس ــترس، اضط ــداوم اس ــش م ــا کاه ــراد ب در اف
ــاس  ــی و احس ــامت هیجان ــناختی، س ــتی روانش ــش بهزیس افزای
تندرســتی همــراه اســت )13،14(، در مقابــل، عــدم انعطــاف پذیری 
روانشــناختی بــه ویــژه بــه شــکل اجتنــاب تجربــی )تمایــل زیــاد 
ــت  ــکار، احساســات و شــرایط و موقعی ــاب از تجــارب، اف ــه اجتن ب
هــای دشــوار( و یــا گرایــش بــه درگیــر شــدن بیــش از حــد، باعــث 
مقابلــه ضعیــف، ایجــاد بدکارکــردی روانشــناختی و درک هیجانــی 
ضعیــف در برابــر رویدادهــای اســترس زا می شــود مطالعات نشــان 
ــامت  ــد از س ــی توان ــناختی م ــری روانش ــاف پذی ــد انعط داده ان
روانــی و احســاس تندرســتی افــراد در مقابــل اســترس های 
اخیــر زندگــی محافظــت کنــد )15(. داوســن  و قلــی جانــی مقــدم 
ــری  ــاف پذی ــه انعط ــد ک ــه گرفتن ــود نتیج ــه خ )2020( در مطالع
روانشــناختی بــرای درک و پیــش بینــی اینکــه افــراد چگونــه تحت 
ــاد و  ــا چالش هــای ح ــه ب ــد و چگون ــرار می گیرن ــاری ق ــر بیم تاثی
طوالنــی مــدت همه گیــری بیمــاری کوویــد 19 مقابلــه می کننــد، 
ــد باعــث  ــده اســت و می توان ــدوار کنن ــد امی ــک فراین ــر ی نمایانگ
مقابلــه بهتــر، ســامت روانــی و احســاس تندرســتی بیشــتر در دوره 
مواجــه بــا بیمــاری کوویــد 19 در افــراد کشــور بریتانیــا شــود )16(. 
ــد  کراســکا و همــکاران )2020( نیــز در مطالعــه خــود نشــان دادن
ــراد  ــامت روان اف ــد از س ــی توان ــناختی م ــری روانش انعطاف پذی
ــه  ــوط ب ــکاری مرب ــی و بی ــاری و تعطیل ــری بیم ــر همه گی در براب

ــد )17(.  ــد 19 محافظــت کن بیمــاری کووی
یکــی دیگــر از متغیرهایــی کــه در شــرایط همــه گیــری کوویــد19 
در اروپــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت، اهمیــت نقش ســامت 
ــد.  ــد 19 می باش ــری کووی ــرایط همه گی ــا ش ــه ب ــوی در مقابل معن
مایکلســان و همــکاران )2016( ســامت معنــوی را تمایــل کلــی 
افــراد بــه ایــن بــاور و نگــرش کــه در شــرایط نامســاعد موقعیــت 
هــای مختلــف زندگــی بــه جــای پیامدهــای منفــی، تجربــه هــای 
ــر،  ــه ای بهت ــا مهــارت هــای مقابل ــد داشــت. و ب ــی خواهن مطلوب
ــاط دارد  ــر ارتب ــی کمت ــر و مشــکات روان ــا ســامت روان باالت ب
)18(. زیبــاد و همــکاران )2017( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه 
داشــتن ســامت معنــوی باعــث ســطح باالیــی از اعتمــاد جمعــی 
ــطح  ــده و س ــگیری کنن ــای پیش ــام رفتاره ــر انج ــطح باالت و س
پایین تــر تــرس در برابــر بیمــاری می شــود )19(. در مقابــل پاییــن 
ــرس از بیمــاری  ــر ت ــوی باعــث ســطح باالت ــودن ســامت معن ب
ــای مناســب تری  ــوی راهبرده ــد 19 می شــود. ســامت معن کووی
ــد و باعــث  ــا شــرایط اســترس زا فراهــم می کن ــه ب ــرای مقابل را ب
ــر،  ــراب کمت ــر، اضط ــردگی کمت ــم افس ــر، عائ ــترس کمت اس
ــل  ــود )20(. در مقاب ــی می ش ــرل درون ــتی و کنت ــاس تندرس احس
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مریم طالبی

ســامت پاییــن، فــرد را مســتعد اضطــراب و نظریــه پــردازی منفی 
ــک و همــکاران )2017(  ــه چاب ــج مطالع ــق نتای ــد )21(. طب می کن
ســامت معنــوی، افزایــش امیــد بــه آینــده، خــوش بیني و داشــتن 
ــه و  ــش یافت ــی افزای ــاران قلب ــع، در بیم ــه وقای ــت ب ــرش مثب نگ
ــش           ــي کاه ــرد اجتماع ــال درکارک ــردگي و اخت ــراب، افس اضط

مــي یابــد )22(.
اینکــه اضطــراب، بــه عنــوان یک متغیــر زمینــه ســاز و تهدیدکننده 
ســامت عمــل می کنــد، توســط پژوهشــگران زیــادی مــورد توجه 
ــور و همــکاران  ــی پ ــه عل ــه در مطالع ــه اســت. از جمل ــرار گرفت ق
بزرگــی  و  رحیمیــان   ،)1399( همــکاران  و  نریمانــی   ،)1398(
ــراب  ــمانی اضط ــی و جس ــم روان ــره در عائ ــش نم )1399( افزای
بیمــاری کوویــد19 بــا نشــانگان جســمانی، اضطــراب، افســردگی 
ــت  ــه دس ــاداری ب ــه معن ــی رابط ــرد اجتماع ــال در کارک و اخت
ــا  ــده و ب ــر ش ــات ذک ــه مطالع ــه ب ــا توج ــذا ب ــد )23،24،25(. ل آم
عنایــت بــه اینکــه برخــی از فرایندهــای روانشــناختی مــی توانــد 
نقــش محافظت کننــده داشــته باشــد، بنابرایــن در پژوهــش حاضــر 
ــوی در  ــامت معن ــناختی و س ــری روانش ــش انعطاف پذی ــه نق ب

ــت. ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــراب کرون ــی اضط پیش بین
ــاری  ــری بیم ــران در دوره همه گی ــردم ای ــه م ــد ک ــان داده ان  نش
کوویــد19 اســترس و اضطــراب قابــل توجهــی را تجربــه می کننــد، 
و بــا عنایــت بــه اینکــه برخــی از فرایندهــای روانشــناختی                                                                                                      
و  اضطــراب  جملــه  از  افــراد  روان  ســامت  از  توانــد  مــی 
اســترس مربــوط بــه همه گیــری بیمــاری کوویــد 19 نقــش 
محافظت کننــده داشــته باشــد، بنابرایــن در پژوهــش حاضــر 
ــوی در  ــامت معن ــناختی و س ــری روانش ــش انعطاف پذی ــه نق ب

ــت. ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــراب کرون ــی اضط پیش بین

روش کار
ــه از لحــاظ هــدف،  ــن مطالع روش پژوهــش مــورد اســتفاده در ای
کاربــردی و از نظــر ماهیــت، توصیفــی- همبســتگی بــود و  
ــه کار در  ــغول ب ــتاران مش ــه پرس ــامل کلی ــاری آن ش ــه آم جامع
ــم  ــل حج ــد. حداق ــال 1399 بودن ــل در س ــای  باب ــتان ه بیمارس
ــا  ــه ب ــد ک ــن ش ــول N=100+k تعیی ــاس فرم ــر اس ــه ب نمون
ــود، و  k تعــداد  ــا 103 نفــر ب ــر ب ــه متغیــر پیش بیــن براب توجــه ب
متغیرهــای پیــش بیــن اســت )26( پرسشــنامه بــه صــورت آنایــن 
ــه                       ــتاران ب ــر از پرس ــت و 188 نف ــرار گرف ــتاران  ق ــار پرس در اختی
پرسشــنامه هــا از تاریــخ 5 اردیبهشــت تــا 31 خــرداد بــه صــورت 

ــد. ــن پاســخ دادن آنای
در ایــن پژوهــش، تمــام آزمودنــی هــا بــرای شــرکت در پژوهــش 

ــت  ــه جه ــش نام ــل پرس ــل از تکمی ــته و قب ــل داش آزادی کام
رعایــت ماحظــات اخاقــی، اهــداف پژوهــش بــه آن هــا توضیــح 
و بــه آن هــا اطمینــان داده شــد کــه اطاعــات جمع آوری شــده بــه 
صــورت گروهــی تحلیــل خواهــد شــد. همچنیــن معیــار ورود بــه 
پژوهــش شــامل اشــتغال بــه کار در بیمارســتان در زمــان پژوهــش، 
ــدرک  ــل م ــرای شــرکت در پژوهــش و حداق ــل پرســتاران ب تمای
ــه  ــتن ب ــل نداش ــتند. تمای ــتاری داش ــی پرس ــی کارشناس تحصیل
ــار  ــری، معی ــات دکت ــتن تحصی ــا داش ــش و ی ــرکت در پژوه ش

ــود. خــروج از مطالعــه ب
بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر محیــط پژوهــش و محدودیــت حضور 
در مراکــز درمانــی، پژوهــش بــه صــورت الکترونیــک اجــرا شــد. 
ــه انضمــام فــرم  ــه عبارتــی، فــرم الکترونیــک پرسشــنامه هــا ب ب
ــرم  ــا اســتفاده از ن ــه جهــت شــرکت در مطالعــه ب رضایــت آگاهان
ــن پرســاین طراحــی و در گــروه واتســاپ پرســتاران  ــزار آنای اف

بارگــذاری شــد.
ــرم افــزار R 4.0.3 و بســته olsrr 0.5.3 انجــام  ــا ن تحلیــل هــا ب
شــد. بــرای جمــع آوری اطاعــات از ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد.

)CDAS( مقیاس اضطراب کرونا ویروس

ــروس  ــزار جهــت ســنجش اضطــراب ناشــی از شــیوع وی ــن اب ای
کرونــا در کشــور ایــران تهیــه و اعتبــار یابــی شــده اســت. نســخه 
نهایــی ایــن ابــزار دارای 18 گویــه و 2 مؤلفــه )عامــل( اســت. گویه 
ــم  ــا 18 عائ ــای 10 ت ــه ه ــی و گوی ــم روان ــا 9 عائ ــای 1 ت ه
جســمانی را می ســنجد. ایــن ابــزار در طیــف 4 درجــه ای لیکــرت 
ــه=3(  ــات=2 و همیش ــتر اوق ــات=1، بیش ــی اوق ــز=0، گاه )هرگ
ــره ای  ــن نم ــترین و کمتری ــن بیش ــود؛ بنابرای ــذاری می ش نمره گ
کــه افــراد پاســخ دهنده در ایــن پرسشــنامه کســب می کننــد بیــن 
ــان دهنده  ــنامه نش ــن پرسش ــاال در ای ــرات ب ــت. نم ــا 54 اس 0 ت
ســطح باالتــری از اضطــراب در افــراد اســت. پایایــی ایــن ابــزار بــا 
 ،)α=0/879( ــل اول ــرای عام ــاخ ب ــای کرونب اســتفاده از روش آلف
ــه  ــنامه )α=0/919( ب ــرای کل پرسش ــل دوم )α=0/861( و ب عام
دســت آمــده اســت. همچنیــن مقــدار λ-2 گاتمــن  بــرای عامــل 
کل  بــرای  و   )λ-2=0/864( دوم  عامــل   ،)λ-2=0/882( اول 
ــی  ــی روای ــت بررس ــد. جه ــی باش ــنامه )λ-2=0/922( م پرسش
وابســته همبســتگی بــه مــاک ایــن پرسشــنامه از همبســته کردن 
ــج  ــه نتای ــده ک ــتفاده ش ــنامه GHQ-28 اس ــا پرسش ــزار ب ــن اب ای
ــا نمــره کل پرسشــنامه  ــا ب نشــان داد پرسشــنامه اضطــراب کرون
ــال  ــمانی، اخت ــانه های جس ــراب، نش ــه اضط GHQ-28 و مؤلف

ــا 0/483،  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــی و افســردگی ب ــرد اجتماع در کارک
ــب در  ــن ضرای ــه ای 0/507، 0/418، 0/333 و 0/269 اســت و کلی
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ســطح 0/01 معنــادار بــوده اســت. ایــن پرسشــنامه در ایران توســط 
علــی پــور، قدمــی، علــی پــور و عبدالــه زاده )1398( هنجــار شــده 

اســت.
ــه از  ــن مطالع ــناختی: در ای ــری روانش ــاف پذی ــنامه انعط پرسش
پرسشــنامه 10 ســوالی پذیــرش و عمــل )AAQ-II( ســاخته 
ــذاری  ــره گ ــکاران )2011( اســتفاده شــده اســت. نم ــد و هم بودن
پرسشــنامه براســاس مقیــاس لیکــرت اســت کــه از امتیــاز خیلــی 
مخالفــم 1 تــا خیلــی موافقــم7 درجــه بنــدی شــده اســت. عباســی 
ــی  ــران هنجاریاب ــوالی را در ای ــخه ده س ــکاران )1391( نس و هم
ــل عامــل اکتشــافی  ــش )1391( تحلی ــد. عباســی و همکاران کردن
ــنامه ی  ــرای پرسش ــل ب ــس 2 عام ــش واریماک ــه روش چرخ ب
ــوای  ــی محت ــس از بررس ــرده و پ ــایی ک ــل شناس ــرش و عم پذی
عوامــل بــه دســت آمــده، ایــن عامــل هــا بــه ترتیــب اجتنــاب از 
تجــارب هیجانــی و کنتــرل روی زندگــی نامگــذاری شــدند. بونــد و 
همــکاران )2011( بعــد از تحلیــل عاملــی تاییــدی ابــزار ده ســوالی 
بــا حــذف ســه ســوال بــا نمــره گــذاری معکــوس نســخه دوم را بــا 
هفــت ســوال طراحــی نمودنــد. نســخه دوم 7 ســوالی پرسشــنامه 
توســط ایمانــی )1395( در ایــران هنجاریابــی شــده اســت. ایمانــی 
)1395( روایــی ســازه حاصــل از نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
ــای  ــق آلف ــی از طری ــی )1395( پایای ــوده اســت. ایمان ــد نم را تایی
کرونبــاخ را 0/85 گــزارش کــرده اســت کــه وضعیــت مناســبی را 
نشــان مــی دهــد. همانگونــه کــه در )جــدول1( نشــان داده شــده 
در ایــن مطالعــه ضریــب پایایــی از طریــق آلفــای کرونبــاخ انعطاف 

پذیــری روانشــناختی 0/63 بدســت آمــده اســت.
)SWBS(:  پرسشنامه سالمت معنوی

بــرای ارزیابــی ابعــاد عمــودی و افقــی ســامت معنــوی از 
پرسشــنامه ســامت معنــوی پولوتزیــن و الیســون  اســتفاده گردید. 
پرسشــنامه ی 20 گزینــه ای ســامت معنــوی، 10 گزینه ســامت 
مذهبــی و 10 گزینــه ی دیگــر ســامت وجــودی را انــدازه گیــری 
مــی کــرد. بــرای زیــر گــروه هــای ســامت مذهبــی و وجــودی، 
ــه  ــره ی ب ــود نداشــت و قضــاوت براســاس نم ــدی وج ســطح بن

دســت آمــده صــورت گرفــت. هــر چــه نمــره ی بــه دســت آمــده 
باالتــر بــود، ســامت مذهبــی و وجــودی باالتــر قلمــداد مــی شــد. 
ــن پرسشــنامه 0/82 اســت. نمــره ی  ــاخ ای ــای کرونب ــب آلف ضری
ســامت معنــوی، جمــع ایــن دو زیــر گــروه بــود کــه دامنــه ی آن 
بیــن 120-20 در نظــر گرفتــه شد.پاســخ گزینــه هــا بــه صــورت 
لیکــرت 6 گزینــه ای از کامــا مخالفــم تــا کامــا موافقــم دســته 
ــن )40-20(،  ــه ســه ســطح پایی ــوی ب ــدی شــد. ســامت معن بن
ــد. در  ــدی گردی ــیم بن ــاال )100-120( تقس ــط )99-41(، ب متوس
ــش  ــکاران در پژوه ــی و هم ــید فاطم ــال 1385 س ــران در س ای
خــود از آن اســتفاده نمودنــد وضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر 0/82 
ــرار مــی  ــد ق ــی پرسشــنامه را مــورد تأیی محاســبه شــد کــه پایای
داد. روایــی پرسشــنامه ســامت معنــوی از طریــق اعتبــار محتــوا 

مشــخص و تأییــد شــد )فاطمــی و همــکاران، 1385(.

یافته ها
از نظــر ویژگیهــای جمعیــت شــناختی 81% نمونــه زن، %78 
متاهــل، 62% دارای ســابقه ابتــا بــه کرونــا، و 40% در بــازه 
ســنی 31-40 ســال بودنــد. شــاخص هــای توصیفــی متغیرهــا و 
ــده  ــه ش ــدول1( ارائ ــا در )ج ــا اضطــراب کرون ــا ب همبســتگی آنه
ــراب  ــا اضط ــی ب ــه منف ــناختی رابط ــری روانش ــت. انعطاف پذی اس
کرونــا دارد )r= -0/49(. هــر دو مولفــه ســامت معنــوی هــم بــا 
اضطــراب کرونــا رابطــه منفــی دارنــد کــه رابطــه ســامت مذهبــی 

ــت. ــودی )r= -0/38(اس ــامت وج ــر از س )r= -0/43( قویت
ــراب  ــن اضط ــرای مقایســه میانگی ــش ب ــا اصــاح ول ــون t ب آزم
ــا  ــه کرون ــا ب ــه جنســیت، تاهــل و ســابقه ابت ــا توجــه ب ــا ب کرون
ــا در  ــراب کرون ــن اضط ــان داد میانگی ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش اس
 M=30/11 ــرد ــتاران م ــتر از پرس ــتاران زن M=34/63 بیش پرس
ــرای وضعیــت  ــن اضطــراب ب اســت )t=3/13 ،P=0/003(. میانگی
 ،P=0/310( و وضعیــت ابتا به کرونــا )t=1/21 ،P=0/231( تاهــل
ــن  ــتگی بی ــب همبس ــت. ضری ــاداری نداش ــاوت معن t=1/02( تف
 .)r=0/32( ســن و اضطــراب کرونــا یــک رابطــه مثبــت نشــان داد

 جدول 1. میانگین، انحراف معیار، و رابطه متغیرها با اضطراب کرونا

وجودیمذهبیانعطاف پذیرییانحراف معیارمیانگینمتغیر

125/185/52. انعطاف پذیری شناختی
**247/036/280/31. سامت مذهبی

**0/41**344/015/640/25. سامت وجودی

**0/38-**0/43-**0/49-433/778/18. اضطراب کرونا

**P<0.01              *P<0.05
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مریم طالبی

بــرای پــی بــردن بــه توانایــی ســامت معنــوی و انعطاف پذیــری 
ــیون  ــل رگرس ــا تحلی ــراب کرون ــی اضط ــناختی در پیش بین روانش
ــا در نظــر گرفتــن اینکــه جنســیت  ــه اجــرا شــد. ب خطــی چندگان
ــر  ــن دو متغی ــتند، ای ــاط داش ــا ارتب ــراب کرون ــا اضط ــن ب و س
ــرل شــود.  ــا کنت ــر آنه ــا تاثی ــه رگرســیون وارد شــدند ت ــه معادل ب
نخســت مفروضه هــای تحلیــل رگرســیون بررســی شــد. همخطــی 

ــر  ــورم واریانــس )VIF( بررســی شــد. مقادی ــا آمــاره ت ــه ب  چندگان
ــه  ــراری مفروض ــی از برق ــاخص حاک ــن ش ــرای ای ــر از 10 ب کمت
اســت. بیشــترین آمــاره تــورم واریانــس VIF=1/27، بــود. نرمــال 
ــا آزمــون شــاپیرو-ویلک و همگنــی  ــع باقیمانده هــا  ب ــودن توزی ب
ــر دو  ــه ه ــد ک ــی ش ــاگان بررس ــون بروش-پ ــا آزم ــش ب پراکن

ــد )جــدول 2(.  ــرار بودن مفرضــه برق

جدول 2. مفروضه نرمال بودن و همگنی پراکنش باقیمانده ها

بروش-پاگانشاپیرو-ویلک

سطح معناداریآمارهسطح معناداریآماره

0/9930/5410/4980/480

ضرایــب رگرســیون در )جــدول3( مشــاهده مــی شــوند.  ضریــب 
جنســیت )Beta=0/12( اســت بــا توجــه بــه کدگــذاری )مــرد=0، 
ــراب  ــن اضط ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــه نش ــن نتیج زن=1( ای
کرونــا در زنــان باالتــر از مــردان اســت. ضریــب رگرســیون ســن 
)Beta=0/27(  اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه افزایــش ســن 
بــا افزایــش اضطــراب کرونــا در پرســتاران همــراه اســت. ضرایــب 
ــناختی  ــری روانش ــرای انعطاف پذی ــده ب ــتاندارد ش ــیون اس رگرس

)Beta=-0/31(، ســامت وجــودی )Beta=-0/19( و ســامت 
مذهبــی )Beta=-0/24( منفــی هســتند. بنابرایــن پرســتارانی 
کــه در ایــن متغیرهــا نمــرات باالتــری دارنــد اضطــراب کرونــای 
ــدود 43  ــدول4( ح ــه )ج ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می کنن ــری تجرب کمت
ــن  ــدل تبیی ــای م ــا را متغیره ــراب کرون ــس اضط ــد واریان درص

.)F)5  ،182(  =29/04  ،  adjR2=0/43( می کننــد 
 

جدول 3. ضرایب مدل رگرسیون  اضطراب کرونا

BSEBetatp-valueمتغیر پیش بین

12/400/001-62/985/08مقدار ثابت

2/511/160/122/160/032جنسیت

2/490/510/274/850/001سن

5/260/001-0/31-0/460/09-انعطاف

3/150/002-0/19-0/280/09-وجودی

3/080/001-0/24-0/310/08-مذهبی

جدول 4. خاصه مدل  رگرسیون

RR2Adjusted R2Fdf1df2سطح معناداری

0/670/440/4329/0451820/001

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش انعطاف پذیــری 
ــا  روانشــناختی و ســامت معنــوی در پیش بینــی اضطــراب کرون
انجــام گرفــت. موضــوع همــه گیــری کنونــی بیمــاری کوویــد19 
ــدن  ــرس از مبتاش ــد ت ــددی را مانن ــترس زای متع ــل اس عوام
ــواده،  ــای خان ــود و دیگراعض ــت خ ــدم مصونی ــاری و ع ــه بیم ب
ــج  ــزوای اجتماعــی را شــامل مــی شــود. نتای ــری و ان ــاره گی کن
ضریــب همبســتگی پژوهــش نشــان داد کــه در بیــن متغیرهــای 
ــا رابطــه  ــا اضطــراب کرون جمعیــت شــناختی جنســیت و ســن ب

ــتر از  ــتاران زن بیش ــا در پرس ــراب کرون ــزان اضط ــتند. می داش
پرســتاران مــرد بــود. افزایــش ســن بــا افزایــش اضطــراب کرونــا 
ــا  ــوی ب ــه ســامت معن ــر دو مولف ــود. ه ــراه ب ــتاران هم در پرس
ــی  ــی پیــش بین ــا رابطــه منفــی داشــتند و توانای اضطــراب کرون
ــی  ــامت مذهب ــش س ــا افزای ــد. ب ــا را دارا بودن ــراب کرون اضط
و وجــودی میــزان اضطــراب کرونــا در پرســتاران کاهــش                                                                                       
ــا  ــری ب ــوی ت ــاط ق ــی ارتب ــامت مذهب ــه س ــت ک ــی یاف م
اضطــراب کرونــا داشــت. همچنیــن انعطــاف پذیــری روانشــناختی 
ــاف  ــش انعط ــت. افزای ــا داش ــراب کرون ــا اضط ــی ب ــه منف رابط
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پذیــری روانشــناختی پرســتاران بــا کاهــش اضطــراب کرونــا همراه 
بــود.

ایــن یافتــه بــا نتایــج بررســی داوســن و قلــی جانــی مقــدم )2020( 
ــری  ــاف پذی ــودمندی انعط ــه ارزش و س ــود ب ــی خ ــه در بررس ک
روانشــناختی بــرای فهــم و پیــش بینــی تفــاوت هــای فــردی در 
ــا  ــه عوامــل اســترس زای مرتبــط ب اینکــه چــه افــرادی عمیقــا ب
بیمــاری کوویــد19 پاســخ مــی دهنــد ویــا تحــت تأثیــر آن قــرار 
ــج پژوهــش  ــا نتای ــن ب ــد، همســو اســت )16(. همچنی ــی گیرن م
کامــدی و همــکاران )2018( در بررســی خــود نشــان دادنــد بیــن 
انعطاف پذیــری روانشــناختی بــا متغیرهــای افســردگی، اضطــراب و 
اســترس در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت رابطــه منفــی معنــادار وجود 
ــری روانشــناختی  ــزان انعطاف پذی ــی افزایــش در می ــه عبارت دارد ب
ــا کاهــش در نمــرات افســردگی و اضطــراب و اســترس همــراه  ب
ــر و  ــکل منحص ــه دو ش ــناختی ب ــری روانش ــاف پذی ــت، انعط اس
ــد )14(.  میانجــی در شــرایط دشــوار و اســترس زا عمــل مــی کن
ــوان پاســخ  ــه عن ــری روانشــناختی ب ــف انعطــاف پذی ــق تعری طب
مؤثــر بــه خواســته های محیطــی و شــرایط ویــژه، پذیرش شــرایط 
دشــوار را بــرای افــراد آســانتر مــی ســازد و مهــم تــر آن که ســبک 
پاســخگویی مقابلــه ای انتخابــی را در افــراد تســهیل مــی ســازد و 
بــا پاســخ هــای مقابلــه ای همپوشــانی دارد )13(. انعطــاف پذیــری 
روانشــناختی شــکلی از مقابلــه نیســت، امــا در شــرایط و موقعیــت 
ــه ای را در  هــای پریشــان کننــده و اســترس زا راهبردهــای مقابل
افــراد تســهیل مــی ســازد )17(. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه 
ســامت معنــوی بــا اضطــراب کرونا ارتبــاط منفــی و معنــادار دارد. 
کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش ندوشــن و همــکاران )2020( 
مطابقــت دارد کــه در بررســی خــود نشــان دادنــد در شــرایط همــه 
گیــری بیمــاری کوویــد19 ســامت معنــوی باعــث کاهــش تــرس 
و افزایــش رفتارهــای پیشــگیری کننــده مــی شــود )21(. همچنین 
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )2017( در مطالع ــا و هم داهم
ــای اســترس  ــت ه ــوی در شــرایط و موقعی داشــتن ســامت معن
ــری را  ــه ای مؤثرت ــای مقابل ــراد راهبرده ــی شــود اف زا موجــب م
بــه کار بگیرنــد )20(. همیــن طــور بــا نتایــج چابــک و همــکاران 
ــوی  ــامت معن ــد س ــان دادن ــود نش ــی خ ــه در بررس )2017( ک
ــامت روان در  ــطح س ــاء س ــدی و ارتق ــش خودکارآم ــث افزای باع
ــاله  ــن مس ــن ای ــت دارد )22(. در تبیی ــود، مطابق ــی ش ــاران م بیم
مــی تــوان گفــت کــه انعطــاف پذیــری روانشــناختی بــه دو شــکل 
ــه  ــود. اول اینک ــراد می ش ــمانی اف ــی و جس ــامت روان ــث س باع
ــت و  ــای درس ــام رفتاره ــه انج ــتر ب ــراد بیش ــود اف ــث می ش باع

ســودمند کــه ســامت روان و جســم آنــان را بــه خطــر نمی انــدازد 
ــت در  ــارات مثب ــتن انتظ ــه داش ــند و دوم اینک ــته باش ــل داش تمای
ــر تحــت  ــراد کمت ــود اف ــی ش ــث م ــاوت باع ــای متف ــت ه موقعی
تأثیــر اســترس یــا عوامــل اســترس زا قــرار بگیرنــد )12(. البتــه در 
مطالعــه رحیــم زادگان و همــکاران )1399( نشــان داده انــد که عدم 
انعطــاف پذیــری مــی توانــد در شــرایط همــه گیــری کوویــد 19 
باعــث شــود کــه افــراد مقــررات و محدودیــت هایــی کــه در جهت 
پیشــگیری از مبتــا شــدن بــه بیمــاری وضــع شــده اســت ماننــد 
ماســک زدن، مانــدن در خانــه و رعایــت فاصلــه اجتماعــی را نادیده 
ــوند  ــی ش ــاری م ــتر بیم ــار بیش ــث انتش ــه باع ــد و در نتیج بگیرن
)27(. نتایــج تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه ســامت وجــودی 
ــا مقــدار بتــای  ــا مقــدار بتــای 19 درصــد و ســامت مذهبــی ب ب
24 درصــد مــی توانــد بــه صــورت معنــاداری اضطــراب کرونــا را 
ــج  ــا نتای ــز ب ــه پژوهــش حاضــر نی ــن یافت ــد. ای ــی کنن پیــش بین
پژوهــش زیبــاد و همــکاران )2020( همســویی دارد کــه در بررســی 
ــد19  ــاری کووی ــری بیم ــه گی ــد در شــرایط هم ــود نشــان دادن خ
پاییــن بــودن ســطح ســامت معنــوی باعــث ســطح بــاالی تــرس 
ــری و  ــث پیگی ــرس باع ــرط ت ــدت مف ــود و ش ــی ش ــراد م در اف
ــری  ــه گی ــاره هم ــایند درب ــی و ناخوش ــات منف جســتجوی اطاع
بیمــاری کوویــد19 شــده و باعــث کاهــش خودکارآمــدی و ضعــف 
ســطح ســامت روان در بیمــاران مــی شــود، مطابقــت دارد )19(. 
ســامت معنــوی بــه عنــوان صفــات شــخصیتی تعییــن مــی کنند 
کــه چگونــه افــراد وقایــع متفــاوت را درک مــی کننــد، عمــل مــی 

کننــد و تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن پژوهــش هرچــه میــزان ســامت 
معنــوی و مذهبــی و انعطــاف پذیــری افــراد افزایــش پیــدا                                                                                                  
ــد. محــدود  ــی یاب ــا کاهــش م ــد اســترس بیمــاری کرون مــی کن
بــودن نمونــه به جامعه پرســتاران و اســتفاده از مقیــاس خودگزارش 
دهــی )پرسشــنامه( دو محدودیــت عمــده مطالعــه حاضــر بــود کــه 
پیشــنهاد مــی شــود در مطالعــات آتــی بــر روی نمونــه هــای دیگــر 
و اســتفاده از مصاحبــه بالینــی انجــام گیــرد. از لحــاظ کاربــردی بــا 
توجــه بــه نقــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی و ســامت معنــوی 
ــا برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش  ــی اضطــراب کرون در پیــش بین
بصــورت مجــازی در جهــت آمــوزش انعطــاف پذیری روانشــناختی 
ــاوران  ــامت و مش ــان س ــط روانشناس ــوی توس ــامت معن و س

توصیــه مــی گــردد.
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مریم طالبی

مالحظات اخالقی 
همــه اصــول اخاقــی در ایــن مقالــه رعایــت شــده اســت؛ 
ــه  مشــارکت کننــدگان اجــازه داشــتند در صــورت عــدم تمایــل ب
ــه  ــن ب ــوند و همچنی ــارج ش ــه خ ــش از مطالع ــکاري در پژوه هم
ــی  ــه باق ــان محرمان ــات آن ــه اطاع ــد ک ــان داده ش ــان اطمین آن
خواهــد مانــد. ایــن مقالــه تأییدیــه کمیتــه اخــاق در پژوهــش را از 
 IR.RDB.REC 1399.128 دانشــگاه راه دانــش بابــل بــا شناســه

ــرده اســت. ــت ک دریاف

کاربرد عملی مطالعه
بــر اســاس ایــن مطالعــه، بــا توجــه بــه تاثیــری کــه بــاال بــودن 
انعطــاف پذیــری روانــی، و ســامت معنــوی پرســتاران بــر 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــم ب ــی توانی ــا دارد م ــراب کرون اضط

ــیم. ــا ببخش ــان را ارتق ــی آن ــامت روان ــناختی، س روانش

تضاد منافع
این مطالعه هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است.

حمایت مالی
مطالعــه حاضــر هیــچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان هــای دولتی، 

خصوصــی و غیرانتفاعــی دریافــت نکرده اســت.
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بیمارســتان هــای روحانــی، شــهید بهشــتی، یحیــی نــژاد و همــه 
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قدردانــی مــی شــود.
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