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The spread of Coronavirus is an important challenge for
health care systems in Iran. Attachment styles, selfcoherence and spiritual intelligence are the variables that
can have a significant impact on mental health and quality
of life in the elderly during the outbreak of Coronavirus.
Therefore, the current study aimed to investigate the
mediating role of spiritual intelligence in the relationship
between attachment styles and self-coherence with
perceived stress during the outbreak of coronavirus in the
elderly. This was a correlational study of path analysis
type. The statistical population included all the elderly
living in nursing homes in Sanandaj in 2021, among whom
270 (146 men and 124 women) people were selected
using convenience sampling method. Data were collected
using Collins’s adult attachment styles, Antonovsky’s
sense of cohesion, Cohen et al.’s perceived stress, and
King’s spiritual intelligence scales. The results of path
analysis revealed that the hypothetical model has a good
fit in the sample of this study. As such, secure, avoidant
and ambivalent attachment styles had an indirect
relationship with perceived stress in the elderly through
spiritual intelligence, and sense of cohesion indicated an
indirect relationship with perceived stress in the elderly
through spiritual intelligence (P<0.05). The findings
emphasize the importance of the relationship between
attachment styles and a sense of cohesion with respect to
the mediating role of spiritual intelligence in providing
psychological assistance for the elderly in order to
manage their perceived stress.
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دوران بیماری کرونا در سالمندان اجرا شد .روش پژوهش همبستگی و از نوع تحلیل
مسیر بود .جامعه آماری شامل کلیۀ سالمندان مقیم سراهای سالمندان شهر سنندج در
سال  1400بود که از بین آنها  270نفر ( 146مرد و  124زن) به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شد .دادهها با استفاده از مقیاسهای دلبستگی بزرگساالن کولینز،
حس انسجام آنتونووسکی ،استرس ادراکشده کوهن و همکاران و هوش معنوی کینگ
جمعآوری شدند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مدل مفروض این مطالعه از
برازش مناسبی در نمونه مورد مطالعه برخوردار است .بدین ترتیب که سبکهای
دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا از طریق هوش معنوی با استرس ادراکشده در
سالمندان رابطه غیر مستقیم داشتند ،و حس انسجام از طریق هوش معنوی با استرس
ادراکشده در سالمندان رابطه غیرمستقیم ( )P>0/05داشت .این نتایج بر اهمیت ارتباط
سبکهای دلبستگی و حس انسجام با توجه به نقش میانجی هوش معنوی در ارائه
کمکهای روانشناختی به سالمندان در مدیریت استرس ادراکشده آنها تأکید دارد.
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بیماری کرونا شامل گروه بزرگی از ویروسها است که
باعث ایجاد چالشهایی برای نظامهای بهداشتی جوامع
شده و بیشترین شیوع آن از زمان بروز نشانگان حاد تنفسی
بوده است (وانگ و همکاران .)2020 ،مهمترین عالئم این
بیماری شامل سرفه ،تب و تنگی نفس است (پاولس و
همکاران .)2020 ،در طول شیوع این همهگیری ،مشکالت
روانشناختی متعددی از جمله استرس ،اضطراب و
افسردگی (منگ و همکاران2020 ،؛ دی بالسی و
همکاران2021 ،؛ بوگولیبوا و همکاران2021 ،؛ و دوان و زو،
 )2020و پریشانی روانی (کانوی و همکاران)2021 ،
گزارش شده است .نگرانی در مورد ناشناخته بودن و عدم
اطمینان نسبت به آینده ،ترس از ابتال به بیماری یا نگرانی
در مورد سرایت به سایر اعضای خانواده و در دسترس
نبودن داروها ،بیشتر به افزایش استرس و اضطراب در
سالمندان دامن زده است (مهرا و همکاران.)2020 ،
پژوهشها نشان دادهاند که یکی از مهمترین تغییرات
تهدیدکننده در زمان شیوع بیماری کرونا در سالمندان
افزایش استرس ادراکشده 1است (هورمویچ.)2019 ،
استرس حالتی است که وقتی افراد با رویدادهایی مواجه
میشوند که آنها را خطرناک و تهدیدکننده سالمت روانی و
جسمانی خود مییابند رخ میدهد .استرس ادراکشده،
یعنی درجهای که فرد رویداد را تنشزا تلقی میکند (جونز
بیتون و همکاران2020 ،؛ فلسیا و همکاران.)2020 ،
پژوهش زندی فر و همکاران ( )2020نشان داد که در
بیماران مبتال به کووید 19-با بیماریهای زمینهای بین
استرس ادراکشده و افسردگی و اضطراب رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .نریمانی و عینی ( )1400در پژوهش
خود نشان دادند که سالمندان در دوران شیوع بیماری کرونا
از افزایش استرس ادراکشده رنج میبرند و استرس
ادراکشده در آنها همراه با حس انسجام بر روی اضطراب
کرونا اثر مستقیم و از طریق حمایت اجتماعی اثر
غیرمستقیم دارد .پژوهش پیرمن و همکاران ( )2021نیز
نشان داد که نگرانی و اضطراب بیماری کرونا با افزایش
استرس همراه است .هاشمی و عینی ( )1398نشان دادند
استرس ادراکشده در سالمندان با هوش معنوی ،خود
دلسوزی و سرسختی روانشناختی رابطه منفی دارد و در
مجموع میتوانند تا  %72واریانس استرس ادراکشده در
سالمندان را پیشبینی کنند .با توجه به اینکه استرس
perceived stress
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معموالً در نتیجه تعامل میان فرد و محیط ایجاد میگردد،
به هر میزان که فرد محیط را استرسزا درک کند ،فشار
روانی بیشتری را تجربه خواهد کرد و به هر میزان که میان
باور فرد به توانمندی خود و عوامل محیطی ناهماهنگی
ایجاد گردد ،میزان استرس افزایش مییابد؛ هرچند این
ناهماهنگی واقعی یا غیرواقعی باشد (زنگ و همکاران،
 .)2021پریوس و همکاران ( )2021نشان دادند ارزیابی
مجدد شناختی در رابطه تنظیم شناختی هیجان و خود
شفقتی با استرس ادراک شده نقش میانجی ایفا میکند.
بهطورکلی نتایج نشان میدهد هنگام شیوع بحرانهایی
مثل بیماری کرونا ،استرس ادراکشده افزایش مییابد.
هرچند که ادراک استرس میتواند بر اساس قابلیتهای
روانشناختی متفاوت باشد (فلسیا و همکاران.)2020 ،
با توجه به همهگیری بیماری کرونا ،در کنار آشفتگی
فعالیتهای روزمره ،توجه به متغیرهای روانشناسی
مثبتنگر در برخورد با افزایش استرس مربوط به کرونا
میتواند حائز اهمیت باشد .از جمله این متغیرها میتوان به
حس انسجام 2اشاره نمود .حس انسجام بهعنوان قابلیت
فرد در تشخیص عوامل فشارزای زندگی و سپس
بهرهبرداری کارآمد از منابع مقابلهای و نگهداری سالمت
تعریف شده است (رالف و همکاران .)2014 ،بر اساس
نظریه آنتونووسکی ( )1993حس انسجام یک منبع درونی
است که به صورت تجربی در طول جوانی رشد میکند تا
به یک کیفیت نسبتاً پایدار برسد .از طریق حس انسجام
میتوان توجیه کرد که چرا یک فرد میتواند حد باالیی از
استرس را از سر بگذراند و سالم بماند .این حس نوعی
رویکرد شخصی سالم نسبت به زندگی است که از طریق
سه مفهوم اساسی قابلدرک بودن ،قابل مدیریت بودن و
معنادار بودن رویدادها از نظر شخص تحقق مییابد (پایکا و
همکاران .)2017 ،پژوهشها نشان داده است که
برخورداری از حس انسجام روانی و توانمندی روانشناختی
باال میتواند در مدیریت استرس و افزایش سالمتروان
تأثیرگذار باشد (ایندور -اباربانل و همکاران2020 ،؛ نریمانی
و عینی .)1400 ،همچنین مشخص شده است که حس
انسجام روانی در رابطه بین استرس و ترس از ابتال به
بیماری کرونا و بهزیستی روانشناختی نقش تعدیلکننده
دارد و مانع تأثیر عوامل استرسزا بر سالمت عمومی
میشود (بارنی و همکاران2020،؛ دیمکا و همکاران،
sense of cohesion
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2021؛ شافر و همکاران .)2020 ،طبق پژوهش سوچزنیاک
و استروچالسکا ( )2020حس انسجام روانی باال با اضطراب
پایین همراه است.
متغیر دیگری که در کنار استرس ادراکشده در واکنش
روانشناختی به بیماری کرونا در سالمندان میتوان مورد
توجه قرار داد سبکهای دلبستگی 1است .سبکهای
دلبستگی ،نقش مؤثری در رفتارهای صمیمانه افراد ،میزان
نفوذ آنها ،رضایت از زندگی و غلبه بر شرایط بحرانی در
روابط و استرسهای زندگی روزمره دارند (سرکیز.)2017 ،
این مفهوم اشاره به ارتباط و پیوند روانی پایدار بین انسانها
دارد و با تأکید بر ایجاد پیوندهای قوی با افراد خاص،
عاملی اساسی در زندگی انسان است (ساندبرگ و همکاران،
 .)2015در مطالعات مختلف بر وجود سه نوع دلبستگی
ایمن ،2ناایمن اجتنابی 3و ناایمن دوسوگرا 4تأکید شده است.
دلبستگی ایمن به معنای داشتن حس و نگرش مثبت
درباره خود است و تمایل به برقراری روابط مثبت را نشان
میدهد (نگ و هو .)2017 ،دلبستگی اجتنابی با ویژگیهای
نداشتن اعتماد ،آسیبپذیری ،حساسیت و دشواریهای
ارتباطی همبستگی دارد .فرد اجتنابی خود را مثبت ،اما
دیگران را منفی میبیند و اضطراب و اجتناب باالیی تجربه
میکند و غفلت نسبت به اطرافیان ،عزتنفس پایین و
احساس ناامنی درونی را به دنبال دارد (فالگارس و
همکاران .)2017 ،ویژگی برجسته افراد دوسوگرا حساسیت
زیاد نسبت به عواطف منفی و شکل دلبستگی است،
بهگونهای که سد راه خود پیروی 5آنها میشود (بامل و
برانت .)2015 ،بر اساس نظریه بالبی ،آثار سبکهای
دلبستگی در تمام مراحل زندگی ادامه مییابد و شکل
مقابله فرد با مشکالت بین فردی را مشخص میسازد .بر
این اساس ،دلبستگی ایمن هم در گذشته و حال و هم در
آینده بهعنوان یک منبع محافظ در برابر استرس در زندگی،
برای افراد سالمند به حساب میآید (مؤمنی و همکاران،
 .)2022پژوهش نشان داده سبکهای دلبستگی نقش
مهمی در ادراک استرس و ترس از ابتال به بیماریهای
جسمانی و روانشناختی دارند (چرنیاک و همکاران.)2020 ،
بهعنوانمثال در یکی از جدیدترین پژوهشها مشخص
شده سطح استرس و واکنشهای روانی و فیزیولوژیکی
attachment Style
secure
3 avoidant
4 ambivalent
5 self-authority
1
2

افراد دلبسته ایمن در برابر موقعیتهای تهدیدکننده،
کاهش مییابد و برعکس ،در افراد دلبسته ناایمن افزایش
مییابد .در نهایت ،سبک دلبسته ایمن یک منبع مهم برای
مقابله با ناسازگاری است (فینی و فیتزجرالد .)2022 ،در
پژوهشی دیگر نشان داده شد در دوران شیوع کووید19-
سبک دلبستگی در کنار خلق و خوی افراد میتواند
پیشبین میزان اضطراب و استرس آنها به بیماری کرونا
باشد و افراد دارای اضطراب و استرس باال دارای سبک
دلبستگی ناایمن میباشند (موکیا و همکاران.)2020 ،
همچنین سگال و همکاران ( )2021نشان دادند در انطباق
با محدودیتهای کووید ،19-سبک دلبستگی مضطرب
(ناایمن) با افزایش ترس از کرونا و سبک دلبستگی ایمن با
انسجام و یکپارچگی بیشتری در برابر کرونا همراه است.
اگرچه مطالعات فوق رابطه استرس ادراکشده با نقش
میانجی متغیرهایی چون حمایت اجتماعی (نریمانی و عینی،
 ،)1400حس انسجام (بارنی و همکاران2020،؛ دیمکا و
همکاران2021 ،؛ شافر و همکاران )2020 ،و ارزیابی مجدد
شناختی (پریوس و همکاران2021 ،؛ عزیزیآرام و بشرپور،
 )1399بررسی شده ،اما مطالعهای که نشان دهد هوش
معنوی 6که یکی دیگر از عوامل مهم مرتبط با شرایط
استرسزا در سالمندان ،در این میان میتواند نقش میانجی
ایفا کند انجام نگرفته است.
مطالعات پژوهشی مؤید این نکته است که افراد سالمند
معنویت را بخش مهمی از زندگی خود میدانند که موجب
حل مشکالت ،آرامش فکری ،صبر پیشه کردن در برابر
سختیها ،بیماریها و امید به زندگی میشود (رخا و
الکسمی2008 ،؛ برمگو-مارتینز و همکاران .)2021 ،هوش
معنوی بهعنوان یکی از مفاهیم جدید ،در بر دارنده نوعی
سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد
را در حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی و بین
فردی در افراد نشان میدهد (زوهار .)2012 ،این هوش به
فرد دیدی کلی و معنادار درباره اهداف زندگی ،تجارب و
رویدادها میدهد و او را قادر میسازد که شناخت و معرفت
خویش را عمق بخشد (جعفری و حسامپور.)1396 ،
اینگونه به نظر میرسد که افراد باهوش معنوی زیاد ،به
شیوه مناسبتری با مشکالت استرسزا برخورد کرده،
سختیهای زندگی را بهتر تحمل میکنند و به زندگی خود
پویایی و حرکت میدهند (ویجکون و همکاران2017 ،؛
spiritual intelligence
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وانهامبولت و پیمنتا .)2015 ،عسکری و همکاران ()1398
نشان دادند که جهت بهبود بهزیستی روانشناختی در
سالمندان میتوان هوش معنوی و انعطافپذیری کنشی
آنان را افزایش و استرس ادراکشده آنان را کاهش داد.
باقری و همکاران ( )1399نشان دادند که هوش معنوی،
همراه با امید ،شفقت به خود و مقابله مذهبی با تابآوری
در مبتالیان به بیماری کرونا رابطه مثبت دارد.
با توجه به همهگیری بیماری کرونا و همچنین افزایش
تعداد مرگ و میر سالمندان که میتواند یک عامل
استرسزا برای سایر سالمندان باشد الزم است به سالمت
روان این قشر از جامعه توجه شود .وضعیت سالمندان مقیم
خانههای شبانهروزی سالمندان دولتی و خصوصی شهر
سنندج به گونهای است که از حداقل امکانات رفاهی و
بهداشتی بهرهمند هستند .بنا به گزارش سازمان بهزیستی
استان ،با وجود بهرهمندی از محیطی صمیمی و کادر
درمانی ،حدود  40درصد از سالمندان مقیم این سراها با
اعضای خانواده خود بدون ارتباط هستند و این مسأله خود
میتواند یکی از عوامل زمینه ساز افزایش استرس و
اختالالت روانی و جسمی در آنان باشد .استرس و
اختالالت روانی میتوانند مانند یک چرخه سیستم ایمنی
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بدن را تضعیف کرده و منجر به گسترش ویروس کرونا
شوند ،بهخصوص در مواردی که سالمندان با سابقه
اختالالت روانی بیشتر نگران هستند (وانگ و همکاران،
 .)2020طبق مطالعات به نظر میرسد متغیرهای سبکهای
دلبستگی ،حس انسجام و هوش معنوی میتوانند از عوامل
حفاظتی در شرایط استرسزا برای سالمندان باشند .با توجه
به نوظهور بودن بیماری کرونا و اهمیت استرس در مورد
ابتال به این بیماری بر سالمت روانی افراد و تعداد اندک
پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است ،بنابراین
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس ادراکشده
سالمندان بر اساس سبکهای دلبستگی و حس انسجام با
میانجیگری هوش معنوی انجام شد .فرضیههای عبارت
بودند از اینکه ( )1سبک دلبستگی ایمن از طریق هوش
معنوی با استرس ادراکشده در سالمندان رابطه دارد)2( ،
سبک دلبستگی اجتنابی از طریق هوش معنوی با استرس
ادراکشده در سالمندان رابطه دارد )3( ،سبک دلبستگی
دوسوگرا از طریق هوش معنوی با استرس ادراکشده در
سالمندان رابطه دارد ،و ( )4حس انسجام از طریق هوش
معنوی با استرس ادراکشده در سالمندان رابطه دارد .مدل
مفهومی پژوهش در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1مدل پیشفرض رابطه استرس ادراکشده بر اساس سبکهای دلبستگی و حس انسجام از طریق هوش معنوی
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه
آماری شامل کلیه سالمندان مقیم  3مجموعه سرای
سالمندان شهر سنندج در سال  1400بود .تعداد افراد نمونه،
با در نظر گرفتن مالک کالین ( )2016مبنی بر  10تا 20
برابر تعداد پارامترهای مدل 5( ،مسیر 4 ،واریانس متغیر
برونزا 8 ،کوواریانس مربوط به روابط دوبهدوی متغیرهای
برونزا و  2واریانس خطا در مجموع  19پارامتر) تعیین شد.

بنابراین تعداد  270نفر سالمند ،با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس با توجه به پذیرش سالمندان جهت
شرکت در پژوهش ،در وهله اول و دارا بودن مالکهای
ورود و خروج از میان جامعه آماری انتخاب شد .مالکهای
ورود به مطالعه شامل ( )1سن بین  60تا  75سال)2( ،
سواد خواندن و نوشتن ،و ( )3توانایی تکمیل پرسشنامهها
بودند و مالک خروج شامل داشتن بیماریهای ناتوانکننده
با استفاده از نظر پزشک مرکز و پرونده سالمند میشد.
اطالعات جمعیتشناختی نشان داد که  46درصد (124
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نفر) از اعضای گروه نمونه را زنان و  54درصد ( 146نفر) را
مردان تشکیل دادند .میانگین و انحراف استاندارد سن گروه
نمونه به ترتیب برابر با  66/84و  5/80بود .از میان گروه
نمونه  191نفر ( 71درصد)  60تا  65سال 43 ،نفر (16
درصد)  65تا  70سال 23 ،نفر ( 8درصد)  71تا  75سال و
 13نفر ( 5درصد)  75تا  80سال داشتند .میزان تحصیالت
 140نفر ( )%52زیر دیپلم 87 ،نفر ( )%32دیپلم 32 ،نفر
( )%12فوقدیپلم و  11نفر ( )%4لیسانس و باالتر بود.
ابزار
مقیاس استرس ادراکشده .1این مقیاس به مثابه یک
ابزار خود گزارش دهی مشتمل بر  14گویه است که
بهوسیله کوهن و همکاران ( )1983بهمنظور آگاهی از
اینکه افراد تجارب دشوار و طاقتفرسای خویش را چگونه
ارزیابی میکنند ،توسعه یافت .در این مقیاس از افراد تقاضا
میشود که بر روی یک طیف پنجدرجهای مشخص کنند
که اغلب در طول  10هفته گذشته چه احساسی داشتهاند.
در این مقیاس حداقل نمره استرس ادراکشده صفر و
حداکثر آن  56است .کسب نمره باالتر به معنی استرس
ادراکشده بیشتر است .در پژوهش بهروزی و همکاران
( )1391برای محاسبه پایایی استرس ادراکشده از ضریب
آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب مقادیر
 0/73و  0/74به دست آمد .ضریب روایی سازه این
پرسشنامه با استفاده از محاسبه همبستگی ساده با یک
سؤال مالک پژوهشگر ساخته  0/63به دست آمد .در
مطالعه کوهن و همکاران ( )1983ضرایب همسانی درونی
برای هر یک از زیرمقیاسهای درماندگی ادراک شده و
خودکارآمدی ادراک شده و نمره کلی بین  0/84تا  0/86به
دست آمد .در این پژوهش پایایی پرسشنامه مذکور به
روش آلفای کرونباخ  0/79به دست آمد.
مقیاس حس انسجام .2فرم کوتاه مقیاس حس انسجام
توسط آنتونووسکی ( )1993طراحی شده است .این مقیاس
 13سؤال دارد که هر سؤال بر روی یک طیف لیکرت 7
درجهای پاسخ داده میشود و شامل سه خرده مقیاس
ادراکپذیری ،کنترلپذیری و معنیداری است .دامنه نمرات
از  13تا  91است که نمره باالتر نشانگر حس انسجام باال
است .نمره  13تا  63بیانگر حس انسجام پایین ،نمره  64تا
 79نشانه حس انسجام متوسط و نمره  80تا  91حس
)Perceived Stress Scale (PSS
Sense of cohesion (SOC) scale

1
2

انسجام باال را نشان میدهد .در  127مطالعه انجام شده
آلفای کرونباخ حس انسجام از  0/70تا  0/92به تأیید
رسیده است .همچنین اعتبار درونی این مقیاس در مطالعات
متعدد از  0/82تا  0/86بود (روحانی و همکاران .)2010 ،در
ایران محمدزاده و همکاران ( )2010مقیاس مذکور را پس
از ترجمه ،روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی کردند که
آلفای کرونباخ مقیاس دانشجویان پسر و دختر  0/75و
 0/78به دست آمد .در این پژوهش پایایی سه خرده
مقیاس ادراکپذیری ،کنترلپذیری و معنیداری به روش
آلفای کرونباخ به ترتیب  0/72 ،0/67 ،0/64و برای کل
مقیاس  0/68به دست آمد.
3
مقیاس دلبستگی بزرگساالن کولینز  .این مقیاس که
توسط کولینز ( )1996ساخته شد ،مهارتهای ایجاد روابط
و شیوه شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به مظاهر
دلبستگی را میسنجد .این مقیاس دارای سه زیرمقیاس
نزدیک بودن (میزان راحتی در رابطه صمیمانه و نزدیکی
هیجانی؛ معادل سبک دلبستگی ایمن) ،وابستگی (میزان
اعتماد فرد به دیگران و تکیه به آنها در زمان نیاز و ادراک
او از در دسترس بودن دیگران؛ برعکس سبک اجتنابی) و
اضطراب (ترس از داشتن رابطه و نگرانی از طرد شدن؛
معادل سبک دوسوگرا) است .این مقیاس دارای  18گویه
میباشد که با یک طیف  5درجهای لیکرت از کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم سنجیده میشود .حداقل و حداکثر
نمرات در این مقیاس برای هر زیرمقیاس به ترتیب  6و 30
است و نمرات باالتر در هر زیر مقیاس نشاندهنده باالتر
بودن میزان آن سبک دلبستگی در فرد است .کولینز
( )1996میزان آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاس نزدیکی،
وابستگی و اضطراب در یک نمونه  173نفری ،به ترتیب
 0/78 ،0/81و  0/85اعالم کرد .فرهادی و همکاران
( )1399ضریب آلفای کرونباخ ابزار را برابر با  0/72به
دست آوردند و روایی آن با تحلیل عاملی تأیید گردید.
پایایی این ابزار در مطالعه حاضر بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب برای سبکهای ایمن ،ناایمن اجتنابی و
ناایمن دوسوگرا برابر با  0/74 ،0/75و  0/71به دست آمد.
مقیاس خود گزارشی هوش معنوی کینگ .4این
مقیاس توسط کینگ ( )2009برای سنجش هوش معنوی
ساخته شده است و تواناییهای مربوط به آن را در چهار
)revised adult attachment scale (RAAS
)King’s spiritual intelligence scale (SISRI

3
4
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نمونهگیری دردسترس انتخاب شد .از افرادی که
مالکهای مورد نظر برای شرکت در پژوهش را داشتند
خواسته شد که در مطالعه شرکت کنند .قبل از ارائه
پرسشنامهها و جمعآوری اطالعات ،افراد انتخاب شده با
دریافت توضیحات الزم در خصوص هدف و نیز چگونگی
اجرای پژوهش ،در جریان پژوهش قرار گرفتند و ارتباط
الزم با آنها برقرار شد همچنین توضیحات الزم در ارتباط با
عدم وجود اطالعات هویتی ،رازداری و محرمانه ماندن
اطالعات شرکتکنندگان ارائه شد .پس از دریافت
رضایتنامه کتبی از افراد ،پرسشنامهها بهصورت انفرادی و
حضوری در اختیار آنها قرار گرفت و توضیحات الزم جهت
تکمیل ارائه شد ،سپس از افراد شرکتکننده خواسته شد تا
بر اساس حوادث تجربهشده در دوران همهگیری بیماری
کرونا به سؤاالت پاسخ دهند و در آخر از سالمندان
شرکتکننده برای همکاری تشکر به عمل آمد .در نهایت با
بررسی  270پرسشنامه تکمیلشده توسط افراد ،پس از
حذف  11پرسشنامه مخدوش (به دلیل ناقص بودن
پرسشنامهها ،عدم تمایل به همکاری در انجام پژوهش و
وجود داده پرت) ،تعداد  259پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفت .بهمنظور توصیف دادههای آماری ،از روش ضریب
همبستگی پیرسون با نرمافزار آماری  SPSSنسخه  24و
بهمنظور تعیین برازش مدل مورد مطالعه از تحلیل مسیر در
نرمافزار  Amosنسخه  24استفاده شد.
یافتهها
پیش از استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری ،دادههای
پرت تکمتغیری با استفاده از نمودار جعبهای و دادههای
پرت چند متغیری با استفاده از آماره ماهاالنوبیس بررسی و
از مجموعه دادهها کنار گذاشته شدند .یافتههای توصیفی
متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

بعد اصلی ارزیابی میکند .این مقیاس دارای  24ماده است
و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت نمرهگذاری
میشود .مجموع سؤاالت ،نمره کلی هوش معنوی را به
دست میدهند که دامنه آن از صفر تا  96متغیر است .نمره
باال نیز نشاندهنده هوش معنوی بیشتر است .این آزمون
دارای  4عامل تفکر وجودی انتقادی ،ارائه معنی شخصی،
آگاهی متعالی و توسعه حالت هشیاری است .ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  ،0/92میانگین همبستگی درون
آیتمی آن  ،0/34پایایی دونیمهسازی آن  0/91و پایایی
بازآزمایی آن نیز بعد از  4ماه  0/89گزارش شده است
(کینگ .)2009 ،رقیب و همکاران ( )1389برای برآورد
روایی همگرایی این مقیاس ،از پرسشنامه تجربه معنوی
بهطور همزمان استفاده کردند که ضریب همبستگی بین
این دو  0/66بود .در این پژوهش پایایی چهار خرده مقیاس
تفکر وجودی انتقادی ،ارائه معنی شخصی ،آگاهی متعالی و
توسعه حالت هشیاری به روش آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/70 ،0/69 ،0/66 ،0/63و برای کل مقیاس  0/74بود.
روش اجرا
پس از کسب مجوزهای الزم از اداره کل بهزیستی استان
کردستان ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی و ارائه کارت
واکسن از طرف پژوهشگر و معرفی خود همراه با ارائه
توضیحات الزم در خصوص اهداف و کم و کیف پژوهش و
ارائه نمونه پرسشنامهها به مسئولین جهت انجام انفرادی
پژوهش ،به مراکز سالمندان مراجعه شد .برای دسترسی به
افراد نمونه ،با توجه به شیوع بیماری کرونا ،از سازمان
درخواست شد تا زمینه دسترسی راحتتر به افراد سالمند و
همکاری الزم برای پاسخگویی به پرسشنامههای این
پژوهش را فراهم کنند .بدین ترتیب در مراحل جداگانه
مراجعه به  3سرای سالمند ،در مجموع  270نفر به روش
جدول 1

اطالعات توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
 .1حس انسجام
**
 .2دلبستگی ایمن
0/21
*
 .3دلبستگی دوسوگرا -0/19
 .4دلبستگی اجتنابی *-0/11
 .5هوش معنوی
**0/38
**
 .6استرس ادراکشده -0/41

2
**-0/42
**-0/44
*0/14
**-0/28

3

4

5

میانگین انحرافمعیار کجی کشیدگی VIF Tolerance

30/74
23/75
14/55
18/67
**- 0/34
56/25
*- -0/15* -0/19
**30/73 -0/45** 0/28** 0/35

12/04
3/61
4/61
3/02
11/51
7/27

0/43
0/18
0/15
0/11
0/23
-0/07

-0/57
-0/56
0/56
-0/63
0/61
-1/14

0/90
0/88
0/76
0/89
0/90
-

1/10
1/13
1/45
1/23
1/24
-

**P<0/01 *P<0/05
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بر اساس جدول  1تمام متغیرهای پژوهش دارای
همبستگی معنادار هستند .پیش از تحلیل دادهها ابتدا
پیشفرضهای بهنجاری چند متغیری ،خطی بودن ،هم
خطی چندگانه و استقالل خطاها آزمون و تأیید شدند.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمونهای کجی و
کشیدگی استفاده شد .با توجه به اینکه آمارههای کجی و
کشیدگی متغیرهای پژوهش همه بین  -2و  +2بودند،
فرض نرمال بودن دادهها تأیید میشود .همچنین جهت
بررسی نرمال بودن چندمتغیره دادهها از آزمون
کالموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .نتایج نشان داد توزیع
نمرات هر شش متغیر مدل نرمال اسـت ( .)P>0/01جهت
بررسی هم خطی چندگانه ،از آماره تحمل و عامل تورم

واریانس ( )VIFاستفاده شد که نتایج آن نیز مطابق با
جدول  1بود .طبق این جدول ،برای همه متغیرها آماره
عامل تورم واریانس ،کمتر از  10و آماره تحمل بیشتر از
 0/40بود؛ بنابراین مفروضه عدم هم خطی چندگانه رعایت
شده است .همچنین برای آزمون مفروضه استقالل خطاها
از آزمون دوربین واتسون استفاده شد و مقدار آن برابر
 2/08به دست آمد که قرار داشتن آن در بازه  1/5تا 2/5
بیانگر رعایت مفروضه استقالل خطاها است .برای آزمون
فرضیههای پژوهش به بررسی برازش مدل پرداخته شد ،بر
همین اساس بهمنظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،الگوی
تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت .در جدول 2
شاخصهای برازش کلی مدل پژوهش آورده شده است.

جدول 2

شاخصهای برازش برای مدل
X2/df

شاخص
2/27
مقدار
سطح قابلقبول ≥3

RMSEA

GFI

0/024
≥0/08

0/98 0/98 0/99
0/98 0/97
≤0/95 ≤0/95 ≤0/95 ≤0/95 ≤0/95

با توجه به مقادیر شاخصهای برازش الگوی
تدوینشده و مرز مقادیر قابلقبول که در جدول  2ذکر
شده ،میتوان گفت که مدل ارائهشده در این پژوهش مورد
قبول است .به عبارت دیگر ،با مدنظر قرار دادن دامنۀ
مطلوب برای این شاخصها میتوان گفت دادهها بر برازش

AGFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

0/97
≤0/95

مطلوب مدل داللت دارند .با توجه به رعایت مفروضهها،
ضرایب مسیر و برازندگی مدل پیشنهادی بر اساس
معیارهای برازندگی ارزیابی شد .در شکل  2ضرایب
استاندارد مسیرها در مدل نهایی آزمون شده نشان داده
شده است.

شکل  .2مدل استاندارد رابطه استرس ادراکشده بر اساس سبکهای دلبستگی و حس انسجام از طریق هوش معنوی
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جدول 3

الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد در مدل نهایی پژوهش
رابطه

β

0/35
هوش معنوی  ذهنآگاهی
سالمت عمومی  ذهنآگاهی -0/11
احساس تنهایی  ذهنآگاهی -0/30
ذهنآگاهی  اضطراب مرگ -0/30
احساس تنهایی  اضطراب مرگ 0/10
هوش معنوی اضطراب مرگ -0/76
طبق شکل  ،3همه مسیرهای مستقیم مدل در سطح

R2

t

P

0/08
0/05
0/01
0/20
0/03
0/27

5/70
-4/74
-5/33
6/20
-2/48
14/52

0/0005
0/0005
0/0005
0/0005
0/013
0/0005

آماری ( )P>0/01به صورت مثبت و منفی معنیدار بودند.

جدول 4

ضرایب مسیر اثرهای مستقیم در مدل
مسیر

β

-0/37
حس انسجام  استرس ادراک شده
-0/36
دلبستگی ایمن  استرس ادراک شده
دلبستگی اجتنابی  استرس ادراک شده 0/31
دلبستگی دوسوگرا  استرس ادراک شده 0/36
0/38
حس انسجام  هوش معنوی
0/21
دلبستگی ایمن  هوش معنوی
-0/27
دلبستگی اجتنابی  هوش معنوی
-0/24
دلبستگی دوسوگرا  هوش معنوی
-0/31
هوش معنوی  استرس ادراک شده
طبق جدول  4تمام روابط مستقیم مدل معنیدار
هستند .برای بررسی مسیرهای غیر مستقیم حس انسجام و

t

R2

P

-5/11
-4/62
4/81
5/78
6/31
3/66
-3/54
-4/36
-3/71

0/08
0/09
0/11
0/08
0/22
0/06
0/03
0/01
0/11

0/005
0/005
0/005
0/005
0/005
0/005
0/005
0/005
0/005

سبکهای دلبستگی با میانجیگری هوش معنوی از دستور
بوت استرپ استفاده شد .نتایج در جدول  5مشخص است.

جدول 5

تحلیل مسیرهای غیرمستقیم حس انسجام و سبکهای دلبستگی با استرس ادراکشده با میانجیگری هوش معنوی
مقدار سطح معنیداری حد پایین حد باال
مسیر
0/378 0/329
0/008
0/271
حس انسجام  هوش معنوی  استرس ادراکشده
0/316 0/254
0/027
0/240
دلبستگی ایمن  هوش معنوی  استرس ادراکشده
0/278 0/167
0/019
دلبستگی اجتنابی  هوش معنوی  استرس ادراکشده 0/195
0/197 0/123
0/021
دلبستگی دوسوگرا  هوش معنوی  استرس ادراکشده 0/165
نتایج آزمون بوت استرپ در جدول  5ارائه شده است،
سطح اطمینان برای سطوح معنیداری به دست آمده

( )P<0/05و تعداد نمونهگیری مجدد بوت استرپ 5000
است .نتایج جدول نشان میدهد که نقش میانجی هوش
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معنوی در روابط بین حس انسجام ،دلبستگی ایمن ،اجتنابی
و دوسوگرا با استرس ادراک شده در سالمندان در سطح
( )P<0/05معنیدار است.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف مدل یابی رابطه استرس ادراکشده در
سالمندان با سبکهای دلبستگی (ایمن ،اجتنابی ،دوسوگرا)
و حس انسجام با نقش میانجی هوش معنوی انجام شد.
نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که
مدل مفروض این مطالعه از برازش مناسبی در نمونه مورد
مطالعه برخوردار است .یافتهها نشان دادند که متغیرهای
حس انسجام ،سبکهای دلبستگی و هوش معنوی با
استرس ادراکشده در سالمندان رابطه مستقیم و معنادار
داشتند .مشخص شد هر سه نوع سبک دلبستگی ایمن،
اجتنابی و دوسوگرا از طریق هوش معنوی با استرس
ادراکشده در سالمندان رابطه غیرمستقیم داشتند .همچنین
مشخص شد حس انسجام از طریق هوش معنوی با
استرس ادراکشده در سالمندان رابطه غیرمستقیم داشت.
بدین ترتیب هر چهار فرضیه مطالعه تأیید شد.
بهعبارتدیگر میتوان گفت سبک دلبستگی ایمن و
همینطور حس انسجام از طریق هوش معنوی با کاهش
استرس ادراکشده در سالمندان همراه است .درحالیکه
سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا هر دو از طریق
هوش معنوی با افزایش استرس ادراکشده در سالمندان
همراه است .پژوهشهایی که بهطور مستقیم با این نتایج
همسو باشد یافت نشد ،اما مطالعاتی هستند که میتوان این
نتیجه را از آنها استنتاج کرد ازجمله ویجکون و همکاران
( ،)2017چرنیاک و همکاران ( ،)2020فینی و فیتزجرالد
( ،)2022مؤمنی و همکاران ( ،)2022هاشمی و عینی
( ،)1398ایندور -اباربانل و همکاران ( ،)2020بارنی و
همکاران ( ،)2020دیمکا و همکاران ( ،)2021سوچزنیاک و
استروچالسکا ( ،)2020شافر و همکاران (.)2020
سبکهای دلبستگی و استرس ادراکشده

نگ و هو ( )2017بر این باورند که نظریه دلبستگی به چند
دلیل یکی از قدرتمندترین نظریهها برای بررسی و تبیین
مفاهیم مربوط به مقابله با استرس است .نخست :نظریه
دلبستگی میتواند مقدار آسیبپذیری و سازش یافتگی فرد
نسبت به رویدادهای زندگی را به گونه شایانی پیشبینی
کند .دوم :بالبی بر این باور است که نظام رفتاری دلبستگی
به هنگام استرس و بیماری فعال میشود و میتواند
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بهعنوان یک نظام انگیزشی در فرایندهای پویا ،مشارکت
فعال داشته باشد .بر اساس نظر بالبی دلبستگی ایمن،
مهارتهای مقابله با استرس ،احساس ارزش و شایستگی
شخصی را تقویت میکند؛ اضطراب را کاهش و ظرفیت
سازش با استرس را افزایش میدهد .به نظر وی پیامد
فرآیند دلبستگی ایمن ،ایجاد احساس ایمنی در فرد است و
پیامد دلبستگیهای ناایمن ،ایجاد ترس و وحشت در فرد
است (پارکز و هیند .)1982 ،سبک دلبستگی ایمن نقش
مهمی در کاهش ادراک استرس و ترس از ابتال به
بیماریهای جسمانی و روانشناختی دارد و باعث کاهش
استرس و واکنشهای روانی و فیزیولوژیکی در برابر
موقعیتهای تهدیدکننده میشود (چرنیاک و همکاران،
2020؛ فینی و فیتزجرالد .)2022 ،بر اساس نظریه
دلبستگی بالبی افراد با سبک دلبستگی ایمن ،در روابط خود
پایدار و درنتیجه دسترسی باالیی به حمایت اجتماعی دارند،
خودباور بوده و دارای خودتنظیمی مطلوب هستند و
درنتیجه دارای نقشی پویا و فعال در ادراک بیماری خود
هستند .افرادِ با سبکهای ناایمن اجتنابی و دوسوگرا نیز
بهواسطه مشکل در تنظیم هیجانات خود ،به ترتیب در
برقراری ارتباط و حمایت اجتماعی مشکل داشته و بیمیل
هستند .این افراد اغلب در مورد همه چیز پریشان و آشفته
بوده و باورهای منفی در مورد موقعیتهای استرسزا مانند
بیماری دارند و درنتیجه استرس زیادتر و ادراک نامطلوب
در مورد بیماری خواهند داشت (چرنیاک و همکاران،
.)2020
حس انسجام و استرس ادراکشده

حس انسجام باال میتواند مانع تأثیر عوامل استرسزای
بیماری کرونا بر سالمت افراد شود (شافر و همکاران،
 .)2020در تبیین این یافته میتوان گفت حس انسجام
قوی تمایل به کنترل بهتر و مؤثرتر استرس را افزایش داده
و بهزیستی شخصی باالتری را به همراه میآورد ،این در
حالی است که حس انسجام ضعیف موجب آسیبپذیری
بیشتر در برابر استرس میشود (دیمکا و همکاران.)2021 ،
افراد با حس انسجام باال محیط زندگی را برای داشتن یک
رفتار یا عمل معنادار و مناسب درک و کنترل مینمایند
(شافر و همکاران .)2020 ،بر اساس نظریه آنتونووسکی
( )1993از طریق حس انسجام میتوان تبیین کرد که چرا
فردی میتواند حد باالیی از استرس را از سر بگذراند و
سالم بماند .در افراد با حس انسجام قوی و رشد یافته،
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اطالعات مربوط به مؤلفههای شناختی مرتب ،جامع،
ساختارمند و روشن بوده و مغشوش ،آسیبدیده ،تصادفی و
انعطافناپذیر نیست .ازاینرو ،سالمندانی که حس انسجام
قوی دارند ،انتظار دارند محرکهای مورد مواجهه آنها در
آینده قابل پیشبینی باشند یا حداقل در زمان مواجهه
ناگهانی با یک رویداد استرسزا ،رفتاری واضح و منطقی از
خود نشان دهند .همین مسئله باعث میشود شدت استرس
در برابر بیماری کرونا در آنها کاهش یابد .فردی که یک
حس انسجام قوی در او پرورش یافته است صفات
شخصیتی سالمتیزا از خود ظاهر میسازد که منجر به
خوشبینی و سازگاری در برخی حوزههای رفتاری میشود.
افراد با حس انسجام قوی قادر به درک ،پیشبینی و
سازماندهی استرسزاهای درونی و بیرونی هستند و از
منابع موجود برای مقابله با استرس استفاده میکنند
(آنتونووسکی.)1993 ،
هوش معنوی و استرس ادراکشده

افرادی که هوش معنوی زیادتری دارند ،به شیوه
مناسبتری با موانع و مشکالت استرسزا برخورد کرده،
سختیهای زندگی را بهتر تحمل میکنند و به زندگی خود
پویایی و حرکت میدهند (ویجکون و همکاران .)2017 ،در
تبیین این یافته میتوان چنین بیان کرد که هوش معنوی
باعث تعادل بین عاطفه و شناخت میشود که این مسئله
بهنوبه خود منجر به کنش سازگارانه با استرس میشود.
همچنین افراد با هوی معنوی باال ،بیشتر از راهبردهای
مقابلهای مسئله مدار بهمنظور مواجهه با استرس استفاده
مینمایند که در اکثر موارد منجر به کاهش استرس و بهتبع
آن کاهش واکنشهای جسمانی و در نهایت حل مشکل
موفقیتآمیز میگردد .هوش معنوی ،فرد را در تشخیص
تفاوت بین درست و نادرست در موقعیتهای معین توانا
میکند .بر اساس نتایج برگرفته از مطالعات انجامشده برای
بهبود بهزیستی روانشناختی در سالمندان میتوان هوش
معنوی و انعطافپذیری کنشی آنان را افزایش و استرس
ادراکشده آنان را کاهش داد (بارنی و همکاران.)2020 ،
افرادی که احساس معناداری و هدف در زندگی داشته
باشند ،در زمان بحران بیشتر با شرایط کنار میآیند و امید
به خدا آنها را قادر میسازد تا آشفتگی روانی کمتری را
تجربه نمایند (برمگو-مارتینز و همکاران .)2021 ،هنگام
روبرو شدن با استرس ،هوش معنوی با ایجاد معنای
شخصی به فرد امکان میدهد تا با ایجاد شرایط جدیدی
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که حتی اگر استرسآور و نگرانکننده باشد ،معنا یا هدفی
را در آن بیابد و بتواند با شرایط جدید سازگار شود و به این
طریق عامل استرسزا را تغییر دهد و تأثیرهای منفی آن را
کاهش دهد .در واقع هوش معنوی موجب میشود که
انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مسائل نگاه کند،
تالش بیشتری برای یافتن راهحل داشته باشد و
سختیهای زندگی را بهتر تحمل کند (رخا و الکسمی،
 .)2008بنابراین هوش معنوی با ایجاد بینش جدید به خود
و افزایش اعتماد به نفس میتواند باعث کاهش ادراک
استرس در سالمندان گردد.
سبکهای دلبستگی و حس انسجام ،هوش معنوی و
استرس ادراکشده

بر اساس بخشهای قبلی میتوان نتیجه گرفت که هوش
معنوی باال در سالمندانی که دارای دلبستگی ایمن هستند
موجب میشود بیشتر بتوانند در برابر استرس ناشی از
بیماری کرونا مقاومت کنند .در مقابل ،هوش معنوی پایین
در سالمندان با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا باعث میشود
کمتر بتوانند در برابر استرس ناشی از بیماری کرونا مقاومت
نمایند .در تبیین این یافته میتوان گفت هوش معنوی
همراه با دلبستگی ایمن هر دو بخشی از واریانس سالمت
روانی سالمندان را تبیین میکنند و تعامل این دو متغیر
منبع مهمی برای سازگاری و مقابله با رویدادهای
استرسزای زندگی است .دلبستگی ایمن توأم باهوش
معنوی باال نشاندهنده ایجاد پیوندهای قوی با افراد خاص
و بهعنوان یک عامل اساسی در زندگی انسان نقش مهمی
در مدیریت چالشهای زندگی همراه با اعتمادبهنفس بیشتر
و معنادار کردن تجارب دارد .در نتیجه فرد سالمند بهتر
میتواند بهطور مؤثر با محیط بیرون و افراد در حوزههای
مختلف زندگی تعامل داشته باشد (فینی و فیتزجرالد،
ال
 .)2022افراد با دلبستگی ایمن بر این باورند که اگر احتما ً
به بیماری مبتال شوند اطرافیان بهخوبی از آنها مراقبت
میکنند ،با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و با کمک
گرفتن از اعتقادات معنوی و امید و توکل بر خداوند بیماری
را پشت سر می گدارند .بنابراین کمتر دچار استرس
میشوند .اما افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ،به
دلیل برخورداری از الگوهای درونی کارکردی که بر مبنای
سطح تعامل پایین و تعارضآمیز شکلگرفته ،همواره
کارهای خود را کمتر با اصول اخالقی و معنوی پیوند
میدهند ،احساس معنا در زندگی و امید به خدا در آنها
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کاهش مییابد در نتیجه تمایل به افزایش ادراک استرس
ناشی از بیماری کرونا دارند و به دلیل عدم برخورداری از
مهارتهای مناسب بین فردی و عدم تمایل به برقراری
روابط انسانی و عاطفی با دیگران و همچنین تمایل به انکار
عواطف و به حداقل رساندن تجربیات منفی ،در مدیریت
رویدادهای استرسزا کمتر موفق عمل میکنند .تشویق
سالمندانی که به دعا و نیایش اعتقاد دارند و انجام اعمال
مذهبی یکی از عوامل مؤثر در کاهش استرسها محسوب
میشود .از دیدگاه یکپارچه ،انسان موجودی چندبعدی است
که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار دارد و در کسب
سالمتی تأثیر بسزایی دارد.
در نهایت ،بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد حس
انسجام در افراد سالمند همراه با میانجیگری هوش معنوی
با کاهش استرس ادراکشده همراه است .به نظر میرسد
وجود هوش معنوی به نیرومندی اثرات مثبت حس انسجام
در جهت کاهش استرس ادراکشده در برابر بیماری کرونا
میافزاید .پژوهش وانهامبولت و پیمنتا ( )2015نشان داد
تعامل هوش معنوی و حس انسجام هردو در افزایش
سالمت روان و کاهش استرس تأثیر دارد و تعامل بین این
دو ،وقتی فرد رویدادهای منفی زندگی را تجربه میکند
افزایش مییابد .زمانی فرد سالمند به درک روشنی از
داشتن حس انسجام در خود میرسد که بر اساس
دریافتهای ناشی از هوش معنوی بتواند رویدادهای زندگی
را درک و بر اساس آن مدیریت و مسائل را حل کند.
ازآنجاکه یکی از مؤلفههای حس انسجام ،قابل مدیریت
بودن مسائل است ،وقتی سالمند بتواند با کمک هوش
معنوی باالی خود رویدادهای منفی و منابع استرس تجارب
زندگی را تبیین کند به این احساس میرسد که غلبهای که
برای کنترل و کنار آمدن با استرس دارد درونی شده است.
بنابراین ،حس انسجام با افزایش هوش معنوی میتواند
بهعنوان یک حائل در برابر استرس ادراکشده ناشی از
بیماری کرونا در سالمندان نقش اساسی داشته باشد.
پژوهش حاضر با محدودیتهای نیز روبهرو بود.
مقطعی بودن ،استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی و
محدود بودن نمونه به سالمندان شهر سنندج ازجمله این
محدودیتها بود .ازاینرو پیشنهاد میشود مشابه مطالعه
حاضر در سایر شهرها ،با نمونههای دیگر انجام گردد و
یافتههای آن با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
پیشنهاد میشود از روشهای دیگر جمعآوری اطالعات
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همچون مصاحبه (فردی ،خانوادگی) و مشاهده و روشهای
پژوهش کیفی استفاده شود تا اطالعات کاملتر و
دقیقتری به دست آید .همچنین پیشنهاد میشود در
مطالعات بعدی ،نقش خرده مقیاسهای متغیرهای پیشبین
(حس انسجام و سبکهای دلبستگی) و میانجی (هوش
معنوی) در مدل یابی علی استرس ادراکشده به بیماری
کرونا در سالمندان بررسی شود .طراحی پژوهشهایی با
متغیرهای پیشبین در دیگر حوزههای شخصیت ،همچون
صفات بنیادین و سازههای کلی شخصیت و واردکردن
متغیرهای هویتی و دموگرافیک بهعنوان متغیرهای
تعدیلکننده با روش مدلیابی معادالت ساختاری در
پژوهشهایی با اهداف هماهنگ با پژوهش حاضر ،میتوان
ازجمله پیشنهادهای بنیادین برای پژوهشگران این حوزه در
پژوهشهای آتی باشد.
سپاسگزاری

از تمام کسانی که پژوهشگر را در اجرای پژوهش یاری
دادند بهویژه سالمندان محترم شرکتکننده در پژوهش،
قدردانی میشود.
منابع
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