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Abstract  

The spread of Coronavirus is an important challenge for 
health care systems in Iran. Attachment styles, self-
coherence 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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 چکیده

ی مراقبت بهداشتی در ایران است. هادستگاهشیوع بیماری کرونا یک چالش مهم برای 

که متغیرهایی هستند جمله  از و حس انسجام و هوش معنوی های دلبستگیسبک

شیوع سالمندان در دوران سالمت روان و کیفیت زندگی تأثیر بسزایی بر  توانندیم

میانجی هوش  نقشبررسی  هدف باپژوهش حاضر  بنابراین .دنداشته باش بیماری کرونا

شده در های دلبستگی و حس انسجام با استرس ادراکمعنوی در رابطه بین سبک

تحلیل  همبستگی و از نوع پژوهشدوران بیماری کرونا در سالمندان اجرا شد. روش 

شهر سنندج در اهای سالمندان رسمندان مقیم مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیۀ سال

در  گیرینمونه روش زن( به 124مرد و  146) نفر 270 آنهابود که از بین  1400سال 

ینز، بزرگساالن کول یدلبستگهای مقیاسها با استفاده از داده .شد انتخابدسترس 

ینگ ک یهوش معنوو کوهن و همکاران  شدهاسترس ادراکی، حس انسجام آنتونووسک

مطالعه از  ینا مفروض نشان داد که مدل مسیر یلحاصل از تحل یجنتاآوری شدند. جمع

 هایسبکبدین ترتیب که در نمونه مورد مطالعه برخوردار است.  یبرازش مناسب

در  شدهبا استرس ادراک یهوش معنو یقاز طردوسوگرا  و اجتنابی ایمن، یدلبستگ

با استرس  یهوش معنو یقاز طر و حس انسجام ،رابطه غیر مستقیم داشتند سالمندان

. این نتایج بر اهمیت ارتباط داشت (P<05/0) در سالمندان رابطه غیرمستقیم شدهادراک

های دلبستگی و حس انسجام با توجه به نقش میانجی هوش معنوی در ارائه سبک

 د دارد.تأکی آنها شدهشناختی به سالمندان در مدیریت استرس ادراکهای روانکمک
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ها است که یروسوبیماری کرونا شامل گروه بزرگی از 
های بهداشتی جوامع یی برای نظامهاچالشباعث ایجاد 

شده و بیشترین شیوع آن از زمان بروز نشانگان حاد تنفسی 
ین عالئم این ترمهم(. 2020بوده است )وانگ و همکاران، 

)پاولس و  استبیماری شامل سرفه، تب و تنگی نفس 
گیری، مشکالت (. در طول شیوع این همه2020همکاران، 

استرس، اضطراب و  جمله ازمتعددی  شناختیروان
؛ دی بالسی و 2020افسردگی )منگ و همکاران، 

؛ و دوان و زو، 2021؛ بوگولیبوا و همکاران، 2021همکاران، 
( 2021یشانی روانی )کانوی و همکاران، ( و پر2020

ناشناخته بودن و عدم  گزارش شده است. نگرانی در مورد
 ینگران یا یماریابتال به بترس از ، آیندهنسبت به  یناناطم

خانواده و در دسترس  یاعضا یربه ساسرایت در مورد 
اضطراب در استرس و  یشبه افزا یشترنبودن داروها، ب

 (.2020)مهرا و همکاران،  ستزده ادامن سالمندان 
ترین تغییرات که یکی از مهم انددادهنشان  هاپژوهش

در زمان شیوع بیماری کرونا در سالمندان  دکنندهیتهد
(. 2019 یچ،)هورمو است 1شدهافزایش استرس ادراک

مواجه  یدادهاییافراد با رو یکه وقت ی استاسترس حالت
و  یروان سالمت یدکنندهو تهد خطرناک شوند که آنها رامی

شده، استرس ادراک دهد.یابند رخ میخود می یجسمان
کند )جونز یمتلقی  زاتنشی که فرد رویداد را ادرجهیعنی 

(. 2020؛ فلسیا و همکاران، 2020بیتون و همکاران، 
شان داد که در ن (2020و همکاران ) ی فرزند پژوهش

 ینب ایینهی زمهابا بیماری 19-یدکوو به مبتال یمارانب
رابطه مثبت  اضطراب و یشده و افسردگادراک استرس
( در پژوهش 1400نریمانی و عینی )وجود دارد.  یمعنادار

خود نشان دادند که سالمندان در دوران شیوع بیماری کرونا 
برند و استرس شده رنج میاز افزایش استرس ادراک

شده در آنها همراه با حس انسجام بر روی اضطراب ادراک
کرونا اثر مستقیم و از طریق حمایت اجتماعی اثر 

نیز  (2021) همکاران یرمن وپژوهش پغیرمستقیم دارد. 
افزایش با بیماری کرونا اضطراب نگرانی و  نشان داد که

( نشان دادند 1398. هاشمی و عینی )است همراه استرس
شده در سالمندان با هوش معنوی، خود استرس ادراک

 درشناختی رابطه منفی دارد و دلسوزی و سرسختی روان
شده در واریانس استرس ادراک %72توانند تا می مجموع

استرس  ینکها توجه به ابینی کنند. بسالمندان را پیش
                                                 
1 perceived stress 

 گردد،یم یجادا یطفرد و مح میان تعامل یجهنت معموالً در
زا درک کند، فشار را استرس محیط که فرد یزانبه هر م

 یانکه م یزانکرد و به هر م خواهد را تجربه یشتریب یروان
 یاهماهنگن یطیو عوامل مح ی خودباور فرد به توانمند

 ینهرچند ا یابد؛یم یشافزا یزان استرسگردد، م یجادا
د )زنگ و همکاران، باش یرواقعیغ یا یواقع یناهماهنگ

( نشان دادند ارزیابی 2021(. پریوس و همکاران )2021
مجدد شناختی در رابطه تنظیم شناختی هیجان و خود 

کند. شفقتی با استرس ادراک شده نقش میانجی ایفا می
هایی هنگام شیوع بحراندهد نشان میی نتایج طورکلبه

 .یابدیم یشافزا شدهادراک استرس بیماری کرونا، مثل
 هایقابلیتاساس  تواند بریاسترس م ادراکهرچند که 

 (.2020)فلسیا و همکاران،  شناختی متفاوت باشدروان
 یکرونا، در کنار آشفتگ یماریگیری ببا توجه به همه

  شناسیروان متغیرهای روزمره، توجه به یهایتفعال
 افزایش استرس مربوط به کرونانگر در برخورد با مثبت

به  توانیمیرها متغ ینجمله ا باشد. از یتحائز اهم تواندیم
 قابلیت عنوانحس انسجام به .اشاره نمود 2انسجام حس

و سپس  یزندگ فشارزایعوامل  تشخیص فرد در
سالمت  یو نگهدار یااز منابع مقابله ی کارآمدبرداربهره
(. بر اساس 2014 )رالف و همکاران، است شده یفتعر

( حس انسجام یک منبع درونی 1993نظریه آنتونووسکی )
کند تا است که به صورت تجربی در طول جوانی رشد می

به یک کیفیت نسبتاً پایدار برسد. از طریق حس انسجام 
تواند حد باالیی از فرد میتوان توجیه کرد که چرا یک می

 نوعیحس استرس را از سر بگذراند و سالم بماند. این 
 یقاست که از طر ینسبت به زندگ رویکرد شخصی سالم

 وبودن  یریتقابل مدبودن،  درکقابل یسه مفهوم اساس
و  یکا)پا یابدیم تحققنظر شخص  از یدادهامعنادار بودن رو

داده است که ها نشان پژوهش(. 2017همکاران، 
شناختی روان یو توانمندروانی انسجام  حس ی ازبرخوردار

روان سالمت افزایشو  استرس مدیریت در تواندیباال م
؛ نریمانی 2020اباربانل و همکاران،  -)ایندور باشد یرگذارتأث

که حس  (. همچنین مشخص شده است1400و عینی، 
تال به از اب ین استرس و ترسدر رابطه ب روانی انسجام

 کنندهیلتعد شناختی نقشروان یستیبهز بیماری کرونا و
زا بر سالمت عمومی و مانع تأثیر عوامل استرس دارد
؛ دیمکا و همکاران، 2020و همکاران، ی)بارن شودمی

                                                 
2 sense of cohesion 
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 یاکسوچزن پژوهش طبق(. 2020، فر و همکاراناش؛ 2021
باال با اضطراب  انسجام روانی حس( 2020و استروچالسکا )

 همراه است. ینیپا
شده در واکنش ی که در کنار استرس ادراکگریدمتغیر 

توان مورد شناختی به بیماری کرونا در سالمندان میروان
های سبکاست.  1های دلبستگیتوجه قرار داد سبک

 یزانافراد، م یمانهصم یدر رفتارها یمؤثر ی، نقشدلبستگ
در  بحرانی یطو غلبه بر شرا رضایت از زندگی نفوذ آنها،

(. 2017 یز،)سرک دارند های زندگی روزمرهو استرس روابط
 هاانسان یدار بینپا یروان یوندبه ارتباط و پاشاره مفهوم  ینا

افراد خاص،  ی باقو یوندهایپ یجادبر ا یددارد و با تأک
)ساندبرگ و همکاران،  انسان است زندگیدر  یاساس یعامل

 یسه نوع دلبستگ وجود در مطالعات مختلف بر(. 2015
شده است.  یدتأک 4یمن دوسوگراو ناا 3یاجتناب یمنناا ،2یمنا

حس و نگرش مثبت  ی داشتنبه معنا یمنا یدلبستگ
 نشانروابط مثبت را  برقراری به یلدرباره خود است و تما

 هایویژگیبا  ی اجتنابیدلبستگ(. 2017 دهد )نگ و هو،می
 هایدشواریو  ، حساسیتپذیریآسیب نداشتن اعتماد،

خود را مثبت، اما  اجتنابی فرد .دارد یهمبستگ یارتباط
تجربه  ییو اضطراب و اجتناب باال بیندی میرا منف یگراند

و  ییننفس پاعزت یان،نسبت به اطراف غفلت و کندمی
را به دنبال دارد )فالگارس و  یدرون ناامنی احساس

 یتحساس افراد دوسوگرا ویژگی برجسته (.2017 همکاران،
است،  یدلبستگ شکلو  یمنف عواطف نسبت به زیاد

شود )بامل و آنها می 5یرویخود پ راه که سد یاگونهبه
های سبک آثار نظریه بالبی،بر اساس  .(2015برانت، 
شکل یابد و می ی ادامهزندگ مراحلدر تمام  یدلبستگ
. بر سازدمی مشخص را ین فردیفرد با مشکالت ب مقابله

هم در گذشته و حال و هم در  یمنا یدلبستگاین اساس، 
 ی،در زندگدر برابر استرس منبع محافظ  یکعنوان به یندهآ

ی و همکاران، مؤمن) دیآیحساب م افراد سالمند به یبرا
 های دلبستگی نقشسبک(. پژوهش نشان داده 2022
های ابتال به بیماری از ترس ادراک استرس و در مهمی

(. 2020)چرنیاک و همکاران،  دارند شناختیروان جسمانی و
ها مشخص در یکی از جدیدترین پژوهش مثالعنوانبه

های روانی و فیزیولوژیکی شده سطح استرس و واکنش
                                                 
1 attachment Style 
2 secure 
3 avoidant 
4 ambivalent 
5 self-authority 

یدکننده، های تهددر برابر موقعیت یمنا تهدلبسافراد 
افزایش  یمناادلبسته نو برعکس، در افراد  یابدمی کاهش

 یمنبع مهم برا یک یمنسبک دلبسته ا یت،نها دریابد. می
(. در 2022)فینی و فیتزجرالد،  است یسازگارنامقابله با 

 19-یدکوو یوعدر دوران شپژوهشی دیگر نشان داده شد 
 تواند در کنار خلق و خوی افراد میسبک دلبستگی 

میزان اضطراب و استرس آنها به بیماری کرونا  بینپیش
سبک  یباال دارا و استرس اضطراب یو افراد داراباشد 

(. 2020)موکیا و همکاران،  باشندمی یمندلبستگی ناا
انطباق ( نشان دادند در 2021همچنین سگال و همکاران )

 سبک دلبستگی مضطرب، 19-یدهای کووبا محدودیت
 با یمناز کرونا و سبک دلبستگی اترس  یشبا افزا )ناایمن(
 همراه است.در برابر کرونا  یشتریب یکپارچگیو  انسجام

 نقش با شدهاسترس ادراکمطالعات فوق رابطه  اگرچه
 نریمانی و عینی،)حمایت اجتماعی چون  یرهاییمتغ میانجی
؛ دیمکا و 2020و همکاران، ی)بارنحس انسجام (، 1400

مجدد  یابیارز( و 2020، همکارانفر و اش؛ 2021همکاران، 
و بشرپور، آرام یزی؛ عز2021و همکاران،  یوس)پر یشناخت
هوش که نشان دهد  یاشده، اما مطالعه ی( بررس1399
 یطاز عوامل مهم مرتبط با شرا یگرد یکیکه  6معنوی
 یانجینقش م تواندیم یانم این در سالمندان، درزا استرس

  .کند انجام نگرفته است یفاا
که افراد سالمند  است نکته ینا یدمؤ یمطالعات پژوهش

دانند که موجب می ی خوداز زندگ یرا بخش مهم یتمعنو
در برابر  پیشه کردن صبر ی،حل مشکالت، آرامش فکر

)رخا و  شودی میبه زندگ یدو ام هایماریب ،هاسختی
هوش  (.2021مارتینز و همکاران، -برمگو؛ 2008 ی،الکسم

عنوان یکی از مفاهیم جدید، در بر دارنده نوعی معنوی به
سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد 

ی مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی و بین هاطهیحرا در 
(. این هوش به 2012)زوهار،  دهدیمفردی در افراد نشان 

ب و اهداف زندگی، تجار دربارهفرد دیدی کلی و معنادار 
که شناخت و معرفت  سازدیمقادر  او راو  دهدیمرویدادها 

(. 1396پور، خویش را عمق بخشد )جعفری و حسام
که افراد باهوش معنوی زیاد، به  رسدیمبه نظر  گونهنیا

زا برخورد کرده، ی با مشکالت استرسترمناسبشیوه 
و به زندگی خود  کنندیمی زندگی را بهتر تحمل هایسخت

؛ 2017)ویجکون و همکاران،  دهندیمپویایی و حرکت 

                                                 
6 spiritual intelligence 
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( 1398) ی و همکارانعسکر(. 2015و پیمنتا، هامبولت وان
 شناختی درروان یستیدادند که جهت بهبود بهز نشان

ی کنش یریپذو انعطاف یهوش معنو توانیم سالمندان
. ادشده آنان را کاهش دو استرس ادراک یشرا افزا آنان

که هوش معنوی،  نشان دادند( 1399باقری و همکاران )
ی آورتابهمراه با امید، شفقت به خود و مقابله مذهبی با 

 در مبتالیان به بیماری کرونا رابطه مثبت دارد. 
 ین افزایشهمچن بیماری کرونا و یریگبا توجه به همه

 عامل یک تواندیسالمندان که م ریم و تعداد مرگ
 سالمندان باشد الزم است به سالمت یرسا یبرا زااسترس

وضعیت سالمندان مقیم توجه شود.  این قشر از جامعه روان
روزی سالمندان دولتی و خصوصی شهر های شبانهخانه

ای است که از حداقل امکانات رفاهی و سنندج به گونه
مند هستند. بنا به گزارش سازمان بهزیستی بهداشتی بهره

مندی از محیطی صمیمی و کادر وجود بهرهاستان، با 
درصد از سالمندان مقیم این سراها با  40درمانی، حدود 

 اعضای خانواده خود بدون ارتباط هستند و این مسأله خود
تواند یکی از عوامل زمینه ساز افزایش استرس و می

 استرس و اختالالت روانی و جسمی در آنان باشد.
 یمنیا یستمچرخه س یکمانند  توانندیمی اختالالت روان

کرونا  یروسو منجر به گسترش و یف کردهبدن را تضع
که سالمندان با سابقه  یموارد در خصوصشوند، به

هستند )وانگ و همکاران،  یشتر نگرانب یاختالالت روان
ی هاسبک یرهایمتغ رسدینظر م مطالعات به طبق(. 2020

توانند از عوامل دلبستگی، حس انسجام و هوش معنوی می
با توجه زا برای سالمندان باشند. حفاظتی در شرایط استرس

استرس در مورد  یتکرونا و اهم یمارینوظهور بودن ب به
 تعداد اندکافراد و  یسالمت روان یماری برب ینا ابتال به
 ینراانجام شده است، بناب ین زمینهکه در ا ییهاپژوهش

شده بررسی رابطه استرس ادراک پژوهش حاضر با هدف
ی دلبستگی و حس انسجام با هاسبکسالمندان بر اساس 

ی عبارت هاهیفرضمیانجیگری هوش معنوی انجام شد. 
سبک دلبستگی ایمن از طریق هوش  (1) بودند از اینکه

 (2) ،شده در سالمندان رابطه داردمعنوی با استرس ادراک
سبک دلبستگی اجتنابی از طریق هوش معنوی با استرس 

سبک دلبستگی ( 3) ،شده در سالمندان رابطه داردادراک
شده در دوسوگرا از طریق هوش معنوی با استرس ادراک

حس انسجام از طریق هوش  (4) ، وسالمندان رابطه دارد
شده در سالمندان رابطه دارد. مدل معنوی با استرس ادراک

 ارائه شده است. 1ژوهش در شکل مفهومی پ

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
جامعه بود.  تحلیل مسیراین پژوهش همبستگی از نوع 

مجموعه سرای  3آماری شامل کلیه سالمندان مقیم 
تعداد افراد نمونه، بود.  1400سالمندان شهر سنندج در سال 

 20تا  10بر  ی( مبن2016) ینکالبا در نظر گرفتن مالک 
واریانس متغیر  4مسیر،  5)مدل،  یبرابر تعداد پارامترها

ی متغیرهای دودوبهکوواریانس مربوط به روابط  8، زابرون
  .شد یینتعپارامتر(  19 مجموع درواریانس خطا  2و  زابرون

، با استفاده از روش سالمندنفر  270تعداد  ینبنابرا

سالمندان جهت  یرشپذ با توجه به در دسترس یریگنمونه

 یهابودن مالک دارا شرکت در پژوهش، در وهله اول و

 یهاشد. مالک ی انتخابجامعه آمار یانورود و خروج از م

( 2) ،سال 75تا  60 ین( سن ب1)ورود به مطالعه شامل 

ها نامهپرسش یلتکم یی( توانا3)و  ،سواد خواندن و نوشتن

کننده های ناتوانخروج شامل داشتن بیماری بودند و مالک

. شدیمبا استفاده از نظر پزشک مرکز و پرونده سالمند 

 124درصد ) 46  که  داد  نشان  یشناختیتجمع  اطالعات

 هوش معنوی یقو حس انسجام از طر های دلبستگیسبکبر اساس  شدهاسترس ادراکرابطه  فرضیشمدل پ .1شکل 
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نفر( را  146درصد ) 54گروه نمونه را زنان و  ینفر( از اعضا
و انحراف استاندارد سن گروه  یانگیندادند. م یلمردان تشک

گروه  یانبود. از م 80/5و  84/66برابر با  یبنمونه به ترت
 16نفر ) 43سال،  65تا  60درصد(  71نفر ) 191نمونه 

سال و  75تا  71درصد(  8نفر ) 23سال،  70تا  65درصد( 
 یالتتحص یزانسال داشتند. م 80تا  75درصد(  5نفر ) 13

نفر  32 یپلم،( د%32نفر ) 87 یپلم،د یر( ز%52نفر ) 140
 و باالتر بود. یسانس( ل%4نفر ) 11و  یپلمد( فوق%12)

 ابزار 
 یکمثابه  به یاسمق ینا .1شدهاسترس ادراک یاسمق

است که  یهگو 14مشتمل بر  یابزار خود گزارش ده
از  یمنظور آگاه( به1983کوهن و همکاران ) یلهوسبه
را چگونه  یشخو یفرساافراد تجارب دشوار و طاقت کهینا

از افراد تقاضا  یاسمق ین. در ایافتتوسعه  کنند،یم یابیارز
مشخص کنند  ایدرجهپنج یفط یک یشود که بر رومی

اند. داشته یهفته گذشته چه احساس 10که اغلب در طول 
شده صفر و حداقل نمره استرس ادراک یاسمق یندر ا

استرس  یاست. کسب نمره باالتر به معن 56حداکثر آن 
و همکاران  یپژوهش بهروزاست. در  یشترشده بادراک

 یبشده از ضراسترس ادراک یاییمحاسبه پا ی( برا1391)
 یرمقاد یباستفاده شد که به ترت یفکرونباخ و تنص لفایآ

 ینسازه ا ییروا یببه دست آمد. ضر 74/0و  73/0
 یکساده با  ینامه با استفاده از محاسبه همبستگپرسش

به دست آمد. در  63/0سؤال مالک پژوهشگر ساخته 
 یدرون یهمسان یب( ضرا1983مطالعه کوهن و همکاران )

ی درماندگی ادراک شده و هااسیرمقیاز ز یکهر  یبرا
به  86/0تا  84/0 ینب یو نمره کل خودکارآمدی ادراک شده

نامه مذکور به پرسش یاییپژوهش پا یندست آمد. در ا
 به دست آمد. 79/0کرونباخ  یروش آلفا

حس انسجام  مقیاسفرم کوتاه  .2حس انسجام مقیاس

 مقیاس ینشده است. ا ی( طراح1993) یتوسط آنتونووسک
 7 یکرتل بر روی یک طیفسؤال دارد که هر سؤال  13

 یاسو شامل سه خرده مق شودپاسخ داده می یادرجه
 اتنمردامنه است.  دارییو معن یریپذکنترل یری،پذادراک

باال  نسجاماست که نمره باالتر نشانگر حس ا 91تا  13از 
تا  64نمره  یین،حس انسجام پا یانگرب 63تا  13است. نمره 

حس  91تا  80نشانه حس انسجام متوسط و نمره  79

                                                 
1 Perceived Stress Scale (PSS) 
2 Sense of cohesion (SOC) scale 

ه مطالعه انجام شد 127دهد. در انسجام باال را نشان می
 ییدبه تأ 92/0تا  70/0کرونباخ حس انسجام از  یآلفا
در مطالعات  مقیاس ینا یدرون راعتبا ینهمچن. است یدهرس

(. در 2010 و همکاران، یبود )روحان 86/0تا  82/0متعدد از 
مذکور را پس  مقیاس( 2010محمدزاده و همکاران ) یرانا

کردند که  یابیهنجار یرانیا یاندانشجو یاز ترجمه، رو
و  75/0پسر و دختر  یاندانشجو مقیاسکرونباخ  یآلفا
یایی سه خرده پژوهش پا ینبه دست آمد. در ا 78/0

به روش  داریپذیری و معنیپذیری، کنترلمقیاس ادراک
و برای کل  72/0، 67/0، 64/0به ترتیب کرونباخ  یآلفا

 به دست آمد. 68/0مقیاس 

که  ین مقیاسا .3ینزبزرگساالن کول یدلبستگ یاسمق
روابط  ی ایجادهاساخته شد، مهارت( 1996) ینزتوسط کول

 مظاهر نسبت به یروابط دلبستگ یدهشکل یوهو ش
 زیرمقیاس سه یدارا مقیاس ین. اسنجدیرا م یدلبستگ

 نزدیکی و یمانهدر رابطه صم یراحت یزانبودن )م یکنزد
 یزان)می (، وابستگیمنا یمعادل سبک دلبستگ یجانی؛ه

 ادراک و یازبه آنها در زمان ن یهو تک یگراناعتماد فرد به د
( و اجتنابی برعکس سبک یگران؛او از در دسترس بودن د

 شدن؛ از طرد یاضطراب )ترس از داشتن رابطه و نگران
 گویه 18 یدارا یاسمق ینمعادل سبک دوسوگرا( است. ا

 از کامالً یکرتل یادرجه 5 یفط یککه با  باشدیم
 شود. حداقل و حداکثرمی یدهتا کامالً موافقم سنج مخالفم
 30و  6 یببه ترت یرمقیاسهر ز یبرا مقیاس یندر ا نمرات

 باالتر دهندهنشان یاسمق یراست و نمرات باالتر در هر ز
ینز در فرد است. کول یآن سبک دلبستگ یزانبودن م

 یکی،نزد یرمقیاسز یکرونباخ را برا یآلفا ( میزان1996)
یب به ترت ی،نفر 173نمونه  یکاضطراب در  ی ووابستگ

و همکاران  یفرهاد اعالم کرد. 85/0و  78/0، 81/0
به  72/0کرونباخ ابزار را برابر با  یب آلفایضر( 1399)

. یدگرد ییدتأ یعامل یلبا تحل یی آندست آوردند و روا
 یآلفا یببر اساس ضر حاضر ابزار در مطالعه ینا یاییپا

و  یاجتناب یمنناا یمن،ا هایی سبکبرا یبکرونباخ به ترت
 به دست آمد. 71/0و  74/0، 75/0 دوسوگرا برابر با یمنناا
ین ا .4ینگک یهوش معنو یخود گزارش یاسمق

ی سنجش هوش معنو یبرا( 2009) ینگتوسط ک مقیاس
 مربوط به آن را در چهار هایییشده است و توانا ساخته

                                                 
3  revised adult attachment scale (RAAS) 
4 King’s spiritual intelligence scale (SISRI) 
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 است ماده 24 یدارا مقیاس ین. اکندیم یابیارز یاصل بعد
ی گذارنمره یکرتل ایپنج درجه یاسو بر اساس مق

 را به یهوش معنو ی. مجموع سؤاالت، نمره کلشودمی
 است. نمره یرمتغ 96تا  که دامنه آن از صفر دهندیم دست

 آزمون یناست. ا یشترب یدهنده هوش معنونشان یزن باال
 ی شخصی،ارائه معن ی،انتقاد یعامل تفکر وجود 4 دارای
ی آلفا یباست. ضر هشیاری و توسعه حالت یمتعال یآگاه

 درون یهمبستگ یانگینم، 92/0 نامهپرسش ینا کرونباخ
یایی و پا 91/0آن  سازییمهدون یاییپا، 34/0آن  آیتمی

گزارش شده است  89/0ماه  4 بعد از یزآن ن بازآزمایی
برآورد  یبرا( 1389)یب و همکاران رق(. 2009 ینگ،)ک
 ینامه تجربه معنوپرسش یاس، ازمق ینا ییهمگرا ییروا
 ینب یهمبستگ یبضر که زمان استفاده کردندطور همبه
یایی چهار خرده مقیاس پا ین پژوهش. در ابود 66/0دو  ینا

تفکر وجودی انتقادی، ارائه معنی شخصی، آگاهی متعالی و 
 به ترتیب کرونباخ یبه روش آلفا توسعه حالت هشیاری

 بود. 74/0و برای کل مقیاس  70/0، 69/0، 66/0، 63/0

 اجرا روش
پس از کسب مجوزهای الزم از اداره کل بهزیستی استان 

ارائه کارت  ی بهداشتی وهاپروتکلکردستان، با رعایت 
واکسن از طرف پژوهشگر و معرفی خود همراه با ارائه 

پژوهش و توضیحات الزم در خصوص اهداف و کم و کیف 
ها به مسئولین جهت انجام انفرادی نامهارائه نمونه پرسش

به  یدسترسرای بپژوهش، به مراکز سالمندان مراجعه شد. 
کرونا، از سازمان  یوع بیماریبا توجه به ش افراد نمونه،

و تر به افراد سالمند راحت یدسترس زمینه درخواست شد تا
 ینا هایهنامپرسش به ییپاسخگو یبراهمکاری الزم 

. بدین ترتیب در مراحل جداگانه پژوهش را فراهم کنند
به روش  نفر 270سرای سالمند، در مجموع  3مراجعه به 

. از افرادی که انتخاب شد دردسترس یریگنمونه
را داشتند  پژوهشبرای شرکت در  نظر موردی هامالک

قبل از ارائه خواسته شد که در مطالعه شرکت کنند. 
 با افراد انتخاب شدهاطالعات،  یآورجمع ا وهنامهپرسش
هدف و نیز چگونگی  الزم در خصوص یحاتتوض دریافت

و ارتباط  ندقرار گرفت پژوهش یاندر جر اجرای پژوهش،
همچنین توضیحات الزم در ارتباط با  برقرار شد آنها الزم با

عدم وجود اطالعات هویتی، رازداری و محرمانه ماندن 
پس از دریافت  .دگان ارائه شدکنناطالعات شرکت

انفرادی و  صورتبه هانامهپرسشرضایتنامه کتبی از افراد، 
قرار گرفت و توضیحات الزم جهت  آنهاحضوری در اختیار 
خواسته شد تا  کنندهشرکتسپس از افراد تکمیل ارائه شد، 

ی بیماری ریگهمهدر دوران  شدهتجربهبر اساس حوادث 
در آخر از سالمندان  و دهند کرونا به سؤاالت پاسخ

با  یتنها دربرای همکاری تشکر به عمل آمد.  کنندهشرکت
توسط افراد، پس از  شدهیلنامه تکمپرسش 270 یبررس

)به دلیل ناقص بودن  نامه مخدوشپرسش 11حذف 
و  ، عدم تمایل به همکاری در انجام پژوهشهانامهپرسش

مورد تحلیل قرار نامه پرسش 259پرت(، تعداد  وجود داده
ی آماری، از روش ضریب هادادهتوصیف  منظوربهگرفت. 

و  24نسخه  SPSSی آمارافزار با نرمهمبستگی پیرسون 
از تحلیل مسیر در  مطالعه موردتعیین برازش مدل  منظوربه

 استفاده شد. 24نسخه  Amosافزار نرم

 هایافته
 یهاداده ی،معادالت ساختار یابیاز استفاده از مدل یشپ

 هایو داده ایبا استفاده از نمودار جعبه یریمتغپرت تک
و  یبررس یسبا استفاده از آماره ماهاالنوب یریپرت چند متغ

ی توصیفی هاافتهی. شدند گذاشته کنار هااز مجموعه داده
 ارائه شده است. 1متغیرهای پژوهش در جدول 

 1جدول 

 اطالعات توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 

 Tolerance VIF کشیدگی کجی معیارانحراف میانگین 5 4 3 2  1 
 10/1 90/0 -57/0 43/0 04/12 74/30      - حس انسجام .1
 13/1 88/0 -56/0 18/0 61/3 75/23    -  21/0** دلبستگی ایمن. 2
 45/1 76/0 56/0 15/0 61/4 55/14   - -42/0**  -19/0* دلبستگی دوسوگرا .3
 23/1 89/0 -63/0 11/0 02/3 67/18  - 34/0** -44/0**  -11/0* دلبستگی اجتنابی .4
 24/1 90/0 61/0 23/0 51/11 25/56 - -15/0* -19/0* 14/0*  38/0** هوش معنوی .5
 - - -14/1 -07/0 27/7 73/30 -45/0** 28/0** 35/0** -28/0**  -41/0** شدهاسترس ادراک .6

 05/0P<* 10/0P<**  
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 یپژوهش دارا یرهایتمام متغ 1بر اساس جدول 
ها ابتدا داده یلاز تحل یشمعنادار هستند. پ یهمبستگ

بودن، هم  یخط یری،چند متغ یبهنجار هایفرضیشپ
شدند.  ییدچندگانه و استقالل خطاها آزمون و تأ یخط

و  یکج یهااز آزمون هاادهنرمال بودن د یجهت بررس
و  یکج یهاآماره ینکهاستفاده شد. با توجه به ا یدگیکش
+ بودند، 2و  -2 ینپژوهش همه ب یرهایمتغ یدگیکش

هت ج ینشود. همچنمی ییدها تأفرض نرمال بودن داده
 آزمون از هاداده یرهنرمال بودن چندمتغ یبررس

 یعداد توز نشان یجاستفاده شد. نتا اسمیرنوف-کالموگروف
(. جهت P<01/0مدل نرمال اسـت ) یرمتغ ششنمرات هر 

چندگانه، از آماره تحمل و عامل تورم  یهم خط یبررس

مطابق با  یزآن ن یج( استفاده شد که نتاVIF) یانسوار
آماره  یرهاهمه متغ یجدول، برا ینبود. طبق ا 1جدول 

از  بیشترو آماره تحمل  10کمتر از  یانس،عامل تورم وار
 یتچندگانه رعا یمفروضه عدم هم خط ینبود؛ بنابرا 40/0

آزمون مفروضه استقالل خطاها  یبرا ین. همچناستشده 
رابر واتسون استفاده شد و مقدار آن ب یناز آزمون دورب

 5/2تا  5/1به دست آمد که قرار داشتن آن در بازه  08/2
 آزمون یمفروضه استقالل خطاها است. برا یترعا یانگرب

 برازش مدل پرداخته شد، بر یپژوهش به بررس هایفرضیه
ی الگو یشنهادی،پ یالگو یابیمنظور ارزاساس به همین

 2مورد استفاده قرار گرفت. در جدول  تحلیل مسیر
مدل پژوهش آورده شده است.کلی برازش  یهاشاخص

  
 2 جدول

 مدل یبرازش برا یهاشاخص 
 df/2X RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI IFI شاخص

 97/0 98/0 98/0 99/0 98/0 97/0 024/0 27/2 مقدار
 ≥95/0 ≥95/0 ≥95/0 ≥95/0 ≥95/0 ≥95/0 ≤08/0 ≤3 قبولقابلسطح 

 
 یبرازش الگو یهاشاخص یربا توجه به مقاد

ذکر  2قبول که در جدول قابل یرو مرز مقاد شدهینتدو
مورد  پژوهش ینشده در اگفت که مدل ارائه توانیشده، م

 ۀبا مدنظر قرار دادن دامن یگر،د عبارت قبول است. به
ها بر برازش گفت داده توانیها مشاخص ینا یمطلوب برا

ها، مفروضه یترعا هبا توجه ب مطلوب مدل داللت دارند.
بر اساس  یشنهادیمدل پ یو برازندگ یرمس یبضرا

 یبضرا 2شد. در شکل  یابیارز یبرازندگ یارهایمع
آزمون شده نشان داده  ییدر مدل نها یرهااستاندارد مس

 شده است.
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 3 جدول

 پژوهشالگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد در مدل نهایی 

 β 2R t P رابطه

 0005/0 70/5 08/0 35/0 آگاهیذهن هوش معنوی 

 0005/0 -74/4 05/0 -11/0 آگاهیذهن سالمت عمومی 

 0005/0 -33/5 01/0 -30/0 آگاهیذهن احساس تنهایی 

 0005/0 20/6 20/0 -30/0 اضطراب مرگ آگاهی ذهن

 013/0 -48/2 03/0 10/0 اضطراب مرگ احساس تنهایی 

 0005/0 52/14 27/0 -76/0 اضطراب مرگ هوش معنوی

 بودند.  داریمعنبه صورت مثبت و منفی  (P<01/0)آماری در سطح مدل  مستقیم یهمه مسیرها ،3شکل  طبق

 4جدول 

 ضرایب مسیر اثرهای مستقیم در مدل

 β t 2R P مسیر

 005/0 08/0 -11/5 -37/0 استرس ادراک شده  حس انسجام

 005/0 09/0 -62/4 -36/0 استرس ادراک شده  دلبستگی ایمن

 005/0 11/0 81/4 31/0 استرس ادراک شده  دلبستگی اجتنابی

 005/0 08/0 78/5 36/0 استرس ادراک شده  دلبستگی دوسوگرا

 005/0 22/0 31/6 38/0 هوش معنوی حس انسجام 

 005/0 06/0 66/3 21/0 هوش معنوی  دلبستگی ایمن

 005/0 03/0 -54/3 -27/0 هوش معنوی  دلبستگی اجتنابی

 005/0 01/0 -36/4 -24/0 هوش معنوی  دلبستگی دوسوگرا

 005/0 11/0 -71/3 -31/0 استرس ادراک شده هوش معنوی 

 دارمعنیتمام روابط مستقیم مدل  4جدول  طبق
مستقیم حس انسجام و  برای بررسی مسیرهای غیرهستند. 

دستور هوش معنوی از  گریدلبستگی با میانجیهای سبک
 است. مشخص 5نتایج در جدول  .شداسترپ استفاده  بوت

 5جدول 
 هوش معنوی یانجیگریبا م شدهاسترس ادراک اب های دلبستگیحس انسجام و سبک غیرمستقیم مسیرهای یلتحل

 حد باال حد پایین داریسطح معنی مقدار مسیر

 378/0 329/0 008/0 271/0 شدهاسترس ادراک    هوش معنوی    حس انسجام

 316/0 254/0 027/0 240/0 شدهاسترس ادراک   هوش معنوی  دلبستگی ایمن 

 278/0 167/0 019/0 195/0 شدهاسترس ادراک  هوش معنوی  دلبستگی اجتنابی

 197/0 123/0 021/0 165/0 شدهاسترس ادراک  هوش معنوی  دلبستگی دوسوگرا 

ارائه شده است،  5نتایج آزمون بوت استرپ در جدول 
داری به دست آمده سطح اطمینان برای سطوح معنی

(05/0P<) 5000گیری مجدد بوت استرپ و تعداد نمونه 
دهد که نقش میانجی هوش نتایج جدول نشان میاست. 
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معنوی در روابط بین حس انسجام، دلبستگی ایمن، اجتنابی 
و دوسوگرا با استرس ادراک شده در سالمندان در سطح 

(05/0P<) دار است. معنی 

 گیریبحث و نتیجه
شده در این مطالعه با هدف مدل یابی رابطه استرس ادراک

های دلبستگی )ایمن، اجتنابی، دوسوگرا( سالمندان با سبک
م با نقش میانجی هوش معنوی انجام شد. و حس انسجا

نشان داد که  یمعادالت ساختار تحلیل حاصل از یجنتا
در نمونه مورد  یاز برازش مناسب ین مطالعهمدل مفروض ا

ها نشان دادند که متغیرهای یافته. است مطالعه برخوردار
های دلبستگی و هوش معنوی با حس انسجام، سبک

شده در سالمندان رابطه مستقیم و معنادار استرس ادراک
داشتند. مشخص شد هر سه نوع سبک دلبستگی ایمن، 
اجتنابی و دوسوگرا از طریق هوش معنوی با استرس 

ند. همچنین شده در سالمندان رابطه غیرمستقیم داشتادراک
مشخص شد حس انسجام از طریق هوش معنوی با 

شده در سالمندان رابطه غیرمستقیم داشت. استرس ادراک
بدین ترتیب هر چهار فرضیه مطالعه تأیید شد. 

توان گفت سبک دلبستگی ایمن و یگر میدعبارتبه
طور حس انسجام از طریق هوش معنوی با کاهش ینهم

که یدرحالدان همراه است. شده در سالمناسترس ادراک
ی دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا هر دو از طریق هاسبک

شده در سالمندان هوش معنوی با افزایش استرس ادراک
مستقیم با این نتایج  طوربهیی که هاپژوهشهمراه است. 

توان این همسو باشد یافت نشد، اما مطالعاتی هستند که می
ازجمله ویجکون و همکاران نتیجه را از آنها استنتاج کرد 

فینی و فیتزجرالد  (،2020چرنیاک و همکاران )(، 2017)
(، هاشمی و عینی 2022ی و همکاران )مؤمن(، 2022)
و  یبارن (،2020اباربانل و همکاران ) -(، ایندور1398)

و  یاکسوچزن (،2021دیمکا و همکاران ) (،2020) همکاران
 (.2020) فر و همکاراناش(، 2020استروچالسکا )

 شدههای دلبستگی و استرس ادراکسبک

چند  ی بهدلبستگ یهنظر باورند که ینابر ( 2017) نگ و هو
 یینو تب یبرای بررس هاهینظر یناز قدرتمندتر یکی یلدل

 یهاست. نخست: نظر مربوط به مقابله با استرس یممفاه
فرد  یافتگی و سازش یریپذبیمقدار آس تواندیم یدلبستگ

 ینیبشیپ یانیرا به گونه شا یزندگ رویدادهای نسبت به
 یباور است که نظام رفتاری دلبستگ ینبر ابالبی  کند. دوم:

 تواندیم و شودفعال می یماریبه هنگام استرس و ب

مشارکت  یا،پو یندهایدر فرا یزشینظام انگ یکعنوان به
 یمن،ا یدلبستگ بالبی فعال داشته باشد. بر اساس نظر

یستگی مقابله با استرس، احساس ارزش و شا یهامهارت
 یتاضطراب را کاهش و ظرف ؛کندیم یترا تقو شخصی

یامد پ وی دهد. به نظرمی یشسازش با استرس را افزا
در فرد است و  یمنیاحساس ا یجادا یمن،ا یدلبستگ فرآیند

و وحشت در فرد  یجاد ترسا یمن،های ناایدلبستگ یامدپ
 نقش گی ایمن. سبک دلبست(1982)پارکز و هیند،  است

ابتال به  از ترس کاهش ادراک استرس و در مهمی
و باعث کاهش  دارد شناختیروان های جسمانی وبیماری

در برابر  های روانی و فیزیولوژیکیاسترس و واکنش
شود )چرنیاک و همکاران، یدکننده میهای تهدموقعیت

(. بر اساس نظریه 2022؛ فینی و فیتزجرالد، 2020
 در روابط خود یمن،ا یافراد با سبک دلبستگدلبستگی بالبی 

 دارند، یاجتماع یتبه حما ییباال یدسترس جهیو درنت پایدار
مطلوب هستند و  یمیخودتنظ یبوده و دارا خودباور

خود  یماریو فعال در ادراک ب یاپو ینقش دارای جهیدرنت
 یزو دوسوگرا ن یاجتناب یمنهای ناابا سبک . افرادِهستند

در  یبخود، به ترت یجاناته یمدر تنظ مشکل واسطهبه
 میلیمشکل داشته و ب یاجتماع یتحما و ارتباط یبرقرار

و آشفته  یشانپر یزدر مورد همه چ اغلب افراد ینهستند. ا
زا مانند های استرسمورد موقعیت ی درمنف یبوده و باورها

و ادراک نامطلوب  استرس زیادتر جهیدارند و درنت یماریب
)چرنیاک و همکاران،  خواهند داشتیماری در مورد ب

2020.) 
 شدهحس انسجام و استرس ادراک

 یزاعوامل استرس أثیرمانع تتواند می حس انسجام باال
فر و همکاران، ا)ش شود افرادسالمت  بیماری کرونا بر

گفت حس انسجام  توانیمیافته  ینا ییندر تب(. 2020
داده  یشرا افزا استرسو مؤثرتر  بهتر به کنترل یلتما قوی

در  ین، اآوردیرا به همراه م ی باالتریشخص یستیو بهز
 یریپذبیموجب آس ضعیفانسجام  حس است که یحال

 (.2021)دیمکا و همکاران، شود می استرس در برابر یشترب

 یکداشتن  یرا برا زندگی یطمح باال انسجام افراد با حس
 ندینمایمعنادار و مناسب درک و کنترل م یا عملرفتار 

 یآنتونووسک یهبر اساس نظر(. 2020ن، فر و همکارااش)
که چرا  کرد تبیین توانیحس انسجام م یقاز طر( 1993)

و  بگذراند از استرس را از سر ییحد باال تواندیم یفرد
 یافته، و رشد یدر افراد با حس انسجام قو .سالم بماند
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 مرتب، جامع، یشناخت یهااطالعات مربوط به مؤلفه
 و یتصادف ،دهیدبیو روشن بوده و مغشوش، آس ساختارمند

 که حس انسجام یسالمندان ،رونی. ازایستن ریناپذانعطاف
 مورد مواجهه آنها در یهادارند، انتظار دارند محرک قوی
 حداقل در زمان مواجهه یاباشند  ینیبشیقابل پ آینده

 از منطقیواضح و  یزا، رفتاراسترس یدادرو یکبا  ناگهانی
استرس  شود شدتمسئله باعث می یننشان دهند. هم خود

 یک ی که. فردیابدکرونا در آنها کاهش  در برابر بیماری
 است صفات یافتهدر او پرورش  یحس انسجام قو

 منجر به سازد کهاز خود ظاهر می زایسالمت شخصیتی
 شود.می یرفتار یهاحوزه یدر برخ یو سازگار ینیبخوش
 و ینیبشیقادر به درک، پ یبا حس انسجام قو افراد

 هستند و از یرونیو ب درونی یزاهااسترس یدهسازمان
 کنندیمقابله با استرس استفاده م یموجود برا منابع

 (.1993 ی،)آنتونووسک
 شدههوش معنوی و استرس ادراک

افرادی که هوش معنوی زیادتری دارند، به شیوه 
زا برخورد کرده، ی با موانع و مشکالت استرسترمناسب

و به زندگی خود  کنندیمی زندگی را بهتر تحمل هایسخت
در (. 2017)ویجکون و همکاران،  دهندیمپویایی و حرکت 

 یمعنو شکرد که هو یانب ینچن توانیم یافته ینا یینتب
مسئله  ینشود که امی شناخت عاطفه و ینباعث تعادل ب

شود. می استرس با نوبه خود منجر به کنش سازگارانهبه
 راهبردهای از یشترباال، ب یافراد با هوی معنو ینهمچن
 استفاده استرسمنظور مواجهه با به مدار مسئله یامقابله

 تبعبهدر اکثر موارد منجر به کاهش استرس و که  ندینمایم
حل مشکل  تینها درهای جسمانی و آن کاهش واکنش

 یصفرد را در تشخ ی،معنو هوش .گرددیم زیآمتیموفق
توانا  ینهای معدر موقعیت نادرست درست و ینتفاوت ب

 برای شدهبرگرفته از مطالعات انجام یجبر اساس نتا. کندیم
 هوش توانیشناختی در سالمندان مروان یستیبهبود بهز

 استرس و یشآنان را افزا یکنش یریپذو انعطاف یمعنو
 (.2020، و همکاران یبارن) شده آنان را کاهش دادادراک

داشته  زندگی و هدف در یکه احساس معنادار یافراد
 یدو ام ندیآیم کنار یطبا شرا یشترباشند، در زمان بحران ب
را  ی کمتریروان یسازد تا آشفتگبه خدا آنها را قادر می

هنگام (. 2021مارتینز و همکاران، -یند )برمگونماتجربه 
 یمعنا یجادبا ا معنوی روبرو شدن با استرس، هوش

 یدیجد یطشرا ایجاد دهد تا بابه فرد امکان می یشخص

 یهدف یامعنا  باشد، کنندهآور و نگراناگر استرس یکه حت
 ینشود و به ا ید سازگارجد یطو بتواند با شرا یابدرا در آن ب

آن را  یمنف تأثیرهای دهد و ییرزا را تغعامل استرس یقطر
شود که می ی موجبواقع هوش معنو کاهش دهد. در

نگاه کند،  مسائل به یشتریو عطوفت ب یمتانسان با مال
باشد و  داشته حلراه یافتن یبرا یشتریتالش ب

 ،الکسمی را بهتر تحمل کند )رخا و یزندگ یهایسخت
به خود  یدجد ینشب یجادبا ا یمعنو ین هوشبنابرا. (2008
ادراک باعث کاهش  تواندینفس م به اعتماد یشو افزا

 .گردد در سالمنداناسترس 
های دلبستگی و حس انسجام، هوش معنوی و سبک

 شدهاسترس ادراک

توان نتیجه گرفت که هوش ی قبلی میهابخشبر اساس 
دلبستگی ایمن هستند  معنوی باال در سالمندانی که دارای

شود بیشتر بتوانند در برابر استرس ناشی از موجب می
بیماری کرونا مقاومت کنند. در مقابل، هوش معنوی پایین 

شود در سالمندان با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا باعث می
کمتر بتوانند در برابر استرس ناشی از بیماری کرونا مقاومت 

هوش معنوی  توان گفتمی نمایند. در تبیین این یافته
سالمت  یانساز وار یبخش هر دوهمراه با دلبستگی ایمن 

 یردو متغ ینو تعامل ا کنندیمیین را تبسالمندان  یروان
 رویدادهای مقابله با  ی سازگاری وبرا یمنبع مهم

 باهوش. دلبستگی ایمن توأم است زای زندگیاسترس
افراد خاص  ی باقو یوندهایپ یجادا دهندهنشانمعنوی باال 

نقش مهمی  انسان زندگیدر  یعامل اساسعنوان یک و به
یشتر نفس ببا اعتمادبهی زندگی همراه هاچالشدر مدیریت 

سالمند بهتر فرد  جهینت درو معنادار کردن تجارب دارد. 
 یهاو افراد در حوزه یرونب محیط طور مؤثر بابه تواندیم

نی و فیتزجرالد، )فی باشد داشته تعامل یمختلف زندگ
(. افراد با دلبستگی ایمن بر این باورند که اگر احتمااًل 2022

ی از آنها مراقبت خوببهبه بیماری مبتال شوند اطرافیان 
ی بهداشتی و با کمک هادستورالعمل، با رعایت کنندیم

گرفتن از اعتقادات معنوی و امید و توکل بر خداوند بیماری 
بنابراین کمتر دچار استرس  .را پشت سر می گدارند

، به ی و دوسوگرااجتناب یافراد با سبک دلبستگ. اما شوندیم
 یکه بر مبنا یکارکرد یدرون یالگوها ی ازبرخوردار یلدل

همواره  گرفته،شکل زیآمتعارضپایین و  سطح تعامل
کارهای خود را کمتر با اصول اخالقی و معنوی پیوند 

ی و امید به خدا در آنها ، احساس معنا در زندگدهندیم
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افزایش ادراک استرس به  یلتما جهینت دریابد کاهش می
از  برخورداری عدم یلدارند و به دل ناشی از بیماری کرونا

 یبرقرار یل بهو عدم تما یفرد ینمناسب ب یهامهارت
روابط انسانی و عاطفی با دیگران و همچنین تمایل به انکار 

در مدیریت ، تجربیات منفیعواطف و به حداقل رساندن 
یق تشو. کنندیمزا کمتر موفق عمل رویدادهای استرس

 اعتقاد دارند و انجام اعمال یایشکه به دعا و ن سالمندانی
 محسوب هااسترسکاهش از عوامل مؤثر در  یکی مذهبی

است  ی چندبعدیانسان موجود یکپارچه، یدگاهشود. از دمی
کسب  در قرار دارد و ابعاد یندر مرکز ا یکه بعد معنو

 دارد. ییبسزا یرتأث یسالمت
، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد حس تینها در

گری هوش معنوی انسجام در افراد سالمند همراه با میانجی
 رسدیمشده همراه است. به نظر با کاهش استرس ادراک

وجود هوش معنوی به نیرومندی اثرات مثبت حس انسجام 
شده در برابر بیماری کرونا در جهت کاهش استرس ادراک

( نشان داد 2015و پیمنتا )مبولت ها. پژوهش واندیافزایم
تعامل هوش معنوی و حس انسجام هردو در افزایش 
سالمت روان و کاهش استرس تأثیر دارد و تعامل بین این 

کند فرد رویدادهای منفی زندگی را تجربه میدو، وقتی 
یابد. زمانی فرد سالمند به درک روشنی از افزایش می

که بر اساس  رسدیمداشتن حس انسجام در خود 
ی ناشی از هوش معنوی بتواند رویدادهای زندگی هاافتیدر

را درک و بر اساس آن مدیریت و مسائل را حل کند. 
س انسجام، قابل مدیریت ی حهامؤلفهیکی از  ازآنجاکه

بودن مسائل است، وقتی سالمند بتواند با کمک هوش 
معنوی باالی خود رویدادهای منفی و منابع استرس تجارب 

ی که اغلبهکه  رسدیمزندگی را تبیین کند به این احساس 
با استرس دارد درونی شده است.  کنار آمدنبرای کنترل و 

تواند ش معنوی میبنابراین، حس انسجام با افزایش هو
شده ناشی از عنوان یک حائل در برابر استرس ادراکبه

 بیماری کرونا در سالمندان نقش اساسی داشته باشد.
رو بود. روبه یزهای نپژوهش حاضر با محدودیت

و  یخود گزارش ده یبودن، استفاده از ابزارها یمقطع
 ینشهر سنندج ازجمله ا سالمندانمحدود بودن نمونه به 

شود مشابه مطالعه می یشنهادپ روینبود. ازا هایتحدودم
دیگر انجام گردد و  یهاشهرها، با نمونه یرحاضر در سا

شود.  یسهپژوهش حاضر مقا هاییافتهآن با  یهایافته
اطالعات  یآورجمع یگرد یهاشود از روشمی یشنهادپ

 یها( و مشاهده و روشیخانوادگ ی،همچون مصاحبه )فرد
تر و استفاده شود تا اطالعات کامل یفیپژوهش ک

شود در می یشنهادپ ین. همچنیدبه دست آ ترییقدق
 نیبشیپ یرهایمتغ یهااسینقش خرده مق ی،مطالعات بعد

 هوش) یانجی( و مهای دلبستگیسبک)حس انسجام و 
 شده به بیماریاسترس ادراک یعل یابی( در مدل معنوی

با  ییهاپژوهش یراحشود. ط یبررس سالمندانکرونا در 
همچون  یت،شخص یهاحوزه یگردر د نیبشیپ یرهایمتغ

و واردکردن  یتشخص یکل یهاو سازه یادینصفات بن
 یرهایعنوان متغبه یکو دموگراف یتیهو یرهایمتغ
در  یمعادالت ساختار یابیبا روش مدل کنندهلیتعد

 توانیحاضر، م پژوهشبا اهداف هماهنگ با  ییهاپژوهش
حوزه در  ینا پژوهشگران یبرا یادینبن یهاشنهادیازجمله پ
 باشد. یآت یهاپژوهش
 گزاریسپاس

از تمام کسانی که پژوهشگر را در اجرای پژوهش یاری 
کننده در پژوهش، شرکتمحترم سالمندان  ژهیودادند به

 .شودقدردانی می

 منابع
 م.، م یزی،پار ییصفوراو س.،  یزی،پار ییل.، صفورا ی،باقر

به کرونا بر اساس  یانمبتال یآوربینی تابپیش (.1399)
و شفقت به  یهوش معنو ی،مذهب یسبک مقابله ید،ام

  .1-10(، 4)5فصلنامه قرآن و طب،  خود.

 رابطه (.1391) .پورسید، س م و ، م.،شهنی ییالق ، ن.،بهروزی
 با اجتماعی حمایت و شدهادراک استرس ،گراییکمال

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد  .تحصیلی فرسودگی
  .83-102 ،(20)5 ،فرهنگ

بینی رضایت از (. پیش1396. )، فحسام پور و.، ، اجعفری
شناختی زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان

-103 ،(1)12 ،نشریه علمی پژوهشی سالمند در سالمندان.
90. 

(. 1389ج. ) ی،ب.، و احمد ،این یمیع.، حک یادت،م.، س یب،رق
 در (SISRI-24)ینگ ک یهوش معنو یاسمق اعتباریابی

ی مجله دستاوردهادانشگاه اصفهان.  دانشجویان
 .141-164(، 1)17شناختی، روان

 ر.، م ی،عابدو ، .م یجانی،، آذربا.م ی،کالنتر .،م ،شرکت
هوش  یزانبر م یآموزش هوش معنو یاثربخش (.1399)

 یاضطراب و افسردگ ،شناختیروانیستی بهز ی،معنو
 19، شناختیعلوم روان یپژوهش یفصلنامه علم. یاندانشجو

(88) ،483-493. 
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(. نقش نشخوار فکری، 1399و بشر پور، س. ) .،عزیزی آرام، س
ی به استرس در ریپذواکنشتنظیم شناختی هیجان و 

( در 19 –ی اضطراب بیماری کرونا )کووید نیبشیپ
 .9-18(، 9)3، فصلنامه مدیریت پرستاریپرستاران. 

 رابطه هوش(. 1398ع. ) ی،پ.، و سنگان ی،م.، عسگر ی،عسکر
 با یکنش یریپذشده و انعطافاسترس ادراک معنوی،

ی، روان پرستار یهنشرشناختی سالمندان. روان بهزیستی
7(3 ،)15-21. 

 شدهادراک استرس(. 1398عینی، س.، هاشمی، ز.، و تقوی، ر. )
 یراهبردها ،یمعنو یستیبهز بینیشپ نقش: سالمندان

-34(، 2)4نشریه سالمندشناسی، . انسجام حس و یامقابله
25. 

ین رابطه ب(. 1399ب. ) ی مقدم،ح،. و نسائ ی،م،. محقق ی،فرهاد
 :یاندانشجو یشخص ینبا مشکالت ب یدلبستگ هایسبک
ی، راز یمجله علوم پزشک. یجانیهوش ه یانجیم نقش

27(1 ،)84-73. 
(. مدل علی اضطراب ویروس 1400نریمانی، م.، و عینی، س. )

و حس  شدهادراککرونا در سالمندان بر اساس تنیدگی 
 مجله . شدهادراکانسجام: نقش میانجی حمایت اجتماعی 

 .13-27(، 1)7، پیری شناسیروان

شده در ادراک (. استرس1398)س.  ینی،ز،. و ع ی،هاشم
 یسرسخت ی وخود دلسوز ی،هوش معنو نقش سالمندان:

 .289-299(، 4)5 یری،پ شناسیروان مجلهشناختی. روان
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