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Abstract
Since the corona epidemic, various studies
have examined the psychological and
physical effects of this disease and have
considered several factors involved in the
occurrence, increase and decrease of
psychological distress resulting from this
epidemic. The aim of this study was to
investigate the relationship between coping
schemes with stress, virtues in action and
resilience with psychological distress during
the corona epidemic. 200 students (137
women and 63 men) between the ages of 2040 were randomly selected and responded
online to questionnaires of the Coping
Schemas with Stress (CSI-R), Virtues in
Action (VIA), Connor and Davidson's
Resilience (CD-RISC) and Kessler's
psychological distress (K-10). Findings
showed that the mediating role of resilience
in the relationship between coping schemes
with stress and psychological distress is
significant. Relationships between coping
schemas with stress with virtues in action
were also significant. The relationship
between virtues in action with psychological
distress was not significant. The results of the
study indicate that in periods of stress and
crisis, such as the Corona epidemic, programs
based on promoting resilience is preferred in
reducing the level of psychological distress
than Programs to change coping schemas
with stress and programs to promote positive
virtues.
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• مقدمه
از جمله مسائل چالش برانگیزی که طی دو سال گذشته انسانها را درگیر خود کرده است بیماری کرونا است .از دسامبر سال ،2019
بیماری کرونا ویروس (کووید 19-و جهشهای متنوع آن) به صورت خیلی سریع شروع به گسترش در همه کشورهای جهان کرد .سه
ماه بعد ،سازمان بهداشت جهانی ،کووید 19-را یک بیماری همهگیر اعالم کرد .این حالت اورژانسی ،برای خدمات عمومی و بهداشت
روانی به وضعیتی بیسابقه تبدیل شد (چن و همکاران 2020،؛ وو و مک گوگان )2020،و سبب شد سازمان بهداشت جهانی ،وضعیت
اضطراری سالمت اعالم کند و کشورها اقداماتی سراسری جهت کنترل شرایط انجام دهند (الی و همکاران .)2020 ،زندگی در چنین
شرایطی غیر از سالمت جسمی ،سالمت روانشناختی افراد را تهدید کرد .در همین مدت کوتاه مطالعات انجام شده میزان باالیی از مسائل
و مشکالت روانشناختی از جمله پرخاشگری ،افسردگی ،استرس ناشی از احتمال سرایت بیماری و اضطراب حاصل از قرنطینه شدن و
در نتیجه پریشانی روانشناختی ( )psychological distressرا در بین افراد گزارش دادند (برای مثال پژوهشهای بلندون و همکاران،
2004؛ بروکس و همکاران2020 ،؛ راجرز و همکاران2020 ،؛ روبین و وسلی2020 ،؛ ونگ و همکاران 2020،؛ الهاو 2020 ،را مالحظه
نمایید).
پریشانی روانشناختی در دوره همهگیری یک بیماری ،نگرانی رو به گسترشی است که تأثیرات منفی بر جای میگذارد ،اما با وجود
اینکه آسیبهای حاصل از آن برجسته و قابل مالحظه میباشد ،اغلب نادیده گرفته میشود زیرا اولویت سازمانهای بهداشتی و دولتها
در درجه اول جلوگیری از مرگ افراد است (اوسورنیو .)2020،زمانی که تا حدودی همهگیری کنترل میشود و تعداد مرگ و میرهای
ناشی از بیماری کم میشود ،آسیب و پریشانی روانشناختی بیش از بیش نمایان میشود .با اینکه تعاریف متعددی برای پریشانی
روانشناختی ارائه شده است ،همه آنها درون مایه مشترکی دارند .پریشانی روانشناختی وضعیت ناراحت کننده هیجانی و عاطفی منحصر
به فردی است که فرد در مواقع پاسخ به عامل استرسزای خاص یا سایر عوامل دشوار تجربه میکند و منجر به آسیب دیدن او به
صورت موقت یا دایم میشود (ریدنر2004 ،؛ مارگودرمر و همکاران .)2019 ،این سازه نوعی اختالل واکنشی است که توسط حوادث
محیطی یا موقعیتهای آسیبزا مانند بیماری و یا مرگ عزیزان در فرد ایجاد شود (هورویتس2007 ،؛ لینکلن و همکاران2011 ،؛ ساتو
و همکاران )2018 ،و از طریق مجموعهای از مؤلفههای منفی مانند افسردگی ،اضطراب ،ترس ،خشم ،اختالل در عملکرد و مشکالت
رفتاری و سازگاری بروز میکند (دراپائو و همکاران2012 ،؛ هلدن و همکاران2010 ،؛ برودی و همکاران2015 ،؛ توال و همکاران،
 .)2015مدل مقابله همخوان با منبع (consonant coping؛ ونگ و همکاران ،)2006 ،مدل فضایل در عمل (values in action؛
پترسون و سلیگمن ،)2004 ،و مدل تابآوری (resilience؛ ریچاردسون و همکاران1990 ،؛ کونور و دیویدسون )2003 ،سه مدل
رایجی هستند که در مطالعات قبلی به عنوان مدلهای تبیینی پریشانی روانشناختی مطرح شدهاند.
در مدل مقابله همخوان با منبع بیان میشود که سبک مقابله بایست خالقانه و متناسب با موقعیت ،منابع شخصی ،نوع چالشها و
مسائل موجود است .شیوهای که این مدل برای مقابله افراد در نظر میگیرد از طریق استفاده و بهره جستن از الگوها و طرحوارههای
مقابلهای است .طرحوارههای مقابله با استرس ساختارهای شناختی با ثباتی هستند که در طول زندگی و در حین رویایی با چالشها
شکل میگیرند و فرد در خالل آنها از طریق تعمیم تجارب گذشته به موقعیتهای جدید ،در جهت سازگاری و انطباق با شرایط مختلف
پیش میرود (ونگ و همکاران .)2006 ،طرحوارههای مقابله با استرس  9مورد شامل طرحوارههای ابزاری یا موقعیتی (situational؛
فرد با این طرحواره هنگام مواجهه با استرس ابتدا سعی در تغییر موقعیت و شرایط دارد) ،طرحواره اصالح خود (self-restructuring؛
فرد در مقابل چالشهای موجود سعی در تغییر شناخت و نگرش خود دارد) ،طرحواره ابراز فعاالنه هیجانی (active emotional؛ این
طرحواره بیانگر واکنش هیجانی و بروز هیجانات در برابر استرس میباشد) ،طرحواره انفعال هیجانی (passive emotional؛ این
طرحواره بیانگر سرکوب هیجانات میباشد) ،طرحواره معنادهی ( )meaningو طرحواره پذیرش (( )acceptanceفرد با این طرحوارهها
سعی در معنابخشی به امور و پذیرش آنها به عنوان بخشی از زندگی دارد) ،طرحواره مذهبی (religious؛ در این طرحواره استفاده از
باور دینی و گرایش به دعا مشاهده میشود) ،طرحواره دریافت حمایت اجتماعی (social support؛ این طرحواره یاری گرفتن از
دیگران هنگام مواجهه با استرس و شرایط چالش برانگیز است) و طرحواره کاهش تنش (tension reduction؛ در این طرحواره فرد با
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انجام فعالیتهایی مثل ورزش ،ذهن خود را از تمرکز بر تنشی که در آن لحظه با آن مواجه است باز داشته و به موضوع دیگری معطوف
میکند) است .با توجه به ماهیت این طرحوارهها میتوان انتظار داشت طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی ارتباط
داشته باشند (ونگ و همکاران.)2006 ،
مطالعات حوزه روانشناسی مثبت نشان داده است که فضایل در عمل یکی دیگر از مکانیزمهای روانشناختی است که میتواند با
پریشانی روانشناختی مرتبط باشد (کازالی و همکاران2021،؛ بالنکا و همکاران2018 ،؛ دوان2016 ،؛ دلکمن و اردم .)2013 ،به اعتقاد
مک کالوق و اشنایدر ( )2000که فضیلت ،فرآیند روانشناختی است که فرد را قادر میسازد به طور مداوم به گونهای فکر و عمل کند
که به نفع خود و جامعه باشد .پترسون و سلیگمن ( )2004شش فضیلت را عنوان کردهاند .فضیلت شجاعت (به معنای نیرومندی هیجانی
است که اراده و ایستادگی در مقابل مشکالت جهت رسیدن به اهداف را شامل میشود) ،فضیلت عدالت (بیانگر نیرومندی مدنی که
زمینهساز زندگی اجتماعی سالم است) ،فضیلت انسانیت (نیرومندی بین فردی که روابط اجتماعی معنادار را تقویت میکند) ،فضیلت
اعتدال (نیرومندی را در برمیگیرد که از افراط و تفریط جلوگیری میکند) ،فضیلت خرد (نیرومندی شناختی است که به معنی کسب و
استفاده از دانش است) و فضیلت تعالی (نیرومندی که موجب ارتباط با هستی بزرگتر و ایجاد معنی در زندگی میشود (همان) .برخی
مطالعات از نقش فضایل در عمل در کاهش پریشانی روانشناختی حمایت کردهاند (گاندر و همکاران2020،؛ فریدلین و همکاران2017 ،؛
لئون توپولو و تریلیوا.)2012 ،
مدل تابآوری به قابلیتهای روانشناختی و هیجانی محافظت کننده فرد در مقابل استرسها ،چالشها و موقعیتهای آسیبزا اشاره
دارد (رونن و همکاران .)2016 ،تابآوری میتواند بر افزایش تحمل پریشانی اثر مثبتی داشته باشد (نیال و همکاران .)2016 ،اکثر
تعاریف ،تابآوری را شامل غلبه بر استرس یا مقاومت و تحمل نسبی در برابر خطرات محیطی میدانند (باووس و جفی .)2013 ،به
اعتقاد ماستن ( )2001تابآوری بعد از وقوع شرایط ناخوشایند و تهدیدآمیز خود را نشان میدهد .هنگامی که تابآوری در حال بروز
یافتن است ،نتایج ناخوشایندی که محیط فراهم میکند ،اصالح شده ،کاهش یافته و از بین میرود و در نتیجه سالمت روان محافظت
میشود (توگاد و همکاران2004 ،؛ فریبرگ و همکاران.)2006 ،
اغلب نظریهپردازان بر تعامل عوامل روانشناختی در افزایش یا کاهش پریشانی روانشناختی تأکید دارند و بیان میکنند که رسیدن به
تبیینهای قویتر و دقیقتر از پریشانی روانشناختی مستلزم بررسی تعامل عوامل روانشناختی در مقایسه با بررسی یک عامل به تنهایی
است (ویند و کومپرو .)2012 ،پژوهشها نشان میدهد فضایل مثبت با تابآوری رابطه مثبت (دمیرچی و همکاران2019 ،؛ مارتینز-
مارتی و همکاران2017 ،؛ هاچینستون و همکاران )2010 ،و با پریشانی روانشناختی رابطه معکوس دارد (کازالی و همکاران2021،؛
فریدلین و همکاران2017 ،؛ دوان2016 ،؛ دیساباتو و همکاران .)2014 ،برخی پژوهشها به صورت کلی نشان داده است طرحوارههای
ناسازگار روی تابآوری اثر گذارند (کی فیتز2013 ،؛ فریدلین و همکاران )2017 ،اما با جستجو در پیشینه پژوهش در دسترس ،یافته
صریحی در خصوص طرحوارههای مقابله با استرس بهدست نیامد .برخی پژوهشها نیز از نقش تابآوری به عنوان مکانیسم مرتبط
کننده طرحوارههای ناسازگار با برخی عالیم اختالالت روانی حکایت کرده است (مک دانل .)2018 ،با توجه به محدودیت متغیرهای
بررسی شده در پژوهشهای پیشین ،در پژوهش حاضر تعامل عوامل مطرح شده در سه نظریه مهم مرتبط با پریشانی روانشناختی مد
نظر قرار گرفت .از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی
در دوره همهگیری کرونا و بررسی نقش میانجی تابآوری در این ارتباط است.

• روش
طرح پژوهش از نوع همبستگی و بر اساس مدل معادالت ساختاری است .جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
بودند که در فاصله اسفند ماه  1399لغایت خرداد ماه  1400از اپلیکیشنهای واتساَپ یا تلگرام استفاده میکردند و در یکی از کانالهای
مجازی دانشگاه خوارزمی (شامل سیمای خوارزمی ،باشگاه خبرنگاران ،آموزش آنالین ،خوارزمی توییت ،کانون فرهنگی ،رسانه آنالین،
امور فرهنگی و کارآفرینی خوارزمی و  )...عضو بودند.
از آنجا که در این پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شد ،برای تعیین حجم نمونه بر اساس تاپاچنیک و فیدل ( )2007که
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برای حداقل حجم نمونه فرمول  n≥50+8mرا توصیه میکنند ،عمل شد .در این فرمول  nحداقل نمونه مورد نیاز و  mتعداد متغیرهای
پیشبین است .با توجه به متغیرهای پیشبین و زیر مقیاسهای آنها ( 17زیر مقیاس) حداقل نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر  186نفر
هستند که در نهایت  200نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شد .با هماهنگی مدیران کانالهای مجازی دانشگاه خوارزمی ،لینک سیاههها
همراه با توضیحی درباره اهداف پژوهش و تأکید بر محرمانه بودن پاسخهای شرکتکنندگان ،در گروهها و کانالهای موجود و در
دسترس توزیع شد و شرکتکنندگان به صورت آنالین به سیاههها پاسخ دادند .پاسخهای  137زن و  63مرد (میانگین سنی  25/3و
انحراف استاندار  )4/2وارد تحلیل نهایی شد.

• ابزارها
الف .سیاهه طرحوارههاي مقابله با استرس ) :Coping Schemas Inventory-Revised (CSI-Rتوسط ونگ و همکاران
( )2006تهیه شده است و دارای  72ماده در قالب  9طرحواره مقابله با استرس (شامل طرحوارههای موقعیتی ،بازسازی خود ،ابراز
هیجانی فعال ،انفعال هیجانی ،معنایابی ،پذیرش ،مذهبی ،حمایت اجتماعی و کاهش تنش) است که در مقیاس لیکرت  5گزینهای از یک
(هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاری میشوند .آلفای کرونباخ برای  9خرده مقیاس به ترتیب ،0/98 ،0/85 ،0/77 ،0/87 ،0/92 ،0/85 ،0/88
 0/72و  0/87گزارش شده است و ضریب اعتبار آزمون -بازآزمون خرده مقیاسها نیز در دامنه  0/69تا  0/94بهدست آمده است (ونگ
و همکاران .)2006 ،فراهانی و خانی پور ( )1395ساختار عاملی این سیاهه را در ایران بررسی کردند و نشان دادند مدل شش عاملی در
تحلیل اکتشافی و تأییدی مناسبترین برازش را با دادهها دارد .بنابراین نسخه ایرانی سیاهه ،طرحوارههای مقابله مذهبی ،موقعیتی ،انفعال
هیجانی ،پذیرش ،حمایت اجتماعی و ابراز هیجانی فعال را شامل میشود .در پژوهش فراهانی و خانی پور ضرایب همسانی درونی برای
این شش خرده مقیاس بین  0/65تا  0/84گزارش شد .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای  6خرده مقیاس به ترتیب،0/80 ،0/84 ،
 0/65 ،0/72 ،0/83و  0/68و برای کل سؤاالت  0/87بهدست آمد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ نسخه ایرانی  0/64به دست آمد.
ب .سیاهه فضایل در عمل ) :Values in Action Inventory (VIAتوسط پترسون و سلیگمن ( )2004ساخته شد که دارای
 240ماده در قالب  6فضیلت (شامل فضیلتهای خرد ،انسانیت ،شجاعت ،عدالت ،میانهروی ،تعالی) است .به دلیل طوالنی بودن نسخه
اصلی ،نسخه کوتاه ساخته شد که شامل  72ماده است و در مقیاس لیکرت  7درجهای از ( 1بسیار شدید بر عکس من) تا ( 7بسیار
شدید شبیه من) نمرهگذاری میشود .در پژوهش پترسون و سلیگمن ،فرم کوتاه از ثبات درونی مطلوب  0/79و ثبات بیرونی 0/83
برخوردار است .قربانی و همکاران ( )1394آلفای کرونباخ فرم کوتاه را  0/93گزارش کرد و روایی سازه آن را با تحلیل عاملی اکتشافی
تأیید نمود .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ مقیاس  0/71بهدست آمد.
ج .مقیاس تابآوري کونور و دیویدسون ) :Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISCتوسط کونور و دیویدسون
( )2003طراحی شد که  25سؤال در قالب  5خرده مقیاس (شامل تحمل عاطفه منفی ،تصور از شایستگی فردی ،تأثیرات معنوی ،پذیرش
مثبت تغییر و روابط ایمن ،کنترل و اعتماد به غرایز فردی) دارد و در مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 1کامالً نادرست) تا ( 5کامالً درست)
نمرهگذاری میشود .کونور و دیویدسون آلفای کرونباخ مقیاس را  0/78و روایی آن را  0/73گزارش دادند .محمدی ( )1384ضریب
آلفای کرونباخ مقیاس را  0/93نشان داد و روایی آن را در نمونه ایرانی تأیید کرد .آلفای کرونباخ مقیاس در پژوهش حاضر  0/68به
دست آمد.
د .مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر ) :Kessler Psychological Distress Scale (K-10کسلر و همکاران ( )2002این
مقیاس را در دو فرم  6و  10سؤالی تنظیم کردند .در این مقیاس وضعیت روانشناختی افراد را در طول یک ماه اخیر بررسی میشود.
فرمها در مقیاس لیکرت  5گزینهای از صفر (هرگز) تا ( 4تمام اوقات) نمرهگذاری میشود .در پژوهش کسلر و همکاران ،ساختار عاملی
و روایی محتوایی مقیاس تأیید شد و اندازه آلفای کرونباخ مقیاس برای فرم  6مادهای  0/89و برای فرم  10مادهای  0/91بهدست آمد.
این مقیاس در ایران توسط یعقوبی ( )1394بررسی شد .اندازه آلفای کرونباخ برای دو فرم  6و  10مادهای  0/93و  0/90بهدست آمد و
روایی محتوایی و صوری و مالکی مقیاس نیز را در حد مناسب و قابل قبول گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر از فرم  10مادهای
استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ این فرم  0/79بهدست آمد.
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• یافتهها
اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آنها در جدول  1آمده است.
جدول  .1.میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
خرده مقیاس

M

SD

مقابله مذهبی

36/93

8/75

مقابله موقعیتی

31/08

5/72

مقابله انفعال هیجانی

30/99

9/20

مقابله حمایت اجتماعی

15/48

3/87

مقابله پذیرش

18/16

3/65

مقابله هیجانی فعال

13/42

3/40

نمره کل

146/07

17/79

خرد

57/71

8/28

شجاعت

48/41

7/18

انسانیت

35/90

5/73

عدالت

35/76

5/45

میانهروی

47/47

7/23

تعالی

58/64

9/38

نمره کل

283/90

39/18

تابآوری

تصور از شایستگی فردی
تحمل عاطفه منفی
پذیرش مثبت تغییر
کنترل
تأثیرات معنوی
نمره کل

28/92
23/60
18/24
10/76
7/58
89/11

5/47
4/46
3/34
2/52
2/02
15/08

پریشانی روانشناختی

نمره کل

16/41

8/97

متغیر

طرحوارههای مقابله با استرس

فضایل در عمل

در جدول  2ضرایب همبستگی متغیرها و در جدول  3شاخصهای برازش مدل پژوهش گزارش شده است .بر اساس نتایج بهدست
آمده ،مدل برازش نسبتاً مطلوبی دارد.
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

1

2

 .1طرحوارهها
 .2فضایل
 .3تابآوری
 .4پریشانی روانشناختی

1
**0/398
**0/435
-0/109

1
**0/550
**-0/291

4

3

1
**-0/496

1
**p<0/05* ،p<0/01

جدول  .3شاخصهاي برازش مدل
x²

P

x²/ df

GFI

RMSEA

RFI

CFI

TLI

IFI

NFI

PNFI

PCFI

626/18

0/001

1/99

0/814

0/071

0/843

0/924

0/915

0/924

0/859

0/769

0/826

اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها در جدول  4آمده است .بر اساس نتایج ،طرحوارههای مقابله با استرس با میزان  0/95به صورت
معنادار تابآوری را پیشبینی میکند اما نمیتواند پریشانی روانشناختی را پیشبینی نماید .فضایل در عمل نمیتواند تابآوری و پریشانی
روانشناختی را پیشبینی کند .تابآوری با میزان  -0/663میتواند به صورت معنادار پریشانی روانشناختی را پیشبینی نماید .یافتهها
نشان میدهد رابطه طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی کامالً وابسته به تابآوری است و تابآوری در این رابطه
نقش واسطهای کامل دارد .مدل ساختاری پژوهش نیز در شکل  1آمده است.
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جدول  .3میزان و سطح معناداري اثرات مستقیم و غیرمستقیم
اثر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

مسیر

Beta

B

S. E

t

P

طرحوارهها روی پریشانی روانشناختی
فضایل روی پریشانی روانشناختی
طرحوارهها روی تابآوری
فضایل روی تابآوری
تابآوری روی پریشانی روانشناختی
طرحوارهها روی پریشانی روانشناختی از طریق تابآوری
فضایل روی پریشانی روانشناختی از طریق تابآوری

0/119
-0/029
0/950
-0/095
-0/663
-0/630
0/063

0/031
-0/004
0/957
-0/048
-0/172
-

0/073
0/015
0/187
0/052
0/058
-

0/427
-0/251
5/12
-0/913
-2/97
-

0/669
0/802
0/001
0/361
0/003
0/047
0/532

ف .میانهروی

ف .تعالی

ف .عدالت

ف .انسانیت

ف .شجاعت

فعال

فعال

فعال

فعال
0/85

0/90

0/88

0/87

ف .خرد
0/89

0/90

ط.هیجان فعال

فضایل در عمل

0/50

ط .پذیرش

0/72
0/57

ط .حمایت
طرحواره مقابله با
استرس

0/34

ط .انفعال
-0/41

ط .موقعیتی

-0/03
0/78

0/12

0/95

ط .مذهبی
0/42

-0/09

پریشانی روانشناختی

0/48

تأثیرات معنوی
0/83

کنترل

-0/66
0/80

تابآوری

پذیرش تغییر
0/83

تحمل عاطفه
0/91

تصور

شکل  .1مدل ساختاري طرحوارههاي مقابله با استرس ،فضایل در عمل ،تابآوري و پریشانی روانشناختی
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• بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل با واسطه تابآوری با پریشانی روانشناختی
انجام شد .یافته پژوهش مبنی بر نقش میانجی تابآوری در رابطه بین طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی همسو با
یافتههای ونگ و همکاران ( )2006و ونگ ( )1993هستند .در تبیین این یافته میتوان گفت که در مدل همخوان با منبع (ونگ و
همکاران )2006 ،بیان می شود برای اینکه فرد مقابله مؤثر با محیط داشته باشد ،باید منابع مختلفی در اختیار داشته باشد و از این منابع
به صورت بجا و مناسب استفاده کند در غیر این صورت نمیتواند با شرایط دشوار مقابله کرده و از خود حفاظت کند .همچنین فرد در
مقابله با چالشها و استرسها باید به صورت خالقانه عمل کرده و ضمن استفاده مناسب از منابع ،از ابتکار خود نیز برای غلبه و چیره
شدن هر چه مؤثرتر بر شرایط استفاده نماید .همخوانی راهکار انتخاب شده با مسأله و چالش ایجاد شده نیز مهم است .بنابراین به نظر
میرسد که فرد از طریق ارزیابی دقیق محیط ،شناسایی منابع ممکن ،به کار بستن خالقیت و در نهایت استفاده از مناسبترین طرحواره
میتواند عملکرد خود را در مقابل محیط بهبود ببخشد .بهبود در واکنش نسبت به محیط نیز فرآیند پویای تابآوری را تقویت میکند،
چرا که هر چه واکنش فرد در مقابل چالشها و موقعیتهای مختلف سازگارانهتر باشد ،توان تحمل و تابآوری در موقعیتهای سخت
بیشتر خواهد بود.
عدم رابطه مستقیم و معنادار بین طرحوارههای مقابله با استرس با پریشانی روانشناختی ممکن است مرتبط با وضعیت اجتماعی
اقتصادی افراد در دوره همهگیری کرونا باشد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر داشتن طرحوارههای مقابله با استرس چه سالم چه غیر سالم
به تنهایی اثری روی پریشانی ندارد و در این زمینه عامل تعیینکننده ویژگیها و فرآیندهای مرتبط با تابآوری است.
یافته دیگر مطالعه از عدم رابطه معنادار بین فضایل در عمل با تابآوری و پریشانی روانشناختی خبر میدهد که ناهمسو با پژوهش-
های دمیرچی و همکاران ( ،)2019چریف و همکاران ( ،)2020ورم والد ( ،)2020اناالکشمی ( ،)2020کازالی و همکاران (،)2021
فریدلین و همکاران ( )2017و دیساباتو و همکاران ( )2014است .پترسون و سلیگمن ( )2004بیان میکنند که برای تجربه اثرات مثبت
روانشناختی فضایل در عمل ،توجه به چند عامل مهم است .آنها این عوامل را فرهنگ ،آگاهی از فضایل درونی خود ،سطوح مختلف
فضایل و استفاده از فضایل درونی خود در طول زندگی و موقعیتهای مختلف میدانند .از آنجایی که پژوهش حاضر در زمینه فرهنگ
ایرانی که از خرده فرهنگها و قومیتهای مختلفی بهرهمند است انجام شده ،احتمال دارد که تفاوتهای فرهنگی بین افراد شرکتکننده
در نتایج پژوهش حاضر دخیل بوده باشند .نکته مهم دیگر این است که یک فضیلت ممکن است به فرد در جهت شکوفایی کمک کند
اما لزوماً تحقق یافتن بهزیستی روانشناختی و شکوفایی در فرد را به صورت جامع و کامل تضمین نمیکند ،به عبارت دیگر یک فضیلت،
یک بخش از احساس بهزیستی روانشناختی و شکوفایی را تشکیل میدهد ،نه همه ابعاد آن را .به اعتقاد پیترسون و سلیگمن ( )2004در
نظر گرفتن پویایی تعامالت بین فرد و محیط که هر کدام ویژگیهای خاص و منحصر به خود را دارا هستند ،برای رسیدن به نتایجی به
مراتب مؤثرتر و کارآمدتر مهم به نظر میرسد .فرد و محیط پیوسته در حال تعامل هستند .پس عالوه بر ویژگیهای فرد ،ویژگیهای
خاص هر محیط نیز در این تعامل دو سویه دارای اهمیت است .پژوهش حاضر در دوره همهگیری کرونا انجام شد .موقعیت حاصل از
کرونا همسو با انواع موقعیتهای دیگر دارای ویژگیهای شناخته و ناشناختهای است که هر کدام از این ویژگیها به تنهایی میتواند در
نتایج حاصل از پژوهش دخیل باشد.
عالوه بر این فضیلتها و نیرومندیهای شخصیتی الزاماً در همه موقعیتها خود را نشان نمیدهند ،بلکه بروز هرکدام از فضیلتها
و نیرومندیها وابسته به موقعیتهای خاص ممکن است تغییر کند ،برای مثال یک فرد ممکن است تنها در مواقعی که نیاز به تصمیمهای
دشوار باشد ذهنیت باز و خالقانه خود را بروز دهد .بنابراین در استفاده از فضیلتها ،قصد و تصمیم فرد مهم است ،چرا که برای به
دست آوردن نتایج هر چه مطلوبتر ،فرد باید شناختی از فضیلتهای درونی خود داشته باشد و در مواقع مورد نیاز فضیلتها و
نیرومندیهای خود را با خالقیت خویش به گونهای که متناسب با فرهنگ آن جامعه باشد بهکار گیرد (همان) .به جز وجود داشتن
فضایل در فرد ،استفاده کردن از این فضایل نیز حائز اهمیت است .به عقیده ژانگ و چن ( )2018اگر فرد از پس موقعیتهای دشوار
برنیاید ،لزوماً دلیل بر نبود فضایل در فرد نیست ،بلکه میتواند به دلیل بهره نبردن از فضایل موجود باشد .بنابراین برای اینکه فضایل در
عمل نقش مثبت و محافظتی خود را اعمال کنند ،باید هم وجود داشته باشند و هم فرد از آنها استفاده کند .میزان سطوح فضیلتها نیز
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مهم است .پروپر و همکاران ( )2012نشان دادند که این نیرومندیها از یک سو قابل تقویت بوده و از سوی دیگر نیز با تقویت خویش
نتایج روانشناختی مثبت را بهبود میبخشند .از این رو در افراد با سطوح پایین فضیلتها در مقایسه با افرادی که فضیلتها را در سطوح
باالتری دارند ،نتایج روانشناختی کمتر مؤثرتری در موقعیتهای چالش برانگیز تجربه میشود .البته پژوهشهای آینده میتوانند در
شرایط طبیعیتر و در دوره خروج از همهگیری کرونا این مطالعه را تکرار و نشان دهند آیا واقعاً فضایل در عمل در حالتهای طبیعی
هم اثری بر پریشانی روانشناختی ندارد؟.
دیگر نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده همبستگی مثبت میان طرحوارههای مقابله با استرس و فضایل در عمل است .برخورداری
از سطوح باالی فضایل در عمل سازگاری روانشناختی و فیزیولوژیکی به مراتب باالتری را در رابطه با استرسها و دشواریها در پی
دارد (لی و همکاران .)2017 ،فضایل درونی افراد عامل بسیار تعیینکنندهای در نحوه کنار آمدن و تقابل با مشکالت و مسائل است
(پترسون و سلیگمن .)2004 ،رویارویی با سختیهای متعدد و عبور موفقیتآمیز از آنها عالوه بر این که نمایانگر برخورداری از سطوح
باالی فضایل در عمل است نقش مؤثری نیز در نحوه شکلگیری و استفاده از طرحوارههای مقابله با استرس ایفا میکند (ونگ و همکاران،
 .)2006به عبارت دیگر فضایل در عمل و طرحوارههای مقابله با استرس فرد میتوانند تقویتکننده یکدیگر باشند .برای اینکه تالشهای
فرد در جهت استفاده مؤثر از طرحوارههای مقابلهای نتیجه بخش باشد ،نیازمند ارزیابی صحیح موقعیت ،شناسایی منابع موجود و استفاده
از طرحواره مقابلهای مناسب است ،از سوی دیگر فضایل در عمل جزئی از منابع درونی فرد به شمار میروند .بنابراین اگر فضیلت
درونی شناخته و مورد استفاده قرار گیرد ،با توجه به ویژگیها مثبت خود میتواند فرد را در مراحلی که برای نتیجهبخش بودن طرحوارهها
مهم شمرده میشوند یاری دهد و زمینه یک مقابله مؤثر را فراهم کند (ژانگ و چن.)2018 ،
استفاده از ابزار خودگزارشی ،اجرای آنالین سیاههها ،نمونهگیری در دسترس و محدود کردن آن به دانشگاه خوارزمی (که اکثر افراد
شرکتکننده نیز دانشجو بودند) از محدودیتهای پژوهش حاضر هستند و پیشنهاد میشود ارتباط متغیرها در نمونههای دیگر و باالخص
در زمان خروج از همهگیری کرونا سنجیده شود.
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افزایش آسیبهای روانشناختی شد .آمار سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که بیش از  25درصد از افراد در مقابله و پاسخ به
بیماری کرونا تنیدگی روانشناختی با سطوح متوسط تا شدید را تجربه کردهاند .متخصصان سالمت این آمار را محافظهکارانه و درصد
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