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Abstract

هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی راهبردهای توانمندسازی روانشناختی
فردی در رابطه با مدیریت ویروس فراگیر کرونا  2019بود .روش پژوهش
از نظر هدف ،بنیادی -کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،اسنادی
بوده که به روشهای مرور سیستماتیک و فراترکیب نزدیک است .محیط
پژوهش شامل منابع دست اول در زمینه راهبردهای توانمندسازی
روانشناختی افراد در برابر شیوع بیماریهای تنفسی -ریوی و از شیوه
اشباع نظری دادهها برای انتخاب نمونه استفاده بهعمل آمد .مالک ورود
به پژوهش ،شامل کلیه مقاالتی بود که از مضمونهای توانمندسازی
روانشناختی برخوردار بودند و مالک خروج ،مقاالت از پژوهش دربرنداشتن
مضمونهای توانمندسازی روانشناختی ،دربرنداشتن مضمونهای ناشی از
نگرانیهای بیماریهای واگیردار ،انتشار مقاله کمتر از سال  2005بوده است.
با مراجعه به منابع در دسترس دست اول و جستوجو در پایگاههای
اینترنتی مختلف ،تمامی اطالعات در دسترس مرتبط و مربوط به
توانمندسازی روانشناختی افراد در برابر بیماریهای واگیردار مثل کرونا
ویروس  2019یا سایر بیمارهایی قابل انتقال در گستره زمانی  2005تا
 2020انتخاب شدند .تحلیل دادهها به شیوه تحلیل مضمون صورت
پذیرفته است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  NVIVOنسخه 10
انجام شده است .بهطور کلی نتایج پژوهش نشان داد ،راهبردهای
توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا
 2019شامل پنج کُد انتخابی (خودمراقبتی ،تغییر و بهبود نگرش ،تسلط
بر خود ،به اشتراکگذاری دانش و اطالعات ،رعایت مسائل بهداشتی)،
 14کُد محوری و  78کُد باز بودهاند.
واژههای کلیدی :خودمراقبتی ،تغییر و بهبود نگرش ،تسلط بر خود ،به
اشتراکگذاری دانش و اطالعات ،کووید  ،19توانمندسازی

The purpose of this study was to identify psychological
empowerment strategies to cope with challenges
during the COVID-19 pandemic through a systemic
review of the related literature. The inclusion criteria
for the reviewed sources were relevance of the topic
and the date of publication. Therefore, the sources
published since 2005 to 2020 were included. The data
collected up to the point of saturation from sources
addressing the strategies for psychological
empowerment to cope with challenges associated with
respiratory diseases. The data was analyzed using the
content analysis method. Data analysis method was
performed using NVIVO software version 10. The
results showed that the strategies for psychological
empowerment for managing the pandemic challenges
included five primary themes. The 5 primary themes
emerged from the results were: self-care, attitude
change and improvement, self-mastery, knowledge
sharing, and keeping to healthy routine. Moreover, 78
open codes emerged from the analysis.
Keywords: Self-Care, Attitude Change, Self-Mastery,
Knowledge Sharing, COVID-19, Empowerment
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مقدمه
دخل و تصرف بشر در طبیعت ،منجر به بینظمی و پدیدار شدن مشکالت عدیدهای شده که توسعه ویروس مرگبار
کرونا از جمله آنهاست که آسیبهای ناشی از آن جهان را دامنگیر خود کرده است؛ چنانکه طبق گزارشها و اخبار
منتشر شده در سطح جهان ،اکثر کشورها را درگیر خود کرده و این تا حدی است که زندگی مردم دنیا را در همه ابعاد
با محدودیتها و نیز خطرات جدی روبهرو کرده است .براساس مطالعات (هازل )2020 ،شیوع ویروس کرونا 2019
که از همان خانواده ویروسهای تنفسی حاد و شدید سارس 1و مرس 2بوده که بهترتیب در سالهای  2003و 2019
از کشور چین شیوع پیدا کرده ،افراد را دچار عصبیت و نگرانی کرده است .بنابراین ،انتشار این ویروس خطرساز در
گستره جهان ،باعث شده که وضعیت روحی و روانی افراد تحتالشعاع این مسئله قرار گرفته تا حدی که آنها را
دچار حدودی از اضطراب ،تنش ،ترس و نگرانی کرده است و این برهمریختگی روانشناختی افراد ،زندگی روزمره
آنها را دچار وقفه کرده است .بهعبارتی ،باعث شده تا حرکت افراد در زندگی روزمره همراه با نگرانیهای زیادی
شود؛ حتی موجبات وسواس فکری بسیاری را فراهم کرده است ،بهگونهای که هر فردی با کوچکترین سرماخوردگی،
سرفه و عطسه ،سخت دچار تشویش و ترس میشود .این تشویش و دلنگرانی در سطح کالنشهرهای جهان،
بهدلیل تردد در آن بیشتر مشاهده میشود .گرچه گمانهزنیهای ناشی از شیوع گستردهتر این ویروس ،موجی از
نگرانی و اضطراب را به جامعه و افراد تحمیل کرده است؛ اما بااینحال ،باید دیدگاه مثبتی به این اتقاق پیشآمده
داشت .باید دانست که میزان کشندگی کرونا ویروس جدید  2تا  3درصد است که در اواخر سال  2019میالدی در
چین شناخته شد نیز ،بهنام اِن کرونا یا نیوکرونا نام گرفته است ،در صورتی که میزان کشندگی سارس  10درصد و
مرس  30درصد بوده است (کوهن.)2020،
ازطرفدیگر ،میزان شیوع سارس  ،1/2میزان شیوع مرس  1/4و میزان شیوع نیوکرونا یا همین کرونای جدید
 3/6تا  5درصد است .برخالف پایین بودن خطر کشندگی ویروس کرونای جدید؛ اما بهدلیل شیوع آن در گستره
جوامع بشری ،نگرانیهایی را بهلحاظ روانشناختی برای آنها فراهم کرده است .اضطراب ،ترس ،دلهره ،تشویش،
وسواس و از این قبیل موارد ،مشکالت روحی و روانی ناشی از پدیده نوظهور ویروس کرونای  19است .عدم توجه
به چنین مشکالت روانشناختی ،موجب آن میشود که عالوه بر مختل شدن زندگی روزمره افراد ،بیمارهای جسمانی
دیگری در پی بهمریختگی وضعیت روحی و روانی در افراد پدیدار شود؛ چنان که بخشی از بیمارهایی که افراد به
آنها مبتال میشوند از نوع بیماریهای روانتنی مثل اضطراب بیشازحد است که منجر به بیماری فشار خون
میشود .ازاینرو ،بهنظر میرسد که توانمندسازی روانشناختی فردی ،راهبردی مؤثر برای مدیریت ویروس کرونای
 19است .توانمندسازی ،به این معناست که به افراد کمک شود تا احساس اعتمادبهنفس خود را بهبود بخشند ،بر
ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند و در افراد ،شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزههای درونی آنها را برای انجام
دادن وظیفه بسیج نمود (اورعییزدانی .)1381 ،توانمندسازی روانشناختی ،برای اولین بار توسط توماس و ولتهوس
( )1990مطرح شده و شامل چهار بُعد است -1 :معناداری (داشتن احساس با ارزش بودن)؛  -2شایستگی (احساس
1. sars
2. mers
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خودکارآمدی در انجام فعالیت شغلی)؛  -3خودمختاری (احساس استقالل داشتن استقالل در فعالیتهای شغلی) و
 -4اثرگذاری (درک افراد از توانایی در اثرگذاشتن بر راهبردهای حرفهای ،اجرا و نتایج آن) است .توانمندسازی
روانشناختی فردی ،موجب میشود که از طریق احساس باارزش بودن و شایستگی همواره برای سالمتی خود
از اقدامات پیشگیرانه استفاده کند (علیزادهاقدام ،کوهی و قلیزاده .)1395 ،داشتن نگرش مثبت ،عامل مهمی در
بهبود مشکالت روانشناختی است .نگرش مثبت ،خوشبینی و تفکر مثبت ،بهعنوان یکی از زیرطبقات اصلی رویکرد
روانشناسی مثبت است که در طی یک دهه اخیر ،جایگاه ویژهای را در حوزه روانشناسی تحول ،روانشناسی
خانواده و بهداشت روان بهخود اختصاص داده است .از نظر پیترسون ( )2000خوشبینی یا تفکر مثبت ،به
جهتگیری اشاره دارد که در آن معموالً پیامدهای مثبت موردانتظار هستند .بهبیانی دیگر ،خوشبینی یا تفکر
مثبت ،متمایل به اتخاذ امیدوارانهترین دیدگاه است .افراد خوشبین ،مشکلگشا هستند و نقشههایی برای
فعالیت طراحی کرده و سپس طبق آن عمل میکنند که این خود ،موجب میشود فرد در حل مسائل و مشکالت
در زندگی موفقتر عمل کند و در مقابل مسائل و مشکالت ،حالت انفعالی بهخود نگیرد و نسبت به دیگران
نگرش مثبت بیشتری داشته باشد (پورسردار ،پورسردار ،پناهنده ،سنگری و عبدیزرین .)1392 ،تسلط بر خود،
عامل مهم دیگری برای بهبود وضعیت روانشناختی فردی است .تسلط بر خود ،بهمعنای توانایی کنترل خود در
تمامی وضعیتها و حرکت آگاهانه بهسمت اهداف تعیینشده خود را دارد .یک فرد «مسلط بر خود» ،اهداف
خود را بهخوبی میشناسد و از نظم و انضباط کامل فردی موردنیاز برای انجام فعالیتهای آگاهانه و متمرکز
برای طی مسیر موفقیت برخوردار است .روانشناسان ،ذهنآگاهی را روشی مؤثر برای تسلط بر خود تلقی
میکنند (رینولدز .)2010 ،ذهنآگاهی ،این امکان را میدهد که به کمک آن ،فرد از افکار و احساسات خویش
آگاه شود و بهزیستی خود را اعتال بخشد .پاریش ( ،)2010ذهنآگاهی را روشی توصیف میکند که با آن فرد
بر خود تسلط مییابد .مطالعات پون و همکاران ( )2006اثرات ایمنی بدن بر فعالیتهای ضدویروسی بالقوه :یک
مطالعه خودکنترلی ،نشان داد اثرات سیستم ایمنی مفید برای جلوگیری از عفونتهای ویروسی از جمله سارس حائز
اهمیت است و نیز ،توانمندسازی روانشناختی فردی ،با به اشتراکگذاری دانش و اطالعات افراد با یکدیگر در رابطه
است .چنان که مطالعات قلیپور ،صمدی میارکالیی و صمدی میارکالیی ( )1394نشان داد ،توانمندسازی
روانشناختی و ابعاد به اشتراکگذاری دانش ،رابطه معناداری با هم دارند .مطالعات فیض ،دهقانی سلطانی و
فارسیزاده ( ،)2019نشان دادند به اشتراکگذاری دانش ،بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثرگذار است .به
اشتراکگذاری دانش ،منجر به تسهیم دانش میان افراد شده که در نتیجه ،میزان آگاهی و دانش افراد بدین روش
بهبود مییابد .براساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی ( ،)2020پیشگیری از ابتال به ویروس کووید 19-با مالحظات
بهداشتی در رابطه است؛ بهنحوی که در صورتی که افراد مسائل بهداشتی را رعایت کنند ،احتمال ابتال به کووید-
 19نزد آنها کاهش مییابد .بنابراین ،با وجود دغدغه گسترش ویروس کرونا و ایجاد نگرانیهایی در افراد ،مسئله
اصلی پژوهش حاضر ،این است که الگوی تفسیری راهبردهای توانمندسازی روانشناختی شهروندان در رابطه با
مدیریت ویروس فراگیر کرونا کدامند؟
نتایج پژوهش (الی ،شو ،کو ،تانگ و هاسو )2020 ،نشان داد ،با انتشار ویروس کووید 19-چالشها و
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دغدغههایی برای افراد بهوجود آمده است .یکی از توصیههای سازمان بهداشت جهانی ( )2020در رابطه با ویروس
کرونای نوپدید  ،2019کمک به حفظ روحیه بیمار و تأمین بهداشت روانی اوست؛ بنابراین برایناساس ،توانمندسازی
روانشناختی فردی در برابر شیوع ویروس کووید 19-از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یکی از ابعاد توانمندسازی روانشناختی بهمنظور پیشگیری از ابتال به بیمارهای عفونی و تنفسی ،خودمراقبتی
است .مطالعات (فتوکیان ،شاهبولقی ،فالحی -خوشبخت و پورحبیب )2017 ،نشان داد ،بهجای داشتن اضطراب و از
دست دادن روحیه فردی ،میتوان از داشتن سیک سیستم بهداشتی درست و کنترل وضعیت محیط زندگی استفاده
کرد .نتایج پژوهش (زو و همکاران )2019 ،نشان داد ،در صورتی که افراد از خودشان بهطور جدی مراقبت نمایند،
جای نگرانی به جهت ابتال به ویروس کرونای  2019وجود ندارد .براساس توصیههای (سازمان بهداشت جهانی،
 )2020توجه به رعایت مسائل بهداشتی برای پیشگیری از ابتالی به ویروس کرونای  2019الزم است .خودمراقبتی،
موجب تقویت سیستم ایمنی بدن فرد میشود .بنابر مطالعات (کالدر)2013 ،؛ مالچ ،دیلو و کویین ()2020؛ مرکز کنترل
و پیشگیری بیماریها ( )2015بهبود نگرش افراد در رابطه با ویروس کووید 19-با توانمندسازی روانشناختی آنها
در رابطه است و بدینمعناست که بهبود نگرش ،موجب برطرف شدن ترس و تشویشهای بیجا و بیدلیل شده و
ازاینرو ،آرامش برای افراد برای انجام زندگی روزمره فراهم میکند .بنابر مطالعات سلیگمن ،دوکورث و استین
( )2005توانمندسازی روانی ،با دیدگاه مثبتگرایی در رابطه است .مطالعات براو و همکاران ( )2015نشان داد ،یکی
از راهبردهای توانمندسازی روانی افراد به تهدید ویروس و بیماریهای واگیردار ،بهبود نگرش است .داشتن ادراک
درست و صحیح از ویروس کرونای  2019و نحوه کنترل آن ،موجب بهبود نگرش برای پیشگیری از ویروس کرونای
 2019است.
نتایج پژوهش گرینر ( ،)2020نشان داد ابتال به ویروس کرونا  ،2019شامل تمامی افراد نیست و نیز ،نگرانی
وجود ندارد؛ به شرطی که با درک درست از آن ،راهبردهای پیشگیری را بهکار بندند.
یکی از راهبردهای مؤثر برای توانمندسازی روانشناختی افراد تحت بحران ویروس کرونای  ،2019به
اشتراکگذاری دانش و اطالعات بهداشتی است که البته باید براساس منابع معتبر علمی با یکدیگر به تبادل اطالعات
اقدام کنند .در صورتی که در سایه به اشتراکگذاری دانش ،به تبادل اطالعات بیرویه و بیاساس اقدام کنند ،وضعیت
روحی و روانی آنها دچار بهمریختگی میشود (دفتر ملی پیشگیری و کنترل بیماریها و سالمت .)2020 ،مطالعات
جرنیگان ( )2020نشان داد باالبردن سطح اطالعات و دانش افراد ،موجب پیشگیری آنها از ابتالی ویروس یاد شده
میشود.
یکی دیگر از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی مؤثر در برابر ویروس کرونای جدید ،حفظ آرامش و تسلط
بر خود است .مطالعات خان و نوشاد ( )2020بیانگر دلهره و اضطراب و تشویش مردم جهان در برابر ویروس کرونای
 2019شده است .مطالعات لی ،یانگ ،دو و چیونگ ( ،)2020نشان داد خودکنترلی ،ارتباط بین شدت درک شده
بیماری کرونا  2019و مشکالت سالمت روان در بین مردم چین را تعدیل میکند.
یکی دیگر از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی مؤثر در برابر ویروس کرونای جدید ،مراعات مسائل بهداشتی
است .نتایج پژوهش هیمان ( )2008نشان داد ،با مراجعه به دفترچه راهنمای کنترل بیماریهای واگیردار ،میتوان
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مالحظات بهداشتی را مطالعه کرد و بدین شیوه از خطر ویروسهای واگیردار مصون شد .مطالعات اشنایدر و همکاران
( ،)2015نشان داد داشتن آگاهیهای بهداشتیهای بهطور مستمر برای تشخیص زودهنگام و اجرای اقدامات کنترل
عفونت موردنیاز است.

اهداف پژوهش
 شناسایی ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی روانشناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا  2019و -ارائه مدل مفهومی توانمندسازی روانشناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا .2019

روش

روش پژوهش از نظر هدف ،بنیادی -کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،اسنادی بوده که به روشهای
مرور سیستماتیک و فراترکیب نزدیک است .استفاده از روش فراترکیب ،مشابه فراتحلیل برای یکپارچهسازی
چندین مطالعه بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری استفاده میشود .فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است
که اطالعات و یافتههای مستخرج از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میکند .در
نتیجه ،نمونه موردنظر برای فراترکیب ،از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنها با سؤال پژوهش ساخته
میشود.
بهمنظور بهرهگیری از روش فراترکیب ،از روش هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو ( )2006استفاده شده
است .برای رسیدن به مدل مفهومی توانمندسازی روانشناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا
 2019هفت گام در این پژوهش طی شده است.
گام اول تنظیم سؤال پژوهش :در این مقاله سؤال پژوهش عبارت است از :ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی
روانشناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا  2019کدامند؟
گام دوم مرور ادبیات به شکل نظاممند :در این مرحله ،جستوجوی نظاممندی روی مقاالت و متون منتشر
شده در مجالت مختلف و سایتهای اینترنتی انجام شد .برحسب واژههای کلیدی (توانمندسازی ،روانشناختی
فردی ،کووید  ،)2019ویروس جدید ،،مدیریت ویروس ،جستوجو و بررسی در پایگاههای داده ،مجالت و
موتورهای جستوجوگر انجام شد.
گام سوم جستوجو و انتخاب متون مناسب :در ابتدای فرآیند جستوجو محقق مشخص میکند آیا متون
با سؤال پژوهش متناسب میباشد یا خیر و بهمنظور رسیدن به این هدف ،مجموعه مطالعات منتخب چندین بار
موردبازبینی قرار میگیرند و در هر مرحله مقاالت و متونی که با موضوع همخوانی ندارند ،حذف میشوند که
در  15مقاله براساس سازگاری با عنوان پژوهش انتخاب شدند.
گام چهارم استخراج اطالعات متون :در این گام باید اطالعات متون باقی مانده در فرآیند را بهصورت
خالصه جمعآوری شد .مالک ورود به پژوهش ،شامل کلیه مقاالتی بود که از مضمونهای توانمندسازی
روانشناختی برخوردار بودند و مالک خروج ،مقاالت از پژوهش دربرنداشتن مضمونهای توانمندسازی روانشناختی،
دربرنداشتن مضمونهای ناشی از نگرانیهای بیماریهای واگیردار ،انتشار مقاله کمتر از سال  2005بوده است.
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عناوین مقاالت ،نویسندگان آنها در جدول  1آمده است .با مراجعه به منابع در دسترس دست اول و جستوجو
در پایگاههای اینترنتی مختلف ،تمامی اطالعات در دسترس مرتبط و مربوط به توانمندسازی روانشناختی افراد
در برابر بیماریهای واگیردار مثل کرونا ویروس  2019یا سایر بیمارهایی قابل انتقال در گستره زمانی 2005
تا  2020با همکاری متخصصان ،انتخاب و فیشبرداری شد.
گام پنجم تجریهوتحلیل دادهها :در این مرحله کدهای استخراج شده بهصورت کُدهای باز ،محوری و
انتخابی دستهبندی شدند .ازاینرو ،براساس دستهبندی کدهای بهدست داده شده ،کُدها شامل پنج کُد انتخابی
(خودمراقبتی ،تغییر و بهبود نگرش ،تسلط بر خود ،به اشتراکگذاری دانش و اطالعات و رعایت مسائل
بهداشتی) 14 ،کُد محوری و  78کُد باز بودهاند .با مطالعه سطربهسطر مقاالت و منابع ،نخست کدگذاری توسط
پژوهشگر و سپس کُدگذاری مستقل توسط چند نفر از استادان فن انجام و نتایج این دو کدگذاری ،با یکدیگر
مقایسه شد و پس از آن ،در راستای اهداف ،فرآیند تهیه کُدهای باز ،کُدهای محوری و کُدهای انتخابی صورت
پذیرفت .بنابراین ،براساس تحلیل کُدهای مستخرجه ،مدل کیفی ترسیم شد .روایی پژوهش براساس
اعتبارپذیری (باورپذیری) صورت پذیرفته است و این بدینمعنا بوده که میزان اعتماد به واقعی بودن یافتهها
برای شرکتکنندگان تأمین شده است و اعتبار پژوهش براساس اطمینان صورت پذیرفته است ،بدینمعنا که
درجات بازیافت ،تکرارپذیری دادهها توسط سایر پژوهشگران مشخص شده و بررسی شده است (گوبا و لینکلن،
 .)1994توضیح بیشتر اینکه دادههای استخراج شده از مقاالت و مستندات علمی و همسوسازی دادهها در
اختیار سه نفر از استادان دارای مدرک دکتری روانشناسی قرار گرفت که پس از جرح و تعدیل کدها ،از کل
 127کدهای استخراج شده اولیه ،نهایتاً تعداد  78کد برای تحلیل و فراهمسازی شبکه مضامین انتخاب شد.
شیوه جمعآوری دادهها مراجعه به پایگاههای اینترنتی و بانکهای اطالعاتی علمی معتبر بوده است.
گام ششم کنترل کیفیت :محقق در این گام بهمنظور اطمینان از حفظ کیفیت در مطالعه خود ،به گامهای
قبل بازمیگردد تا از انجام صحیح آنها اطمینان پیدا کند .محققان در سرتاسر این پژوهش ،تالش کردهاند تا
با فراهم کردن توضیحات و توصیفات روشن ،مستدل و مستند گامهای اتخاذ شده را بردارند .در گام سوم نیز
برای حذف متون نامرتبط از رویهای روشن و نظاممند استفاده شده است که در جای خود توضیح داده شد .در
ضمن هر دو استراتژی جستوجوی الکترونیک و دستی برای پیدا کردن مقاالت و متون نمناسب بهکار برده
شده است.
گام هفتم ارائه نتایج :در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه میشوند.
تجزیه و
ارائه یافتهها

کنترل
کیفیت

تحلیل و
ترکیب
یافتههای
کیفی

استخراج
اطالعات
متون

جستوجو
انتخاب
متون
مناسب

مرور
ادبیات به
شکل
نظاممند

شکل  -1فرآیند هفت مرحلهای فراترکیب (سندلوسکی و باروسو)2006 ،

تنظیم
سؤال
پژوهش

جدول  -1مقاالت مستخرج موردمطالعه بهعنوان نمونه
عنوان پژوهش
بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در
بین شهروندان شهر تبریز
اختالل کرونا ویروس  :2019یک دیدگاه برگرفته از چین

محقق
علیزاده اقدام ،کوهی و قلی زاده

سال انتشار
1395

زو و همکاران

2019

توصیههای پیشگیری و کنترل موقت از عفونت برای بیماران بستری
مبتال بهکرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه ()MERS-CoV

مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای سازمان
بهداشت جهانی

2015

تغذیه سیستم ایمنی بدن

کالدر

2013

تأثیر خوش بینی (تفکر مثبت) بر سالمت روانی و رضایت از زندگی:
یک مدل روانشناختی از بهزیستی
روانشناختی مثبت در اقدامات بالینی
مکانیسمهای عملکرد در کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی

پورسردار و همکاران

1392

سلیگمن ،دوک ورث و استین
رینولدز

2005
2010

اثر کرونا ویروس بر جامعه جهانی

خان و نوشاد

2020

بروزرسانی اطالعات بهداشت عمومی در رابطه با شیوع شیوع
بیماری ویروس کرونای  2019در ایاالت متحده آمریکا

جرنیگان

2020

نتایج
خودمراقبتی با بهبود سالمت و توانمندسازی
روانشناختی در رابطه است
در صورتی که افراد از خودشان بهطور جدی مراقبت
نماید ،جای نگرانی برای آنها جهت ابتال به ویروس
کرونای  2019وجود ندارد
رعایت استانداردها برای محافظاتهای چشم ،دهان و
بینی موجب پیشگیری از بیمارهای عفونی و تنفسی
میشود
یک سیستم دفاعی خوب بدن که با تغذیه درست
فراهم شده باشد ،میتواند بدن را در برابر بیماریها
مصونیت بخشد
خوشبینی (تفکر مثبت) بر سالمت روانی و رضایت
از زندگی اثر معناداری دارد
توانمندسازی روانی ،با دیدگاه مثبتگرایی مرتبط است
ذهنآگاهی بهعنوان روشی مؤثر برای تسلط بر خود با
بهبود توانمندسازی روانشناختی مرتبط است
دلهره و اضطراب و تشویش مردم جهان در برابر
ویروس کرونای  2019شده است
باالبردن سطح اطالعات و دانش افراد ،موجب
پیشگیری آنها از ابتالی ویروس یاد شده میشود.

ابعاد
خودمراقبتی

بهبود نگرش

تسلط بر خود

به
اشتراکگذاری

محقق
فیض ،دهقانی سلطانی و فارسیزاده

سال انتشار
2019

عنوان پژوهش
تأثیر اشتراک دانش بر توانمندسازی روانی در آموزش عالی با
واسطه حافظه سازمانی
نقش تسهیم دانش ضمنی در روانشناختی توانمندسازی کارمندان

منوریان ،عسگری و حاجیلویی

2014

بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرهنگ اشتراکگذاری
دانش موردمطالعه :کارکنان زن اداره آموزشوپرورش استان مازندران،
مالحظات بهداشتی و کاهش دغدغههای روانشناختی

قلیپور ،صمدی میارکالیی و صمدی میارکالیی

1394

سازمان بهداشت جهانی

2000

ارزیابی بیماران تحت بررسی عفونت MERS-CoV

اشنایدر و همکاران

2015

دفترچه راهنمای کنترل بیماریهای واگیردار

هیمان

2008

نتایج
به اشتراکگذاری دانش با توانمندسازی روانشناختی
کارکنان رابطه معناداری دارد
تهسیم دانش ضمنی بر بهبود توانمندسازی
روانشناختی کارکنان اثر معناداری دارد.
توانمندسازی روانشناختی و ابعاد به اشتراکگذاری
دانش رابطه معناداری با هم دارند.
در صورتی که افراد مسائل بهداشتی را رعایت کنند،
احتمال ابتال به کرونا ویروس  19نزد آنها کاهش
مییابد
داشتن آگاهیهای بهداشتیهای بهطور مستمر برای
تشخیص زودهنگام و اجرای اقدامات کنترل عفونت
موردنیاز است
با مراجعه به دفترچه راهنمای کنترل بیماریهای
واگیردار ،میتوان مالحظات بهداشتی را مطالعه کرد و
بدین شیوه از خطر ویروسهای واگیردار مصون شد

ابعاد
دانش

مراعات
بهداشتی
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یافتهها

الف) توصیف جمعیت شناختی جامعه موردمطالعه
جامعه موردمطالعه در این پژوهش ،کلیه مقاالت بهدست داده شده در رابطه با مدیریت ویروس کووید  19و
توانمندسازی روانشناختی فردی است 15 .مقاله براساس مالکهای ورودی انتخاب شد .از این تعداد چهار
مقاله بین سالهای  2020تا  ،2016چهار مقاله بین سالهای  2011تا  ،2015پنج مقاله بین سالهای 2005
تا  ،2010دو مقاله بین سالهای  2000تا  2005بوده است.

ب) فرآیند تحلیل دادهها
جدول  -2کُدهای باز ،محوری و انتخابی راهبردهای توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه با
مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

کُدهای باز
رژیم غذایی بهمنظور دوری از گوشت قرمز و فرآوری شده
غذاهای سرخکردنی و فستفودها
دوری از مصرف نوشابه و نوشیدنیهای غیرطبیعی
گردو ،بادام و پسته از منابع غنی ویتامین E
مصرف منابع غذایی حاوی پروبیوتیکها ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
سبزیجات :مارچوبه ،سیر ،تره فرنگی و پیاز
مصرف منابع غذایی حاوی کربوهیدارتها :جو ،لوبیا ،جو دوسر ،چاودار ،گندم،
سیبزمینی و سیبزمینی شیرین
مصرف میوهها :سیب ،موز ،توتها ،مرکبات ،کیوی؛ چربیها :دانه کتان و دانه چیا
تنظیم ساعت خواب قبل از ساعت  10شب
در معرض هوای سرد قرار نگرفتن بهمنظور دوری از سرماخوردگی
گرفتن جلوی دهان هنگام عطسه یا سرفه
دست نکشیدن بهصورت و بینی و دهان
دستکش داشتن در هنگام خرید اجناس و کاالهای مایحتاج
شستوشو و ضدعفونی کردن مواد غذایی خام خریداری شده
کم کردن مصرف غذاهای رستورانی و خارج از منزل
عدم مصرف مواد غذایی حساسیتزا
شستوشوی میوههای خریداری شده
شتسوشوی مداوم دستها بالفاصله بعد از هر نوع تماس با اشیا و سطوح
تمیز کردن مداوم سطوح اطراف خود
تمیز و یا ضدعفونی کردن مداوم اشیایی که بهطور مستمر استفاده میشوند
استحمام کردن
تمیز و ضدعفونی کردن وسایل لوکس و تزیینی منزل
تمیز و ضدعفونی کردن مداوم محیط آشپزخانه
تمیز و ضدعفونی کردن مداوم سرویس بهداشتی

کُد محوری
تقویت سیستم ایمنی
بدن از طریق تغذیه

کُد انتخابی
خودمراقبتی

مدیریت رفتار فردی (مثل
گرفتن جلوی دهان
هنگام عطسه و سرفه)
بهداشت تغذیه

بهداشت فردی

بهداشت محیط زندگی

رعایت
بهداشتی

مسائل

254
ردیف
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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به اشتراکگذاری اطالعات در رابطه با درصد شیوع ویروس کرونای 2019
به اشتراکگذاری اطالعات در رابطه با مکانهای شیوع ویروس کرونای 2019
به اشتراکگذاری اطالعات در رابطه با سرعت شیوع ویروس کرونای 2019
به اشتراکگذاری اطالعات در رابطه با راههای انتقال ویروس کرونای 2019
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بحث و نتیجهگیری
از آنجایی که ویروس کرونا  2019از چین بهسرعت در سرتاسر کشورهای جهان از جمله کشور ایران منتشر شده
است ،از این جهت همه مردم دچار حدی از تشویش ،نگرانی ،دلهره و اضطراب شدهاند .این امر ،بیانگر آن است که
جدا از خظر ویروس کرونای  ،2019نگرانیهای و دغدغههای روانشناختی آن چه بسا اثرات ناخوشایندتری را بر
افراد گذاشته بهگونه ای که زندگی را برای آنها سختتر کرده است .ازاینرو ،پژوهش حاضر در پی کشف راهبردهای
توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا بوده است .در رابطه با هدف اول پژوهش
نتایج پژوهش نشان داد ،یکی از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا،
خودمراقبتی بوده است .نتایج پژوهش با مطالعات کالدر2013 ،؛ فتوکیان و همکاران2017 ،؛ زو و همکاران)2019 ،
همسو است .مطالعات آنها بیانگر آن بود که با رفتار خودمراقبتی ،افراد میتوانند بهراحتی به زندگی روزمره خود ادامه
داده و هیچ نوع نگرانی نداشته باشند .ترس ،برای کسانی است که مراقب خود نبوده و بدون مالحظه مانند روزهای
عادی رفتار میکنند .این در صورتی است که خودمراقبتی منجر به این میشود که فرد بهحدی از اطمینان قلبی برای
عدم ابتالی به ویروس و بیمارهای واگیردار دست یابد ،زیرا از طریق خودمراقبتی سعی میکند که از یکسو سیستم
ایمنی بدنی خود را با تغذیه مناسب تقویت کند که این امر ،باعث میشود که بدن او در برابر نفوذ ویروسها
مصون شده و ازسویدیگر ،رفتار خود را در محیطهای آلوده به ویروسها بهنحوی مدیریت نماید که خطر ابتال
بهکرونا ویروس و یا هر نوع بیماری واگیردار دیگری برای خود کاهش دهد .یکی از راهبردهای توانمندسازی
روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا ،تغییر و بهبود نگرش بوده است .نتایج پژوهش با مطالعات
سلیگمن ،دوکورث و استین ()2005؛ براو و همکاران ( )2015و گرینر ( )2020همسو است .مطالعات آنها نشان
داد ،با داشتن درک درستی از ویروس کرونای  2019و پاک کردن اطالعات ناصحیح از ذهن خود ،همه شک و
تردیدهای نگرانکننده در آنها برطرف شده و سبک رفتاری متناسبی را برای پیشگیری از ابتالی به این ویروس
خطرناک در پیش گیرند .بهبود نگرش نسبت به کرونا ویروس و سایر بیمارهای واگیردار و نحوه انتشار آنها در بین
افراد ،منجر به کاهش بسیاری از نگرانیهای روانشناختی مثل استرس ،اضطراب ،ترس و از این قبیل موارد میشود.
چنان که پیترسون ( )2000معتقد است که خوشبینی یا تفکر مثبت به فراهمسازی پیامدهای مثبت میشود
که در انتظارند؛ اما زمانی که بدیینی در افراد نسبت به امور مختلف مثل کرونا ویروس و سایر بیمارهای واگیردار
در حدی حاکم باشد که آنها منتظر پیامدهای ناگوار و ناخوشایندی از بابت آنها باشند ،این امر منجر به پدیدار
شدن انرژیهای منفی در افراد شده که خودبهخود خطر ابتالی به انواع بیماریها از جمله کرونا ویروس
(کووید )19-را افزایش میدهد .بهعبارتی ،با بهبود نگرش ،مثبتاندیشی در افراد توسعه مییابد که این منجر
به اعتمادبهنفس بیشتر میشود .ازاینرو ،برای بهبود نگرش و مثبتاندیشی ،بازسازی ادراکی راهبردی مهم
بهنظر میرسد و بازسازی ادراکی با گسترش اطالعات و دانش فردی میسر است
یکی از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا ،تسلط بر خود بوده
است .نتایج پژوهش با مطالعات خان و نوشاد 2020 ،همسو است .مطالعات آنها بیانگر این بود که تسلط افراد بر
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روحیه خود ،میتواند نگرانی آنها را برطرف سازد .چنان که با ضعیف شدن روحیه ،سیستم ایمنی بدن انسان ،ضعیف
میشود و این امر ،میزان احتمال ابتالی به بیماری و حتی ورود ویروس به بدن فرد را افزایش میدهد .روانشناسان،
ذهن آگاهی را راهبردی تأثیرگذار در جهت تسلط افراد بر خود تلقی میکنند رینولدز ( .)2010تسلط بر خود
بهمعنای توانایی کنترل خود در تمامی وضعیتها و حرکت آگاهانه بهسمت اهداف تعیین شده خود را دارد .تسلط
بر خود منجر به این میشود که افراد ،اهداف خود را بهخوبی شناخته و از نظم و انضباط کامل فردی موردنیاز
برای انجام فعالیتهای آگاهانه در مسیر موفقیت برخوردار شوند .ازاینرو ،از طریق تسلط بر خود ،افراد قادر
میشوند که بر نگرانیهای نشئت گرفته از شیوه کرونا ویروس  2019تسلط یافته تا حدی که آنها را به حداقل
کاهش دهند.
یکی از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا ،به اشتراکگذاری
دانش بوده است .نتایج پژوهش با مطالعات دفتر ملی پیشگیری و کنترل بیماریها و سالمت ()2020؛ فیض ،دهقانی
سلطانی و فارسیزاده ()2019؛ جرنیگان ( )2020همسو است .براساس توصیههایی که در دفترچه راهنمای پیشگیری
و کنترل بیماریهای واگیردار کشور چین آمده است ،به اشتراکگذاری اطالعات و دانش برای پیشگیری از
بیماریهای عفونی و تنفسی مؤثر است که البته در این دفترچه راهنما ،یادآوری شده که از تبادل اطالعات زیاد از
حد و گسترده پرهیز شود و فقط براساس منابع معتبر و رسانههای قابلاعتماد اطالعرسانی شود .به اشتراکگذاری
دانش ،منجر به گسترش اطالعات در میان افراد در رابطه با نحوه شیوه و خطر ابتالی کرونا ویروس  2019میشود.
بدینطریق ،افراد با رهنمودهای الزم برای پیشگیری از ابتال بیشازپیش آشنا شده و این امر ،راهبردی مؤثر برای
کاهش نگرانی روانشناختی در افراد میشود .تجربه نشان داده است که همیشه بیشتر نگرانی روانشناختی در افراد
بهدلیل کمبود دانش و آگاهی پدیدار میشود و این در حالی است که با افزایش دانش ،بسیاری از دغدغهها در افراد
برطرف میشود .زیرا با افزایش آگاهی و دانش ،افراد شیوههای پیشگیری از خطر ابتالی به کرونا ویروس و یا سایر
بیمارهای واگیردار را فرا میگیرند؛ بنابراین بدین شیوه نگرانیهای آنها تقلیل مییابد.
یکی از راهبردهای توانمندسازی روانشناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا ،مالحظات مسائل
بهداشتی بوده است .نتایج پژوهش با مطالعات هیمان ()2008؛ اشنایدر و همکاران ()2015؛ بیانیه سازمان بهداشت
جهانی ( )2020همسو است .مطالعات آنها نیز بیانگر آن بوده که در صورتی که افراد به مالحظات بهداشتی توجه
داشته باشند ،هیچ خطری از بابت ویروسهای خطرناک مثل ویروس کرونای  2019آنها را تهدید نمیکند .بنابراین،
بر همه افراد الزم است که بهطور جدیتری به مسائل بهداشتی توجه کرده و در محیطی که زندگی میکنند نیز در
دستور کار خود قرار دهند .رعایت مالحظات بهداشتی و سالمتی ،منجر به کاهش خطر ابتال به کرونا ویروس 2019
شده و این امر ،بسیاری از دغدغههای روانی افراد را که نشئت گرفته از شیوع بیمارهای واگیردار است را برطرف
میسازد .چنان که براساس دستورالعمل و راهنمای مراقبت بیمارهای تنفسی ناشی از کرونا ویروس رضایی ،نصر
دادرس ،کیانپور ،همتی و امیدوارینیا ( )1393در صورتی که افراد نواحی آلوده به ویروس کرونای  2019را شناخته
و آن مناطق را ضدعفونی نمایند و نیز دستهای خود را همواره بشویند ،خطر احتمال ابتال به این ویروس خطرناک
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را در خود از بین میبرند.
در رابطه با هدف دوم پژوهش ،نتایج پژوهش نشان داد الگوی مفهومی ابعاد توانمندسازی روانشناختی فردی
با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا  2019به شکل ذیل بوده است.
براساس شکل فوق ،مدل کیفی پیشنهادی شامل پنج مضامین فراگیر (خودمراقبتی ،تغییر و بهبود نگرش،
تسلط بر خود ،به اشتراکگذاری دانش و اطالعات ،رعایت مسائل بهداشتی) و  14مضامین سازماندهنده
بودهاند.
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