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Abstract
Introduction: The aim of this study was to
investigate the role of personality characteristics
and a Health Locus of Control in predicting the
Corona Virous anxiety in women.
Method: The present study was descriptivecorrelational with predictive method. The
statistical population included all women in
District 2 of Shiraz in 2020 and a sample of 200
individuals were selected on a voluntarily basis.
The Neo Personality Questionnair (NEO-FFIR), Health Locus of Control (MHLC), and
Corona Anxiety (CDAS8) were administered.
Data were analyzed by a Pearson correlation
and a multiple regression analysis.
Results: The results showed that the dimensions
of agreeableness, extraversion, flexibility and
conscience as well as the internal Locus of
Health Control were inversely related to Corona
Virous anxiety, neuroticism and the Locus of
external health control and chance also had a
positive relationship with corona anxiety. The
results of regression analysis also showed that
through
four
personality characteristics
(extraversion,
openness
to
experience,
conscientiousness and agreeableness) as well as
the Locus of internal health control, women's
Corona Virous anxiety scores could be
predicted inversely. And then neuroticism and
the Locus of external health control and chance
were able to directly predict Corona anxiety
scores in women.
Conclusion: Corona Virous anxiety scores in
women could be predicted by personality
characteristics and a Locus of health control.
Therefore, during the outbreak of Corona
Virous, special attention should be paid to these
two important categories.
Keywords: personality characteristics, Locus of
health control, corona anxiety.
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اضطراب احساس مبهم ترس یا هراس و پاسخ به
محرکهای داخلی و خارجی است که میتواند عالئم
رفتاری ،عاطفی ،شناختی و فیزیکی داشته باشد و شایعترین
واکنش روانی هنگام استرس است که بهطورمعمول همه
انسانها آن را تجربه میکنند و اغلب قبل از تجربیات جدید
درک میشود و بهعنوان تهدیدی برای هویت و اعتماد به
نفس به شمار میآید .اضطراب در افراد به گونههای متعدد
جلوهگر میشود .بعضی افراد اضطراب خود را از طریق
دلواپسی مداوم درباره ناراحتی که ممکن است برای خود یا
خانوادهشان رخ دهد ،نشان میدهند .بعضی دیگر یک
اضطراب اجتماعی کلی وعدهای هم ترس غیرواقعی 9از خود
بروز میدهند(.)1
اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و آنها
را در برابر بیماریها ازجمله کرونا آسیبپذیر کند ،در نتیجه
با توجه به شیوع سریع این بیماری و عدم تحقیق در این
زمینه ،باید پیشآیندهای اضطراب کرونا مورد شناسایی و
مطالعه قرار گیرند تا مردم با شناسایی این عوامل،
راهبردهایی برای مقابله اضطراب یاد بگیرند .بیشتر تحقیقات
بر اضطراب بیماران تمرکز دارند ،در صورتی که در زمان
همهگیری یک بیماری مانند کرونا ،ترس از بیماری و ترس
از مرگ در کنار آشفتگی فعالیتهای روزمره ،موجب می
شود تا افراد سالم نیز با اضطراب بیماری درگیر شوند(.)6
عوامل شناختی ،رفتاری ،هیجانی و اجتماعی در بروز یا
کاهش اضطراب کرونا دخیل هستند .یکی از عوامل زمینه
ای تأثیرگذار بر اضطراب کرونا که باید مطالعه شود ،ویژگی
های شخصیتی میباشد .شخصیت 2از واژهی یونانی پرسونا
به معنای نقابی که هنرپیشهها در اجرای نقش به چهرهی
خود میزنند ،گرفته شده است(.)7
شخصیت ،الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر ،هیجان و رفتار
است که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی
هر شخص را رقم میزند .شخصیت را آلپورت 9سازمان
پویایی از سیستمهای روانتنی میداند که رفتار ،افکار خاص
او را تعیین میکند .بنابراین شخصیت ،مجموعهای از ویژگی
هایی است که افراد را از یکدیگر متمایز کرده و بر نحوه
ارتباط با دیگران تأثیر میگذارد و تنوع ژنتیکی و شرایط

مقدمه
همهگیری جهانی ویروس جدید کرونا به عنوان یک سندرم
شدید حادتنفسی ،به عنوان تهدیدی برای سالمتی و زندگی
های میلیونها نفر در سراسر دنیا تلقی میشود( .)9دولتها و
سیستمهای بهداشت عمومی ،با اعالم وضعیت اضطراری
اقدامات گستردهای را برای پیشگیری از ابتالء به این بیماری
انجام دادهاند .این بیماری سبک زندگی میلیونها نفر را در
سراسر جهان تغییر داده است ،سرعت انتقال این بیماری و
مرگومیر ناشی از آن ،منجر به هراس مردم از ابتال به این
بیماری شده است .طبق گزارشات رسمی ،در حال حاضر تا
 91آبان ماه  9911بالغ بر  04میلیون نفر از مردم دنیا به این
ویروس آلوده شدهاند و تعداد مرگومیر ناشی از این ویروس
بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر گزارش شده است
( .)9کرونا ویروس در ایران نیز شیوع پیدا کرد و به سرعت
سالمتروانی و جسمی مردم را به خطر انداخت به طوری که
کشور ایران بین  4کشور بیشترین نرخ مرگومیر بر اثر
کرونا قرار دارد.
با توجه به وضعیت عالمگیر کووید  ،91بحث آثار روانشناختی
این بیماری بر روی سالمتروان افراد باید مورد توجه ویژه
قرار گیرد .از جمله مؤلفههای سالمتروان که ممکن است
تحت تأثیر بیماری کرونا قرار گیرد اضطراب است .اضطراب
یک نشانه مشترک در ،بیماران مبتال به اختالل تنفسی
مزمن است و میتواند کیفیت زندگی بیماران را به میزان
قابل توجهی کاهش دهد .تقریباً در غالب موارد سنجش
اضطراب شامل موارد جسمی نیز میباشد که میتواند با
عالئم بیماری مزمن تنفسی و عوارض جانبی داروها
همپوشانی داشته باشد( .)2اضطراب در مورد کووید91 -
شایع است و به نظر میرسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و
ایجاد ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس است .ترس
از ناشناختهها ادراک ایمنی را در انسان کاهش میدهد
همواره برای بشر اضطرابزا بوده است .درباره کووید91-
همچنان اطالعات کم علمی نیز این اضطراب را تشدید می
کند( .)9در این زمان ،افراد به دنبال ،اطالعات بیشتر برای
رفع اضطراب خود هستند .اضطراب میتواند باعث شود افراد
نتوانند اطالعات درست و غلط را تشخیص دهند ،بنابراین
ممکن است آنها در معرض اخبار نادرست قرار بگیرند(.)0

1. Phobia
2. personality
3. Alport
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فرهنگی است که این تفاوتها را به وجود میآورند .مدل
پنج عامل به عنوان یکی از کارآمدترین و جامعترین نظریه
های مطرح شده در باب شخصیت ،یک روشی تقریباً همه
جانبه است و برای توضیح اینکه چگونه افراد به طور خاص،
خود و شخصیت دیگری را توصیف میکنند ،به کار میرود
( .)4مفهوم پنج عاملی شخصیت با عناوین توافقپذیر بودن،
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،باوجدان بودن (وظیفهمداری) و
انعطافپذیر بودن نامگذاری میشود .ویژگیهای شخصیتی
نقش مهمی در سالمت جسمانی و روانی بیماران دارد(.)1
هرچند پژوهشهای اندکی به بررسی ویژگیهای شخصیت
با اضطراب کرونا پرداختند( ،)92 ،99 ،92این پژوهشها
اهمیت نقش شخصیت را در میزان اضطراب کرونا تصدیق
میکند.
بنابراین از آنجایی که سالمتروان ارتباط مستقیمی با
ویژگیهای شخصیتی دارد و فردی از نظر روانی سالم و
بدون اضطراب است که بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با
مشکالت تعادلی وجود داشته باشد( ،)92در نتیجه شخصیت
هر فرد بر نحوه مقابله با خطرات جسمی و روانی تأثیرگذار
است و افراد با ویژگیهای شخصیتی متفاوت ،واکنشهای
متفاوتی را در مقابله با شیوع بیماری از خود نشان میدهند.
لذا میتوان ویژگیهای شخصیتی را به عنوان یکی از عوامل
مؤثر بر اضطراب کرونا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
از دیگر فاکتورهایی که در زمینه اضطراب کرونا میتواند
تأثیرگذار باشد ،می توان به منبع کنترل سالمت اشاره کرد.
منبع کنترل یک ساختار نسبتاً پیچیده است و به این قضیه
اشاره دارد که یک فرد عواقب اولیهی حوادث زندگیاش را
به چه چیزی نسبت میدهد؛ آیا او احساس میکند که تحت
کنترل آن نتایج است()99؟ در واقع اندازهگیری منبع کنترل
از سال  9117آغاز شده است و براساس نظریه اجتماعی
راتر 9و تفسیر فرد از سطح کنترل خود بر وقایع زندگی نشأت
گرفت .بر اساس نظریه راتر ( )9166منبع کنترل در واقع
یک نگرش عمومی ،اعتقاد ،یا انتظار معطوف به رابطهی
علّی میان رفتار فرد و پیامدهای آن است .به گفتهی
روانشناسان ،ابزارهای منبع کنترل به منظور نشان دادن
باورهای افراد در مورد میزانی که میتوانند رویدادهای
تأثیرگذار بر زندگی خود را کنترل کنند ،طراحی شدهاند .منبع

فریبا تابعبردبار و همکاران

کنترل یک مفهوم منبعث از نظریه سبکهای اسنادی است.
از تحقیقات انجام شده در مورد سبکهای اسنادی چنین
برمیآید که افراد ،بیماری خود را به عوامل شخصی و یا
محیطی نسبت میدهند و از این جهت دو منبع مهم کنترل،
یکی درونی و دیگری بیرونی در نظریه انتساب وجود دارد.
منبع درونی عبارت است از تغذیه و رژیم غذایی مناسب،
تحرک مناسب ،مسئولیت در کنترل ،خودمراقبتی و منبع
بیرونی خارج از کنترل فرد شامل استعداد ژنتیکی ،شانس و
غیره هستند(.)90
منبع کنترل به این خاطر یک ویژگی مهم مرتبط با سالمت
دانسته میشود که بر اساس آن فرد باور دارد محیط تحت
کنترل وی است یا وی تحت کنترل محیط قرار دارد(.)91
فرضیهای که بر مبنای الگوی کنترل سالمت مطرح است بر
این امر استوار است که ارتباط تنگاتنگی بین منبع کنترل
سالمت ،رفتارهای بهداشتی و حس کنترل و مسئولیت
پذیری بیماران در روند مراقبت و درمان بیماری وجود دارد.
برای مثال ،افرادی که در مورد سالمت جسمانی خود دارای
ادراک کنترل (منبع کنترل درونی سالمت) هستند ،برای
معاینه و آگاه شدن از وضعیت بدنی خود به پزشک مراجعه
میکنند و نه تنها می دانند که مراجعه به پزشک الزم است
بلکه آگاهاند که به چه پزشکی ،کی ،کجا و در چه شرایطی
مراجعه کند( .)96هرچند تحقیقات مختلفی در دنیا از زمان
شیوع کرونا تاکنون در خصوص رابطه منبع کنترل با
اضطراب کرونا انجام گرفت( )94 ،97 ،96ولی تاکنون در
کشور ما پژوهش خاصی در این خصوص انجام نگرفته است.
بدین ترتیب با توجه به نقش عوامل زمینهای و همچنین
اسنادهای علی در اختالالت روانشناختی ناشی از بروز
بیماریها ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دو عامل
ویژگیهای شخصیتی و منبع کنترل سالمت در پیشبینی
میزان اضطراب کرونای زنان شهر شیراز میباشد.
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.
آزمودنیها :جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر شیراز
بودند که به دلیل حساسیت موضوع و محدودیتهای
کرونایی دسترسی به نمونهها مشکل بود .لذا با مراجعه به
فضاهای عمومی آن منطقه به روش داوطلبانه دردسترس
تعداد  222زن با تشریح اهداف پژوهش و جلب رضایت

1. Router’s social theory
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گویه است که با مقیاس  6درجهای لیکرت از بسیار مخالفم
( )9تا بسیار موافقم ( )6اندازهگیری میشود .در نتیجه امتیاز
هر فرد از  6تا  96برای هر زیر مقیاس متفاوت میباشد و
بطور جداگانه برآورد میشود .پایایی پرسشنامه در این
پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار
ضریب آلفا برای منبع کنترل درونی برابر  ،2/40منبع کنترل
بیرونی دیگران برابر  2/70و منبع کنترل شانس برابر 2/41
به دست آمد(.)99
 .9پرسشنامه پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس ()CDAS8
علیپور و همکاران ( :)9914این مقیاس دارای  94گویه
است .این ابزار در طیف  0درجهای لیکرت از صفر (هرگز) تا
( 9همیشه) نمرهگذاری میشود .نمره آزمودنیها بین  2تا 10
است و هرچه فرد نمره باالتری در این مقیاس به دست آورد،
از میزان اضطراب باالتری برخوردار است .روایی همگرا و
واگرای این پرسشنامه توسط علیپور و همکاران ( )9914با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید شده است.
در پژوهش حاضر نیز پایایی مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ بررسی شد که ضریب آلفا برابر  2/67بود.
روند اجرای پژوهش :به منظور انجام این پژوهش پس
از جمعآوری پیشینه و ترجمه متون ابزارهای مورد نیاز
پژوهش آماده و اقداماتی جهت اجرای پژوهش فراهم شد .در
این پژوهش مالحظات اخالقی حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد .در نهایت جهت تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی ،همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون
چندگانه با ورود همزمان با استفاده از از نرمافزار SPSS
نسخۀ  26استفاده گردید.
یافتهها
همانطور که مالحظه میشود جدول  2ماتریس همبستگی
بین متغیرها را نشان میدهد که در آن ابعاد توافقپذیری،
برونگرایی ،انعطافپذیر بودن و وجدانی بودن و همچنین
منبع کنترل سالمت درونی با اضطراب کرونا دارای
همبستگی منفی و معنادار در سطح  2/29بودند .رابطه بعد
روانرنجوری ،منبع کنترل سالمت بیرونی افراد دیگر و
شانس با اضطراب کرونا نیز در سطح  2/29مثبت و معنادار
است.

پرسشنامهها را تکمیل نمودند .الزم به ذکر است طبق نظر
تباچنیک و فیدل ( )2227وجود هشت مشارکتکننده برای
هر متغیر پیشبین به اضافه  12روش مناسبی جهت تعیین
حجم نمونه است و طبق این فرمول نمونه به اندازه کافی
بزرگ میباشد (رضایی .)9911 ،مالکهای ورود به تحقیق
عبارت بودند از رضایت شخصی جهت شرکت در پژوهش،
سواد باالتر از دیپلم و عدم بیماری جدی که دارو مصرف
کنند .مالکهای خروج نیز شامل افراد دارای مشکالت
روانی و ذهنی و عدم رضایت شخصی جهت مشارکت در
پژوهش بودند.
ابزار
9
 .9مقیاس پنج عاملی نئو ) : )NEO-FFI-Rمک کری و
کاستا ( :)9141این پرسشنامه از  62گویه بر اساس مقیاس
لیکرت (از  :9کامالً موافقم تا  :1کامالً مخالفم) تشکیل شده
است که هر  92گویه آن یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت
(برونگرایی ،توافقپذیری ،وجدانی بودن ،روانرنجوری و
انعطافپذیر بودن) را اندازه میگیرد.
عامل توافقپذیری ،از طریق سؤاالت شماره ،01 ،10 ،11
 ،1 ،90 ،91 ،21 ،00 ،90 ،91و  0سنجیده میشود .روان
رنجورخویی از طریق سؤاالت شماره ،99 ،96 ،06 ،19 ،16
 ،6 ،99 ،96 ،29 ،26و  9سنجیده میشود .برونگرایی از
طریق سؤاالت شماره ،22 ،27 ،99 ،97 ،02 ،07 ،12 ،17
 ،7 ،92 ،97و  2سنجیده میشود .انعطافپذیری از طریق
سؤاالت شماره 9 ،4 ،94 ،29 ،99،24 ،94 ،09 ،04 ،19 ،14
سنجیده میشود .وجدانی بودن نیز از طریق سؤاالت ،62
 92 ،91 ،22 ،92 ،91 ،02 ،01 ،11و  1سنجیده میشود
(.)91
برای پایایی مقیاس در پژوهش حاضر از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا در هریک از ابعاد توافق
پذیری ،روانرنجورخویی ،برونگرایی ،انعطافپذیری و
وجدانیت به ترتیب  2/47 ،2/12 ،2/49 ،2/74و  2/77به
دست آمد.
 .2پرسشنامه منبع کنترل سالمت ( )MHLCرُز ،رُز و
شورت ( :)2291این مقیاس شامل  94گویه و سه زیر
مقیاس (کنترل درونی ،کنترل بیرونی افراد دیگر و کنترل
بیرونی شانس) میباشد .هریک از زیرمقیاسها شامل 6
1. positive youth development
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جدول )1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
کمترین نمره
انحراف معیار
میانگین
متغیر
99
6/10
92/26
توافقپذیری
99
7/22
92/01
روانرنجوری
99
6/06
99/10
برونگرایی
ویژگیهای شخصیتی
92
1/09
26/17
انعطافپذیر بودن
92
6/00
99/17
وجدانی بودن
6
0/17
94/70
کنترل درونی
7
0/11
94/19
کنترل بیرونی افراد دیگر
منبع کنترل سالمت
6
1/97
96/26
کنترل بیرونی شانس
90
1/27
04/72
اضطراب کرونا

متغیر
توافقپذیری
روانرنجوری
برونگرایی
انعطافپذیر بودن
وجدانی بودن
کنترل درونی
کنترل بیرونی افراد دیگر
کنترل بیرونی شانس
اضطراب کرونا

9
9
2/24
**2/61
**2/14
**2/61
**2/29
**-2/29
**-2/27
**-2/94

جدول )2ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
6
1
0
9
2
9
**2/20
2/22
**2/24
-2/26
2/22
2/22
**2/22

9
**2/66
**2/79
**2/20
**-2/22
**-2/22
**-2/96

9
**2/01
2/92
*-2/97
*-2/91
**-2/92

9
**2/21
*-2/94
**-2/20
**-2/09

9
**2/24
**2/29
**-2/90

7

9
**-2/19
**2/21

بیشترین نمره
06
04
19
12
07
92
21
27
10

4

9
**2/99

1

9

جدول )3جدول ضرایب رگرسیون چندگانه برای پیشبینی اضطراب کرونا براساس ویژگیهای شخصیت و منبع کنترل سالمت
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد نشده
سطح معنیداری
مدل
t
انحراف معیار
β
B
R2
2/2229
90/62
9/11
14/09
مقدار ثابت ()c
2/2229
0/16
-2/99
2/21
-2/00
2/21
توافقپذیری
2/226
2/76
2/91
2/21
2/21
2/29
روانرنجوری
2/2229
0/27
-2/21
2/92
-2/02
2/24
برونگرایی
2/2229
9/41
-2/26
2/92
-2/01
2/26
انعطافپذیر بودن
2/2229
1/22
-2/91
2/92
-2/12
2/92
وجدانی بودن
2/29
2/19
-2/94
2/99
-2/99
2/29
کنترل درونی
2/229
9/12
2/20
2/90
2/01
2/26
کنترل بیرونی دیگران
2/2229
0/91
2/21
2/92
2/19
2/21
کنترل بیرونی شانس

بییرونگرایییی ( ،)β= -2/21انعطییافپییذیری ( )β= -2/26و
وجدانی بودن ( )β= -2/91و منبیع کنتیرل درونیی سیالمت
( )β= -2/94میتوان نمرات اضطراب کرونیای زنیان را بیه
صورت معکوس پیشبینی کرد .ضرایب بتای مثبت بُعد روان
رنجییوری ( )β= -2/99و منبییع کنتییرل بیرونییی دیگییران

در جدول  9جدول ضرایب رگرسیون چندگانه برای پیشبینی
اضطراب کرونا بر اساس ویژگیهای شخصییتی ارائیه شیده
است .همان طور که مشاهده میشود ،مقدار  tعرض از مبید
برابیر بیا  0/16میباشید کیه از لحیاآ آمیاری معنیادار اسیت
( .)P≤ 2/21بر اساس ضرایب بتا همچنین مشاهده میشیود
که از طریق چهار بعد شخصییتی توافیقپیذیری ()β= 2/99
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سال  ،99شماره ( 9پیاپی  ،)19پاییز 9022

مجله روانشناسی بالی نی

( )β= 2/20و شانس ( )β= 2/21نییز توانسیتند بیه صیورت
مستقیم اضطراب کرونا در زنان را تبیین نماید (.)P≤ 2/21
بحث
یافتههای حاصل از تحلییل ایین پیژوهش نشیان داد کیه از
طریق پنج بعد شخصیتی (توافیقپیذیری ،روانرنجورخیویی،
برونگرایی ،انعطافپذیری و وجدانی بودن) نمرات اضیطراب
کرونا در زنان پیشبینی میشود .بدین صورت که زنان دارای
بعد روانرنجورخویی از اضطراب کرونیای بیاالیی برخیوردار
بودند و همچنین بیا افیزایش نمیرات چهیار بعید شخصییتی
(توافقپذیری ،برونگرایی ،انعطافپیذیری و وجیدانی بیودن)
شاهد کاهش اضطراب کرونا در زنان خواهیم بود.
نتایج این تحقیق با نتایج آشواندن ( )92کاروالیو ،پیانوسکی و
گونکالوز ( )99یرونیماس ( )92همسو و همخوان است.
یافتههای حاصل از این تحقیق را میتیوان چنیین تشیریح و
تبیین نمود که با  11درصد اطمینان میتوان نتیجیه گرفیت
که در افراد دارای ابعاد شخصیتی توافقپذیری ،برونگراییی،
انعطافپذیر بودن و وجدانی بیودن شیاهد کیاهش اضیطراب
کرونا در آزمودنیهای پژوهش حاضر خواهیم بیود .از سیوی
دیگر نیز با ضریب اطمینان  11درصد افزایش بعد شخصیتی
روانرنجورخویی با افزایش اضطراب کرونا همراه خواهد بیود
و این دو متغیر رابطهای مستقیم و همسو با یکدیگر دارند.
در تبیین این نتایج میتوان چنین اسیتنباط نمیود کیه وقتیی
توافییقپییذیری در شییخص افییزایش مییییابیید ،اعتمییادورزی،
مهربانی ،تمایل برای گذشت نیز در فرد باال میرود و قیدرت
سازگاری او افزایش پیدا میکند که میتواند در کاهش تنش
وی مؤثر واقع شود .افراد با شخصیت توافقپذیر اساسیاً نیوع
دوست هستند ،نسبت به سایر افراد حس نوع دوسیتی و هیم
دردی دارند ،مشتاق هستند که به دیگران کمک مییکننید و
این باور را دارند که دیگران متقابالً به آنها کمک مییکننید.
لذا این اطمینان در آنها وجود دارد که اگر دچار بیماری شوند
از حمایتهیای افیراد خیانواده ،فامییل و دوسیتان برخیوردار
هستند ،در نتیجه اضطراب بیماری در آنها کاهش مییابد.
افراد دارای ویژگی شخصیتی بیرونگراییی مییل بیه مثبیت
بودن ،تحرک ،مهربیانی و اجتمیاعی بیودن دارنید ،آمیادهی
برقراری ارتباط با جهان خارج هستند ،از سیالمت عیاطفی و
هیجانی برخورداند .آنها همچنین تعداد بیشتری از رویدادهای
مثبت را تجربه میکنند .افراد برونگرا با استرسهای روزمیره

راحتتر کنار میآینید و احتمیاالً بیه هنگیام مشیکل کمیک
بیشتری را از اطرافیان خود دریافت میکننید .بنیابراین ایین
گونه خصیصههای شخصیتی این ضیمانت را در فیرد ایجیاد
میکند تا دید مثبتی نسبت مسیائل پییشرو داشیته باشید و
اضطراب بیماری بیه صیورت محیدود در وی وجیود داشیته
باشد(.)91
از طرفی افراد دارای بعد شخصیتی انعطافپذیر بیودن دارای
تخیل ،عقالنیت و کنجکاوی هستند و مایل به پذیرش عقاید
جدید و ارزشهای غیرمتعارف هستند و قادر هستند هیجانات
مثبت و منفی را تجربه کنند .آنها همیشیه آمیادهی پیذیرش
عقاییید اخالقییی و اجتمییاعی هسییتند ،بییه ارزشهییای خییود
مسئوالنه پاسخ میدهند .لیذا ایین ویژگییهیای شخصییتی
انعطافپذیری و هدفمندی در فرد باعیث مییشیود تیا فیرد
اضطراب خاصی در مواقع خطرات و بیماریها نداشته باشید.
فرد انعطافپذیر آمادهی پذیرش هرگونه تغییراتی در زنیدگی
است و هیچگونه استرس و اضطراب تهدید کنندهای در ایین
خصوص نخواهد داشت .بنابراین مییزان اضیطراب کرونیا در
افرادی که دارای بعد شخصیتی انعطافپذیری هستند ،پیایین
است(.)22
همچنین با افزایش وجدانی بودن (وظیفهشناسیی) خویشیتن
داری ،منطقگرایی ،سختکوشی ،اعتماد فیرد افیزایش میی
یابد و به سازگاری وی کمک میکند لذا فرد بهتر مییتوانید
خود را با شرایط بحرانی کرونیا سیازگار کنید و میدت زمیان
بستری کاهش مییابد .لذا میتوان گفت با افزایش وجیدانی
بودن و وظیفهشناسی مییزان سیازگاری فیرد بیاال مییرود و
منجر به کاهش اضطراب کرونیا در فیرد شیود .در پیژوهش
آشواندن و همکاران( )92وظیفه شناسیی بیاالتر بیا اقیدامات
احتیاطی در زمان کرونا همراه بود؛ افیراد دارای ایین ویژگیی
شخصیتی با حس مسیئولیتپیذیری خیود سیعی در رعاییت
کامل دستورالعملهای بهداشیتی نمیوده و بیا ایین اقیدامات
امنیتی و احتیاط الزم ،با تنش و اضطراب مقابله میکنند.
رابطه مستقیم بعد شخصیتی روانرنجورخیویی بیا اضیطراب
کرونا را میتوان اینگونه تبیین کرد که افیراد روانرنجورخیو
دارای ویژگیییهییای تجربییه اضییطراب ،تیینش ،خودخییوری،
خصومت ،تکانشوری ،کمرویی ،تفکر غیرمنطقی ،افسردگی و
عزتنفس پیایین هسیتند .احساسیات منفیی مثیل خشیم و
عصبانیت ،ترس و غم ،اضطراب ،برانگیختگی ،احساس گناه،
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احساس کالفگی در این افراد وجود دارد .بنابراین وجود ایین
احساسات منفی موجبات عدم سازگاری و افیزایش اضیطراب
کرونا را در فرد ایجاد میکننید .افیراد دارای بعید شخصییتی
دارای ثبات هیجانی و آرامش نیسیتند .کیامالً روشین اسیت
شخصی که از ثبات هیجانی برخوردار نیسیت در مواجهیه بیا
مشکالت دچار اضطراب و استرس میشود(.)22
در ادامه بیه بررسیی تبییین اضیطراب کرونیای زنیان شیهر
دهدشت بر اساس منبع کنترل سیالمت آنهیا پرداختیه شیده
است .برای آزمون ایین فرضییه از روش تحلییل رگرسییون
چندگانه استفاده شده است .یافتیههیای حاصیل از تجزییه و
تحلیل این فرضیه پژوهشیی نشیان داد کیه از طرییق منبیع
کنترل سالمت درونیی مییتیوان نمیرات تحیول اضیطراب
کرونای زنان را به صورت منفی پییشبینیی کیرد .همچنیین
منبع کنتیرل سیالمت بیرونیی دیگیران و شیانس توانسیتند
اضطراب کرونای زنان را به صورت مستقیم پیشبینی نماید.
این یافتهها با یافتیههیای تحقیقیات اوالگیوک ،اوالگیوک و
هاگس( ،)90ناویوکس ،جان و گورین( ،)96سیگوروینسدوتیر،
توریسدوتیر و گیلفاسون( ،)94کالرک( )29همسو و همخوان
است.
در در تبیین این یافته میتوان گفت که منبع کنتیرل درونیی
به عنوان کاهش دهندهی اضطراب معرفی میشود؛ زنانی که
دارای منبع کنترل درونی سالمت هستند به این امر معتقدند
که پیامدها و حوادث معین در نتیجه رفتار و اعمال خود آنهیا
است و تعیین کننده سالمتی آنها به طور مسیتقیم رفتارهیا و
اعمییال خودشییان اسییت .فییرد دارای منبییع کنتییرل درون یی
مسئولیت آن چه را که قرار است برایش بیفتد را مییپیذیرد،
استرس و اضیطراب را تحیت کنتیرل خیود دارد و در زمیان
بیماریها و نامالیماتی که ممکن است اضطراب بیه همیراه
داشته باشد عملکرد بهتری از خود نشان میدهد .ایین افیراد
همچن یین امی یدوارتر بییه زنییدگی بییوده و نقییش خییود را در
پیشگیری از اضطراب مؤثر میدانند .در مواجهه با رویدادهای
استرسزا و تنشزا از راهبردهای مقابلهای مؤثر استفاده میی
کنند ،خود را عامل احتمالی انتقال ویروس کرونیا مییداننید.
پس منبع کنترل درونی سالمت باعث احسیاس کنتیرل میی
شود؛ در نتیجه فرد از ماسک استفاده میکنند ،از دست دادن
و روبوسی با دیگران اجتناب میکنند و از حضور غییر ضیرور
در تجمعییات دوری میییکننیید .و در چنییین موقعیییتهییایی
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اضطراب زیادی را متحمل نمیشوند و از وضیعیت آرام و بیه
دور از تییینش و اضیییطرابی در هنگیییام شییییوع کرونیییا
برخوردارند(.)22
زنانی که دارای منبع کنترل سالمت بیرونی و شانس هسیتند
اعتقاد دارند که پیامدها و رخدادهایی که در رابطه با سالمت
یا بیماری آنها اتفاق میافتنید بیه واسیطهی اطرافییان و ییا
پزشکان و یا تحت تأثیر شانس و بخت و اقبیال تعییین میی
گردند .فرد دارای منبع کنترل بیرونی اضطراب و اسیترس را
خارج از کنترل خود احساس میکنند .سالمت و بیماری خود
را به دیگران و یا تقدیر و قضا و قدر ارتباط میدهنید ،حیس
مسئولیتپذیری نسبت به سالمت یا بیمیاری خیود نداشیته،
دسییتورالعملهییای بهداشییتی را رعای یت نم ییکننیید ،اغلییب
رفتارشان را بر اسیاس خواسیتهیا ،نیازهیا ،ادراک و تفسییر
دیگران تعیین میکنند و از روشهای هیجانی و غیر مؤثر در
مقابله با اضطراب استفاده میکنند؛ پس عملکرد ضعیفتیری
در مقابله با بیماری از خود نشان میدهند و اضطراب بیماری
در آنها افزایش پیدا میکند(.)22
منبع کنترل مشخصهای تعیینکننده است که بر شخصییت و
رفتار تأثیر مییگیذارد و مطالعیات متعیدد رابطیهی آن را بیا
ساختارهای مختلف روانشناختی ماننید انگییزه ،عیزتنفیس،
سالمت ،اضطراب و استرس را نشان دادهانید( .)96همچنیین
در مطالعات قبلی محققان دریافتند کیه بیمیاران دارای منبیع
کنترل درونی به طور موفقیتآمیزتری به رژیمهیای درمیانی
که در آنها نقش فعالی را بازی مییکردنید ،پاسیخ دادنید ،در
حالی که بیمارانی که به منابع بیرونی کنترل گرایش داشتند،
دارودرمانی غیرفعال را ترجیح دادند( .)29بنابراین منبع کنترل
میتواند در بهبود زندگی و سالمتروانی و ارتقای رفتارهیای
بهداشتی مؤثر باشد .اضطراب فرد تحت کنترل منبع کنتیرل
سالمت وی تغییر میکند؛ کسانی که معتقدند عامیل اصیلی
کنترل سالمتی آنها خودشان هستند ،بیه تینش و اضیطراب
پایینتری دچار میشوند .پژوهشهیا نشیان داده اسیت کیه
بیمارانی که باور دارند میتوانند در کنترل سالمتی خود نقش
داشییته باشییند رفتارهییای بهداشییتی و فعالییتهییای روزمییره
مفیدتری انجام میدهند کیه بیه بهبیود سیالمتی و کیفییت
زندگی آنها منجر میشود( .)29هرچیه منبیع کنتیرل در فیرد
درونیییتییر باشیید ،کنتییرل خ یویش بییاال میییرود ،رفتارهییای
خودمراقبتی و سازگاری با بیماری افیزایش یافتیه و تینش و
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اضطراب کاهش مییابد و بالعکس؛ هرچه فرد منبیع کنتیرل
سالمت خود را بیرونی و تحت سیلطهی دیگیران ییا در اثیر
 رفتارهای خودمراقبتی و سیازگاری بیا بیمیاری،شانس بداند
کاهش مییابد و تنش و اضطراب در وی باال خواهد رفیت و
تا زمانی این نگرانی و اضیطراب ادامیه میییابید کیه افیراد
تشخیص دهند خود آنها قیادر بیه مقابلیهی بیا خطیر کرونیا
.هستند
هر پژوهشی دارای محدودیتهای خیاص خیود مییباشید و
میزان درستی در تفسیر نتایج باید در پرتو این محیدودیتهیا
 محدودیتهای پژوهش حاضیر شیامل.مورد توجه قرار گیرد
 خیودگزارش، روش پیژوهش،محدودیت روش نمونیهگییری
.دهی بودن ابزار و محدودیت زمانی بود
از جمله پیشنهادات کاربردی که این تحقیق دارد ایین اسیت
،که با توجه به تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر اضطراب کرونا
 و سایر متخصصان توصیه میشیود، مشاوران،به روانشناسان
ویژگیهای شخصیتی زنان را به طور دقیق مورد مطالعه قرار
دهند و برنامههایی برای رفع مشیکالت شخصییتی آنهیا در
 همچنین با توجه بیه نقیش زییاد منبیع کنتیرل.نظر بگیرند
 پیشنهاد میشود از طریق آموزش،سالمت در اضطراب کرونا
،منبع کنترل به افراد در اینکه در سالمتی خود کنترل دارنید
 با توجیه بیه همیه.منبع کنترل درونی را در آنها تقویت کنند
گیری بیماری کرونیا و همچنیین شییوع اضیطراب کرونیا و
 پیشینهاد مییشیود از روشهیای،پیامدهای روانشناختی آن
 رفتیاری در- درمانی مناسبی بخصوص درمانهای شناختی
.جهت کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا استفاده شود
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