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Abstract
COVID pandemic has led to the increase of anxiety level among the public, especially the
high risk groups such as the elderly. Therefore, the identification of the solutions to
overcome anxiety and the way it affects the elderly is a necessity. Accordingly, the purpose
of the study at hand was to examine the effect of social capital on COVID-driven anxiety
among three elderly groups based on physical activity levels before and after COVID
pandemic. The research method was a mixture of causal comparative and correlational
research methods. The statistical population of the study was comprised of all the elderly
over 50 years old in Semirom city. The sample was consisted of 42 active athletic elderly,
42 inactive athletic elderly, and 42 non-athletic elderly, selected using purposive sampling
method. A standard questionnaire was used for data collection whose reliability and validity
was confirmed. Data analysis was done using Kolmogorov-Smirnov, multivariate analysis
of variance, LSD post hoc test, Pearson correlation coefficient, and simultaneous
multivariate regression analysis. The results showed that active and inactive athletic elderly
were not significantly different in terms of social capital and its dimensions during COVID
pandemic; however, their social capital was found to be more than that of the non-athletic
elderly. The active athletic elderly experienced the lowest and the non-athletic elderly the
highest levels of COVID-driven anxiety. Moreover, the results demonstrated that the
cognitive and communicative dimensions of social capital had negative, significant impact
on COVID-driven anxiety. Therefore, it might be concluded based on the research findings
that household sports during social distancing period reduce COVID-driven anxiety in the
elderly, mostly through physiological and psychological effects.
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تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه
گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصلهگذاری
اجتماعی
علی صابری ،1صمد گودرزی ،2روحاهلل عسگری گندمانی
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 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/03/11 :ـ تاریخ پذیرش)1399/06/31 :

چکیده
شیوع ویروس کرونا باعث افزایش اضطراب بین عموم مردم و باالخص اقشار در معرض خطر ،همچون سالمندان ،شده است .از این رو،
شناسایی راهکارهای مقابله با اضطراب و مکانیسم عمل آن میان سالمندان امری ضروری است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان ،بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از شیوع ویروس ،بود.
روش تحقیق ترکیبی از علّی مقایسهای و همبستگی بود .جامعة آماری این تحقیق را همة سالمندان باالی  50سال شهرستان سمیرم
تشکیل دادند 42 .سالمند ورزشکار فعال 42 ،سالمند ورزشکار غیرفعال ،و  42سالمند غیرورزشکار به عنوان نمونه به صورت هدفمند
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة استاندارد بود که روایی و پایایی آن تأیید شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
کلموگروف اسمیرنوف ،تحلیل واریانس چندمتغیره ،آزمون تعقیبی  ،LSDضریب همبستگی پیرسون ،و تحلیل رگرسیون چندمتغیرة
همزمان انجام شد .نتایج نشان داد سالمندان ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران شیوع ویروس از نظر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن تفاوت
معناداری با هم ندارند .اما سرمایة اجتماعی آنها از سالمندان غیرورزشکار بیشتر است .سالمندان ورزشکار فعال کمترین میزان اضطراب
و سالمندان غیرورزشکار بیشترین اضطراب ناشی از کرونا را تجربه کردند .همچنین نتایج نشان داد ابعاد شناختی و ارتباطی سرمایة
اجتماعی بر اضطراب ناشی از کرونا تأثیر منفی و معناداری دارند .بنابراین ،نتیجه گرفته میشود ورزش خانگی در دوران فاصلهگذاری
اجتماعی بیشتر از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان میشود.

کلیدواژگان
اضطراب ،سالمندی ،سرمایة اجتماعی ،فعالیت بدنی ،کرونا ویروس.
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مقدمه
در تاریخ  31دسامبر  ،2019گزارشی از شیوع یک ذاتالریة ویروسی جدید در شهر ووهان چین
به سازمان بهداشت جهانی اعالم شد .این ویروس ،که کوئید  19یا کرونا نام دارد ،بهسرعت در
سطح ملی و بینالمللی گسترش یافت و باعث تلفات انسانی زیادی در سطح جهان شد (

Lee

)2020؛ طوری که سازمان بهداشت جهانی پس از تشکیل جلسة اضطراری در  30ژانویة  2020از
ینالمللی هماهنگ است
کرونا به عنوان یک نگرانی جهانی نام برد که کنترل آن نیازمند واکنش ب 
( .)Paraskevis et al. 2020سرعت شیوع این بیماری و فقدان واکسن پیشگیری یا درمان آن باعث
دولتها در کشورهای مختلف ،جهت قطع زنجیرة انتقال ،ضمن تالش برای شناسایی سریع

شد
افراد مبتال ،با اجرای اقدامات سریع و محافظتیـ نظیر قرنطینه کردن شهرها ،ممنوعیت و لغو سفر،
تعطیلی دانشگاهها و مدارس و همة اماکن و فعالیتهای ورزشیـ طرح فاصلهگذاری اجتماعی را
اعمال کنند ( .)Hammami et al. 2020با وجود این اقدامات ،تا  9می  ،2020تعداد  3812513نفر
در سطح جهان به این بیماری مبتال شدند و  264109نفر نیز بر اثر ابتال به این ویروس جان خود
شرکتهای دارویی و کشورهای مختلف با صرف

را از دست دادند .این در حالی است که تالش
همهگیری
ینههای هنگفت برای دسترسی به واکسن پیشگیری یا درمان آن ادامه دارد .با این حال 
هز 
یماریهای عفونی نهتنها بر سالمت جسمی و روحی بیماران تأثیر میگذارد بلکه بر سالمت روانی

ب
و بهزیستی افراد غیرآلوده نیز بیتأثیر نیست .مطالعات نشان داده است شیوع بیماریهای عفونی
یتواند اضطراب و افسردگی و استرس را در عموم مردم افزایش
جدید ،مانند سندرم تنفسی حاد ،م 
دهد ( .)Xiao et al. 2020در یک بررسی ،که اخیراً در کشور چین انجام شده است ،میزان شیوع
استرس و افسردگی و اضطراب ناشی از کروناویروس به ترتیب  73/4و  50/7و  44/7درصد
گزارش شده است ( .)Liu et al. 2020با توجه به اینکه سالمندان بیش از دیگر گروههای سنی در
معرض ابتال به این بیماری هستند و درصد مرگومیر بیشتری را به خود اختصاص دادهاند

( Zhu et

 ،)al. 2020اضطراب بیشتری را تجربه میکنند .استرس و اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را
تضعیف و شخص را در برابر بیماریها ،از جمله کرونا ،آسیبپذیر کند (.)Bajema et al. 2020
بنابراین راهکارهای مقابله با اضطراب در سالمندان امری ضروری است و میتواند به بهبود کیفیت
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زندگی و سالمت آنان کمک کند .دارودرمانی و رفتاردرمانی شناختی درمانهای معمول برای
درمان اضطراب است که عالوه بر اینکه حدود یکسوم بیماران به این دو روش درمان پاسخ
نمیدهند ،دارودرمانی آثار جانبی منفی دارد و زمان مورد نیاز برای رفتاردرمانی شناختی نیز
طوالنی است و ممکن است باعث تحریک بیشتر اضطراب شود ( .)Stubbs et al. 2017به همین
یرسد استفاده از
دالیل و نیز به دلیل اینکه اضطراب ناشی از کرونا جنبة بیماری ندارد ،به نظر م 
روشهای ساده و بدون عارضه همانند ورزش به صورت عمومی در کاهش شدت اضطراب نقش

بسیار زیادی دارد .امروزه ورزش و فعالیت جسمانی نهتنها روشی برای گذران اوقات فراغت ،بلکه
چشمپوشی برای سالمت و بهزیستی به شمار میرود (پوررنجبر و نعمتاهللزاده

ضرورتی غیر قابل
ماهانی  .)1384بسیاری از مطالعات آثار محافظتی پروتکلهای مختلف ورزشی بر سیستمهای
مختلف بدن ،از جمله سیستم عصبی ،را نشان دادهاند .عالوه بر این ،ورزش تأثیر مثبت و معناداری
بر خلقوخوی فرد دارد و آثار مفید آن در اختالالت روانی مختلف نشان داده شده است
( .)Caliskan et al. 2019شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ورزش میتواند عالئم اضطراب را
در افراد دارای اختالل اضطراب بهبود بخشد ( .)Beck et al. 2020مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی
با کاهش عالئم افسردگی و اضطراب ،تأخیر در افت شناختی ،افزایش عزتنفس و احساس
انرژی ،و افزایش کیفیت کلی زندگی ارتباط دارد .مکانیسمهای اساسی این ارتباط تا حدی به آثار
فیزیولوژیکی ورزش و جزئی در فرایندهای روانشناختی اختصاص یافتهاند (

Marlier et al.

 .)2015ورزش بستری برای دیدار افراد ،لذت بردن از کنار هم بودن ،و در نتیجه ایجاد شبکههای
اجتماعی در نظر گرفته میشود ( .)Skrok et al. 2019مشارکت در یک گروه ورزشی هم در
خودارزیابی سالمت هم در سرمایة اجتماعی افراد تأثیر مثبت دارد ( .)Marlier et al. 2015مشارکت
ورزشی نیز از طریق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و مدنی با سرمایة اجتماعی همراه است
(.)Skrok et al. 2019
از سوی دیگر درحالیکه بیماری عفونی واگیردار از نظر طبیعی بیولوژیکی است ،تجربة بیماری
واگیردار کرونا (اختالل گستردة اجتماعی ،از دست دادن شغل در صنایع خاص ،مشکالت
اقتصادی ،بیماری ،مرگ) ذاتاً اجتماعی است .به همین دلیل محققان بر اهمیت آنچه سرمایة
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یشود برای درمان بیمارهای روحی و روانی برخاسته از شیوع این ویروس
اجتماعی شناخته م 
کردهاند ( .)Parks 2020بین دانشمندان علوم اجتماعی به طور گسترده پذیرفته شده است که
تأکید 
یکند
سرمایة اجتماعی در ایجاد زندگی پایدارتر و مقاومت در برابر فاجعه نقش مثبت ایفا م 

( Lee

 .)2019سرمایة اجتماعی ،با تأثیرگذاری بر عوامل تعیینکنندة اجتماعی ،آسیبپذیری در برابر
پریشانی روانی را کاهش میدهد .سرمایة اجتماعی در خأل ایجاد نمیشود .یکی از راههایی که
باعث ایجاد سرمایة اجتماعی میشود شرکت در فعالیت بدنی و ورزش است .البته یافتههای
تحقیقات مختلف تا حدودی متناقض است .بعضی پژوهشها فقط ورزشهای تیمی را در ایجاد
سرمایة اجتماعی مؤثر میدانند و بعضی دیگر هر فعالیت بدنی را در ایجاد سرمایة اجتماعی مؤثر
میشمارند ( .)Marlier et al. 2015بعضی پژوهشهای دیگر نیز سرمایة اجتماعی ایجادشده در اثر
فعالیت بدنی و ورزش را شکننده و ناپایدار معرفی میکنند (صابری و همکاران  .)1399به طور
کلی ،مشارکت ورزشی و سرمایة اجتماعی به دلیل تأثیر مثبت آنها بر سالمت روان در مرکز توجه
علمی و سیاسی است .اخیراً یک الگوی مفهومی از سالمتی از طریق ورزش ایجاد شده است که
مشارکت ورزش با ایجاد سرمایة اجتماعی باعث سالمتی و جلوگیری از اضطراب و افسردگی
میشود ( .)Skrok et al. 2019بنابراین ،احتماالً بتوان با شرکت در فعالیت بدنی باعث افزایش
سرمایة اجتماعی و متعاقب آن کاهش اضطراب ناشی از کرونا و سالمتی روان ناشی از آن شد .اما،
با اعمال طرح فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی اماکن ورزشی ،امکان فعالیت ورزشی در بیرون از
منزل و به صورت گروهی وجود ندارد و بسیاری از سالمندان ،که قبل از شیوع کرونا برنامة منظم
ورزشی داشتند ،یا به طور کلی غیرفعال شدهاند یا در خانه به صورت انفرادی ورزش میکنند .اما
مشخص نیست ورزش و فعالیت بدنی در منزل بر سرمایة اجتماعی و اضطراب ناشی از کرونا
چگونه عمل میکند یا سرمایة اجتماعی ایجادشده از طریق ورزش و فعالیت بدنی پیش از شیوع
ویروس کرونا در اثر غیرفعال بودن چه تغییری کرده است و آیا میتواند به مثابة یک بافر در برابر
اضطراب ناشی از کرونا عمل کند؟ بنابراین پژوهشگر در پی پاسخ دادن به این سؤاالت است :آیا
بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (شناختی ،ارتباطی ،ساختاری) بین سه گروه از سالمندان
غیرورزشکار (سالمندانی که قبل از شیوع کرونا برنامة منظم ورزشی نداشتند) ،سالمندان ورزشکار
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غیرفعال در دوران قرنطینه (سالمندانی که قبل از شیوع کرونا برنامة منظم ورزشی داشتند ،ولی در
دوران قرنطینه غیرفعال شدند) ،و سالمندان ورزشکار فعال در دوران قرنطینه (سالمندانی که قبل از
شیوع کرونا برنامة منظم ورزشی داشتند ،ولی در دوران قرنطینه غیرفعال شدند) تفاوت وجود
دارد؟ آیا بین اضطراب ناشی از کرونا بین این سه گروه تفاوت وجود دارد؟ آیا سرمایة اجتماعی
بر اضطراب ناشی از کرونا تأثیر میگذارد؟
مبانی نظري و پیشینة تحقیق
اضطراب و اضطراب ناشی از کروناویروس

اضطراب برای اولین بار در قرن  15میالدی به معنای فشار بدنی مطرح شد (لطفیفر و همکاران
 .)1392اضطراب عبارت است از یک پاسخ پیچیدة شناختی ،عاطفی ،فیزیولوژیکی ،و رفتاری که
به واسطة رویة تهدید ایجاد میشود و هنگامی فعال میشود که رویدادها یا شرایط به میزان بسیار
زیاد زیانبار برآورد شوند؛ به این علت که فرد آن رویداد یا شرایط را پیشبینیناپذیر و
کنترلناپذیر ادراک میکند و به طور بالقوه آن را برای خود تهدیدآمیز میبیند .بنابراین در اضطراب
احساسها و افکار و رفتارهای پیچیدهای ایجاد میشود که در آن فرد احساس عدم راحتی یا
دلشوره میکند ( .)Clark & Beck 2011اضطراب با ترس یا افکار نگرانکننده هنگام پیشبینی
تهدید آینده یا نتایج منفی مشخص میشود ( .)Lo et al. 2020اضطراب وقتی از حد میگذرد عامل
اغتشاش و فروریختگی سازمان رفتار میشود و زمانی که جنبة مزمن و مداوم مییابد ،نهتنها
نمیتوان آن را پاسخ سازشیافته تلقی کرد ،بلکه فرد را از بخش عمدهای از امکاناتش محروم
میکند .همچنین انعطافپذیری فرد کاهش مییابد و طیف گستردهای از اختاللهای اضطرابی را
به وجود میآورد (تقوی  .)1396اختاللهای اضطرابی یکی از اختاللهای شایع روانشناختی است
و عملکرد فرد را در دو سطح فردی و اجتماعی مختل میکند (.)Randall & McNeil 2016
اضطراب در مورد کروناویروس شایع است و به نظر میرسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد
ابهام شناختی در افراد دربارة این ویروس است .علیپور و همکارانش ( )1398مقیاسی را برای
سنجش اضطراب ناشی از کرونا ساختند و رواییسنجی کردند که اضطراب ناشی از کرونا را در دو
سطح عالئم جسمانی و عالئم روانی اندازهگیری میکند.
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فعالیت بدنی و کروناویروس

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،هر نوع حرکت بدنیِ تولیدشده از عضالت اسکلتی ،که
نیازمند هزینة انرژی است ،فعالیت بدنی نامیده میشود .فعالیت بدنی از مؤلفههای مؤثر بر ابعاد
مختلف زندگی و بخش مهمی از بهبود کیفیت زندگی است .زیرا سطح انرژی را افزایش میدهد و
باعث ایجاد سالمتی جسمی و ذهنی و روانشناختی میشود و به طور کلی تندرستی مطلوبی ایجاد
میکند (خواجوی و شهبازی  .)1395ترکیب قطع ناگهانی ورزش بدنی و عدم تحرک طوالنیمدت
ممکن است باعث ایجاد بسیاری از تغییرات منفی در سالمتیـ از جمله توسعة مقاومت به
انسولین ،آتروفی عضالت ،پوکی استخوانها ،کاهش توان هوازی ،افزایش فشار خون و ضربان
قلب ،و بیماری کبد چربـ شود ( .)Hammami et al. 2020عالوه بر این مشکالت جسمانی،
قرنطینه و عدم تحرک بدنی باعث افزایش بیماریهای روانی نیز میشود که این مشکالت در افراد
باالی  50سال بیشتر است ( .)Lippi et al. 2020از آنجا که در حال حاضر بسیاری از مردم جهان
به دلیل بیماری همهگیر کروناویروس در خانههای خود قرنطینه هستند ،سازمان بهداشت جهانی
یک راهنما برای کمک به مردم جهت فعالیت بدنی ساده و ایمن در فضای محدود خانه تهیه کرده
است و این راهنما همچنین برخی از چالشهای جسمی مربوط به کار در خانه را در نظر میگیرد
و نکاتی دربارة نحوة ادغام فعالیت بدنی در امور روزمرة خانه را نشان میدهد

( Hammami et al.

 .)2020از سوی دیگر در بسیاری از کشورها یک استثنای مهم برای اجازه دادن به افراد برای
ورزش و فعالیت بدنی در فضای باز ایجاد شده است ،به شرطی که بتوانند فاصلة بینفردی حداقل
یک متر را حفظ کنند .به نظر میرسد این سازش منطقی بین پیامدهای نامطلوب سالمتی مرتبط با
عدم تحرک جسمی و نیاز فوری به مهار شیوع کروناویروس با جلوگیری از اجتماعات و سایر
اشکال تماس شخصی است (.)Lippi et al. 2020
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی واژهای است که در سالهای اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی شد و از
این منظر دریچهای در تحلیل و علتیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشود

(.)Huvila et al. 2010

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و ...
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گوشال 1و ناهاپیت () سرمایة اجتماعی را جمع منافع بالفعل و بالقوة موجود در درون و قابل
دسترس و ناشی از شبکة روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میکنند .از دیدگاه آنها
سرمایة اجتماعی یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در
خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی
پایدار ایجاد کند .به طور خالصه ،فهم سرمایة اجتماعی سه کلمه بیش نیست؛ ارتباطات مهماند
(زارعیمتین و همکاران  .)1394گزارة اصلی سرمایة اجتماعی این است که شبکههای روابط منبعی
باارزش برای هدایت و ادارة امور اجتماعی و خلق مزیت رقابتی هستند

( Nahapiet & Ghoshnal

 .)1998به طور کلی میزان سرمایة اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهندة میزان اعتماد افراد
به یکدیگر است .همچنین وجود قابل توجهی از سرمایة اجتماعی موجب تسهیل کنترلهای
اجتماعی میشود .به طور کلی در مواقع بحران میتوان برای حل مشکالت از سرمایة اجتماعی به
منزلة اصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرایندهای موجود سود برد .ناهاپیت 2و گوشال
( )1998سه بعد را برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند؛ بعد شناختی ،بعد ساختاری ،بعد
رابطهای (الوانی و همکاران  .)1386بعد ساختاری ،که دربردارندة الگوهای ارتباطی میان اعضای
یک گروه یا واحد اجتماعی است ،خود شامل سه بعد پیوند شبکه ،ترتیبات شبکه ،ثبات شبکه
است .بعد ارتباطی دربردارندة میزان اعتماد متقابل میان اعضای یک واحد اجتماعی است و اعتماد
عاملی بسیار مهم و حیاتی در فراهم آوردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضاست .بعد شناختی
شامل ادراک و باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که با مفاهیم و خاطرات
مشترک یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار میگیرد و میان آنان باقی میماند .این بعد شامل
دو بعد هدفهای مشترک و فرهنگ مشترک است .محققان در این تحقیق از مدل سرمایة اجتماعی
ناهاپیت و گوشال ( )1998استفاده کردهاند.

1. Ghoshal
2. Nahapiet
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پیشینة پژوهش
نویسندگان

سال

زارعیان و رحمتی

1393

رشیدی و همکاران

1396

خصالی و همکاران

1397

ثالثی و همکاران

1397

کریمیان و همکاران
صابری و همکاران
آسموندون و همکاران
نادری و همکاران
اگونیاگا و همکاران
سیخو و همکاران
هوانگ و همکاران

1392
1399
2013
2019
2017
2020
2020

لی و همکاران

2020

چانگ و همکاران

2017

لی و همکاران

2018

چان و همکاران

2019

گوونی و همکاران

2019

هال و همکاران

2019

و کاپالنیدو

2017

مارلیر و همکاران

2015

اسکروک و همکاران

2019

شیائو و همکاران

2020

رن و لی

2020

پارکز

2020

یافته
نتایج نشان داد پس از هشت هفته تمرین ایروبیک کاهش چشمگیری در میزان اضطراب و افسردگی و افزایش
کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه دیده میشود.
دو شیوه تمرینات ورزشی هوازی و بیهوازی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان اثر معنادار دارند .ولی
دو شیوة فوق تفاوت معناداری در کاهش افسردگی و اضطراب نشان ندادند.
ورزش تای چی چوآن میتواند سبب کاهش میزان اضطراب زنان سالمند شود.
ده هفته فعالیت ورزشی منتخب با شدت پایین میتواند در بهبود استرس ،اضطراب ،افسردگی ،و کنترل فشار
خون مؤثر باشد.
ورزش باعث تقویت سرمایة اجتماعی میشود.
ورزش بر سرمایة اجتماعی سالمندان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
رابطة معناداری بین فعالیت بدنی و اضطراب مشاهده میشود.
ورزش بدنی باعث کاهش اضطراب در قربانیان کودکآزاری شده است.
فعالیتهای بدنی در خانه میتواند یک درمان مناسب برای رفع افسردگی و اضطراب در افراد مسن باشد.
تأثیر مفید ورزش بر خلقوخو و اضطراب زندانیان را در زندانهای یونان تأیید کردند.
ورزش پتانسیل درمانی بر افسردگی ،اضطراب ،کنترل شناختی ،و کیفیت خواب معتادان به متامفتامین دارد.
ورزش ذهنیـ جسمی (تای چی ،چیگونگ سالمتی ،یوگا) در بیماران مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه با
اضطراب و افسردگی رابطة منفی معنادار دارد.
بهرغم ارتباط منفی بین سرمایة اجتماعی و میزان افسردگی سالمندان ،ارتباط معناداری بین عوامل سرمایة
اجتماعی و اضطراب مشاهده نشد.
فقر تأثیر معنادار مستقیم بر اضطراب و افسردگی کودکان دارد و سرمایة اجتماعی خانواده تا حدی میتواند این
رابطه را تعدیل کند.
سرمایة اجتماعی اعتمادبهنفس ایجاد میکند و مقابله با فاجعه و بالیای طبیعی را بهبود میبخشد.
بین سرمایة اجتماعی و اضطراب بیکاری رابطة منفی وجود دارد .از این رو افرادی که سطح سرمایة اجتماعی
باالیی دارند اضطراب بیکاری خود را کاهش میدهند.
سرمایة اجتماعی شناختی با اضطراب رابطة منفی دارد و سرمایة اجتماعی بر تأثیر تبعیض بر افسردگی و
اضطراب زنان کارگر در چین نقش تعدیلکننده را دارد.
شرکت در فعالیتهای ورزشی از چهار طریق نگرش و رفتارهای حمایتی ،تأثیرات مثبت روی یکدیگر،
رفتارهای فرااجتماعی ،و افزایش جامعهپذیری روزمره موجب افزایش سرمایة اجتماعی میشود.
ورزش و فعالیت بدنی بر سرمایة اجتماعی و سالمت ذهنی افراد در کشورهای توسعهنیافته تأثیر میگذارد.
همچنین سرمایة اجتماعی بر سالمت روان افراد تأثیر میگذارد.
ورزش میتواند در ایجاد شبکههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی کمک کند.
سرمایة اجتماعی با افزایش سطح اضطراب و استرس و کاهش کیفیت خواب همراه است .اما افزایش سطح
سرمایة اجتماعی با کاهش استرس و اضطراب و افزایش کیفیت خواب رابطة مثبت دارد.
ورزش بدنی بر اضطراب اجتماعی کودکانه در خانه تأثیر قابل توجهی دارد .همچنین حمایت اجتماعی
ادراکشده در رابطة بین ورزش بدنی و اضطراب اجتماعی نقش تعدیلکننده دارد.
سرمایة اجتماعی برای مقابله با کروناویروس نقش اساسی دارد.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و ...
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فعالیت بدنی

سالمندان ورزشکار فعال

اضطراب کرونا

فعالیت بدنی

سالمندان ورزشکار غیر

سرمایة اجتماعی

فعالیت بدنی
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فعال
سالمندان غیر ورزشکار

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطالعات در مرحلة اول جهت مقایسة
گروههای مختلف علّیـ مقایسهای و جهت سنجش تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کرونا
همبستگی است .برای گردآوری اطالعات در زمینة مبانی نظری و پیشینة موضوع از منابع کتابخانهای،
مقاالت ،کتابها ،و نیز از پایگاههای اطالعات علمی و مجلههای الکترونیکی و برای جمعآوری
دادهها از روش میدانی به کمک پرسشنامهای حاوی  34سنجه با طیف پنجگزینهای لیکرت (از کامالً
مخالف تا کامالً موافق) استفاده شد .جامعة آماری این تحقیق را همة سالمندان باالی  50سال
شهرستان سمیرم تشکیل دادند 42 .سالمند که قبل از شیوع کرونا فعالیت منظم ورزشی داشتند (دو
سال پیایی ،هفتهای سه روز ،حداقل به مدت یک ساعت در روز) و در دوران قرنطینه نیز فعالیت
بدنی داشتند 42 ،سالمند که قبل از شیوع کرونا فعالیت منظم ورزشی داشتند اما با شیوع کرونا در
هیچ فعالیت ورزشی شرکت نکرده بودند ،و  42سالمند که طی پنج سال گذشته در هیچ فعالیت بدنی
و ورزشی شرکت نکرده بودند به عنوان نمونه به صورت تصادفی در دسترس در نظر گرفته شدند .با
توجه به فاصلهگذاری اجتماعی و محدود بودن دامنة دسترسی به آزمودنیها ،بهخصوص سالمندان
ورزشکار ،اعضای تیم پیشکسوتان شهرستان در رشتههای فوتبال ،والیبال ،هندبال و ورزشکاران
پیشکسوت هیئت ورزشهای همگانی به عنوان نمونة سالمندان ورزشکار انتخاب شدند .برای
انتخاب نمونه برای هر سه گروه اعضای هر سه گروه از لحاظ متغیرهای جمعیتشناسیـ شامل سن،
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سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعیـ همتا شدند تا متغیرهای
مداخلهگر به حداقل ممکن برسد .برای سنجش متغیر سرمایة اجتماعی از پرسشنامة ناهاپیت و
گوشال ( )1998شامل  17گویه و برای سنجش اضطراب ناشی از کرونا از پرسشنامة علیپور و
همکاران ( )1398شامل  17گویه استفاده شد .برای حصول اطمینان از روایی محتوایی و صوری
پرسشنامه ،ویرایش اولیة آن مورد بررسی متخصصان و صاحبنظران در این زمینه قرار گرفت و با
توجه به نظرات و پیشنهادهای آنها اصالحات الزم بر سنجهها انجام شد و پس از تأیید مورد
استفاده قرار گرفت .پایایی پرسشنامههای یادشده در یک مطالعة مقدماتی و از طریق آلفای کرونباخ
به ترتیب  0/851و  0/907به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها بعد از اطمینان از نرمال بودن
توزیع متغیرها ،که با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف صورت پذیرفت ،از تحلیل واریانس
چندمتغیره ،آزمون تعقیبی  ،LSDضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چندگانة همزمان با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

یافتههاي تحقیق
همة افراد شرکتکننده در تحقیق حاضر مرد بودند که دامنة سنی آزمودنیها در گروه سالمندان
ورزشکار فعال در دوران قرنطینه  58/3±1/8سال ،در گروه سالمندان ورزشکار غیرفعال در دوران
قرنطینه  59/4±7/2سال ،و در گروه سالمندان غیرورزشکار  56/2±3/9سال بود .جهت بررسی
طبیعی بودن توزیع دادهها ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف اجرا شد .نتایج آزمون کولموگروف
اسمیرنوف و همچنین میانگین و انحراف استاندارد عملکرد آزمودنیهای سه گروه در متغیرهای
سرمایة اجتماعی (سرمایة شناختی ،سرمایة ارتباطی ،سرمایه ساختاری) و اضطراب ناشی از کرونا
در جدول  1ارائه شده است.
نتایج حاکی از توزیع نرمال دادههای سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (شناختی ،ساختاری ،ارتباطی)
و اضطراب ناشی از کرونا در هر سه گروه بود .بر این اساس برای آزمون فرضیهها از آزمونهای
پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره ،آزمون تعقیبی الاسدی ،ضریب همبستگی پیرسون ،و
تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول  2آمده است.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و ...
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جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها

گروه
ورزشکار فعال
ورزشکار غیرفعال
غیر ورزشکار

سرمایة

سرمایة

سرمایة

اضطراب

ساختاری

ارتباطی

اجتماعی

کرونا

میانگین

4/077

3/608

3/638

3/775

2/040

انحراف استاندارد

0/319

0/354

0/314

0/241

0/427

K-S-Z

0/0872

0/078

0/063

0/10

0/097

سطح معناداری

0/113

0/141

0/109

0/098

0/127

میانگین

4/053

3/459

3/535

3/682

2/259

انحراف استاندارد

0/250

0/446

0/397

0/206

0/455

K-S-Z

0/121

0/088

0/160

0/063

0/0539

سطح معناداری

0/257

0/112

0/0504

0/481

0/983

میانگین

2/678

2/639

2/939

3/259

3/301

انحراف استاندارد

0/630

0/530

1/114

0/747

0/285

K-S-Z

0/243

0/0709

0/137

0/162

0/069

سطح معناداری

0/366

0/847

0/0511

0/531

0/126

آماره

سرمایة شناختی

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره

منبع

مدل

intercept

گروهها

متغیر وابسته
سرمایة شناختی
سرمایة ساختاری
سرمایة ارتباطی
سرمایة اجتماعی
اضطراب کرونا
سرمایة شناختی
سرمایة ساختاری
سرمایة ارتباطی
سرمایة اجتماعی
اضطراب کرونا
سرمایة شناختی
سرمایة ساختاری
سرمایة ارتباطی
سرمایة اجتماعی
اضطراب کرونا

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

53/870
22/877
106/088
55/738
37/490
1635/841
1319/293
1088/466
1338/573
814/791
53/870
22/877
106/088
55/738
37/490

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

26/935
11/438
53/044
27/869
18/745
1635/841
1319/293
1088/466
1338/573
814/791
26/935
11/438
53/044
27/869
18/745

F

معناداری

143/802
56/616
132/696
244/437
120/280
8733/503
6530/014
2722/938
11740/58
5228/250
143/802
56/616
132/696
244/437
120/280

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین سه گروه در متغیرهای سرمایة اجتماعی و ابعاد آن
(شناختی ،ساختاری ،رابطهای) و اضطراب ناشی از کرونا تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنی
که در هر متغیر حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .به منظور فهم تفاوت گروههای
سهگانة این تحقیق در متغیرهای مورد نظر و اینکه بین کدام گروهها تفاوت وجود دارد از آزمون
تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج بهدستآمده از این آزمون برای هر یک از متغیرهای سرمایة اجتماعی
و ابعاد آن در جدول  3و برای متغیر اضطراب ناشی از کرونا در جدول  4آورده شده است.
جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی اسالدی برای سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

تفاوت

خطای انحراف

میانگینها

استاندارد

ورزشکار غیرفعال

0/0238

0/0944

0/801

قرنطینه

غیرورزشکار

1/3988

0/0944

0/000

ورزشکار غیرفعال در دوران
قرنطینه

ورزشکار فعال

-0/02381

0/0944

0/801

غیرورزشکار

1/3750

0/0944

0/000

ورزشکار فعال

-1/3988

/0944

0/000

ورزشکار غیرفعال

-1/3750

0/0944

0/000

ورزشکار فعال در دوران
قرنطینه

ورزشکار غیرفعال

0/1496

0/0980

0/130

غیرورزشکار

0/9693

0/0980

0/000

ورزشکار غیرفعال در دوران

ورزشکار فعال

-0/1496

0/0980

0/130

قرنطینه

غیرورزشکار

0/8197

0/0980

0/000

ورزشکار فعال

-0/9693

0/0980

0/000

ورزشکار غیرفعال

-0/8197

0/0980

0/000

ورزشکار غیرفعال

0/1031

0/1379

0/456

قرنطینه

غیرورزشکار

1/996

0/1379

0/000

ورزشکار غیرفعال در دوران

ورزشکار فعال

-/1031

0/1379

0/456

قرنطینه

غیرورزشکار

1/892

0/1379

0/000

ورزشکار فعال

-1/996

0/1379

0/000

ورزشکار غیرفعال

-1/892

0/1379

0/000

ورزشکار غیرفعال

0/0922

0/0736

0/213

غیرورزشکار

1/454

0/0736

0/000

ورزشکار فعال

-0/0922

0/0736

0/213

غیرورزشکار

1/362

0/0736

0/000

ورزشکار فعال

-1/454

0/0736

0/000

ورزشکار غیرفعال

-1/362

0/0736

0/000

گروهها

متغیر وابسته
ورزشکار فعال در دوران

سرمایة شناختی

غیرورزشکار

سرمایة ساختاری

غیرورزشکار
ورزشکار فعال در دوران

سرمایة رابطهای

غیرورزشکار
ورزشکار فعال در دوران
قرنطینه
سرمایة اجتماعی

ورزشکار غیرفعال در دوران
قرنطینه
غیرورزشکار

معناداری

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و 13  ...

همانطور که در جدول مشاهده میشود بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (شناختی ،ساختاری،
رابطهای) در سالمندان ورزشکار فعال در دوران قرنطینه و سالمندان ورزشکار غیرفعال در دوران
قرنطینه تفاوتی وجود ندارد .اما بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن در هر دو گروه سالمندان
ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران قرنطینه با سالمندان غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد و
میزان سرمایة اجتماعی و همة ابعاد آن در سالمندان غیرورزشکار از هر دو گروه سالمندان
ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران قرنطینه کمتر است .پس ورزش و فعالیت بدنی بر ایجاد
سرمایة اجتماعی مؤثر است و قطع ورزش برای مدت زمان محدود (حدود  2ماه) منجر به کاهش
سرمایة اجتماعی به طور معنادار نشده است.
نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای متغیر اضطراب ناشی از کرونا در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی اسالدی برای اضطراب ناشی از کرونا

تفاوت

خطای انحراف

میانگینها

استاندارد

ورزشکار فعال در دوران

ورزشکار غیرفعال

-0/2465

0/08615

0/005

قرنطینه

غیرورزشکار

-1/2605

0/08615

0/000

ورزشکار غیرفعال در

ورزشکار فعال

0/2465

0/08615

0/005

دوران قرنطینه

غیرورزشکار

-1/0140

0/08615

0/000

ورزشکار فعال

1/2605

0/08615

0/000

ورزشکار غیرفعال

1/0140

0/08615

0/000

متغیر وابسته

اضطراب کرونا

گروهها

غیرورزشکار

معناداری

همانطور که در جدول مشاهده میشود در زمینة اضطراب ناشی از کرونا بین هر سه گروه
تفاوت معنادار وجود دارد و سالمندان ورزشکار غیرفعال در دوران کرونا کمترین میزان اضطراب
ناشی از کرونا و سالمندان غیرورزشکار بیشترین میزان اضطراب ناشی از کرونا را داشتهاند.
برای بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و اضطراب ناشی از کرونا از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد که نتایج آن در جدول  5آورده شده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود بین سرمایة اجتماعی و همة ابعاد آن با اضطراب ناشی
از کرونا رابطة منفی و معنادار وجود دارد .با توجه به وجود همبستگی مثبت و معنادار میان
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مؤلفههای سرمایة اجتماعی با اضطراب ناشی از کرونا این سؤال مطرح میشود که کدامیک از این
عوامل قادر به تأثیرگذاری بر اضطراب ناشی از کرونا هستند؟ به منظور پاسخ به این پرسش از
تحلیل رگرسیون چندمتغیرة همزمان استفاده شد که نتایج در جدول  6آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با اضطراب ناشی از کرونا

سرمایة شناختی
اضطراب ناشی از کرونا

سرمایة ارتباطی

سرمایة اجتماعی

سرمایة ساختاری

R

Sig

R

Sig

R

Sig

R

Sig

-0/667

0/000

-0/508

0/000

-0/163

0/068

-0/630

0/000

جدول  .6نتایج رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی اضطراب ناشی از کرونا از طریق ابعاد سرمایة اجتماعی

متغیر پیشبین

B

SE

مقدار ثابت

4/478

0/264

شناختی

-0/369

0/078

0/430

ساختاری

-0/002

0/104

0/002

-0/019

رابطهای

-0/204

0/061

0/337

-3/339

R=0/706

Beta

2

R =0/498

T

P

16/946

0/000

-4/700

0/000
0/985
0/001
2

ADJ.R =0/486

همانطور که در جدول مشاهده میشود دو بعد شناختی و رابطهای سرمایة اجتماعی به صورت
معنادار اضطراب ناشی از کرونا را پیشبینی میکنند .با افزایش یک انحراف استاندارد در بعد شناختی
و رابطهای سرمایة اجتماعی ،نمرة اضطراب ناشی از کرونا به ترتیب  0/43و  0/337انحراف استاندارد
کاهش خواهد یافت .مقدار  ADJ.R2نشان میدهد به طور کلی دو مؤلفة شناختی و رابطهای سرمایة
اجتماعی روی هم  48درصد از واریانس اضطراب ناشی از کرونا را پیشبینی میکند.
بحث و نتیجه
فاجعة شیوع کروناویروس و میزان باالی مرگومیر میان افراد باالتر از  50سال موجب اضطراب شدید
در همة مردم بهخصوص سالمندان شده است .به همین دلیل شناسایی راهکارهای مقابله با اضطراب در
سالمندان امری ضروری است .ورزش و سرمایة اجتماعی ایجادشده به وسیلة آن از عوامل مؤثر بر
کاهش اضطراب هستند .با اعمال طرح قرنطینة خانگی بسیاری از سالمندان سابقاً فعال در دوران پیش

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و ...
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از کرونا به طور کلی غیرفعال شدهاند و برخی دیگر به انجام دادن تمرینات ورزشی در محیط خانه
میپردازند .به همین علت تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از
سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از شیوع ویروس بود .برای مقایسة سرمایة اجتماعی و ابعاد
آن و اضطراب ناشی از کرونا بین سه گروه سالمندان (گروه یک :قبل از کرونا فعال و در دوران قرنطینه
غیرفعال ،گروه دو :قبل از کرونا و در دوران قرنطینه فعال ،گروه سوم :در هر دو دوره غیرفعال) از
تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی متعاقب آن نشان داد
سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بین سالمندان ورزشکاری که در دوران قرنطینه فعال بودند و سالمندان
ورزشکاری که در دوران قرنطینه غیرفعال بودند تفاوت معناداری ندارد .اما سرمایة اجتماعی و ابعاد آن
در هر دو گروه سالمندان ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران قرنطینه از سالمندان غیرورزشکار به طور
معناداری بیشتر بود .بنابراین میتوان گفت ورزش و فعالیت بدنی بر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن تأثیر
دارد و ترک ورزش (در پژوهش حاضر حدود  2ماه) یا ورزش در خانه به صورت انفرادی تأثیر
معناداری بر سرمایة اجتماعی ندارد که البته برای تأیید این یافته نیاز به پژوهش طولی است .ولی آنچه
در این پژوهش به دست آمد این است که ترک ورزش در کوتاهمدت تأثیر معناداری بر کاهش سرمایة
اجتماعی ندارد .به نظر میرسد مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،عالوه بر نتایج مثبت فیزیولوژیکی،
منافع اجتماعی بسیاری نیز برای فعاالن این عرصه دارد؛ از جمله ایجاد روابط دوستانه ،پذیرش بین
گروه همساالن ،حمایت شدن از سوی اطرافیان ،و غیره .فعالیتهای ورزشی در سطح غیرسازمانیافته
میتواند باعث انگیزش ،الهامبخشی ،و ایجاد روحیة اجتماعی در جامعه و سالمندان شود .ورزش
میتواند وسیلهای برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباطات اجتماعی جدید ،بهویژه بین طبقات مختلف از
لحاظ مذهب و قومیت و سن ،باشد و در نهایت میتواند به افزایش هنجارهای اعتماد و تعامل منجر
شود .به عبارت بهتر ،فعالیتهای ورزشی میتواند موجب ایجاد ارتباط بین گروهها در شبکههای
اجتماعی مختلف شود که همة موارد یادشده از مؤلفههای سرمایة اجتماعی هستند .نتایج پژوهش
حاضر با نتایج پژوهشهای کریمیان و همکارانش ( ،)1392صابری و همکارانش ( ،)1392مارلیر و
همکارانش ( ،)2015ژو و کاپالنیدو ( ،)2017اسکروک و همکارانش ( ،)2019و ران و لی ()2020
همسوست .نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی متعاقب آن نشان داد اضطراب ناشی از کرونا بین سه
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گروه سالمندان تفاوت معناداری دارد و اضطراب ناشی از کرونا بین سالمندان ورزشکاری که در دوران
قرنطینه نیز فعالیت بدنی داشتند از دو گروه دیگر کمتر و اضطراب ناشی از کرونای سالمندان
غیرورزشکار ،که قبل از شیوع کرونا و در دوران قرنطینه فعالیت بدنی نداشتند ،از همه بیشتر بود.
بنابراین میتوان گفت ورزش و فعالیت بدنی بر کاهش اضطراب ناشی از کرونا مؤثر است .تأثیر ضد
اضطرابی ورزش را بر اساس سازوکارهای مختلف میتوان تبیین کرد؛ از جمله میتوان به سازوکارهای
فیزیولوژیکی و روانی و همچنین اجتماعی اشاره کرد .از بعد فیزیولوژیکی ،ورزش از طریق
فراهمسازی امکان دستیابی فرد به آمادگی جسمانی ،تأثیر بر سطح انتقالدهندههای عصبی ،تأثیر بر
سطح هورمونهای استرس ،و کاهش تنش عضالنی به دنبال فعالیتهای ورزشی میتواند تأثیرات ضد
اضطرابی داشته باشد .از بعد روانی ،ورزش با افزایش سطح فعالیت و به دنبال آن افزایش زمینه برای
باال رفتن اعتمادبهنفس و احساس خودتوانمندی میتواند سبب کاهش اضطراب شود .زیرا اضطراب و
استرس در اثر عدم اعتمادبهنفس در افراد به وجود میآید .از بعد اجتماعی نیز با افزایش شبکة روابط و
حمایت اجتماعی فرد احساس امنیت بیشتری میکند که این احساس حمایت و امنیت بیشتر اضطراب
در برابر بحرانها و مشکالت را کاهش میدهد .به نظر میرسد ورزش خانگی در دوران قرنطینه بیشتر
از نظر فیزیولوژیکی و روانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان شده است .چون بین
سرمایة اجتماعی سالمندان ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران قرنطینه تفاوتی مشاهده نشد .نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای زارعیان و رحمتی ( ،)1393رشیدی و همکارانش (،)1396
خصالی و همکارانش ( ،)1397ثالثی و همکارانش ( ،)1397آسموندون و همکارانش ( ،)2013آگونیاگا
و همکارانش ( ،)2017نادری و همکارانش ( ،)2019سیخو و همکارانش ( ،)2020هوانگ و
همکارانش ( ،)2020لی و همکارانش ( ،)2020و رن و لی ( )2020همسوست .نتایج ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد همة ابعاد سرمایة اجتماعی با اضطراب ناشی از کرونا رابطة
منفی و معنادار دارد .اما فقط بعد شناختی و رابطهای توانایی پیشبینی اضطراب ناشی از کرونا را دارد.
به طور کلی میتوان گفت روابط و پیوندهای اجتماعی عامل ارتباط عاطفی بین افراد است و با
متغیرهای اصلی چون حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،و هنجارهای اجتماعی
باعث احساس امنیت بیشتر در افراد میشود .بدون شک ،انسانهایی که احساس امنیت بیشتری دارند
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در تحمل وقایع منفی زندگی ،مثل بحرانها (شیوع ویروس کرونا) و مشکالت طوالنیمدت (قرنطینه
خانگی) ،توانمندترند که همة این عوامل به کاهش استرس و اضطراب و سالمت روانی

میانجامد.

سالمندان به دلیل انزوای اجتماعی حاصل از بازنشستگی و ازدواج فرزندان از حمایتهای عاطفی و
اجتماعی کمتری برخوردارند و میزان باالی ابتالی سالمندان به ویروس کرونا و مرگومیر ناشی از آن
باعث میشود که آنان احساس امنیت کمتری کنند و اضطراب بیشتری داشته باشند .از این رو،
سالمندان نیاز دارند توسط شبکهای اجتماعی حمایت شوند تا احساس امنیت بیشتری کنند و بتوانند
راحتتر با بحران ویروس کرونا مقابله کنند و اضطراب کمتری داشته باشند .حمایت اجتماعی با همة
سطوح الگوی فشار روانی تعامل دارد .مثالً ،حمایت اجتماعی بر ارزیابی شناختی ما از عوامل روانی
فشارزا و بر توانایی ما برای مقابله با آن اثر میگذارد .بهرهمندی از حمایتهای رسمی و غیررسمی
سبب میشود احساس اعتماد و امنیت افزایش یابد و رنج اضطراب کم شود .یک شبکة اجتماعی برای
سالمند حمایت عاطفی ،ابزاری ،اطالعاتی فراهم میکند و از این طریق بر اعتمادبهنفس و ارزیابی او از
توانایی خود و حمایت اطرافیان اثر میگذارد و باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا میشود .نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مارلیر و همکارانش ( ،)2015چانگ و همکارانش ( ،)2017لی و
همکارانش ( ،)2018چان و همکارانش ( ،)2019گوونی و همکارانش ( ،)2019هال و همکارانش
( ،)2019اسکروک و همکارانش ( ،)2019شیائو و همکارانش ( ،)2020و رن و لی ( )2020همسوست.
بنابراین با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفته میشود که ورزش و فعالیت بدنی با تأثیرات فیزیولوژیکی
و روانی و همچنین ایجاد روابط اجتماعی ،شبکههای حمایتی ،و سرمایة اجتماعی بر کاهش اضطراب
ناشی از کرونای سالمندان تأثیر دارد .اما ورزش خانگی در دوران فاصلهگذاری اجتماعی بیشتر از طریق
تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان میشود .بنابراین
پیشنهاد میشود در گام اول ورزش در فضای خانه بهخصوص برای سالمندان ترویج داده شود و در
گام دوم ضمن رعایت طرح فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،که ستاد ملی
مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی و ورزشی اعالم میکنند ،حضور سالمندان در گروههای ورزشی و
سرزنده بیشتر شود.
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