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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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 سه ینب یروسکروناو از یناش اضطراب بر اجتماعی سرمایة تأثیر
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 چکیده
 ،رو این از است. شده ،سالمندان همچون ،خطر معرض در اقشار باالخص و مردم عموم بین اضطراب افزایش باعث کرونا ویروس شیوع

 تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف است. ضروری امری سالمندان میان آن عمل مکانیسم و اضطراب با مقابله راهکارهای شناسایی
 بود. ،ویروس شیوع از بعد و قبل بدنی یتفعال اساس بر ،سالمندان از گروه سه ینب یروسکروناو از یناش اضطراب بر اجتماعی سرمایة

 یرمسم شهرستان سال 50 یباال سالمندان همة را یقتحق ینا یآمار ةجامع بود. یهمبستگ و ای مقایسه یعلّ از ترکیبی یقتحق روش
 هدفمند ورتص به نمونه عنوان به غیرورزشکار سالمند 42 و ،غیرفعال ورزشکار سالمند 42 فعال، ورزشکار سالمند 42 .دادند تشکیل
 از استفاده با ها داده وتحلیل تجزیه .شد یدأیت آن پایایی و روایی که بود استاندارد ةپرسشنام ها داده یگردآور ابزار شدند. انتخاب

 ةچندمتغیر یونرگرس یلتحل و ،یرسونپ یهمبستگ یبضر ،LSD تعقیبی آزمون چندمتغیره، واریانس تحلیل اسمیرنوف، کلموگروف
 تفاوت آن ابعاد و اجتماعی سرمایة نظر از ویروس شیوع دوران در غیرفعال و فعال ورزشکار سالمندان داد نشان یجنتا شد. مانجا زمان هم

 اضطراب میزان کمترین فعال ورزشکار سالمندان است. بیشتر غیرورزشکار سالمندان از ها آن اجتماعی سرمایة اما .ندارند هم با معناداری
 سرمایة ارتباطی و شناختی ابعاد داد نشان نتایج همچنین کردند. تجربه را کرونا از ناشی اضطراب بیشترین رغیرورزشکا سالمندان و

 گذاری فاصله دوران در خانگی ورزش شود می گرفته نتیجه ،بنابراین دارند. معناداری و منفی تأثیر کرونا از ناشی اضطراب بر اجتماعی
 .شود می سالمندان در کرونا از ناشی اضطراب کاهش باعث روانی و لوژیکیفیزیو اتتأثیر طریق از بیشتر اجتماعی

 گانواژکلید
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 مقدمه

 ینچ ووهان شهر در یدجد یروسیو ةیالر ذات یک یوعش از یگزارش ،2019 دسامبر 31 یختار در

 در سرعت به دارد، نام کرونا یا 19 کوئید که ،یروسو ینا .شد اعالم یجهان بهداشت سازمان به

 Lee) شد جهان سطح در یادیز یانسان تلفات باعث و یافت گسترش یالملل ینب و یمل سطح

 از 2020 ةیژانو 30 در یاضطرار ةجلس یلتشک از پس یجهان بهداشت مانساز که یطور ؛(2020

 است هماهنگ المللیینب واکنش یازمندن آن کنترل که برد نام یجهان ینگران یک عنوان به کرونا

(Paraskevis et al. 2020). باعث آن درمان یا یشگیریپ واکسن فقدان و یماریب ینا یوعش سرعت 

 یعسر ییشناسا برای تالش ضمن ،انتقال ةیرزنج قطع جهت ،لفمخت کشورهای در هادولت شد

 سفر، لغو و یتممنوع شهرها، کردن قرنطینه یرنظ ـ یمحافظت و یعسر اقدامات اجرای با مبتال، افراد

 را یاجتماع گذاریفاصله طرح ـ ورزشی های فعالیت و اماکن همة و مدارس و ها دانشگاه تعطیلی

 نفر 3812513 تعداد ،2020  می 9 تا ،اقدامات ینا وجود با .(Hammami et al. 2020) کنند اعمال

 خود جان یروسو ینا به ابتال اثر بر نیز نفر 264109 و ندشد مبتال یماریب ینا به جهان سطح در

 صرف با مختلف یکشورها و ییدارو هایشرکت تالش که است یحال در این .ندداد دست از را

 گیریهمه حال ینا با دارد. هادام آن درمان یا یشگیریپ واکسن به یدسترس یبرا هنگفت هایینههز

 یروان سالمت بر بلکه گذارد می تأثیر یمارانب روحی و یمجس سالمت بر تنها نه یعفون هاییماریب

 یعفون های یماریب یوعش است داده نشان مطالعات .نیست تأثیر بی یزن آلودهیرغ افراد یستیبهز و

 یشافزا مردم عموم در را استرس و ردگیافس و اضطراب تواندیم حاد، یتنفس سندرم مانند ید،جد

 یوعش یزانم است، شده انجام ینچ کشور در یراًاخ که ،یبررس یک در .(Xiao et al. 2020) دهد

 درصد 7/44 و 7/50 و 4/73 یبترت به یروسکروناو از یناش اضطراب و یافسردگ و استرس

 در سنی های گروه دیگر از بیش سالمندان اینکه به توجه با (.Liu et al. 2020) است شده گزارش

 Zhu et) اند داده اختصاص خود به را بیشتری ومیر مرگ ددرص و هستند بیماری این به ابتال معرض

al. 2020،) را بدن یمنیا یستمس تواند یم اضطراب و استرس .کنند می تجربه را بیشتری اضطراب 

 .(Bajema et al. 2020) کند یرپذ یبآس ،کرونا جمله از ،ها یماریب برابر در را شخص و یفتضع

 یفیتک بهبود به تواند می و است یضرور یامر سالمندان در راباضط با مقابله یراهکارها بنابراین



   3   ... و قبل بدنی فعالیت اساس بر سالمندان از گروه سه ینب یروسکروناو از یناش اضطراب بر اجتماعی سرمایة تأثیر

 برای معمول های درمان شناختی رفتاردرمانی و دارودرمانی کند. کمک آنان سالمت و یزندگ

 پاسخ درمان روش دو این به بیماران سوم یک حدود اینکه بر عالوه که است اضطراب درمان

 نیز شناختی رفتاردرمانی برای نیاز مورد زمان و اردد منفی جانبی آثار دارودرمانی دهند، نمی

 ینهم به .(Stubbs et al. 2017) شود اضطراب بیشتر تحریک باعث است ممکن و است طوالنی

 از استفاده رسدیم نظر به ،ندارد بیماری ةجنب کرونا از ناشی اضطراب اینکه دلیل به نیز و دالیل

 نقش اضطراب شدت کاهش در یعموم صورت به شورز همانند عارضه بدون و ساده هایروش

 بلکه فراغت، اوقات گذران یبرا یروش تنها نه یجسمان یتفعال و ورزش امروزه .دارد یادیز یاربس

 زاده اهلل نعمت و )پوررنجبر رود  می شمار به یستیبهز و سالمت یبرا پوشیچشم قابل یرغ یضرورت

 های یستمس بر یورزش مختلف های پروتکل یفظتمحا آثار مطالعات از بسیاری .(1384 ماهانی

 یمعنادار و مثبت تأثیر ورزش این، بر عالوه .اند داده نشان را ،یعصب یستمس جمله از ،بدن مختلف

 است شده داده نشان مختلف یروان اختالالت در آن یدمف آثار و دارد فرد یوخو خلق بر

(Caliskan et al. 2019). را اضطراب عالئم تواند می ورزش دهد می ننشا که رددا وجود یشواهد 

 یبدن یتفعال و یورزش مشارکت .(Beck et al. 2020) بخشد بهبود اضطراب اختالل یدارا افراد در

 احساس و نفس عزت یشافزا ی،شناخت افت در یرتأخ اضطراب، و یافسردگ عالئم کاهش با

 آثار به یحد تا ارتباط نیا یاساس یاه یسممکان دارد. ارتباط یزندگ یکل یفیتک یشافزا و ،یانرژ

 .Marlier et al) اند یافته اختصاص یشناخت روان یندهایافر در یجزئ و ورزش یزیولوژیکیف

 های شبکه یجادا یجهنت در و ،بودن هم کنار از بردن لذت افراد، یدارد یبرا یبستر ورزش .(2015

 در هم ورزشی گروه یک در ارکتمش .(Skrok et al. 2019) شود می گرفته نظر در یاجتماع

 مشارکت .(Marlier et al. 2015) رددا مثبت تأثیر افراد اجتماعی سرمایة در هم سالمت خودارزیابی

 است همراه اجتماعی سرمایة با یمدن و یاجتماع یها یتفعال در مشارکت یقطر از یزن یورزش

(Skrok et al. 2019). 

 یماریب ةتجرب است، یولوژیکیب یعیطب نظر از یردارواگ یعفون یماریب که یحالدر دیگر سوی از

 مشکالت خاص، یعصنا در شغل دادن دست از ی،اجتماع ةگسترد )اختالل کرونا یردارواگ

 سرمایة آنچه یتاهم بر محققان یلدل ینهم به است. یاجتماع ذاتاً مرگ( ،یماریب ،یاقتصاد
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 یروسو ینا یوعش از برخاسته یروان و یروح یمارهایب درمان یبرا شودیم اختهشن اجتماعی

 که است شده یرفتهپذ گسترده طور به یاجتماع علوم دانشمندان بین .(Parks 2020) اندکرده یدکأت

 Lee) کندیم یفاا مثبت نقش فاجعه برابر در مقاومت و یدارترپا یزندگ یجادا در اجتماعی سرمایة

 برابر در یریپذ یبآس ی،اجتماع ةکنند یینتع عوامل بر گذاریتأثیر با ،اجتماعی سرمایة .(2019

 که هایی راه از یکی .شود نمی ایجاد خأل در اجتماعی سرمایة .دهد می کاهش را یروان یشانیپر

 های یافته البته است. ورزش و بدنی فعالیت در شرکت شود می اجتماعی سرمایة ایجاد باعث

 ایجاد در را تیمی های ورزش فقط اه پژوهش بعضی .است متناقض حدودی تا مختلف تحقیقات

 ثرؤم اجتماعی سرمایة ایجاد در را بدنی فعالیت هر دیگر بعضی و دانند می ثرؤم اجتماعی سرمایة

 اثر در ایجادشده اجتماعی سرمایة نیز دیگر های پژوهش بعضی .(Marlier et al. 2015) شمارند می

 طور به .(1399 همکاران و )صابری کنند می معرفی ناپایدار و شکننده را ورزش و بدنی فعالیت

 توجه مرکز در روان سالمت بر ها آن مثبت تأثیر یلدل به اجتماعی سرمایة و یورزش مشارکت ،کلی

 که است شده یجادا ورزش یقطر از یسالمت از یمفهوم گویال یک یراًاخ است. یاسیس و یعلم

 افسردگی و اضطراب از لوگیریج و سالمتی باعث اجتماعی سرمایة ایجاد با ورزش مشارکت

 افزایش باعث بدنی فعالیت در شرکت با بتوان احتماالً ،بنابراین .(Skrok et al. 2019) شود می

 ،اما شد. آن از ناشی روان سالمتی و کرونا از ناشی اضطراب کاهش آن متعاقب و اجتماعی سرمایة

 از بیرون در ورزشی فعالیت امکان ورزشی، اماکن تعطیلی و اجتماعی گذاری فاصله طرح اعمال با

 منظم ةبرنام کرونا شیوع از قبل که ،سالمندان از بسیاری و ندارد وجود گروهی صورت به و منزل

 اما .کنند می ورزش انفرادی صورت به خانه در یا اند شده غیرفعال کلی طور به یا ،داشتند ورزشی

 کرونا از ناشی اضطراب و جتماعیا سرمایة بر منزل در بدنی فعالیت و ورزش نیست مشخص

 شیوع از پیش بدنی فعالیت و ورزش طریق از ایجادشده اجتماعی سرمایة یا کند می عمل چگونه

 برابر در بافر یک مثابة به تواند می آیا و است کرده تغییری چه بودن غیرفعال اثر در کرونا ویروس

 آیا :است االتؤس این به دادن پاسخ یپ در پژوهشگر بنابراین کند؟ عمل کرونا از ناشی اضطراب

 سالمندان از گروه سه بین ساختاری( ،ارتباطی )شناختی، آن ابعاد و اجتماعی سرمایة بین

 ورزشکار سالمندان ،نداشتند( ورزشی منظم ةبرنام کرونا شیوع از قبل که )سالمندانی غیرورزشکار
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 در ولی ،داشتند ورزشی منظم ةبرنام روناک شیوع از قبل که ی)سالمندان قرنطینه دوران در غیرفعال

 از قبل که ی)سالمندان قرنطینه دوران در فعال ورزشکار سالمندان و ،شدند( غیرفعال قرنطینه دوران

 وجود تفاوت شدند( غیرفعال قرنطینه دوران در ولی ،داشتند ورزشی منظم ةبرنام کرونا شیوع

 اجتماعی سرمایة آیا دارد؟ وجود تفاوت گروه هس این بین کرونا از ناشی اضطراب بین آیا دارد؟

 گذارد؟ می تأثیر کرونا از ناشی اضطراب بر

 تحقیقة پیشین و نظري مبانی

 کروناویروس از ناشی اضطراب و اضطراب

 همکاران و فر )لطفی شد مطرح یبدن فشار یمعنا به یالدیم 15 قرن در بار یناول یبرا اضطراب

 که رفتاری و، فیزیولوژیکی عاطفی، شناختی، ةپیچید پاسخ یک از است عبارت اضطراب .(1392

 بسیار میزان به شرایط یا رویدادها که شود می فعال هنگامی وشود  می ایجاد تهدید ةروی ةواسط به

و ناپذیر  بینی پیش را شرایط یا رویداد آن فرد که علت این به شوند؛ برآورد بار زیان زیاد

 اضطراب در بنابراین .بیند می تهدیدآمیز خود برای را آن بالقوه طور به و کند می ادراک ناپذیر کنترل

 یا راحتی عدم احساس فرد آن در که شود می ایجاد ای پیچیده رفتارهای و افکار و ها احساس

 ینیب یشپ هنگام کننده نگران افکار یا ترس با اضطراب (.Clark & Beck 2011) کند می دلشوره

 عامل گذرد می حد از وقتی اضطراب .(Lo et al. 2020) شود می مشخص یمنف جینتا یا یندهآ یدتهد

 تنها نه یابد، می مداوم و مزمن جنبة که زمانی و شود  می رفتار سازمان فروریختگی و اغتشاش

 محروم امکاناتش از ای عمده بخش از را فرد بلکه کرد، تلقی یافته سازش پاسخ را آن توان نمی

 را اضطرابی های اختالل از ای گسترده طیف و یابد می کاهش فرد پذیری نعطافا . همچنینکند می

 است شناختی روان شایع های اختالل ازیکی  اضطرابی های اختالل (.1396 تقوی) آورد می وجود به

 (.Randall & McNeil 2016) کند می مختل اجتماعی و فردی سطح دو در را فرد عملکرد و

 ایجاد و بودن ناشناخته دلیل به بیشتر رسد می نظر به و است شایع یروسکروناو مورد در اضطراب

 برای را مقیاسی (1398) شهمکاران و پور علی .است ویروس این ةدربار افراد در شناختی ابهام

 دو در را کرونا از ناشی اضطراب که کردند سنجی روایی و ساختند کرونا از ناشی اضطراب سنجش

 کند. می گیری اندازه روانی الئمع و جسمانی عالئم سطح
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 کروناویروس و بدنی فعالیت

 که ،اسکلتی عضالت از تولیدشده بدنیِ حرکت نوع هر جهانی، بهداشت سازمان تعریف اساس بر

 ابعاد بر مؤثر های مؤلفه از بدنی فعالیت شود. می نامیده بدنی فعالیت است، انرژی هزینة نیازمند

 و دهد می افزایش را انرژی سطح زیرا .است زندگی کیفیت هبودب از مهمی بخش و زندگی مختلف

 ایجاد مطلوبی تندرستی کلی طور به و شود می شناختی روان و ذهنی و جسمی سالمتی ایجاد باعث

 مدت طوالنی تحرک عدم و بدنی ورزش ناگهانی قطع ترکیب .(1395 شهبازی و )خواجوی کند می

 به مقاومتة توسع جمله از ـ سالمتی در منفی راتتغیی از بسیاری ایجاد باعث است ممکن

 ضربان و خون فشار افزایش هوازی، توان کاهش ها، استخوان پوکی عضالت، آتروفی انسولین،

 ،جسمانی مشکالت این بر عالوه .(Hammami et al. 2020) شود ـ چرب کبد بیماری و ،قلب

 افراد در مشکالت این که شود می نیز یروان های بیماری افزایش باعث بدنی تحرک عدم و قرنطینه

 جهان مردم از بسیاری حاضر حال در که آنجا از .(Lippi et al. 2020) است بیشتر سال 50 باالی

 جهانی بهداشت سازمان هستند، قرنطینه خود های خانه در کروناویروس گیر همه بیماری دلیل به

 کرده تهیه خانه محدود فضای در ایمن و ساده بدنی فعالیت جهت مردم به کمک برای راهنما یک

 گیرد می نظر در را خانه در کار به مربوط جسمی های چالش از برخی همچنین راهنما این و است

 .Hammami et al) دهد می نشان را خانه ةروزمر امور در بدنی فعالیت ادغامة نحو ةدربار نکاتی و

 برای افراد به دادن اجازه برای مهم ینااستث یک کشورها از بسیاری در دیگر سوی از .(2020

 حداقل فردی بینة فاصل بتوانند که شرطی به است، شده ایجاد باز فضای در بدنی فعالیت و ورزش

 با مرتبط سالمتی نامطلوب پیامدهای بین منطقی سازش این رسد می نظر به کنند. حفظ را متر یک

 سایر و اجتماعات از جلوگیری با روسکروناوی شیوع مهار به فوری نیاز و جسمی تحرک عدم

 .(Lippi et al. 2020) است شخصی تماس اشکال

 اجتماعی سرمایة

 از و شد یاقتصاد و یاجتماع علوم ةحوز وارد ریاخ یها سال در که است یا واژه اجتماعی سرمایة

 .(Huvila et al. 2010) گشود یاقتصاد و یاجتماع مسائل یابی علت و لیتحل در یا چهیدر منظر نیا
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 قابل و درون در موجود ةبالقو و بالفعل منافع جمع را اجتماعی سرمایة)(  تیناهاپ و 1گوشال

 ها آن دگاهید از کنند. می فیتعر یاجتماع واحد کی ای فرد کی روابط ةشبک از یناش و دسترس

 در ها ازمانس به تواند می که است یسازمان مهم های ییدارا و ها تیقابل از یکی اجتماعی سرمایة

 یسازمان تیمز گرید های سازمان با سهیمقا در ها آن برای و کند اریبس کمک دانش میتسه و خلق

 اند مهم ارتباطات ست؛ین شیب کلمه سه اجتماعی سرمایة فهم خالصه، طوره ب کند. جادیا داریپا

 منبعی روابط ایه شبکه که است این اجتماعی ةسرمای اصلی ةگزار (.1394 همکاران و نمتی زارعی)

 Nahapiet & Ghoshnal) هستند رقابتی مزیت خلق و اجتماعی امور ةادار و هدایت برای باارزش

 افراد اعتماد زانیم ةدهند نشان یا جامعه ای گروه هر در اجتماعی سرمایة زانیم یکل طور به (.1998

 یها کنترل لیتسه موجب اجتماعی سرمایة از یتوجه قابل وجود نیهمچن است. گرید کی به

 به اجتماعی سرمایة از مشکالت حل یبرا توان می بحران مواقع در یکل طور به .دشو یم یاجتماع

گوشال  و 2ناهاپیت برد. سود موجود یهاندیفرا اصالح و مشکالت حل منبع نیتر یاصل منزلة

 عدب ،یساختار بعد ،یشناخت بعد ؛دنریگ می نظر در اجتماعی سرمایة یبرا را بعد سه (1998)

 اعضای میان ارتباطی الگوهای ةدربردارند که ،ساختاری بعد .(1386 همکاران و ی)الوان یا رابطه

 شبکه ثبات شبکه، ترتیبات شبکه، پیوند بعد سه شامل خود ،است اجتماعی واحد یا گروه یک

 اعتماد و است اجتماعی واحد یک یاعضا میان متقابل اعتماد میزان ةدربردارند ارتباطی بعد .است

 شناختی بعد .ستاعضا میان اثربخش متقابل ارتباطات آوردن فراهم در حیاتی و مهم بسیار یعامل

 خاطرات و مفاهیم اب که است مشترک اجتماعی و فرهنگی تصورات و باورها و ادراک شامل

 شامل بعد این .ماند می باقی آنان میان و گیرد می قرار افراد پذیرش مورد مشترک زبان یا مشترک

 اجتماعی سرمایة مدل از قیتحق نیا در انمحقق .است مشترک فرهنگ و مشترک های هدف بعد دو

 .اند کرده استفاده (1998) گوشال و تیناهاپ

                                                                                                                            
1. Ghoshal 

2. Nahapiet 
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 پژوهش ةنیشیپ
 

 یافته سال نویسندگان

 1393 رحمتی و زارعیان
 یشافزا و یافسردگ و اضطراب یزانم در گیری چشم کاهش یروبیکا ینتمر هفته هشت از پس داد نشان نتایج

 .شود می دیده ینهس سرطان به مبتال زنان یزندگ یفیتک

 1396 همکاران و رشیدی
 یول .دارند معنادار اثر یاندانشجو اضطراب و یافسردگ کاهش بر یهواز یب و هوازی یورزش یناتتمر یوهش دو
 .ندادند نشان اضطراب و یافسردگ کاهش در یمعنادار تفاوت فوق ةیوش دو

 شود.  سالمند زنان اضطراب یزانم کاهش سبب تواند یم چوآن یچ یتا ورزش 1397 همکاران و یصالخ

 1397 همکاران و یثالث
 فشار کنترل و ،یافسردگ اضطراب، استرس، بهبود در تواند یم یینپا شدت با منتخب یورزش یتفعال هفته ده

 شد.با ثرؤم خون
 شود. می اجتماعی سرمایة تتقوی باعث ورزش 1392 همکاران و کریمیان
 دارد. معنادار و مثبت تأثیر سالمندان اجتماعی سرمایة بر ورزش 1399 همکاران و صابری

 .شود می مشاهده اضطراب و بدنی فعالیت بین ریامعنادة رابط 2013 همکاران و آسموندون
 .است شده یآزار کودک یانقربان در اضطراب کاهش اعثب یبدن ورزش 2019 همکاران و نادری
 .باشد مسن افراد در اضطراب و افسردگیرفع  برای مناسب درمان یک تواند می خانه در بدنی های فعالیت 2017 همکاران و اگونیاگا

 .کردند یدأیت یونان های زندان دررا  یانزندان اضطراب و وخو خلق بر ورزش یدمف تأثیر 2020 همکاران و یخوس
 .دارد ینمتامفتام به نامعتاد خواب یفیتک و ،یشناخت کنترل اضطراب، ی،افسردگ بر یدرمان یلپتانس ورزش 2020 همکاران و هوانگ

 2020 همکاران و یل
 با یهر یانسداد مزمن یماریب به مبتال یمارانب در (یوگا ،یسالمت یگونگچ ،یچ ی)تا یجسم ـ یذهن ورزش

 دارد. معنادار یمنف ةرابط یافسردگ و اضطراب

 2017 کارانهم و چانگ
 سرمایة لعوام ینب یدارامعن ارتباط سالمندان، یافسردگ یزانم و اجتماعی سرمایة ینب یمنف ارتباط رغم به

 .نشد مشاهده اضطراب و اجتماعی

 2018 همکاران و لی
 نیا تواند می یحد تا خانواده اجتماعی سرمایة و رددا کودکان یافسردگ و اضطراب بر یممستق معنادار تأثیر فقر

 .کند یلتعد را رابطه
 .بخشد می بهبود را طبیعی بالیای و فاجعه با مقابله و کند می ایجاد نفس اعتمادبه اجتماعی سرمایة 2019 همکاران و چان

 2019 همکاران و گوونی
 اجتماعی سرمایة سطح که یافراد رو ینا از .دارد وجود یمنف ةرابط کاری یب اضطراب و اجتماعی سرمایة ینب

 .دهند یم کاهش را خود کاری یب اضطراب دارند ییباال

 2019 همکاران و هال
 و افسردگی بر تبعیض تأثیر بر اجتماعی سرمایة و دارد منفیة رابط اضطراب با شناختی اجتماعی سرمایة

 دارد. را کننده تعدیل نقش چین در کارگر زنان اضطراب

 2017 کاپالنیدو و
 دیگر، یک روی مثبت اتتأثیر حمایتی، رفتارهای و نگرش طریقهار چ از ورزشی های فعالیت در شرکت

 .شود می اجتماعی سرمایة افزایش موجب روزمره پذیری جامعه افزایش و ،اجتماعی فرا رفتارهای

 2015 همکاران و مارلیر
 گذارد. می تأثیر نیافته  توسعه کشورهای در افراد ذهنی سالمت و اجتماعی سرمایة بر بدنی فعالیت و ورزش

 گذارد. می تأثیر افراد روان سالمت بر اجتماعی سرمایة همچنین
 .کند کمک اجتماعی سرمایة و اجتماعی های شبکه ایجاد در تواند می ورزش 2019 ناهمکار و اسکروک

 2020 همکاران و شیائو
 سطح یشزااف اما است. همراه خواب یفیتک کاهش و استرس و اضطراب سطح یشافزا با یاجتماع ةیماسر

 رد.دا مثبت ةرابط خواب یفیتک یشافزا و اضطراب و استرس کاهش با اجتماعی سرمایة

 2020 لی و رن
 اعیاجتم یتحما ینهمچن دارد. یتوجه قابل تأثیر خانه در کودکانه یاجتماع اضطراب بر یبدن ورزش
 .دارد کننده یلتعد نقش یاجتماع اضطراب و یبدن ورزش ینب ةرابط در شده ادراک

 دارد. اساسی نقش کروناویروس با مقابله برای اجتماعی سرمایة 2020 پارکز
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 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 تحقیق روش

ة مقایس جهت اولة مرحل در اطالعات یدآوررگ ةیوش نظر از و یکاربرد هدف نظر از یقتحق

 کرونا از ناشی اضطراب بر اجتماعی سرمایة تأثیر سنجش جهت و یا مقایسه ـ یعلّ مختلف های گروه

 ای، کتابخانه منابع از موضوعپیشینة  و نظری مبانیة زمین در اطالعات گردآوری برای است. یهمبستگ

 آوری جمع برای و الکترونیکی های مجله و علمی اطالعات های پایگاه از نیز و ،ها کتاب مقاالت،

 کامالً )از لیکرت ای گزینه پنج طیف با سنجه 34 حاوی ای پرسشنامه کمک به نیمیدا روش از ها داده

 سال 50 یباال سالمندان همة را یقتحق ینا یآمار ةجامع شد. استفاده موافق( کامالً تا مخالف

 )دو داشتند ورزشی منظم فعالیت کرونا شیوع از قبل که سالمند 42 .دادند تشکیل یرمسم شهرستان

 فعالیت نیز قرنطینه دوران در و روز( در ساعت یک مدت به حداقل روز، سه ای هفته پیایی، سال

 در کرونا شیوع با اما داشتند ورزشی منظم فعالیت کرونا شیوع از قبل که سالمند 42 داشتند، بدنی

 بدنی فعالیت هیچ در گذشته سال پنج طی که سالمند 42 و ،بودند نکرده شرکت ورزشی فعالیت هیچ

 با شدند. گرفته نظر در دسترس در یتصادف صورت به نمونه عنوان به بودند نکرده شرکت شیورز و

 سالمندان خصوص به ،ها آزمودنی به دسترسیة دامن بودن محدود و اجتماعی گذاری فاصله به توجه

 ورزشکاران و هندبال والیبال، فوتبال، های رشته در شهرستان پیشکسوتان تیم اعضای ،ورزشکار

 برای .شدند انتخاب ورزشکار سالمندانة نمون عنوان به همگانی های ورزش تئهی سوتپیشک

 سن، شامل ـ شناسی جمعیت متغیرهای لحاظ از گروه سه هر اعضای گروه سه هر برای نمونه انتخاب

 السالمندان ورزشکار فع

سالمندان ورزشکار غیر 
 فعال

 سالمندان غیر ورزشکار

 سرمایة اجتماعی فعالیت بدنی

 اضطراب کرونا فعالیت بدنی

 سرمایة اجتماعی فعالیت بدنی
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 متغیرهای تا شدند همتا ـ اجتماعی های شبکه از استفاده میزان ،تأهل وضعیت ،تحصیالت سطح

 و ناهاپیت ةپرسشنام از اجتماعی سرمایة متغیر سنجش برای .دبرس ممکن حداقل به گر مداخله

 و پور علیة پرسشنام از کرونا از ناشی اضطراب سنجش برای و گویه 17 شامل (1998) گوشال

 صوری و محتوایی روایی از اطمینان حصول برای .دش استفاده گویه 17 شامل (1398) همکاران

 با و گرفت قرار زمینه این در نظران صاحب و متخصصان بررسی مورد آن ةاولی ویرایش پرسشنامه،

 مورد تأیید از پس و شد انجام ها سنجه بر الزم اصالحات ها آن پیشنهادهای و نظرات به توجه

 کرونباخ آلفای طریق از و مقدماتیة مطالع یک دریادشده  های پرسشنامه پایایی گرفت. قرار استفاده

 بودن نرمال از اطمینان از بعد ها داده وتحلیل تجزیه برای آمد. دست به 907/0 و 851/0 ترتیب به

 واریانس تحلیل از پذیرفت، صورت اسمیرنوف کلموگروف آزمون از استفاده با که ،متغیرها توزیع

 با زمان هم ةچندگان یونرگرس یلتحل یرسون،پ یهمبستگ یبضر ،LSD تعقیبی آزمون چندمتغیره،

 .شد انجام SPSS افزار منر از استفاده

 تحقیق هاي یافته

 سالمندان گروه در ها یآزمودن یسن ةدامن که بودند مرد حاضر یقتحق در کننده شرکت افراد همة

 دوران در فعالیرغ ورزشکار سالمندان گروه در ،سال 3/58±8/1 قرنطینه دوران در فعال ورزشکار

 بررسی جهت .بود سال 2/56±9/3 رزشکارغیرو سالمندان گروه در و ،سال 4/59±2/7 قرنطینه

 کولموگروف آزمون یجنتا .دش اجرا اسمیرنوف کولموگروف آزمون ،ها داده یعتوز بودن یعیطب

 متغیرهای در گروه سه های آزمودنی عملکرد استاندارد انحراف و میانگین همچنین و یرنوفاسم

 کرونا از ناشی اضطراب و اختاری(س سرمایه ،ارتباطیة سرمای شناختی،ة سرمای) اجتماعی سرمایة

 است. شده ارائه 1 جدول رد

 ارتباطی( ،ساختاری )شناختی، آن ابعاد و اجتماعی سرمایة های داده نرمال زیعتو از یحاک یجنتا

 یها آزمون از ها هیفرض آزمون یبرا اساس ینا بر بود. گروه سه هر در کرونا از یناش اضطراب و

 و ،ونیرسپ یهمبستگ یبضر دی، اس ال تعقیبی آزمون ،چندمتغیره واریانس تحلیل پارامتریک

 است. دهمآ 2 جدول در چندمتغیره واریانس تحلیل نتایج شد. استفاده یونرگرس یلتحل
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 متغیرها استاندارد انحراف و میانگین و اسمیرنوف کولموگروف آزمون نتایج .1 جدول

 شناختیة سرمای آماره گروه
ة سرمای

 ساختاری
ة سرمای

 ارتباطی
 سرمایة

 اجتماعی
 اضطراب
 کرونا

کار
زش

ور
 

ال
فع

 

 040/2 775/3 638/3 608/3 077/4 میانگین
 427/0 241/0 314/0 354/0 319/0 استاندارد انحراف

K-S-Z 0872/0 078/0 063/0 10/0 097/0 
 127/0 098/0 109/0 141/0 113/0 معناداری سطح

کار
زش

ور
 

ال
رفع

غی
 

 259/2 682/3 535/3 459/3 053/4 میانگین
 455/0 206/0 397/0 446/0 250/0 استاندارد انحراف

K-S-Z 121/0 088/0 160/0 063/0 0539/0 
 983/0 481/0 0504/0 112/0 257/0 معناداری سطح

 غیر
کار

زش
ور

 

 301/3 259/3 939/2 639/2 678/2 میانگین
 285/0 747/0 114/1 530/0 630/0 استاندارد انحراف

K-S-Z 243/0 0709/0 137/0 162/0 069/0 
 126/0 531/0 0511/0 847/0 366/0 معناداری سطح

 چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون جنتای .2 جدول

 وابسته متغیر منبع
 مجموع

 مجذورات
 درجات
 آزادی

 میانگین
 معناداری F مجذورات

 مدل

 000/0 802/143 935/26 2 870/53 شناختیة سرمای
 000/0 616/56 438/11 2 877/22 ساختاریة سرمای

 000/0 696/132 044/53 2 088/106 ارتباطیة سرمای
 000/0 437/244 869/27 2 738/55 اجتماعی سرمایة

 000/0 280/120 745/18 2 490/37 کرونا اضطراب

intercept 

 000/0 503/8733 841/1635 1 841/1635 شناختیة سرمای
 000/0 014/6530 293/1319 1 293/1319 ساختاریة سرمای

 000/0 938/2722 466/1088 1 466/1088 ارتباطیة سرمای
 000/0 58/11740 573/1338 1 573/1338 اجتماعی سرمایة

 000/0 250/5228 791/814 1 791/814 کرونا اضطراب

 ها گروه

 000/0 802/143 935/26 2 870/53 شناختیة سرمای
 000/0 616/56 438/11 2 877/22 ساختاریة سرمای

 000/0 696/132 044/53 2 088/106 ارتباطیة سرمای
 000/0 437/244 869/27 2 738/55 اجتماعی سرمایة

 000/0 280/120 745/18 2 490/37 کرونا اضطراب
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 آن ابعاد و اجتماعی سرمایة متغیرهای در گروه سه بین شود می مشاهده 2 جدول در که طور همان

 معنی این به .دارد وجود معناداری تفاوت کرونا از ناشی اضطراب و ای( رابطه ساختاری، )شناختی،

 های گروه تفاوت فهم منظور به دارد. وجود معناداری تفاوت گروه دو بین حداقل متغیر هر در که

 آزمون از دارد وجود تفاوت ها گروه کدام بین اینکه و نظر مورد متغیرهای در تحقیق اینة گان سه

 اجتماعی سرمایة یمتغیرها ازیک  هر برای آزمون این از آمده دست به نتایج .شد استفاده LSD تعقیبی

 است. شده آورده 4 جدول در کرونا از ناشی اضطراب متغیر برای و 3 جدول در آن ابعاد و

 آن ابعاد و اجتماعی سرمایة برای دی ال اس تعقیبی آزمون نتایج .3 جدول

 ها گروه بستهوا متغیر
 تفاوت
 ها میانگین

 انحراف خطای
 استاندارد

 معناداری

 شناختیة سرمای

 دوران در فعال ورزشکار
 قرنطینه

 801/0 0944/0 0238/0 غیرفعال ورزشکار
 000/0 0944/0 3988/1 غیرورزشکار

 دوران در غیرفعال ورزشکار
 قرنطینه

 801/0 0944/0 -02381/0 فعال ورزشکار
 000/0 0944/0 3750/1 کارغیرورزش

 غیرورزشکار
 000/0 /0944 -3988/1 فعال ورزشکار
 000/0 0944/0 -3750/1 غیرفعال ورزشکار

 ساختاریة سرمای

 دوران در فعال ورزشکار
 قرنطینه

 130/0 0980/0 1496/0 غیرفعال ورزشکار
 000/0 0980/0 9693/0 غیرورزشکار

 دوران در غیرفعال ورزشکار
 طینهقرن

 130/0 0980/0 -1496/0 فعال ورزشکار
 000/0 0980/0 8197/0 غیرورزشکار

 غیرورزشکار
 000/0 0980/0 -9693/0 فعال ورزشکار
 000/0 0980/0 -8197/0 غیرفعال ورزشکار

 ای رابطهة سرمای

 دوران در فعال ورزشکار
 قرنطینه

 456/0 1379/0 1031/0 غیرفعال ورزشکار
 000/0 1379/0 996/1 غیرورزشکار

 دوران در غیرفعال ورزشکار
 قرنطینه

 456/0 1379/0 -/1031 فعال ورزشکار
 000/0 1379/0 892/1 غیرورزشکار

 غیرورزشکار
 000/0 1379/0 -996/1 فعال ورزشکار
 000/0 1379/0 -892/1 غیرفعال ورزشکار

 اجتماعی سرمایة

 دوران در فعال ورزشکار
 قرنطینه

 213/0 0736/0 0922/0 غیرفعال کارورزش
 000/0 0736/0 454/1 غیرورزشکار

 دوران در غیرفعال ورزشکار
 قرنطینه

 213/0 0736/0 -0922/0 فعال ورزشکار
 000/0 0736/0 362/1 غیرورزشکار

 غیرورزشکار
 000/0 0736/0 -454/1 فعال ورزشکار
 000/0 0736/0 -362/1 غیرفعال ورزشکار
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 ،ساختاری )شناختی، آن ابعاد و اجتماعی سرمایة بین شود می مشاهده جدول در که طور نهما

 دوران در غیرفعال ورزشکار سالمندان و قرنطینه دوران در فعال ورزشکار سالمندان در ای( رابطه

 سالمندان گروه دو هر در آن ابعاد و اجتماعی سرمایة بین اما ندارد. وجود تفاوتی قرنطینه

 و دارد وجود معنادار تفاوت غیرورزشکار سالمندان با قرنطینه دوران در غیرفعال و فعال ارورزشک

 سالمندان گروه دو هر از غیرورزشکار سالمندان در آن ابعادهمة  و اجتماعی سرمایة میزان

 ایجاد بر بدنی فعالیت و ورزش پس است. کمتر قرنطینه دوران در غیرفعال و فعال ورزشکار

 کاهش به منجر ماه( 2 )حدود محدود زمان مدت برای ورزش قطع و است ثرؤم تماعیاج سرمایة

 است. نشده معنادار طور به اجتماعی سرمایة

 است. شده آورده 4 جدول در کرونا از ناشی اضطراب متغیر برای LSD تعقیبی آزمون نتایج

 کرونا از ناشی اضطراب برای دی ال اس تعقیبی آزمون نتایج .4 جدول

 ها گروه وابسته غیرمت
 تفاوت

 ها میانگین

 انحراف خطای

 استاندارد
 معناداری

 کرونا اضطراب

 دوران در فعال ورزشکار

 قرنطینه

 005/0 08615/0 -2465/0 غیرفعال ورزشکار

 000/0 08615/0 -2605/1 غیرورزشکار

 در غیرفعال ورزشکار

 قرنطینه دوران

 005/0 08615/0 2465/0 فعال ورزشکار

 000/0 08615/0 -0140/1 غیرورزشکار

 غیرورزشکار
 000/0 08615/0 2605/1 فعال ورزشکار

 000/0 08615/0 0140/1 غیرفعال ورزشکار

 

 گروه سه هر بین کرونا از ناشی اضطرابدر زمینة  شود می مشاهده جدول در که طور همان

 اضطراب میزان کمترین کرونا دوران در غیرفعال ورزشکار سالمندان و دارد وجود معنادار تفاوت

 ند.ا هداشت را کرونا از ناشی اضطراب میزان بیشترین غیرورزشکار سالمندان و کرونا از ناشی

 پیرسون همبستگی ضریب از کرونا از ناشی اضطراب و اجتماعی سرمایةة رابط بررسی برای

 است. شده آورده 5 جدول در آن نتایج که شد استفاده

 ناشی اضطراب با آن ابعادهمة  و اجتماعی سرمایة بین شود می مشاهده جدول در که ورط همان

 میان معنادار و مثبت همبستگی وجود به توجه با .دارد وجود معنادار و منفیة رابط کرونا از
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 این از یک کدام که شود می مطرح سؤال این کرونا از ناشی اضطراب با اجتماعی سرمایة های مؤلفه

 از پرسش این به پاسخ منظور به ؟هستند کرونا از ناشی اضطراب بر گذاریتأثیر به قادر عوامل

 است. شده آورده 6 جدول در نتایج که شد استفاده زمان هم ةچندمتغیر رگرسیون تحلیل

 کرونا از ناشی اضطراب با آن ابعاد و اجتماعی سرمایةة رابط بررسی برای پیرسون همبستگی آزمون نتایج .5 جدول

 اجتماعی سرمایة ساختاریة سرمای ارتباطیة سرمای شناختیة سرمای 
R Sig R Sig R Sig R Sig 

 000/0 -630/0 068/0 -163/0 000/0 -508/0 000/0 -667/0 کرونا از ناشی اضطراب

 اجتماعی سرمایة ابعاد طریق از کرونا از ناشی اضطراب بینی پیش برای هچندمتغیر رگرسیون نتایج .6 جدول

 B SE Beta T P بین پیش رمتغی
 000/0 946/16  264/0 478/4 ثابت مقدار

 000/0 -700/4 430/0 078/0 -369/0 شناختی

 985/0 -019/0 002/0 104/0 -002/0 ساختاری

 001/0 -339/3 337/0 061/0 -204/0 ای رابطه
R=0/706 R2=0/498 ADJ.R2=0/486 

 

 صورت به اجتماعی سرمایة ای رابطه و شناختی دبع دوشود  می مشاهده جدول در که طور همان

 شناختی بعد در استاندارد انحراف یک افزایش با کنند. می بینی پیش را کرونا از ناشی اضطراب معنادار

 استاندارد انحراف 337/0 و 43/0 ترتیب به کرونا از ناشی اضطراب ةنمر ،اجتماعی سرمایة ای رابطه و

 سرمایة ای رابطه و شناختیة لفؤم دو کلی طور به دهد می نشان ADJ.R2 مقدار یافت. خواهد کاهش

 کند. می بینی پیش را کرونا از ناشی اضطراب واریانس از درصد 48 هم روی اجتماعی

 نتیجه و بحث

 شدید اضطراب موجب سال 50 از باالتر افراد میان ومیر مرگمیزان باالی  و کروناویروس شیوعة فاجع

 در اضطراب با مقابله یراهکارها شناسایی دلیل همین به. است شده سالمندان خصوص به مردم همة در

 بر ثرؤم عوامل از آنة وسیل به ایجادشده اجتماعی سرمایة و ورزش .است یضرور یامر سالمندان

 پیش دوران در فعال سابقاً سالمندان از بسیاری خانگیة قرنطین طرح اعمال با .هستند اضطراب کاهش
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 خانه محیط در ورزشی تمرینات دادن انجام به دیگر برخی و اند شده غیرفعال کلی طور به کرونا از

 از گروه سه ینب یروسکروناو از یناش اضطراب بر اجتماعی سرمایة تأثیر علت همین به پردازند. می

 عاداب و اجتماعی سرمایةة مقایس برای .بود ویروس شیوع از بعد و قبل بدنی یتفعال اساس بر سالمندان

 قرنطینه دوران در و فعال کرونا از قبل یک: )گروه سالمندان گروه سه بین کرونا از ناشی اضطراب و آن

 از غیرفعال( دوره دو هر در سوم: گروه فعال، قرنطینهدر دوران  و کرونا از قبل دو: گروه غیرفعال،

 داد نشان آن متعاقب قیبیتع آزمون و واریانس تحلیل نتایج شد. استفاده هچندمتغیر واریانس تحلیل

 سالمندان و بودند فعال قرنطینه دوران در که ورزشکاری سالمندان بین آن ابعاد و اجتماعی سرمایة

آن  ابعاد و اجتماعی سرمایة اما ندارد. معناداری تفاوت بودند غیرفعال قرنطینه دوران در که ورزشکاری

 طور به غیرورزشکار سالمندان از قرنطینه دوران رد غیرفعال و فعال ورزشکار سالمندان گروه دو هر در

 تأثیر آن ابعاد و اجتماعی سرمایة بر بدنی فعالیت و ورزش گفت توان می بنابراین بود. بیشتر معناداری

 تأثیر انفرادی صورت به خانه در ورزش یا ماه( 2 حدود حاضر پژوهش )در ورزش ترک و دارد

 آنچه ولی است. طولی پژوهش به نیاز یافته این یدأیت برای البته هکرد ندا اجتماعی سرمایة بر معناداری

 سرمایة کاهش بر ریامعناد تأثیر مدت کوتاه در ورزش ترک که است این آمد دست به پژوهش این در

 فیزیولوژیکی، مثبت نتایج بر عالوه ،ورزشی های فعالیت در مشارکت رسد می نظر به .ندارد اجتماعی

 بین پذیرش دوستانه، روابط ایجاد جمله از دارد؛ عرصه این فعاالن برای نیز اریبسی اجتماعی منافع

 یافته غیرسازمان سطح در ورزشی های فعالیت غیره. و ،اطرافیان سوی از شدن حمایت ساالن، هم گروه

 ورزش شود. سالمندان و جامعه در اجتماعی روحیة ایجاد و ،بخشی الهام انگیزش، باعث تواند می

 از مختلف طبقات بین ویژه به ،جدید اجتماعی ارتباطات و دوستانه روابط ایجاد برای ای وسیله ندتوا می

 منجر تعامل و اعتماد هنجارهای افزایش به تواند می نهایت در و باشد ،سن و قومیت و مذهب لحاظ

 های شبکه در ها گروه بین ارتباط ایجاد موجب تواند می ورزشی های فعالیت بهتر، عبارت به شود.

 پژوهش نتایج .هستند اجتماعی سرمایة های لفهؤم از شدهیاد مواردة هم که شود مختلف اجتماعی

 و مارلیر (،1392) شهمکاران و صابری (،1392) شهمکاران و کریمیان های پژوهش نتایج با حاضر

 (2020) لی و ران و ،(2019) شهمکاران و اسکروک (،2017) کاپالنیدو و ژو (،2015) شهمکاران

 سه بین کرونا از ناشی اضطراب داد نشان آن متعاقب تعقیبی آزمون و واریانس تحلیل نتایج .ستسو هم
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 دوران در که ورزشکاری سالمندان بین کرونا از ناشی اضطراب و دارد معناداری تفاوت سالمندان گروه

 سالمندان یکرونا زا ناشی اضطراب و کمتر دیگر گروه دو از شتنداد بدنی فعالیت نیز قرنطینه

 .بود بیشتر همه از ،نداشتند بدنی فعالیت قرنطینه دوران در و کرونا شیوع از قبل که ،غیرورزشکار

 ضد تأثیر .است ثرؤم کرونا از ناشی اضطراب کاهش بر بدنی فعالیت و ورزش گفت توان می بنابراین

 سازوکارهای به توان می جمله از ؛کرد تبیین توان می مختلف سازوکارهای اساس بر را ورزش اضطرابی

 طریق از ورزش ،یفیزیولوژیک بعد از کرد. اشاره اجتماعی همچنین و روانی و یفیزیولوژیک

 بر تأثیر عصبی، های دهنده انتقال سطح بر تأثیر جسمانی، آمادگی به فرد دستیابی امکان سازی فراهم

 ضد اتتأثیر تواند می ورزشی های لیتفعا دنبال به عضالنی تنش کاهش و ،استرس های هورمون سطح

 برای زمینه افزایش آن دنبال به و فعالیت سطح افزایش با ورزش ،روانی بعد از باشد. داشته اضطرابی

 و اضطراب زیرا. شود اضطراب کاهش سبب تواند می خودتوانمندی احساس و نفس اعتمادبهباال رفتن 

 و روابطة شبک افزایش با نیز اجتماعیبعد  از .آید می جودوه ب افراد در نفس بهاعتماد عدم اثر در استرس

 اضطراب بیشتر امنیت و حمایت احساس این که کند می بیشتری امنیت احساس فرد اجتماعی حمایت

 بیشتر قرنطینه دوران در خانگی ورزش رسد می نظر به دهد. می کاهش را مشکالت و ها بحران برابر در

 بین چون .است شده سالمندان در کرونا از ناشی اضطراب کاهش باعث روانی و فیزیولوژیکی نظر از

 نتایج نشد. مشاهده تفاوتی قرنطینه دوران در غیرفعال و فعال ورزشکار سالمندان اجتماعی سرمایة

 (،1396) شهمکاران و رشیدی (،1393) رحمتی و زارعیان های پژوهش نتایج با حاضر پژوهش

 آگونیاگا (،2013) شهمکاران و آسموندون (،1397) شهمکاران و ثیثال (،1397) شهمکاران و خصالی

 و هوانگ (،2020) شهمکاران و سیخو (،2019) شهمکاران و نادری (،2017) شهمکاران و

 همبستگی ضریب نتایج .ستسو هم (2020) لی و رن و ،(2020) شهمکاران و لی (،2020) شهمکاران

ة رابط کرونا از ناشی اضطراب با اجتماعی سرمایة ابعاد همة ادد نشان نیز چندمتغیره رگرسیون و پیرسون

 دارد. را کرونا از ناشی اضطراب بینی پیش توانایی ای رابطه و شناختی بعد فقط اما .دارد معنادار و منفی

 با واست  افراد بین عاطفی ارتباط عامل اجتماعی پیوندهای و روابط گفت توان می کلی طور به

 اجتماعی هنجارهای و ،اجتماعی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت ونچ اصلی متغیرهای

 دارند بیشتری امنیت احساس که هایی انسان شک، بدون شود. می افراد در بیشتر امنیت احساس باعث
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 )قرنطینه مدت طوالنی مشکالت و کرونا( ویروس )شیوع ها بحران مثل ،زندگی منفی وقایعدر تحمل 

 .انجامد می روانی سالمت و اضطراب و استرس کاهش به عوامل این همة که مندترندتوان ،خانگی(

 و عاطفی های حمایت از فرزندان ازدواج و بازنشستگی از حاصل اجتماعی انزوای دلیل به سالمندان

 آن از ناشی ومیر مرگ و کرونا ویروس به سالمندان ابتالی باالیمیزان  و برخوردارند کمتری اجتماعی

 رو، این از داشته باشند. بیشتری اضطراب و کنند کمتری امنیت احساس آنان که شود می ثباع

 بتوانند و کنند بیشتری امنیت احساس تا شوند حمایت اجتماعی ای شبکه توسط دارند نیاز سالمندان

ة مه با اجتماعی حمایت .داشته باشند کمتری اضطراب و کنند مقابله کرونا ویروس بحران با تر راحت

 روانی عوامل از ما شناختی ارزیابی بر اجتماعی حمایت ،مثالً دارد. تعامل روانی فشار الگوی سطوح

 غیررسمی و رسمی های حمایت از مندی بهره گذارد. می اثر آن با مقابله برای ما توانایی بر و فشارزا

 برای اجتماعیة بکش یک .کم شود اضطرابرنج  و یابد افزایش امنیت و اعتماد احساس شود می سبب

 ازاو  ارزیابی و نفس اعتمادبه بر طریق این از و کند می فراهم اطالعاتی ابزاری، عاطفی، حمایت سالمند

 نتایج شود. می کرونا از ناشی اضطراب کاهش باعث و گذارد می اثر اطرافیان یتاحم و خود توانایی

 و لی (،2017) شهمکاران و چانگ ،(2015) شهمکاران و مارلیر های پژوهش نتایج با حاضر پژوهش

 شهمکاران و هال (،2019) شهمکاران و گوونی (،2019) شهمکاران و چان (،2018) شهمکاران

 .ستسو هم (2020) لی و رن و ،(2020) شهمکاران و شیائو (،2019) شهمکاران و اسکروک (،2019)

 فیزیولوژیکی اتتأثیر با بدنی فعالیت و ورزش که شود می گرفته نتیجه تحقیق نتایج به توجه با بنابراین

 اضطراب کاهش بر اجتماعی سرمایة و ،حمایتی های شبکه اجتماعی، روابط ایجاد همچنین و روانی و

 طریق از بیشتر اجتماعی گذاری فاصله دوران در خانگی ورزش اما دارد. تأثیر سالمندان یکرونا از ناشی

 بنابراین شود. می سالمندان در کرونا از ناشی ضطرابا کاهش باعث روانی و فیزیولوژیکی اتتأثیر

 در و شود داده ترویج سالمندان برای خصوص به خانه فضای در ورزش اول گام در شود می پیشنهاد

 ملی ستاد که ،بهداشتی های پروتکل رعایت و اجتماعی گذاری فاصله طرح رعایت ضمن دوم گام

 و ورزشی های گروه در سالمندان حضور کنند، اعالم می یورزش و پزشکی فدراسیون و کرونا با مبارزه

 شود. بیشتر سرزنده
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 منابع
 ةاجتمـاعی در توسـع   ةنقـش سـرمای  . »(1386) فراحـی  محمدمهـدی  ؛ناطق تهمینه ؛مهدی سید ،الوانی

 .70ـ  35 صص ،(4)5 ،2 س ،ایران مدیریت علوم ،«مدیریت دانش سازمانی

 میـزان  بـر  هوازی بی و هوازی های ورزشتأثیر . »(1384)ة ماهانی دزا اهلل نعمت کاظم؛ محمد پوررنجبر،

 .56ـ  51ص ص ،1 ش ،13 د ،مجلة دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،«اضطراب

 و اضـطراب  کنتـرل  ادراک اصـالح  بـر  رفتاری ـ شناختی ةمداخل اثربخشی» (.1396) محمد سید تقوی،

 دانشـگاه  ارشد، کارشناسیة نام پایان ،«راباضط های نشانه با مردان در اضطراب به پذیری حساسیت

 انسانی. علومة دانشکد شاهرود، واحد، اسالمی آزاد

 یـک تـأثیر  . »(1393) روزبه جمشید؛ جهرمی کوشکی مریم؛ فر پوران سمیه؛ شکور الهام؛ محسن ثالثی،

 مجلـة  ،«کلیـه  پیونـد  بیمـاران  خون فشار و، افسردگی اضطراب، استرس، بر ورزشی فعالیت دوره
 .38ـ  31ص ص ،3 ش ،12 د ،علوم پزشکی پارس

تأثیر تای چی چـوان  . »(1397) بیگلریان اکبر؛ خانکه حمیدرضا؛ شاهبالغی محمدی فرحناز؛ زهرا خصالی،

 .23ـ  15ص ص ،4 ش ،3 د ،پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ،«بر میزان اضطراب زنان سالمند

 منـابع  اساس بر دختر دانشجویان بدنی فعالیت بینی پیش. »(1395) شهبازی نسرین؛ داریوش خواجوی،

ـ   108 صـص  (،64)2 ،شناسـی کـاربردی   دانش و پژوهش در روان ،«شده ادراک اجتماعی حمایت

116. 

تأثیر ة مقایس. »(1396) شاهورانیان منیژه ؛دیانت حمیده ؛قربانی راهب ؛پور رشیدی علی؛ محمد رشیدی،

ص صـ  ،2 ش ،19 ج ،کـومش  ،«دانشـجویان  اضـطراب  و افسردگی بر هوازی بی و هوازی ورزش

 .341 ـ 333

بررسی رابطة هوش عاطفی و سرمایة اجتمـاعی  » (.1394) قانع مرضیه ؛قنبری اکبر علی حسن؛ متین، زارعی

 .22ـ  1 صص (،1)2 ،مدیریت سرمایة اجتماعی، «(NGOsنهاد ) های مردم در تشکل

 زندگی کیفیت و افسردگی اضطراب، بر ایروبیک تمرینتأثیر . »(1393) رحمتی فروغ ؛احسان زارعیان،

 .18ـ  1ص ، ص5، ش 17، س شناسی بالینی مطالعات روان ،«سینه سرطان به مبتال زنان

 کیدأت با سالمندان افسردگی بر بدنی فعالیتتأثیر . »(1399) عباسی سلیم ؛گودرزی صمد؛ علی صابری،

 .23ـ  1ص ص ،1 ش ،7 د ،یة اجتماعیمدیریت سرما ،«سرمایة اجتماعی میانجی نقش بر



   19   ... و قبل بدنی فعالیت اساس بر سالمندان از گروه سه ینب یروسکروناو از یناش اضطراب بر اجتماعی سرمایة تأثیر

اعتبارسـنجی مقـدمات   » .(1398) زاده عبـداهلل  حسـن  ؛پـور  علـی  زهرا ؛قدمی ابوالفضل ؛پور، احمد علی

صـص   (،33)4، ش 8، س شناسـی سـالمت   ن روا، «ایرانی ةنمونمقیاس اضطراب بیماری کرونا در 

 .175 ـ 163

 نـافچی  موسـوی  مرتضـی  سـید  ؛شریفیانا مرضیه ؛دهزا شکرچی تقی ؛آقاحسینی تقی؛ جهانگیر کریمیان،

 )هنجارهـای سرمایة اجتماعی  بر بدنی های فعالیت بر مبتنی فراغت اوقات نقش بررسی. »(1392)

 ،تحقیقات نظام سـالمت  ،«اصفهان پزشکی علوم دانشگاه علمی تئهی اعضای مشارکت( اجتماعی،

 .1177ـ  1167ص ص ،11 ش ،9 س

 در هیپنوتراپی اثربخشی. »(1392) فتحی مهدی ؛درآمدی شریفی پرویز ؛کرمی ضلابوالف؛ بهنام فر، لطفی

 .170ـ  164ص ص ،3 ش ،37 د ،پژوهش در پزشکی ،«اضطراب میزان
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