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مقدمه
در طول تاریخ، همواره بیماری های عفونی وجود داشته ولی 
فاصله شیوع چنین بیماری هایی در دهه اخیر نسبت به قبل 
کوتاه تر شده است. در 31 دسامبر 2019 میالدی گزارشی از 
موارد عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان کشور چین گزارش 
شد. در ابتدا بر اساس مشاهدات این گونه به نظر می رسید که 

برخی از بیماران تاریخچه حضور یا کار در بازار عمده فروشی 
ماهی و غذاهای دریایی را دارندکه بازار مذکور بالفاصله در 
روز اول ژانویه 2020 تعطیل شد و اقدامات سالمت محیط و 
گندزدایی در آن جا به طور کامل به انجام رسید )1(. بیماری 
کرونا )کوید 19(  یك بیماری ناشناخته است و زمانی که یك 
پدیده ناشناخته باشد بیشتر ترس ایجاد می کند برای مثال در 

چكيده
مقدمه: بیماری کرونا )کوید 19(  یك بیماری ناشناخته است و علم پزشكی تا کنون نتوانسته است راه درمان مناسبی پیدا 
کند. ابهامات و میزان باالی سرایت این بیماری و مرگ ومیر آن در دنیا سبب ترس در مردم شده است. هدف این تحقیق 

بررسی نقش امید در بهبودی بیماری های فراگیر با تاکید بر بیماری کرونا )کوید 19(  در ایران می باشد.
روش ها: این جستار یك مرور روایتی است. اسناد و مدارک آن از طریق مراجعه به کتابخانه و همچنین سایت های علمی 

و پژوهش های انجام شده در این زمینه گردآوری شده است.
یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که امید نقش مهمی در بهبودی بیماری های فراگیر دارد هر چقدر 
امید بیماران در سطح باالیی باشد، مشكالت ناشی از بیماری و درمان را بهتر تحمل می کنند. امید در بیماران باعث 
افزایش سطح خودمراقبتی، ایجاد تعادل عاطفی، خلق مثبت، سالمت ذهنی، پاسخ مثبت به مداخالت پزشكی می گردد.

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که بیماری کرونا )کوید 19(  ناشناخته می باشد و فعال راه درمانی برای آن وجود ندارد لذا 
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، عوامل روانشناختی مانند امید به بیمار کمك می کند تا بر این موقعیت استرس زا غلبه 
داشته باشد. برخورداری از تفكر امیدوارانه باعث افزایش افكار مثبت و هدفمند در زندگی می شود که بر کیفیت زندگی 

در ابعاد مختلف ثاثیرگذار می باشد.
کلمات کلیدی: امید، کرونا، کوید 19، بیماری
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دکتر مژگان محمدی مهر و همکاران 87نقش امید در بهبودی بیماری های فراگیر )با تاکید بر بیماری کرونا )کوید 19( در ایران(

بیماری های خطرناکی همچون سرطان یا ایدز چون شناخته 
شده اند و دانش بشری نسبت به آن ها بیشتر است و راه حل های 
درمان و پیشگیری دارد این ترس عمومی کمتر شایع است 
بنابراین ناشناخته بودن بیماری کرونا )کوید 19(  نوعی ترس 
را در دنیا ایجاد کرده است و طبیعتًا چون علم پزشکی نتوانسته 
است راه درمان مناسبی پیدا کند و بحث های پیشگیری نیز 
همگی بر دور بودن از جامعه و در خانه بودن تاکید دارند در 

نتیجه چنین فضایی ایجاد می شود )2(.
از آن جا که تحقیقات نشان می دهند که عوامل روانشناختی 
اغلب پیش بینی کننده های بهتری برای تفاوت های موجود در 
سازگاری با بیماری هستند تا عوامل بیماری همچون میزان، 
شدت، طول مدت بیماری کاهش یابد و شخص سالمت خود 
را باز یابد توجه به مؤلفه های روانی این بیماری و مداخله در 
این خصوص می تواند نقش مؤثری در سازگاری بیمار با شرایط 
جسمانی خود ایفا کند. روانشناسي مثبت گرا و روانشناسي 
سالمت سعي در تقویت عواملي مانند شادکامي، خوش بیني، 
خالقیت، معنا در زندگي، خویشتن داری، حمایت اجتماعي، 
انعطاف پذیری و امید، در پیشگیری در تمامي سطوح و درمان 

بیماری های جسماني دارند )3(.
در این میان سازه ی امید توجه فزاینده ای را به خود جلب 
کرده است. اشنایدر بنیانگذار نظریه امید و درمان مبتنی بر آن، 
امید را به عنوان سازه ای شامل دو مفهوم این گونه تعریف 
می کند: »توانایی طراحی مسیرها یا گذرگاه هایی به سوی اهداف 
مطلوب به رغم موانع موجود و عامل انگیزش برای استفاده از 
این گذرگاها« او بیان می کند که کاربرد امید به خاطر تأثیرات 
شگرف در پدیدآیی و درمان عمده ی بیماری های جسمانی و 
روانی در مراکز درمانی مرتبط با سالمت، می تواند یك مرکز 
بیمارنگر را به مرکزی سالمت نگر، تبدیل نماید )4(. امید، 
ذهنیتی است که بر حس متقابل اراده و برنامه ریزی فرد برای 
رسیدن به هدف، استوار است. امید فرایندی است که به افراد 
امکان می دهد تا هدف هایی را طراحی کنند و از آنها پیروی 

کنند )5(. امید به عنوان یك ویژگی شخصیتی به حالتی گفته 
می شود که به فرد اجازه می دهد به شرایط جدید و استرسزا 

پاسخ مناسب ارائه دهد )6(.
راه های مطلوب در زندگی و  ایجاد  از  توانایی درک  امید، 
دست یابی به آنهاست )7(. همچنین، امید نمادی از سالمت 
روانی و توانایی باور به احساس بهتر در آینده است و ناامیدی 
نقطه مقابل آن است )8(. امید مفهومی است که در دو دهه اخیر 
احتماالً بیشترین تحقیقات را به سوی خود جلب نموده است. 
امید فرایندی است که به افراد اجازه می دهد تا هدف هایی را 
طراحی نموده و آن را پیگیری نمایند. امید قابلیت درک شده 
از بوجود آوردن مسیرهای مطلوب در جهت دست یابی به 
اهداف و برانگیخته شدن در جهت استفاده از این راه ها می باشد. 
همچنین امید را مجموعه ای ذهنی می دانند که مبتنی بر حس 
متقابل اراده و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف است )9(. 
امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری است. امید یعنی اینکه 
توانایی باور داشتن فرد به اینکه احساس بهتری در آینده برای 
او به وجود خواهد آمد. امید، با نیروی نافذ خود، تحریك 
کنندة فعالیت فرد است تا بتواند تجربه های نوی به دست آرد 

و نیروهای تازه ای را در فرد ایجاد کند )10(.
امید و خوش بینی به عنوان دو سازه روان شناسی مثبت، در 
مواجهه با سختی ها از افراد محافظت می کنند )11(. امید و انتظار 
درمان به عنوان راهبرد مقابله ای مؤثر، در کنارآمدن با اتفاقات 
ناگوار و کیفیت زندگي تأثیرگذار است )12(. بزرگساالنی که 
از درجات باالی امید بهره می برند، به دیگران به عنوان منابع 
حمایتی و پایگاه هایی می نگرند که می توانند به آنها تکیه کنند 
همچنین این افراد اعتقاد دارند که می توانند با چالش هایی که 
ممکن است در زندگی با آنها رو به رو شوند، سازگار شده و 
شادی باالتری را تجربه نمایند و از زندگیشان رضایت داشته 
باشند )13(. امید در بیماران، به ایجاد مشارکت مثبت در درمان 

و افزایش کیفیت زندگی می انجامد )14(.
ناامیدی بر سالمتی و ابعاد روانشناختی افراد اثر منفی داشته 
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و فاکتور پرخطری برای اختالل در این ابعاد می باشد )15(. 
بنابراین با توجه به روند رو به افزایش بیماری های ویروسی 
چون کرونا )کوید 19(  در ایران خصوصًا در میان افراد بزرگسال 
و نیز از آن جا که تاکنون تحقیقاتی در زمینه نقش درمان های 
روانشناختی در کاهش نشانگان بیماران ویروسی مثل کرونا 
)کوید 19(  در کشور انجام نشده است، پژوهش حاضر با هدف 
بررسی نقش امید در بهبودی بیماری های فراگیر )با تاکید بر 

بیماری کرونا )کوید 19(  در ایران( انجام شد.

روش پژوهش
این جستار یك مرور روایتی است. در بخش مصادیق سرقت 
علمی جامعه این جستار را مطالعات گزینش شده ای در این 
قلمرو تشکیل می دهند. از این رو مقاالت این قلمرو در بازه 
زمانی )2002-2019( با کلید واژه های؛ امید، بیماری، کرونا 
ویروس، کوید 19 و بهبودی در پایگاه های اطالعاتی؛ مگیران، 
 Sage ،Science direct ،Google Scholar ،انسانی، نورمگز

جستجو شدند. در بخش شناسایی نرم افزارها نیز این جستجو 
در سایت ها و وبالگ ها صورت گرفت لذا پس از کندکاو در 
پایگاه ها و خوانش متن مقاالت از بین 59 مقاله در نهایت 32 

مقاله تحلیل شد.

یافته ها
باال رفتن میزان امید، موجب افزایش خصوصیات مثبت فردی، 
ترتیب دادن اهداف در زندگی و در نتیجه توصیف مجدد آینده، 
معنی دار بودن زندگی، آرامش، انرژی و سرزندگی در بیماران 
می شود. همچنین امید همبسته های زیست شناختی متعددی 
دارد؛ مثل کارکرد مؤثر دستگاه ایمنی و افزایش اکسی توسین 
اندورفینی که فرد را در تحمل فشار و سختی کمك می کند. امید 
در بیمار درد را تعدیل می کند و با کمتر شدن احساس درد، در 
بیمار، احساس امید گسترش می یابد که خود منجر به کاهش 
بیشتر درد و افزایش سالمت روانی و کیفیت زندگی می شود. 
بدین ترتیب، امید از طریق و تأثیر بر روی سیستم ایمنی بدن 
عالوه بر تاثیرات مطلوب جسمانی، با افزایش احساس آرامش 
سبب کاهش تنیدگی نیز می گردد )16، 17(. امید شامل دو 
بعد تفکر راهبردی و عاملی می باشد. برای دستیابی به هدف، 
مردم باید خودشان را برای ایجاد مسسیرهای عملی جهت 
دستیابی به آنها توانا ببینند. این فرآیند که تفکر راهبردی نامیده 
می شود، به معنی توانایی درک شده فرد در تولید راه های 
عملی برای رسیدن اهداف است )18(. در رابطه با نقش امید 
در بهبود بیماری ها پژوهش های زیادی صورت گرفته است 
و اکثراً به نقش امید در بهبود انواع بیماری ها تاکید کرده اند. 
به عنوان نمونه نتایج مطالعاتی زیادی به نقش امید در بهبود 
بیماران سرطانی اشاره داشتند )19، 20، 21(. نقش امید در 
درمان اختالل استرس پس از سانحه توسط محققان بررسی 
شده است )22، 23( مطالعات حاکی از آن است که امید در 
درمان بیماران دیابتی و دیگر بیماری ها اهمیت ویژه ای دارد 

.)28 ،27 ،26 ،25 ،24( شکل 1- فرایند جستجو و گزینش مقاالت

N=59 :تعداد منابع یافت شده

N=11 :)تعداد رد شده )عنوان

تعداد پژوهش ها برای بررسی 
N=48 :چکیده

تعداد کل پژوهش های نهایی:
N=33

تعداد پژوهش ها برای بررسی 
N=39 :محتوا

N=9 :)تعداد رد شده )چکیده

N=6 :)تعداد رد شده )محتوا

چکیده

متن

گزینش نهایی
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یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که امید نقش 
مهمی در بهبودی بیماری های فراگیر دارد یعنی هر چقدر 
امید بیماران در سطح باالیی باشد با توجه به آنکه این امر 
به توانایی سیستم ایمنی کمك می کند لذا این افراد می توانند 
مشکالت ناشی از بیماری و درمان را بهتر تحمل می کنند و 
راحت تر با آن سازگار می شوند. در نتیجه در تحمل عوارض 
درمانی مقاومت بیشتری نشان می دهند و خیلی بیشتر درمان 

را پیگیری می کنند )20(.
همچنین یافته های این مطالعه نشان داد امید در بیماران باعث 
افزایش سطح خود مراقبتی، ایجاد تعادل عاطفی، خلق مثبت، 
به مداخالت پزشکی می گردد  مثبت  پاسخ  سالمت ذهنی، 
)19(. بیماران می فهمند که آزادی و مسئولیت دارند و قادرند 
فراتر از محیط شان رفته و علیرغم شرایط محیطی رشد کنند و 
این مساله را درک کنند که قربانیان درمانده سرنوشت نیستند. 
امید، بیماران را قادر می سازد که چشم اندازی فراتر از وضعیت 
کنوني و نابسامان درد و رنج خود را ببینند و هدف های روشنی 
این  به  برای رسیدن  را  متعددی  نمایند و مسیرهای  تعیین 
هدف ها ایجاد کنند. امید باعث می شود افراد انگیزه برای دنبال 
کردن اهداف شان داشته باشند و موانع را به عنوان چالش هایی 
برای غلبه بر آن ها از نو چارچوب بندی کنند )23( و از دیگر 
یافته های این مطالعه آن بود که امید روند بهبود بیماران را 
سرعت می بخشد و بیماران تجربه ی جدیدی را کسب می کنند و 
نیروی تازه ای در کالبد بیماران ایجاد می کند و منجر به این باور 
در فرد می شود که اساسًا دنیا مکان قابل اعتمادی است )21(.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در رابطه با نقش امید در بهبود بیماریهای فراگیر 
)با تاکید بر بیماری کرونا )کوید 19(  در ایران( صورت گرفت 
و به خاطر جدید بودن ویروس کرونا )کوید 19(  ابهامات 
زیادی وجود دارد و پژوهشی های خیلی محدودی انجام شده 
است. از سویی با توجه به پژوهش های صورت گرفته در رابطه 

با نقش امید در بهبود سایر بیماری ها، مي توان گفت که امید به 
انسان اجازه مي دهد تا بر موقعیت های استرس زا غلبه داشته 
باشد. امید انسان را قادر می سازد تا تالش ثابتي را برای رسیدن 
به اهداف خود انجام دهد. انسان هایی که امید بیشتری دارند 
تالششان را صرف کسب اهداف بیشترمي کنند، اهدافشان را با 
اطمینان بیشتری به دست می آورند و آنها را با اهداف سخت تر 
دیگری ارزیابي می کنند، اما کساني که امیدواری کمتری دارند 

این گونه نیستند )29(.
بیشترین  احتماالً  اخیر  دهه  دو  در  که  است  مفهومی  امید 
پژوهش ها را به سوی خود جلب کرده است. امید فرایندی 
است که به افراد اجازه می دهد تا هدف هایی را طراحی کرده و آن 
 .)5( (fidman and cohobate) را پیگیری کنند فیدمن و کوباتا
امید قابلیت درک شده از به وجود آوردن مسیرهای مطلوب 
برانگیخته شدن در جهت  و  اهداف  به  در جهت دستیابی 
استفاده از این راه ها است )7(. امید با این باور همراه است 
که مشکالت افراد برطرف شدنی است و آینده آن ها می تواند 
بهتر شود، از این رو به عنوان نیروی انگیزشي موجب اقدام و 
پیگیری درمان و انجام تکالیف تعیین شده از سوی درمانگر به 
طور جدی می شود و این امر در افزایش احساس بهبود مؤثر 
ميافتد )30(. فرد امیدوار اطالعات بیشتری دربارة شیوه های 
غلبه موانع کسب می کند و راه های متعددی برای رسیدن به 
اهداف مي یابد )31( لذا رضایت از زندگی بیشتری را از خود 

نشان مي دهد )32(.
افراد امیدوار با تمرکز بر موفقیت ها و تعمیم انتظار برای آنها، 
تغییر خودگویی های منفی و تفکر عامل، انگیزه بیشتری را در 
خود ایجاد می کنند. بنابراین اعتقاد و باور فرد مبنی بر این که 
می تواند مسیرهایی را به سمت اهداف مطلوب بیابد و خودش 
را به استفاده و به کارگیری این مسیرها برانگیزاند و عواطف 
مثبت، بهزیستی و امید را در خود تقویت کند. تمرکز بر افزایش 
امید باعث افزایش اعتماد به نفس و معنا در زندگی و کاهش 
اضطراب و نشانه های افسردگی می شود و می تواند به بیماران 
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برای مقابله با عود بیماری کمك کند. بیمارانی که امید را به 
عنوان منبع مهمی در زندگی خود درک کنند می توانند بر موانع و 
مشکالت برای ادامه مبارزه با شرایط نامطلوب غلبه کنند )20(.
بیماری ویروسی کرونا )کوید 19(  یك بیماری عالم گیر شده 
است و امکان ابتالی افراد، سبب نگرانی و ترس در خیلی از 
مردم شده است. از سویی ترس باعث ضعیف شدن سیستم 
ایمنی بدن می گردد که این امر در افراد سالمند که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند می تواند ابتال به بیماری را در آنان با توجه به 
آنکه ریسك باالتری دارند تسهیل نماید. لذا بر اساس نتایج 

این مطالعه توصیه می شود تا افراد جامعه با رعایت موازین 
بهداشتی به سالمت روان خود و افراد خانواده توجه کنند. 
افراد امیدوار این وضعیت را بهتر درک می کنند و بهتر با آن 
کنار می آیند. در مجموع می توان گفت، برخورداری از تفکر 
امیدوارانه باعث افزایش افکار مثبت و هدفمند در زندگی 
می شود که بر کیفیت زندگی در ابعاد مختلف ثاثیرگذار می باشد. 
برعکس، امید نداشتن به زندگی به عنوان تحمل وضعیت فائق 
نیامدنی تعریف می شود که در آن دستیابی به هیچ هدفی انتظار 

نمی رود و با استرس ادراک شده ارتباط دارد.
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The Role of Hope in the Recovery of Pervasive Diseases 
(With Emphasis on Coronavirus (COVID 19) in Iran) 

Mojgan Mohammadi Mehr1, Mahdiyeh khosravi2, Morad shahmoradi3, Saeed Sheikhi4*

Abstract

Introduction: Coronavirus (COVID 19) disease is an unknown disease and medical science has not been 

able to find a suitable treatment for it. Preventive discussions all emphasize being away from society and 

being at home. The aim of this study was to investigate the role of hope in the recovery of pervasive diseases 

(with emphasis on coronavirus (COVID 19) in Iran).

Methods: This research is a narrative review. Its documents have been collected through reference to the 

library, as well as scientific sites and research conducted in this field.

Results: The findings of this study show that hope plays an important role in the recovery of pervasive 

diseases, that is, the higher the hope of patients, the better they tolerate the problems caused by disease and 

treatment. The result of this study also show that hope in patients increases self-care, emotional balance, 

positive mood, mental health, a positive response to medical interventions, and even patients understand 

that they have freedom and responsibility and they are able to go beyond their environment. Grow and grow 

despite the environmental conditions. Another finding of this study was that hope accelerates the healing 

process. Patients gain new experience and create new strengths in patients.

Conclusion: Coronavirus (COVID 19) is unknown disease and there is no cure for it currently. Therefore, 

according to the results of the present study, psychological factors such as hope help the patient to overcome 

this difficulty. Having hopeful thinking increases positive and purposeful thoughts in life, which affects the 

quality of life in various dimensions.

Keywords: Hope, Disease, Coronavirus, COVID 19
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