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 چکیده

اپیدمی کروناویروس بر دانشجویان؛ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناپذیر با توجه به اثرات جبران

آوری با اضطراب کرونا دانشجویان انسجام و تابشده در رابطه بین حس-میانجی حمایت اجتماعی ادراک

ی آماری پژوهش حاضر علوم پزشکی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع معادالت ساختاری بود. جامعه

مشغول به تحصیل بودند را  1398-99اه علوم پزشکی اردبیل که در سال تحصیلی کلیه دانشجویان دانشگ

های مجازی در پژوهش شرکت کردند. صورت اینترنتی و از طریق شبکهنفر به 300داد که تشکیل می

(، 1398پور و همکاران، آوری اطالعات شامل مقیاس اضطراب بیماری کرونا )علی-ابزارهای جمع

( 2003آوری )کانر و دیویدسون، (، مقیاس تاب1987ای )آنتونووسکی، ماده 13جام فرم انسپرسشنامه حس

ده( بود. تجزیه1988شده )زیمت و همکاران، بعدی حمایت اجتماعی ادراکو مقیاس چند ا د ا وتحلیل  ا ب ه

شد. براساس انجام Lisrel8.8 و  Spss23افزارهای یابی معادالت ساختاری و از طریق نرماستفاده از مدل

اب اجتماعی ادراکآوری، حمایتانسجام، تابعلّی رابطه بین حس آمده مدلدستنتایج به اضطر و  شده 

آوری و حمایت انسجام، تابشد. حسهای مختلف برازش تأیید -کرونا دانشجویان براساس شاخص

و تابچنین حسشده بر میزان اضطراب کرونا دانشجویان اثر مستقیم دارند؛ هماجتماعی ادراک م  -انسجا

شده بر اضطراب کرونا دانشجویان تأثیر غیرمستقیم دارد آوری از طریق حمایت اجتماعی ادراک
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(05/0>P؛ بنابراین، حس)شده نقش مهمی در میزان آوری و حمایت اجتماعی ادراکانسجام، تاب

شناختی، های روانوسیله درماندادن این سه مؤلفه بهکنند و هدف قرار-اضطراب کرونا دانشجویان ایفا می

 تواند در کاهش اضطراب کرونا دانشجویان مؤثر باشد.می

 .ونشجدا شده،ادراک یاجتماع تیحما ،آوریتاب انسجام،اضطراب کرونا، حس :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های فراوان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در محیط بالینی هر روز شاهد رنج

های ویژه بیمارستانی نظیر بدحال شدن و فوت دیگران هستند و موقعیتهای ناراحتی

فردی در تمامی سطوح، باعث اطمینان و اختالل در روابط بینخوابی، عدمبیماران، بی

ها شود و این اضطراب بر سایر حیطهمی هاآنافزایش تنیدگی و چرخه معیوب اضطراب در 

دهد را تحت الشعاع قرار می هاآنت و کیفیت تأثیر گذاشته و بازده کاری نظام مراقب

(. اضطراب تهدیدی برای 2018، 1اتنگ، گروش و برنامن-)دالنی، نائگل، والنتیا، آنتای

روان، سبب مشکالت متعددی در زمان حال از جمله نگرانی از دچار شدن به  سالمت

از  ی( گروه بزرگ19 دی)کوو 2کروناروسیوبرای دانشجویان شده است.  19-کووید

 جادیشده که باعث ا شناخته یبحران سالمت عموم کی عنوانبهکه  است هاروسیو

 3یآن از زمان سندرم حاد تنفس وعیش نیشتریشده و ب یروان آوریتاب یبرا هاییچالش

از جمله  یو شامل عالئم (2020و همکاران، 4، هووانگ، پن، وان، تان، زوو) بوده است

(. دانشجویان دانشگاه 2020، 5یمارستون و فاوس ،پاولسباشد )ینفس م یتنگسرفه، تب و 

هستند،  19-در زمان شیوع بیماری کووید شناختیرواناز افراد مستعد بروز عالئم 

در ابتدای شیوع این بیماری در ایران، همچون سایرکشورهای دنیا تعطیلی  کهطوریبه

اقدامات برای جلوگیری از انتشار این بیماری بود )شهیاد ترین ها از اولین و ابتداییدانشگاه

ای از تأثیرات روانی و اجتماعی بر افراد (. تحقیقات قبلی، طیف گسترده1399و محمدی، 

الملل در هنگام شیوع را نشان داده است. در سطح فردی، افراد در سطح فردی، جامعه و بین

 جه،یدر نت(؛ 2020 ،6ورایشکنند )نیناتوانی میترس از بیمار شدن یا احساس  زیاداحتمالبه

 راتیثأداشته باشد که ممکن است منجر به ت توجهیقابل یروان استرس تواندیآن م وعیش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Delaney, K.R., Naegle, M. A., Valentine, N. M., Antai-Otong, D., Gtoh,C. J., & 

Brennaman, K 

2. Coronaviruses 

3. Severe acute respiratory syndrome 

4. Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S. 

5. Paules, C.I., Marston, H.D., & Fauci, A.S 

6. Nishiura, H. 
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 ،یسبائ ،یادیتمسه، ال ا،آلرابی) شود انیدانشجو روانی و بهداشت یریادگی یبر رو ینامطلوب

در جهان و  19-گستردگی شیوع کووید. با توجه به (2020و همکاران،  لیحسن، الزم

دلیل بودن در خط اول های بهداشتی و درمانی بهمیزان تلفات این بیماری کارکنان مراقبت

مقابله با این بیماری به امکان بیشتری نسبت به دیگران در معرض بروز اختالالت 

کشور  پرسنل پزشکی در روی برو اضطراب هستند. یک مطالعه مقطعی که  شناختیروان

 164نفر پرسنل، حدود  512است که از بین شد نشان دادهانجام 19-کووید شیوعچین طی 

 5/12نفر تماس مستقیم با بیمار آلوده داشتند. در این میان میزان شیوع اضطراب حدود 

 78/0اضطراب متوسط و حدود  36/1درصد اضطراب خفیف،  35/10درصد بود که 

ردند )بروک، وبستر، اسمیت، وودلند، وسلی و کدرصد اضطراب شدید را تجربه

 یماریب وعیش شناختیروان ریتأث( 2020) و همکاران وانگ پژوهش(. 2020گرینبرگ، 

ه کرد گزارش دیشد ای و متوسط نیاضطراب و استرس( را در چ ،یکرونا از جمله )افسردگ

ت که بیماری کرونا شده در سایر نقاط جهان نیز نشان داده اسبررسی مطالعات انجام .است

منفی نیز دارد که دارای اثرات روانی متعددی از  شناختیروان، مشکالت ومیرمرگ جزبه

 7000(. براساس نتایج تحقیقی که در کشور چین بر 2020جمله اضطراب است )فردین، 

ترین دالیل ایجاد شد نشان از آن دارد که مهم دانشجو در طی شیوع کرونا ویروس انجام

اب در بین دانشجویان، نگرانی از تأثیر این ویروس بر روی آینده تحصیلی و وضعیت اضطر

؛ فاکری و سیمبر، 2020، 1دانگ است )کوآ، فنگ، هو، هان، زو، هاآنشغلی آینده 

2020.) 

گیری بیماری کرونا، ترس از بیماری و ترس از مرگ در کنار آشفتگی باتوجه به همه

نگر در برخورد با اضطراب کرونا شناسی مثبتمتغیرهای روان های روزمره، توجه بهفعالیت

اشاره نمود که  2انسجامتوان به حساین متغیرها می یازجملهاهمیت باشد،  حائزتواند می

کارآمد از منابع  برداریبهرهزای زندگی و سپس توانایی فرد در تشخیص عوامل تنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. 

2. sence of coherence 
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(. 2014، 1راسل، دیال و متر-الف، مگیارای و نگهداری سالمت تعریف شده است )رمقابله

باشد )پایکا، ننتونوالکی، پاپایانوو گیری شخصی نسبت به زندگی میاین حس یک جهت

توانند محیط را برای داشتن یک رفتار یا انسجام قوی می(. افراد با حس2017، 2و هیفانتیس

ترسون، روحانی و عمل معنادار و مناسب درک و کنترل نماید )لیندبالد، ساندلین، پ

که این از طریق سه مفهوم اساسی قابل درک بودن، قابل مدیریت  (2016، 3کلوف-لنگوییز

یابد )چیتم، لیندستروم، بایراپاننی و بودن و معنادار بودن رویدادها از نظر شخص امکان می

تواند در کاهش اضطراب ها نشان داده است که حس انسجام می(. پژوهش2015، 4اسپنز

و از سالمت فرد در مقابل شرایط  (2011، 5ثر باشد )هاچنسون، سوارت و پوتوریوسمؤ

 7(. طبق نظر آنتونووسکی2017، 6کند )گرونشتاین و بلومکازای زندگی حفاظت استرس

آور زندگی های اضطرابی بیشتری با تجربهانسجام درونی قوی قدرت مقابله( حس2014)

کند و کمک می هاآندهد و در گذر از مراحل زندگی با توان باالتر به را به افراد می

ی چگونگی توانایی افراد در از سرگذراندن استرس و سالم ماندنشان کنندهطور توجیههمین

(. این مفهوم همچنین در درک بهتر از عناصر اجتماعی مؤثر بر 2014، 8باشد )فلدتمی

(. در شرایط 2005، 9)مادسن، ویتگود و مریکباشد سالمت و بیماری نیز مفید می

تحت های روحی و روانی دانشجویان را گیری بیماری کرونا که اضطراب، ویژگیهمه

تواند تمایل به (، حس انسجام باال می1399قرار داده است )علیزاده فرد و صفاری نیا،  تأثیر

باالتری را برایشان به کنترل بهتر و مؤثرتر اضطراب را افزایش داده و بهزیستی شخصی 

پذیری بیشتر فرد در همراه آورد، این در حالی است که حس انسجام پایین موجب آسیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ralph, P., Magyar-Russell, G., Dilella, N., & Matter, S. 

2. Paika, V., Ntountoulaki, E., Papaioannou, D., & Hyphantis,T. 

3. Lindblad, C., Sandelin, K., Petersson, L. M., Rohani, C., & Langius -EKlӧf, A. 

4. Chittem, M., Lindström, B., Byrapaneni, R., & Espnes, G. A. 

5. Hutchinson, A.M.K.; Suart, A.D., & Pretorius, H.G. 

6. Grevenstein, D., & Bluemke, M 

7. Antonovsky, A. 

8. Feldt, T. 

9. Madsen, T., Vetegodt, S., & Merrick, J. 
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(. طبق پژوهش مالگرزاتا سوچزنیاک و 2004، 1شود )کرانتز وآسترگونبرابر بیماری می

-( حس انسجام باال با اضطراب پایین همراه است. طبق پژوهش دل2020) 2استروچالسکا

انسجام با سطح ( سطح باالتر حس2019) 3مارتینز و ارجتا-مدینا، لپز-اسادو، اسپینزاس-پینو

تر پیامدهای بهداشت روانی مانند اضطراب و افسردگی مرتبط است. اوچیدا، پایین

( در پژوهش خود به این نتیجه 2018) 4تسوجینو، مگوروما، هینو، ساساکی و همکاران

های همراه است. طبق پژوهش ساالنبزرگاب در بین رسیدند که حس انسجام کم با اضطر

( حس انسجام با استرس 1398( و نریمانی و عینی )1399انجام شده توسط هاشمی و عینی )

 داری دارد.ی منفی و معنیشده رابطهادراک

های آسیب آن فرد را در برابرمختلفی هستند که برخورداری از  شناختیروانهای مؤلفه

، 5نماید )لو، تیلور و دی فولکو، هیجانی، عاطفی و اجتماعی محافظت میشناختیروان

( و 2018 ،6ی و لیمنیرانکولپنپاکد) راتییمقاومت در برابر تغ ییتوانا آوریتاب(. 2018

( تعریف 2014پور و صریفی ساکی، ظرفیت مثبت برای سازگاری با استرس )اخته، علی

های کند که مؤلفهضطراب به این نحو عمل میآوری در کاهش اشده است. مکانیزم تاب

شخصی، اعتماد به غرایز، پذیرش مثبت تغییر، ، شایستگینفساعتمادبهاصلی آن مانند 

کرده مثابه یک حائل عملزا بهکنترل و تأثیرات معنوی هنگام قرارگرفتن در شرایط استرس

( نشان 2014) 8و ایزنبرگ (. تیلور، دوان2019، 7دهد )وودو اجازه بروز اضطراب را نمی

آوری رابطه کنند، با تابدادند که حمایت اجتماعی که افراد از سوی خانواده دریافت می

 9جانسون و هالن، چندلر، جیکلون، گاتانم، برتونارندوکتاپودل مثبت دارد. پژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Krantz, G., Ostergren P,O. 

2. Małgorzata Szcze´sniak, M., & Strochalska, K. 

3. Del-Pino-Casado, R., Espinosa-Medina. A., López-Martínez. C., & Orgeta, V. 

4. Uchida, H., Tsujino, D., Muguruma, T., Hino, N., Sasaki, K. 

5. Lou, Y., Taylor, E.P., & Di Folco, S. 

6. Panpakdee, C., & Limnirankul, B. 

7. Wood, B. 

8. Taylor, Z. E., Doane, L. D., & Eisenberg, N. 

9. Poudel-Tandukar, K., Chandler, G.E., Jacelon, C.S., Gautam, B., Bertone-

Johnson, E.R., & Hollon, S.D. 
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طور ، خطر اضطراب را بهشناختیروانآوری ( بیانگر آن بود که میزان باالی تاب2019)

 فر محمدیو  ییرضا رزاده،یپژوهش نصدهد. همچنین نتایج کاهش می توجهیقابل

طبق  بوده است. مؤثربر کاهش اضطراب  یآورآموزش تاب گر آن بود که( بیان1397)

تر در موقعیت وری باال به رفتارهای سازگارانهآشده افراد با تابهای انجامپژوهش

شوند می روروبهتری با مشکالت و شرایط ناگوار ساده نحوزنند و بهمسئله دست میحل

آور (، در نتیجه در اپیدمی کرونا ویروس، سرسختی افراد تاب2008)هراوی و میالنی، 

 آور، از عوامل تأثیرگذار باشد.تواند در کنترل شرایط اضطرابمی

زا میزان حمایت و از منابع مهم سازگاری در شرایط تنش دیگر یکیاز سوی دیگر، 

شود. حمایت اجتماعی شامل برخورداری از است که از سوی نزدیکان دریافت می توجهی

شده توسط فرد از سوی افراد یا محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت

، 1هایی نظیر خانواده، دوستان و دیگران تعریف شده است )هوانگ، وانگ، لی و انگروه

به ارزیابی ذهنی افراد درباره روابط و رفتارهای  2شدهایت اجتماعی ادراک(. حم2019

کننده بینیترین عوامل پیش( و یکی از مهم2015، 3کولینز و )چادویک دارد اشارهحمایتی 

رود. اجرای شمار میبه سالیبزرگافراد از کودکی تا  شناختیروانسالمت جسمی و 

کرونا با وجود پیامدهای مثبت، موجب بروز اثرات های بهداشت در زمان شیوع سیاست

های روزمره، در سطح جامعه شده است. از جمله تداخل در فعالیت شناختیروانمنفی 

اجتماعی مقررات منع یا محدودیت سفر و عبور و مرور و در نهایت کاهش روابط

فرد و کند )علیزادهید میروان افراد جامعه را تهد)همکاران، دوستان، خانواده( که سالمت

شده یکی از دالیل (. در تأیید این گفته تحقیقی که در چین انجام1398نیا، صفاری

داند را نیز کاهش ارتباطات اجتماعی می 19-اضطراب دانشجویان در زمان شیوع کووید

های شناختی و (. در همین راستا پاسخ2020؛ فاکری و سیمبر، 2020)کوآ و همکاران، 

شده های اجتماعی کسبشوند نیز به حمایترادی که به کرونا ویروس مبتال میرفتاری اف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Huang, J., Wang, X., Li, W., & An, Y. 

2. perceived social support 

3. Chadwick, K.A., & Collins, P.A. 
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(. نتایج 1399؛ شادمهر، رامک و سنگانی، 2020، 1بستگی دارد )ماتا، ریمین و اسرادی

داد که سطح ( نشان2019و همکاران ) 2،میلهان دسچمپس، کاموس، توربا، هنری،پژوهش 

 م،یکپژوهش نتایج  منفی عالمت اضطراب است. ندهکن بینیپیشاجتماعی دوستان حمایت 

شده با ادراک یاجتماع تیحما بیانگر ارتباط مستقیم (2019) 3یجانسون و ساواتسک

( 1395بود. پژوهش بداقی، علیپور، بداقی، نوری، پیمان و سعیدپور ) یاضطراب و افسردگ

اجتماعی دارند. های اضطراب و استرس رابطه معکوسی با حمایت داد که نشانهنشان

بینی کننده نشانگان ( حمایت اجتماعی پیش1392همچنین طبق پژوهش سلیمی و شعبانی )

( نقش 1398) رضاییپور، یاقوتی و خلق و اضطراب است. همچنین طبق پژوهش قربان

تواند منجر به واریانس متغیر انسجام میگرانه حمایت اجتماعی در تعامل با حسمیانجی

( نشان دادند که حمایت 2011) 4سرنسون، کلونگسیر، کلینر و کلپکیفیت زندگی باشد. 

 بریلوسکایا، کنند.اجتماعی و احساس انسجام هر دو بخشی از واریانس سالمت روانی را تبیین می

 که دادند نشان ایمطالعه در (2018) 5کاچتکو و مارگراف بیدا، زانگ، اسکونفیلد،

 اضطراب و استرس برابر در آموزاندانش کنندهمحافظت اجتماعی حمایت و آوریتاب

 با افسردگی و اضطراب نشان داد( 2018) 6هو، شیلئو، پنگ، کوانگ و هیپژوهش . است

پژوهش  .داشت معکوسی رابطه شناختیروان آوریتاب و اجتماعی حمایت از بعد هر

آوری و حمایت اجتماعی در داد که تاب( نیز نشان2018) 7یانگ، شی، هان و لینگ

 ی بین استرس و رضایت از زندگی نقش میانجی دارند.رابطه

مردم در  یو سالمت عموم شناختیروان ریدر مورد تأث یاطالع چیدر حال حاضر، ه

 نیا وعیش رامونیپ ناناطمیبا عدم ژهویامر به نی. استیدر دست ن 19-دیکوو یدمیاوج اپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Malta, M., Rimoin, AW., & Strathdee, S. A., 

2. Henry, A., Tourbah, A., Camus, G., Deschamps, R., Mailhan, L., Castex, C. 

3. Kim, M.Y., Johnson, J.L., & Sawatzky, R. 

4. Srensen, T., Klungsyr, O., Kleiner, R., & Klepp, O. M. 

5. Brailovskaia, J., Schonfeld, P., Zhang, X.C., Bieda, A., Kochetkov, Y., & 

Margraf, J. 

6. Hu, T., Xiao, J., Peng, J., Kuang, X., & He, B. 

7. Yang, Ch., Xia, M., Han, M., & Liang, Y. 
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و  یلوژیدمیاپ ییبر شناسا، وعیش نیمربوط به ا قاتیتحق شتریمرتبط است و ب روسیو

(. با توجه به اینکه این 2020، 1)هوانگ آلوده متمرکز است مارانیب ینیبال هاییژگیو

ها هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، فرهنگی و اجتماعی فشار زیادی بر افراد بیماری

( و همچنین اهمیت 1399؛ شیوندی و حسنوند، 2005، 2)شروسبوریکند وارد می

کرونا در میان دانشجویان و لزوم بررسی عوامل و متغیرهای مرتبط با این معضل اضطراب

پذیر برای تواند یک عامل آسیبکرونا میکه اضطرابفراگیر بشری و با در نظر گرفتن این

های به وجود جامعه با توجه به محدودیت در این قشر از شناختیروانسایر اختالالت 

باشد،  هاآنآمده، تعطیلی مراکز آموزشی و احساس خطر از تأثیرات این بیماری بر آینده 

داشت. بنابر مطالعات سزایی خواهد کرونا اهمیت بهشناخت عوامل مؤثر بر اضطراب

شده اجتماعی ادراکآوری و حمایت انسجام، تابرسد متغیرهای حسنظر میشده، بهانجام

 یمارینوظهور بودن بزا باشند. با توجه به توانند از عوامل حفاظتی در شرایط استرسمی

که در  ییهاپژوهش فقدانافراد و  یروان بر سالمت یماریب نیاضطراب ا تیکرونا و اهم

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام ، استانجام شده  نهیزم نیا

انسجام و شده در رابطه بین حسشد که آیا نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک

 آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی از برازش مناسب برخوردار است؟تاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Huang, C. 

2. Shrewsbury, J. F. 
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آوری بانسجام و تارابطه بین حسشده در نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک فرضی : مدل1شکل 

 با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی

 روش پژوهش

بود.  یفیوصتاز نوع  همبستگی هاداده یو نحوه گردآور یمطالعه از نظر هدف کاربرد نیا

ال سکه در  علوم پزشکی اردبیلدانشگاه  انیدانشجو هیکل راپژوهش  یجامعه آمار

د که اثرات اپیدمی کروناویروس را درک کرده بودن لیمشغول به تحص 1398-99 یلیتحص

گیری در دسترس نمونه صورتبهاز دانشجویان که  نفر 300 پژوهشرا شامل شدند. نمونه 

رس الین )پبا توزیع لینک پرسشنامه آن های مجازیی، از طریق شبکهنترنتیا و به روش

دن شیتردد هنگام جد تیمحدود دلیلبهروش  نیدر پژوهش شرکت کردند. اآنالین( 

 شود که تمامانتخاب ایگونهبهتالش بر این بود که نمونه . شد انتخاب رانیخطر کرونا در ا

کی، یراپزشهای: پزشکی و پ، دختر، پسر و دانشکدهغیربومیدانشجویان از قبیل بومی، 

 داشته باشند.پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و داروسازی در پژوهش حضور 

ابزار جهت سنجش اضطراب  نیا :)CDAS( 1روسیاضطراب کرونا و پرسشنامه

زاده عبدالهو  ، قدمی، علیپورورپیتوسط عل رانیکرونا در کشور ا روسیو وعیاز ش یناش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 
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لفه است. ؤم 2و  هیگو 18 دارایابزار  نیا ییشده است. نسخه نها یابیو اعتبار هیته( 1398)

ابزار  نیسنجد. ایرا م یعالئم جسمان 18 تا 10 یهاهیو گو یعالئم روان 9تا  1 هایهیگو

و  نیشتری. بشودیم یارذگ( نمره3: شهیتا هم 0هرگز: ) کرتیل یادرجه 4 فیدر ط

از اضطراب در  یدهنده سطح باالترباال نشانی خواهد بود. نمره 54تا  0 نینمره ب نیکمتر

و عامل  87/0اول  املع یکرونباخ برا یابزار با استفاده از روش آلفا نیا ییایفرد است. پا

د؛ همچنین روایی آن با استفاده از تحلیل به دست آم 91/0کل پرسشنامه  یو برا 86/0دوم 

 حاضر پژوهش در .(1398پور و همکاران، عامل اکتشافی و تأییدی تأیید شده است )علی

 .گردید برآورد 954/0 باخکرون آلفای روش به پایایی پرسشنامه

سط انسجام تورسشنامه حسپفرم کوتاه : یاماده 13انسجام فرم حس پرسشنامه

ر سؤال از سؤال داد که ه 13پرسشنامه  نیشده است. ایطراح 1987در سال  یآنتونووسک

 یریپذترلکن ،یریپذادراک اسیاست و شامل سه خرده مق افتهی لیتشک یادرجه 7 کرتیل

انسجام باال گر حسکه نمره باالتر نشان باشدیم 91 تا 13 از یگذاراست. نمره یداریو معن

سجام متوسط و اننشانه حس 79تا  64نمره  ن،ییانسجام پاحس انگریب 63تا  13است. نمره 

مطالعه  127. در (1993آنتونووسکی، ) دهدمیانسجام باال را نشانحس 91تا  80نمره 

 ،ی)روحان است دهیرس دییبه تأ 92/0تا  70/0انسجام از سح خنباکرویشده آلفاانجام

در  پرسشنامه نیا ی(. اعتبار درون2010ف، اکل وسیو لنگ ییاسکو ،یعابد ،یخنجر

محمدزاده و  رانی(. در ا2010و همکاران،  یبود )روحان 86/0تا  82/0مطالعات متعدد از 

دند که کر یابیهنجار یرانیا انیدانشجو یمذکور را پس از ترجمه، رو پرسشنامههمکاران 

اعتبار  بیرضدست آمد. به 78/0و  75/0پسر و دختر  انیکرونباخ پرسشنامه دانشجویآلفا

وهش حاضر (. در پژ1398نریمانی و عینی، دست آمد )به 66/0 زین اسیکل مق ییبازآزما

 .دیبرآورد گرد 87/0کرونباخ  یبه روش آلفا ییایپا

را کانر و پرسشنامه  نیا : )RISC-CD(1ندسویویکانر و د آوریتاب مقیاس

 نیکردند. در اهیته 1991تا  1979 یبا مرور منابع پژوهش 2003و در سال  دیویدسون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC) 
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صفر )کامالً  نیب کرتیل اسیمق کیعبارت وجود دارد و هر عبارت براساس  25پرسشنامه 

 نیحداکثر نمره در ا ن،یبنابرا ؛شودیم یگذاردرست( نمره شهینادرست( و چهار )هم

 یهاکل ارزش ایبرابر مجموع نمرات  یاست و نمره هر آزمودن 100پرسشنامه 

نشانه  50است، نمره کمتر از  50نمره  نیانگیاز سؤاالت است. م کیاز هر  آمدهدستبه

 از ییایمحاسبه پا یاست. برا شتریب یآورنشانه تاب 50از  شتریکمتر و نمره ب یآورتاب

 لیتحل وهیبه ش ییبود و روا 89/0برابر  ییایپا بیکرونباخ استفاده شد که ضر یروش آلفا

محمدی، جزایری، رفیعی، جوکار . (2003)کانر و دیویدسون،  بوده است 87/0برابر  یعامل

قرار داده  موردبررسیسنجی این مقیاس را در ایران های روان( شاخص1385و پورشهباز )

ی تحلیل عاملی و همسانی درونی مورد تأیید قرار گرفته است؛ روایی مقیاس به دو شیوه

 آلفای روش به پایایی حاضر پژوهش بیان شده است. در 89/0شده است. پایایی آن نیز 

 .گردید برآورد 937/0 کرونباخ

جهت : )MSPSS( 1شدهعی ادراکاجتما تیحما مقیاس چندبعدی

استفاده  یچندبعد یاجتماع تیحما اسیشده از مقادراک یاجتماع تیحما زانیم یابیارز

 کیشده،  یطراح (1988) 2زیمت، دهلم، زیمت و فارلی پرسشنامه که توسط نیشد. ا

شده فرد را در سه ادراک یاجتماع تیحما زانیم اسیمق نیاست. ا هایگوی 12ابزار 

 تامخالف  از کامالً یانهیگز 7 کرتیدر ل یو افراد مهم در زندگ نخانواده، دوستا طهیح

هم  ها باهیگو ینمره همه اسیمق نیکل ادست آوردن نمرهبه ای. برسنجدیم وافقم کامالً

حاصل جمع  زین اسی. نمره هر مقشودیم می( تقسهیگو 12) هاآنبر تعداد  شده و جمع

دست ( به4) اسیمقیرآن ز یهاهیبر تعداد گو میتقس ،مربوط به آن یهاهینمرات گو

در حد مطلوب  (1988) و همکاران زیمت توسط اسیمق نیا ییایو پا یی. روادیآیم

( روایی مقیاس را به روش تحلیل 1388پور )کیو ن جوکار ،یمیگزارش شده است. سل

ی اجتماع تیسه بعد حما یرا برا اسیمق ییایپا عاملی مورد تأیید قرار دادند. همچنین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). 

2. Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., Farley, G.K. 
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 82/0و  86/0، 86/0 بیبه ترت یخانواده، دوستان و افراد مهم زندگ یشده از سوافتیدر

 .گردید برآورد 918/0 کرونباخ آلفای روش به پایایی حاضر پژوهش در .دنگزارش کرد

طراحی شد، پس  نیآنال صورتبهها پرسشنامهبود  صورتبدینی پژوهش اجرا روش

های ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از جمله گروههای از شناسایی کانال

های )پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و کالسی از قبیل دانشکده

 صورت گسترده توزیعداروسازی( در تلگرام و صفحات اینستاگرامی پرسشنامه آنالین به

و اهمیت  االتؤبه س یدهنحوه پاسخ ،الزم از جمله هدف از پژوهش حاتیتوضشد. 

د اشد و افرهمکاری داوطلبان در این پژوهش، در متن تکمیلی همراه پرسشنامه ارائه

بعد از حذف موارد ناقص نهایتاً  .کردند پژوهش شرکت نیدر ا هداوطلبان کامالً صورتبه

 شامل پزشکی هایپژوهش در اخالق رایج کدهای آمد. همچنین به دستپاسخنامه  300

 هماهنگی) 20 کد ،(بشری دانش پیشرفت جهت در هایافته از حاصل منافع) 2 ،14،13

 نماینده و هاآزمودنی رضایت) 24 ،3 ،1 کدهای و( فرهنگی و دینی موازین با پژوهش

 .است شده رعایت پژوهش این در( او قانونی

معادالت  یابیو مدل یرسونپ همبستگی آزمونها با استفاده از داده وتحلیلتجزیه

 اضطراب کرونا انجام شد. Lisrel 8.8 و Spss23 افزارهاینرم طریق ازو  یساختار

حمایت  یرو متغ بینیشپهای یرمتغ عنوانبهآوری انسجام و تابحسمالک،  یرمتغ عنوانبه

 لحاظ شد. ایواسطه یرمتغ عنوانبه شدهاجتماعی ادراک

 هایافته

 1398-1399نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال  300 شامل مطالعه مورد آماری نمونه

 30تا  18نفر( در بازه سنی  138درصد ) 46 در پژوهش کنندهشرکتبودند. از نظر سن بیشتر افراد 

-نفر( در رشته 101درصد ) 7/33 نفر( دختر و از نظر رشته 187درصد ) 3/62سال، از نظر جنسیت 

 ول به تحصیل بودند.های پزشکی و پیراپزشکی مشغ
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 کننده در پژوهش: آمار جمعیت شناختی افراد شرکت1 جدول

 فراوانی به درصد فراوانی به نفر عوامل

 سن

 %46 138 سال 30تا  18

 %7/39 119 سال 40تا  31

 %9 27 سال 50تا  41

 %3/5 16 سال 50باالتر از 

 جنسیت
 %7/37 113 پسر

 %3/62 187 دختر

 رشته

 %7/33 101 پزشکی و پیراپزشکی

 %7/22 68 پزشکیدندان

 %3/26 79 پرستاری و مامایی

 %3/17 52 داروسازی

پژوهش را  یرهایمتغیار، واریانس و چولگی و کشیدگی انحراف مع یانگین،م 2جدول 

 .دهدینشان م

 یرهای پژوهشمتغ یفتوص: 2جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیرها

 324/0 791/0 043/101 052/10 04/16 اضطراب کرونا ویروس

 031/0 576/0 182/49 013/7 23/11 عالئم روانی

 759/0 038/1 867/22 782/4 41/5 عالئم جسمانی

 -679/0 -729/0 177/35 931/5 23/69 حس انسجام

 557/0 -821/0 369/8 893/2 11/28 پذیریادراک

 -023/0 -501/0 869/6 621/2 89/20 پذیریکنترل

 186/0 -418/0 205/6 491/2 05/22 داریمعنی

 -437/0 -236/0 621/247 736/15 89/58 آوریتاب

 -768/0 -311/0 254/1 120/1 06/5 شدهحمایت اجتماعی ادراک

 -682/0 -429/0 726/1 314/1 92/4 حمایت خانواده

 -302/0 -241/0 307/2 519/1 56/4 حمایت دوستان

 -721/0 -369/0 819/2 679/1 23/5 حمایت سایر افراد
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( قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیرها -2، 2برای متغیرها در بازه ) شدهمشاهدهمقدار چولگی 

( قرار -2، 2متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی برای متغیرها در بازه ) هاآننرمال بوده و توزیع 

 دهد توزیع متغیرها از کشیدگی نرمال برخوردار است.دارد که نشان می

بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن  منظوربه

 ارائه شده است. 3در جدول 

 همبستگی متغیرهای پژوهش : ماتریس3جدول 

 4 3 2 1 متغیر

    1 . حس انسجام1

   1 **662/0 آوری. تاب2

  1 **538/0 **521/0 شده. حمایت اجتماعی ادراک3

 1 **-543/0 **-439/0 **-574/0 . اضطراب کرونا4

آوری و ، بین اضطراب کرونا ویروس با حس انسجام، تاب3با توجه به نتایج جدول 

(. P<01/0ی معکوس و معناداری وجود دارد )رابطه شدهادراکحمایت اجتماعی 

رابطه مثبت و  شدهادراکبا حمایت اجتماعی  آوریتابهمچنین بین حس انسجام و 

 (.P<01/0معناداری وجود دارد )

حس انسجام،  متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرهای بررسی برای پژوهش این در

 روش بر میزان اضطراب کرونا، از و یکدیگر بر شدهحمایت اجتماعی ادراک و آوریتاب

 بررسی پژوهش این در ضمن، در است. شده استفاده سازی معادالت ساختاریمدل

 هایمشخصه نهایت، در و گیردمی انجام اولیه مدل چارچوب در هافرضیه زمانهم

 .شودمی آورده شده برازش مدل و نمودار مدل برازندگی
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 (استاندارد حالت در) تحقیق مدل آزمون :1 نمودار
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 (T-Value حالت در) تحقیق مدل آزمون :2 نمودار
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 تحقیق مدل برازندگی های: شاخص4 جدول

 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

 قبولقابل 3کمتر از  46/2 نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی

 077/0 خطاشاخص ریشه میانگین مربعات 
 08/0خوب: کمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
 خوب

 قبولقابل 90/0بیشتر از  92/0 شاخص برازش تطبیقی

 قبولقابل 90/0بیشتر از  91/0 شاخص نیکویی برازش

 قبولقابل 80/0بیشتر از  89/0 شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

ی و داریمعنی هاشاخص ازنظرگفت که مدل تحقیق  توانیم آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 برازش مورد تائید است.

 تحقیق مدل ساختاری : معادالت5جدول 

اضطراب کرونا ویروس، منفی معنادار بر  انسجام، اثر مستقیم متغیر حس 5با توجه به جدول 

شده اجتماعی ادراکدار روی حمایتاست؛ همچنین حس انسجام اثر مستقیم مثبت و معنی

اضطراب کرونا ویروس، منفی معنادار و حس انسجام بر  آوریدارد. اثر مستقیم متغیر تاب

 مستقیم رد. در نهایت اثردا شدهادراکاثر مستقیم مثبت و معنادار روی حمایت اجتماعی 

 باشد.معنادار می منفی ویروس، کرونا اضطراب بر شدهادراکحمایت اجتماعی  متغیر

 متغیرها
ضرایب 

 مسیر
مقدار 

T 

خطای 

 استاندارد
 داریمعنی

 دارمعنی 083/0 -97/8 -58/0 اضطراب کرونا ویروس  حس انسجام

  حس انسجام
حمایت اجتماعی 

 شدهادراک
 دارمعنی 088/0 59/8 54/0

 دارمعنی 103/0 -63/7 -44/0 اضطراب کرونا ویروس  آوریتاب

  آوریتاب
حمایت اجتماعی 

 شدهادراک
 دارمعنی 091/0 35/7 -51/0

حمایت اجتماعی 

 شدهادراک
 دارمعنی 096/0 -92/7 -47/0 اضطراب کرونا ویروس 
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آوری بر اضطراب کرونا ویروس با حس انسجام و تاب اثر غیرمستقیمجهت بررسی 

از آزمون تست سوبل استفاده شده است. آزمون  شدهادراکگری حمایت اجتماعی میانجی

کاربرد در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک رویکردهای پر سوبل یکی از

ارائه گردیده است. همچنین برای تعیین شدت اثر  6نتایج آن در جدول  که ؛باشدمتغیر می

 1تا  0که مقداری بین  شودیماستفاده  1VAFی به نام اآمارهاز طریق میانجی از  میرمستقیغ

 ریتأثبودن  تریقوباشد، نشان از  ترکینزد 1هر چه این مقدار به  ؛ وکندیمرا اختیار 

 .سنجدیماین مقدار اثر غیرمستقیم به اثر کل را  واقع درمیانجی دارد. 

 ویروس کرونا اضطراب بر خانواده آوریتاب و نتایج تحلیل اثرات غیرمستقیم حس انسجام :6جدول 

 شدهادراک اجتماعی حمایت گریمیانجی با

 T-sobel فرضیه پژوهش
ضریب مسیر 

 استاندارد
آماره 
VAF 

نتیجه 

 آزمون

حس 

  انسجام
حمایت اجتماعی 

  شدهادراک
اضطراب کرونا 

 ویروس
 تأیید 304/0 254/0 841/3

  آوریتاب
حمایت اجتماعی 

  شدهادراک
اضطراب کرونا 

 ویروس
 تأیید 352/0 239/0 427/5

 &96/1زه )ز بااتی سوبل( بین متغیرهای باال که خارج ) میرمستقیغ با توجه به میزان آماره تی

بر اضطراب کرونا  آوریتابمتغیرهای حس انسجام و  غیرمستقیم ( است؛ لذا فرضیه اثر-96/1

 طوربهم، عالوه بر اثر مستقی آوریتاببنابراین متغیرهای حس انسجام و  ؛شودویروس پذیرفته می

 .گذارندمی یرتأثشده نیز بر اضطراب کرونا ویروس و از طریق حمایت اجتماعی ادراک غیرمستقیم

 ریتأثدرصد  4/30که  شودیممشاهده  VAF آمارهبرای  آمدهدستبهبا توجه به میزان 

رونا ویروس بر اضطراب ک آوریتاب ریتأثدرصد  2/35بر اضطراب کرونا ویروس و  انسجامحس

 تبیین گردد. تواندیم شدهادراکی حمایت اجتماع قیاز طر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Variance accounted for 
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 بحث

ژه ز به توجه ویالخصوص دانشجویان علوم پزشکی، نیادانشجویان، علی شناختیروانمشکالت 

ابطه ردر  شدهدارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک

ل تایج حاصشد. نانجام علوم پزشکیآوری با اضطراب کرونا دانشجویان انسجام و تاببین حس

ب ا اضطراجام بانسآوری و حسنشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی مطالعه، مبنی بر رابطه تاب

 طلوبیشده از برازش مکرونا دانشجویان با توجه به نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک

رونا در اضطراب ک بر آوریتاب میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا برخوردار است.

( و 2019ران، )و همکا ارندوکتاپودلهای منفی و معنادار بود. این نتایج با پژوهش دانشجویان

 شناختیانرو آوریتاب باالی میزان از که ( همسو بود. افرادی1397نصیرزاده و همکاران، )

تاندوکار بود )پودل دهکر اپید کاهش توجهیقابل طوربه هاآن در اضطراب خطر بودند، برخوردار

ی و پاکدپن) تغییرات برابر در مقاومت توانایی آوریاز آنجا که تاب .(2019و همکاران، 

 ( تعریف2014)اخته و همکاران،  استرس با سازگاری برای مثبت ظرفیت و (2018 ،لیمنیرانکول

. (2016ران، سیلوا و همکا-دا)سوالنو،  است بیماری با آمدن کنار در اساسی عوامل از است؛ شده

 مانند نآ اصلی هایمؤلفه که کندمی عمل نحو این به اضطراب کاهش در آوریتاب مکانیزم

 معنوی تأثیرات و کنترل تغییر، مثبت پذیرش غرایز، به اعتماد شخصی، شایستگی ،نفساعتمادبه

 را اضطراب بروز اجازه و کرده عمل حائل یک مثابهبه زااسترس شرایط در گرفتن قرار هنگام

هستند؛ در زمان  باالیی برخوردار آوریتابدانشجویانی که از ویژگی . (2019)وود،  دهدنمی

می اپید آمده در طیزاترین شرایط از جمله شرایط مشابه پیشمواجهه با حادترین و استرس

 س مبتالیرون وکروناویروس که ممکن است افراد در هر لحظه خود یا خانواده و دوستانش به ای

 مشکالت ین شرایطی تاب آورد و دچارنچپذیری باالیی که دارد در به دلیل انعطاف شوند،

 از جمله اضطراب و افسردگی نشود. شناختیروان

شده در اجتماعی ادراکحمایت بر آوریتاب میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

تیلورو همکاران  قسمت از پژوهش همسو با پژوهشمثبت و معنادار بود. یافته این  دانشجویان

نفس، ثبات عاطفی و ای، عزتهای مقابلهآوری اطمینان فرد به توانایی(، بود. تاب2014)
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، 1دهد )پینکوراتاجتماعی از طرف دیگران را افزایش میهای فردی است که حمایتویژگی

ارآمدن با پیروی و کاهش عدم پیروی آوری بر افزایش راهبردهای کنتاب کهازآنجایی( و 2009

افراد را به سمت دریافت  درنتیجه(، 2015، 2است )دامینیک، نیک، ایموگون، لینا و آنه

توان گفت افرادی که از دهد. در جهت تبیین این یافته میاجتماعی بیشتر سوق میحمایت

 مسألهباال، حل همدلیاندیشی، حسدلیل ویژگی مثبتآوری باالیی برخورد هستند بهتاب

مشارکتی و سرسختی در شرایط نامساعد و پرتنش شیوع کرونا در جهت کمک و توجه به 

ای از حمایت و روابط این افراد از دایره گسترده درنتیجهشتابند، خانواده، دوستان و دیگران می

هستند و همواره آور همواره از سوی دوستان مورد احترام مند خواهند شد. افراد تاباجتماعی بهره

 دیگران شریک هستند. شادی وبا دیگران روابط صمیمی برقرار کرده و در غم 

منفی و  اضطراب کرونا در دانشجویان بر انسجامحس میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

(؛ 2020لوچزنیاک و استروچالسکا ) مالگرزاتا معنادار بود. یافته این قسمت از پژوهش با پژوهش

( دریافتند 1398( و نریمانی و عینی )1399( همسو است. هاشمی و عینی )2018اوچیدا و همکاران )

باشد. همچنین براساس تحقیق طبق می شدهادراکی منفی استرس کنندهبینیانسجام پیشکه حس

تر پیامدهای انسجام با سطح پایین( سطح باالتر حس2019ساسادو و همکاران )-پینو-پژوهش دل

داده که ها نشانهداشت روانی مانند اضطراب و افسردگی مرتبط است. بررسی پژوهشب

انسجام نقش اثرگذاری در وضعیت سالمت جسمی و روانی دارد؛ توگاری و همکاران حس

انسجام را بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی بررسی کرد. یابی آثار حس( در یک مطالعه زمینه2002)

بینی کننده بهزیستی که افراد با نمره باالی حس انسجام در حد باالیی پیشگر آن بود نتایج بیان

اجتماعی باال( است. در تبیین  -جسمی و روانی )مانند نشانگان جسمی و مانند آن و بهزیستی روانی

انسجام، مدیریت توان چنین بیان کرد که آنتونووسکی معتقد است آزمون حساین یافته می

خواهد کرد و این مدیریت از طریق سه مفهوم اساسی )درک، مدیریت و  براسترس را ارزیابی

توان توجیه کرد انسجام میمعنادار بودن وقایع( دارای جنبه روانی و اجتماعی است. از طریق حس

انسجام تواند حد باالیی از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند. در افراد با حسکه چرا فردی می

های شناختی مرتب، جامع، ساختارمند و روشن بوده و ته، اطالعات مربوط به مؤلفهیافقوی و رشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pinquart, M 

2. Dominic, F., Nick, B., Imogen, L., Lina, E., & Ann, B 
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انسجام باال ، از دانشجویان با حسروازاینناپذیر نیست. دیده، تصادفی و انعطافمغشوش، آسیب

شود، رفتاری زا تلقی میرود که در مواجهه با بیماری کرونا که یک رویداد استرسانتظار می

 کمتر باشد. هاآندهند و میزان اضطراب کرونا در تبط از خود نشانواضح و مر

شده در اجتماعی ادراکحمایت بر انسجامحس میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

پور و قربان ی این قسمت از پژوهش همسو با نتایج پژوهشمثبت و معنادار بود. یافته دانشجویان

گرانه حمایت ( نقش میانجی1398پور و همکاران )طبق پژوهش قربان ( همسو بود.1398همکاران )

انسجام سه ویژگی شود. حسانسجام باعث افزایش کیفیت زندگی میاجتماعی در تعامل با حس

انسجام، پذیری و معناداری، بدین معنی که افراد دارای حسپذیری، کنترلدارد از جمله ادراک

، قابل مدیریت کردن و معنادارند فهمقابلینکه تجارب زندگی حسی از اعتماد دارند مبنی بر ا

شود که افراد وظایف خود را انسجام، موجب میها در حسکه باال بودن این مؤلفه (2000، 1)باینه

انجام دهند. به عبارتی این افراد قابلیت باالتری برای بسیج منابع و امکانات در  درستیبهدر روابط 

شود؛ همین مسئله های رفتاری میبینی و سازگاری در حوزهد که منجر به خوششرایط بحرانی دارن

بنابراین دانشجویان با حس انسجام  ؛تواند باعث حمایت اجتماعی بیشتر از سوی اطرافیان شودمی

 کنند.ی بیشتری را دریافت میشدهباال حمایت اجتماعی ادراک

در  اضطراب کرونابا  شدهحمایت اجتماعی ادراک میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

بر  شدهحمایت اجتماعی ادراکاز آن بود که  یمطالعه حاک جینتا. ارتباط وجود دارد دانشجویان

دانشجویان حمایت اجتماعی دارد که به معنای آن است هر چه  منفی ریتأث اضطراب کرونا

ی این یافتهخواهد بود.  پایین هاآندر  اضطراب کرونا زانیداشته باشد، مبیشتری  یشدهادراک

(؛ کیم و همکاران، 2019های هنری و همکاران، )قسمت از پژوهش همسو با نتایج پژوهش

 ارتباط بیانگر (2019پژوهش کیم و همکاران ) ( بود. نتایج1395(؛ بداقی و همکاران، )2019)

بداقی و همکاران  پژوهش. بود افسردگی و اضطراب با شدهادراک اجتماعی حمایت مستقیم

 .دارند اجتماعی حمایت با معکوسی رابطه استرس و اضطراب هاینشانه که دادنیز نشان (1395)

است )هنری و همکاران،  اضطراب عالمت منفی کنندهبینیپیش دوستان اجتماعی حمایت سطح

 و جسمی سالمت کنندهبینیپیش عوامل ترینمهم از شده یکیحمایت اجتماعی ادراک (.2019

 برابر در گیرضربه سپری عنوانبهآید و می شماربه سالیبزرگ تا کودکی از افراد شناختیروان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bayne, G. 
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(. به عبارتی افزایش حمایت اجتماعی با افزایش 1394)جدیدی و همکاران،  کندمی عمل استرس

اری بهتر همراه عملکرد روانی، افزایش سالمت جسمی و روانی، احساس تنهایی کمتر و سازگ

ی نظریه مستقیم حمایت کننده(. این یافته تقویت2018، 1هرناندز-است )کنگ، پارک و واالسه

اجتماعی است این نظریه بر آن است که اثر حمایت اجتماعی بر سالمتی شخص مستقیم است و 

و یا  طبق این الگو کمبود حمایت اجتماعی خود به خود برای سالمتی و تندرستی سودمند است.

فشارزا است، بنابراین حمایت اجتماعی در همه حال، اعم از وقوع حوادث  خودخودیبهفقدان آن 

توانند در روزهای شیوع (. دانشجویان می2019زا و غیره سودمند است )هوانگ و همکاران، تنش

از  تیحما افتیو با در خود یبا گسترش شبکه ارتباط های عفونی از جمله کرونا ویروس،بیماری

خود در  یهاو ترس ینگران شتنگذابه اشتراکهای خود و و همکالسیوستان ، دخانواده یسو

مانند  افراد داشته یتاکنون در زندگ یماریب نیکه ا ییو اثرات سوء یماریمورد دچار شدن به ب

توجه و  افتیبا درو همچنین  هاآنها و نامعلومی آینده برای ها و دانشگاهتعطیلی کالس

به و رسیدن به این درک که همواره در هر شرایطی منابع حمایتی وجود دارد،  انیاطراف یهامکک

بنابراین حمایت  ؛شودکاسته هاآنبه آرامش خاطر برسند و شدت استرس و اضطراب  ینحو مطلوب

یماری و اطمینان از مواجهه مؤثر و مفید در برابر ب نفساعتمادبهشده به ایجاد نوعی اجتماعی ادراک

ی باال، میزان اضطراب ناشی شدهدر افراد با حمایت اجتماعی ادراک درنتیجهشود؛ کرونا منجر می

 از بیماری کرونا کمتر خواهد بود.

میزان اضطراب کرونا در  یبر روشده گری حمایت اجتماعی ادراکآوری با میانجیتاب

نشد، اما  یافتهمسو باشد  یجنتا ینبا ا یممستق طوربهکه  یپژوهش معناداری داشت. ریتأث دانشجویان

؛ 2018)بریلوسکایا و همکاران،  استنتاج کرد هاآنرا از  یجینتا ینچن توانیهستند که م یمطالعات

 که دادند نشان (2018همکاران ) وبریلوسکایا (. 2018؛ یانگ و همکاران، 2018هو و همکاران، 

. است اضطراب و استرس برابر در آموزاندانش کنندهمحافظت اجتماعی حمایت و آوریتاب

 و اجتماعی حمایت از بعد هر با افسردگی و اضطراب ( نشان داد2018پژوهش هو و همکاران )

آوری و ( تاب2018و همکاران ) در پژوهش یانگ .داشت معکوسی رابطه شناختیروان آوریتاب

نقش میانجی داشت. در تبیین این ی بین استرس و رضایت از زندگی حمایت اجتماعی در رابطه

بینی، آور با خوش( افراد تاب2003توان گفت با توجه به نظریه کانر و دیویدسون )یافته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kang, H. W., Park, M., & Wallace Hernandez, J.P. 
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کنند که بر پشتکار، احترام به خود، هدفمندی و ارتباط خوب با دیگران، این توانایی را پیدا می

خود را حفظ  شناختیروانبهزیستی موانع و مشکالت زندگی چیره شده و همچنان سالمت روان و 

مشارکتی، عملکرد خانواده را  مسئلهآور به دلیل داشتن بیان هیجانی گشوده و حل کنند. افراد تاب

خود باعث بهبود حمایت  ینوبهبهبخشند که این در شرایط پرتنش بیماری کرونا بهبود می

در دوران بیماری کرونا شده و  اجتماعی و کمک به سازگاری اعضای خانواده با شرایط جامعه

 یابد.میزان اضطراب ناشی از بیماری کاهش می

میزان اضطراب کرونا در  یبر روشده گری حمایت اجتماعی ادراکانسجام با میانجیحس

شده، رابطه به عبارتی با به میان آمدن حمایت اجتماعی ادراک معناداری داشت. ریتأث دانشجویان

رسد وجود به نظر می روازاینشود. اضطراب کرونا در جهت منفی بیشتر میانسجام و بین حس

انسجام در جهت کاهش اضطراب شده به نیرومندی اثرات مثبت حسحمایت اجتماعی ادراک

هستند  ینشد، اما مطالعات یافتهمسو باشد  یجنتا ینبا ا یمطور مستقکه به یپژوهشافزاید. می کرونا

پور و ؛ قربان2011)سرنسون و همکاران،  استنتاج کرد هاآنرا از  جیینتا ینچن توانیکه م

( نشان دادند که حمایت اجتماعی و احساس انسجام 2011(. سرنسون و همکاران )1398همکاران، 

فرد  کهوقتیکنند و تعامل بین این دو متغیر هر دو بخشی از واریانس سالمت روانی را تبیین می

یابد. زمانی افراد به درک روشنی از داشتن کند افزایش میرا تجربه میرویدادهای منفی زندگی 

شوند قابل مدیریت و می روروبهرسند که رویدادهای زندگی که با آن انسجام در خود میحس

حل شدن باشد و در این شرایط منابعی وجود داشته باشد که با مشکالت مقابله کند، از جمله این 

شود. شده از سوی خانواده، دوستان و دیگر آشنایان و همکاران را شامل میمنابع حمایتی دریافت

منفی مانند اضطراب و افسردگی  شناختیرواندر این شرایط فرد احساس کنترل بیشتری بر شرایط 

انسجام، قابل های حسیکی از مؤلفه کهازآنجاییدر شرایط گسترش ویروس کرونا دارند. 

قتی دانشجویان بتوانند با کمک و حمایت دیگران بر اضطراب خود مدیریت بودن مسائل است، و

 ای که برای کنترل بر اضطراب دارد، درونی شده است.غلبه رسد کهفائق آیند، به این احساس می

آوری و حمایت اجتماعی انسجام، تابهای پژوهش حاضر نشان داد که حسیافته ،طورکلیبه

کنند. لذا با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی ایفا میشده نقش مهمی در میزان ادراک

های مجازی و شدادن این سه مؤلفه در آموزتوجه به سطح باالی شیوع بیماری کرونا، هدف قرار

تواند در کاهش اضطراب کرونا دانشجویان در دوران شیوع مؤثر ، میشناختیروانهای درمان

در نظر با که هایی مواجه بود از جمله اینها با محدودیتوهشباشد. این پژوهش نیز مانند سایر پژ
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 گرید یسن یهاآن به گروه جینتا میشد تعمانجام دانشجویانطالعه در ورد که این مم نیاگرفتن 

پژوهش بود،  نیا گریهای دتیاز محدود زیاستفاده از ابزار پرسشنامه ن .ردیصورت گ اطیبا احت دیبا

شده و  ادیهای تیتبع محدودوجود دارد. به یدر ابزارهای خود گزارش رییچرا که احتمال سوگ

 گریید قاتیتحق نده،یآ یهای پژوهششود در طرحیم شنهادیمطالعه، پ نیا ییهای نهاافتهی

انجام شود تا  های سنی دیگرگروهدر جوامع آماری و  رهایمتغ نیا نیروشن شدن ارتباط ب منظوربه

بین در هایی با متغیرهای پیشطراحی و اجرای پژوهشتر شود. ه شده روشنمطالع رهاییارتباط متغ

کردن های کلی شخصیت و واردهای شخصیت، همچون صفات بنیادین و سازهدیگر حوزه

هایی با اهداف کننده در پژوهشمتغیرهای تعدیل عنوانبهمتغیرهای هویتی و دموگرافیک 

ه پیشنهادات بنیادین برای محققان این حوزه در توان از جملهماهنگ با تحقیق حاضر، می

 های آتی باشد.پژوهش
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 اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در



سجام و تاب انیمدل اضطراب کرونا در دانشجو نیتدو  27 ... آوریبراساس حس ان
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