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رابطه اضطراب کرونا و سالمت روان :نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان
بهاره بزرگ

نیا1

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه پیام نور ورامین

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و سالمت روان با نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در
دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بود .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی استان تهران بود.
مشارکت کنندگان  250نفر از دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،بالینی و عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران
بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش و گردآوری اطالعات پرسشنامه های مقیاس اضطراب
بیماری کرونا علیپور و همکاران ( ،)1398سالمت روان کلدبرگ ( )1972و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومر
( )2004بود .روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد .برای
تحلیل داده های توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار  SPSSنسخه 27استفاده شد .نتایج نشان دادکه اثر
مستقیم اضطراب کرونا بر سالمت روان معنی دار بود .اثر مستقیم اضطراب کرونا بر دشواری تنظیم هیجان و اثر مستقیم
دشواری نتظیم هیجان بر سالمت روان معنی دار بود .همچنین ،اثر اضطراب کرونا بر سالمت روان با واسطه گری دشواری
تنظیم هیجان معنی دار بود .به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نقش اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان را در تبیین
سالمت روان نشان میدهند .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که به منظور افزایش سالمت روان
دانشجویان الزم است آموزشهای مورد نیاز جهت مقابله با اضطراب کرونا و تنظیم هیجان به آنها داده شود.
واژههای کلیدی :اضطراب کرونا ،دشواری تنظیم هیجان ،سالمت روان ،دانشجویان
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 .1مقدمه
سالمت روان که از محورهای ارزیابی سالمتی در جوامع مختلف می باشد نقش بسیار مهمی را در تضمین کارایی و پویایی
جامعه بر عهده دارد ] .[1به اعتقاد فروید سالمت روان به معنی سازگاری داشتن فرد با خود و کنار آمدن با خواسته ها و فشار
های وارد آمده از سوی جامعه می باشد .فروید اعتقاد دارد فرد ناسازگار فاقد سالمت روانی است و دچار بیماری گردیده است
] .[2هدف اساسی دانشمندان در حیطه های پزشکی و روان شناسی به حداکثر رساندن احساس سالمت در افراد است در این
راستا طی پژوهشی ] [3نشان دادند سالمتی یک ادراک شخصی است که تحت تأثیر عوامل جسمانی ،روان شناختی و اقتصادی
قابل تغییر می باشد .در این بین دانشجویان از جمله اقشاری هستند که به دلیل ورود به مجموعه بزرگ و پر تنش ،مشکالت
اقتصادی و نداشتن درآمد مناسب ،حجم باالی درس ها و رقابت شدید و  ......مستعد کاهش سالمت روان می باشند .استرس و
اضطراب از مسائل مهمی است که بر یادگیری دانشجویان تاثیر می گذارد و منجر به عملکرد نامطلوب می گردد .بنابر این
سالمت روانی دانشجویان از آن جهت که می تواند در آموزش و یادگیری آنها تاثیر به سزایی داشته باشد حائز اهمیت است
].[4
تنظیم هیجان از جمله مهمترین متغیر های شناختی موثر بر سالمت روان می باشد ] .[5تنظیم هیجان به فرآیندهای درونی و
بیرونی مسئوالنه ای اشاره دارد که جهت پردازش ،ارزشیابی و شناسایی واکنش های هیجانی به کار می رود ] .[6متون
روانشناختی نشان دادند که نظم جویی هیجان ،از جمله عوامل مهم در عملکرد موفق می باشد ] .[7پژوهشها نشان دادهاند
که تنظیم هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت در زمینههای مختلف زندگی ارتباط دارد ].[8
در دسامبر  2019میالدی شیوع بیماری کرونا ویروس (کووید  )19توسط ویروسی با 1عنوان  ، sars- cov-2گسترش جهانی
2
پیامدهای ناشی از شیوع این بیماری نه تنها بر تمام ابعاد زندگی انسان
یافت و تبدیل به یک پاندمی در سطح دنیا گردید ].[9

اثرات جبران ناپذیری بر جای میگذارد ] .[10تهدیدی علیه سالمت جسمی و روانی افراد به ویژه از نظر احساسات و شناخت
محسوب میشود ] .[11افراد در گیر با این بیماری به شدت در معرض بروز اختالالت روانشناختی مانند اضطراب ،افسردگی و
افکار منفی و  ....قرار دارند و نیز به دلیل شرایط قرنطینه در جامعه ،ممکن است به سالمت روان افراد آسیب وارد شده باشد و
برخی اختالالت روانشناختی در این افراد بروز نمایند ] .[12در زمان همه گیری یک بیماری ترس از بیماری و مرگ ،در کنار
سایر آشفتگی های روزمره سبب میشود حتی افراد سالم نیز به نوعی درگیر اضطراب گردند ].[13
از جمله نشانه های مشترک در بیماری اختالل تنفسی مزمن مانند کرونا اضطراب می باشد که باعث تضعیف سیستم ایمنی
بدن میشود و نتیجه آن اثرات زیان باری است که بر سالمتی و کیفیت رندگی افراد بر جای میگذارد .اضطراب نوعی نگرانی
مبهم ،افراطی و کنترل ناپذیر همراه با نشانههای جسمی است که در غیاب اشیاء ،محرکها و موقعیتهای خاصی به وجود
میآید و اضطراب کرونا اضطراب ناشی از ابتالء به این ویروس ناشناخته و مبهم میباشد ] [14مطالعات قبلی در زمینه
بیماری های همه گیر اضطراب را به عنوان رفتاری شایع در این نوع بیماری نشان داده ] ،[15و در مطالعه ای دیگر گسترهای از
بیماریهای روانی و اجتماعی را بر فرد  ،جامعه و جامعه بین الملل نشان دادهاند .در سطح فردی احتمال ترس بیماری و
درماندگی وجود دارد ] .[16در نتیجه شیوع آن میتواند منجر به استرس روانی و تاثیرات نامطلوب بر بهداشت روان و یادگیری
دانشجویان گردد ] .[17پژوهشی دیگری در چین تاثیر روانشناختی این بیماری از جمله (افسردگی ،استرس و اضطراب) را در
حد متوسط یا شدید گزارش داده است.
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در این پژوهش سعی شده است به بررسی بررسی رابطه اضطراب کرونا و سالمت روان با نقش واسطه گری دشواری تنظیم
هیجان در دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی پرداخته شود .اما از آنجایی که در هیچ پژوهشی نقش واسطهای دشواری
های تنظیم هیجان در رابطهی بین اضطراب کرونا با سالمت روان بررسی نشده است ،و بررسی آنها در قالب یک مدل می
تواند دریچهای تازهای به روی پژوهشگران بگشاید ،انجام این پژوهش ضرورت پیدا میکند .حال پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
این مسئله است که آیا دشواری های تنظیم هیجان میتواند در رابطه ی بین اضطراب کرونا با سالمت روان نقش واسطهای
داشته باشد؟ بنابراین ،فرضیه پژوهش به این صورت طرح ریزی میگردد :اضطراب کرونا از طریق افزایش دشواری تنظیم
هیجان ،سالمت روان را کاهش میدهد .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1آمده است.

دشواری تنظیم

اضطراب کرونا

هیجان

سالمت روان

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش حاضر

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش به روش تحلیل مسیر بررسی شده است .جامعه
آماری مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور استان تهران بودند که در سال
تحصیلی  1400-1401مشغول به تحصیل بودند .شرکت کن ندگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در نهایت
پرسشنامه  250نفر از از آزمودنی ها مورد تحلیل نهایی قرار گرفت ..ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش در
جدول  1و  2آمده است.

جدول  -1توزیع فراوانی جنسیت

جنسیت

تعداد

درصد

زن

184

73/6

مرد

66

26/4

250

0/100

کل
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جدول  - 2توزیع فراوانی سطح تحصیلی افراد
تحصیالت

تعداد

درصد

روانشناسی تربیتی

113

45/2

روانشناسی بالینی

68

27/2

روانشناسی عمومی

69

27/6

250

0/100

کل

ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرها از این ابزارها استفاده شد:

-1پرسشنامه اضطراب کرونا :این پرسشنامه با هدف تعیین میزان اضطراب کرونا در نمونه بالینی توسط احمد علیپور و همکاران
( )1398ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  18گویه و دو عامل روانی و جسمانی و یک نمره کل می باشد و نمره گزاری
سواالت در یک مقیاس از طریق طیف لیکرت بین  0تا  3میباشد .احمد علیپور و همکاران مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه ( )0/91بدست آورده اند ،که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد .در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی 0/89
محاسبه گردید.
-2پرسشنامه سالمت عمومی کلدبرگ ) :(GHQتوسط گلدبرگ در سال  1972تهیه گردید و هدف از طراحی آن شناسایی
اختالالت روانی در مراکز درمانی و موقعیتهای مختلف بوده است .این پرسشنامه ازجمله پر کاربردترین ابزار غربالگری
اختالالت روانی است که در پیشرفت پژوهشهای علوم رفتاری و روانپزشکی بسیار موثر بوده است .این پرسشنامه در تحقیقات
گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است وپایایی واعتبار آن به اثبات رسیده است .اعتباریابی وتحلیل آماری مواد نسخه فارسی
پرسشنامه  28ماده ای سالمت عمومی بر مبنای نمره گذرای ساده لیکرت ،با استفاده از نرم افزار کامپیوتری  SPSSانجام گرفته
است .به نمونه تحقیقاتی که در تأیید اعتبار آزمون انجام گرفته است اشاره می شود( .دستجه دی )1377 ،طی پژوهشی تحت
عناون هنجار یابی آزمون سالمت عمومی برای دانشجویان مراکز تربیت معلم ،ضریب همبستگی برای کل افراد خرده مقیاس
های آزمون را برابر  %84گزارش می دهد( .مجاهد )1384 ،در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سالمت
روان والدین در خانواده های چند همسری ،از ضریب همبستگی نمرات در دو نوبت استفاده کرد و ضریب همبستگی بدست
آمده  %62بوده که از لحاظ آمار ی معناداری است در نتیجه پایایی نسبی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ازنظر
بعضی از روان پزشکان و روان شناسان عضو هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ،ارتباط سؤاالت با موضوع سالمت
روانی تأیید شده وآنها را مناسب با فرهنگ جامعه ایران ارزیابی کرده اند (.مباشر مقدم .)1382 ،در پژوهش حاضر نیز میزان
پایایی  %65به دست آمده است.
پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان :این پرسشنامه در سال  2004توسط گراتز و رومر ساخته شده است .پرسشنامه  DERSبه
بررسی تنظیم هیجان و دشواری در تنظیم آن در  6مولفهی زیر پرداخته است :عدم پذیرش پاسخ های هیجانی ،دشواری در
انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی عدم
وضوع هیجانی .این پرسشنامه دارای  36سوال است که جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از خیلی به ندرت تا
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تقریبا همیشه است .البته در نسخه ی اولیه این پرسشنامه دارای  41سوال بوده است.همچنین پرسشنامه دشواری در تنظیم
هیجانی دارای روایی و اعتبار است.گویههای  1تا  9عالئم روانی و گویههای  10تا 18عالئم جسمانی را میسنجد .این ابزار در
طیف  4درجهای لیکرت (هرگز= ،0گاهی اوقات= ،1بیشتر اوقات= 2و همیشه= )3نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشترین و
کمترین نمرهای که افراد پاسخ دهنده در این پرسشنامه کسب میکنند بین  0تا  54است .نمرات باال در این پرسشنامه
نشاندهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول
ن برای عامل
( ،)α=0/879عامل دوم ( )α=0/861و برای کل پرسشنامه ( )α=0/919به دست آمد .همچنین مقدار  λ-2گاتم
اول ( ،)λ-2=0/882عامل دوم ( )λ-2=0/864و برای کل پرسشنامه ( )λ-2=0/922به دست آمد .جهت بررسی روایی وابسته
همبستگی به مالک این پرسشنامه از همبسته کردن این ابزار با پرسشنامه  GHQ-28استفاده شد که نتایج نشان داد
پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل پرسشنامه  GHQ-28و مؤلفه اضطراب ،نشانههای جسمانی ،اختالل در کارکرد اجتماعی
و افسردگی به ترتیب برابر با  0/333 ،0/418 ،0/507 ،0/483و  0/269است و کلیه این ضرایب در سطح  0/01معنادار بود.
یافته ها
جدول . 3میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

سالمت روان

25/54

10/83

1

2

دشواری تنظیم هیجان

82/06

24/17

** 0/74

1

اضطراب کرونا

12/01

8/54

** 0/53

** 0/59

3

1

**P<0/01

*P<0/05

همانگونه که نتایج جدول  3نشان می دهد ،همبستگی بین متغیرها در تمام موارد معنی دار است از این رو امکان بررسی مدل
پژوهش فراهم گردید.

0/146

اضطراب کرونا

0/534

سالمت روان

0/656

دشواری تنظیم
هیجان
شکل  -2مدل تجربی پژوهش
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جدول  -4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
اثر مستقی
م

مسیر
β
ت رو ا
ن
طر ب کرونا به سالم
ا ز اض ا
ا ز اضطرا ب کرونا به دشوا یر تنظمی هیجنا
ی رو ا
ن
م هیجنا به سالمت
ی تنظی
ا ز دشوا ر

0 /1 4 6
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همانطور که اطالعات شکل  2و نتایج جدول  4نشان می دهد ،اضطراب کرونا دارای اثرمستقیم مثبت و معنی دار برسالمت
روان(  ،) β= 0/146 p=0/005دشواری تنظیم هیجان نیز دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنی دار برسالمت روان (0/001
= )β= 0/ 656pو اضطراب کرونا نیز دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر دشوای تنظیم هیجان است (=0/53، p= 0/001
.)β

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب کرونا و سالمت روان بود .نتایج
پژوهش نشان داد که اضطراب کرونا دارای اثر مثبت و معناداری بر سالمت روان است .یافته های این پژوهش با یافته های
پژوهش و بررسی های شهیاد و محمدی ( )1399نتایجی همسو به دنبال داشته اند؛ انتشار کووید 19-نه تنها باعث نگرانی
هایی در رابطه با سالمت همگانی شده است ،بلکه موجب بروز بیماری ها و اختالل های روا نشناختی در افراد نیز می گردد.
بنابراین در چنین وضعیتی به علت وجود محرک های استرس زا در محیط بیرون ،اقشار مختلف جامعه آمادگی بیشتری برای
ابتالء به اختالل های روا نشناختی دارند .طبق تحقیقات انجام شده توسط (شفیع آبادی و همکاران )1387 ،هر چه افراد
مهارت بیشتری بر کنترل و مقابله با استرس و اضطراب داشته باشند ،سالمت روان بشتری خواهند داشت ،زیرا مهارت کنترل
استرس  ،مهارتی است که فرد با توجه به شرایط دشوار ،ارزیابی جدی و دقیقی از احساسات و هیجانات خود ،انجام میدهد.
این یافته ،با نتایج حاصل از تحقیقات لو ( ،)1994تیمرین و همکاران( )1998هالیانداریز و پاور(  ،) 1999هاردین و همکاران
(،) 2002کهو و همکاران( ،)2005سلطانی ()1383کاویانی و همکاران( )1385و پورکاظم و همکاران همخوانی دارد.
یافتههای این پژوهشگران نیز نشان داده است که آموزش مهارتهای مدیریت استرس و اضطراب می تواند بهبود دهنده
بسیاری از اضطرابها و تنش های جسمی و روانی باشد .در این راستا ،الزارو و فولکمن ( )1984نیز اعتقاد دارند ،افرادی که باور
دارند هنگام مقابله با استرس ،منابعی کمکی در اختیارشان است ،در برابر استرس ها و تنش های موجود آسیب پذیری کمتری
نشان می دهند ،بنابراین طبق نتایج ،مشابه پژوهش شیما شهیاد و همکاران ( ،)1399شناسایی افراد با زمینه اختالالت
اضطرابی و روا نشناختی در سطوح مختلف جامعه که سالمت روانی آن ها ممکن است به دلیل بحران های ناشی از وضعیت
فعلی اجتماعی و اقتصادی جامعه به خطر افتد ،امری ضروری بوده تا از این طریق نهادهای ذیربط با راهکارها و روش های
مناسب مداخله ای و درمانی ،بتوانند در حفظ سالمت روانی افراد جامعه کمک و همکاری نموده و در شرایط دشوار،
ساختارهای اجتماعی و فردی که زندگی دچار آشفتگی و مشکالتی میشوند ،راه گشای کاهش این با توجه به تبیین نتایج این
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پژوهش میتوان گفت آشفتگی ساختارهای فردی ،به معنای کاهش قدرت کنترل فرد و کاهش پیش بینی پذیری جریان
زندگی است (رابین و ویسری.) 2020 ،
از سوی دیگر ،نتایج پژوهشهای گذشته نشان دادند که دشواری تن ظیم هیجان دارای تاثیر مثبت و معناداری بر سالمت روان
است .به دلیل این که تنظیم هیجان بخش مهمی از زندگی افراد را به خود اختصاص میدهد ،تعجب آور نیست که دشواری
تنظیم هیجان می تواند منجر به آسیبهای روانی شود ] .[18از این رو نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای گذشته
میباشد.
نتایج پژوهش حاکی از نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب کرونا و سالمت روان بود .از این رو
نتایج حاصل از پژوهش با برخی از پژوهشهای پیشین همسو میباشد .دشـواری تنظـیم هیجان با طیفی از اختالالت هیجانی
شامل اضـطراب و افسردگی مرتبط است و بین دشواری تنظیم هیجـان و نشانه های افسردگی و اضطراب رابطـه وجـود دارد
].[19
از محدودیت های پژوهش میتوان به استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس که در صورت امکان تعمیم نتایج پژوهش
مشکل ایجاد کند ،اشاره کرد .با توجه به اینکه گروه شرکت کنندگان پژوهش فقط از بین دانشجویان کارشناسی ارشد
روانشناسی انتخاب شده بودند ،پیشنهاد میشود این پژوهش برای سایر دانشجویان و دانش آموزان نیز انجام شود .در نهایت
اینکه با وجود شواهد پژوهشی متعددی که نشان میدهند اضطراب کرونا بر سالمت روان تاثیر میگذارد ،نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان هر دو بر سالمت روان تاثیر گذارند  ،به همین جهت متخصصان حوزة
سالمت در کنار آموزش کنترل اضطراب الزم است که توانمندیهایی همچون تنظیم هیجان را نیز آموزش دهند.
سپاسگزاری:
در پایان از کلیه دانشجویانی که در این پژوهش شرکت کردند کمال تشکر و سپاس را دارم.
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