مجله روانشناسی بالینی – سال سیزدهم  ،شماره ( 2پیاپی  ،)05تابستان 0055

Coronavirus anxiety & Health Anxiety
Relationship: mediating role of emotion
regulation difficulty

رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سالممتی :نقال
میانجیگری دشواری تنظیم هیجان
2

محمدرضا مظلوم زاده ،1محمدجواد اصغری ابررایم آبراد  ،مرمدد
شمرخانی ،3عالمه زمانیطاوسی ،4فائزه صدیانی
تاریخ دریافت0900/10/01 :

Mazloomzadeh, M.R., Asghari Ebrahim Abad, M.J.,
Shirkhani, *M., Zamani Tavousi, A., Salayani, F.

5

تاریخ پذیرش0900/00/01 :

Abstract
Introduction: the purpose of this study was
to determine the mediating role of emotion
regulation difficulty in the relationship
between Coronavirus anxiety and health
anxiety.
Method: A descriptive-correlation research
design with path analysis was applied. The
statistical population were included all
Iranian adults, from which 598 persons
were selected by available sampling
method. Participants were asked to fill
Health Anxiety Inventory (HAI-18), Corona
Disease Anxiety Scale (CDAS) and the
Gratz and Roemer Difficulties in Emotion
Regulation Scale (DERS). Data were
analyzed using Pearson correlation and path
analysis using SPSS and AMOS softwares.
Results: The results showed well goodness
of fit to the proposed model. In this model,
coronavirus anxiety had a direct and
significant effect on the emotion regulation
difficulty, Coronavirus anxiety and emotion
regulation difficulty had a direct and
significant effect on health anxiety; and
emotion regulation difficulty also mediated
significantly between coronavirus anxiety
and health anxiety.
Conclusion: Coronavirus anxiety and
emotion regulation difficulty had direct and
significant effect on health anxiety.
Emotion regulation difficulty could
mediating between coronavirus anxiety and
health anxiety as well.
Keywords: Coronavirus anxiety, Emotion
Regulation Difficulty, Health Anxiety.

چکمده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجیگری
دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب کرونا و اضطراب
سالمتی انجام گرفت.
روش :طرح پژوهش حاضر توصیفی  -همبستگی و از نوع
تحلیل مسیر بود .جامعه آماری این پژوهش ،شامل بزرگساالن
ایرانی بودند که از این میان  895نفر با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .از شرکت کنندگان درخواست شد تا
پرسشنامههای اضطراب سالمتی ( ،)HAI-18اضطراب کرونا
( )CDASو دشواری تنظیم هیجان گرتز و روئمر ()DERS
پاسخ دهند .دادهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و
تحلیل مسیر از طریق نرمافزارهای  SPSSو  AMOSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهیا :نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی به خوبی برازش
شده است .در این مدل اضطراب کرونا اثر مستقیم و معناداری
بر دشواری تنظیم هیجان داشت ،اضطراب کرونا و دشواری
تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب سالمتی
داشتند؛ و همچنین دشواری تنظیم هیجان به طور معنیداری
بین اضطراب کرونا و اضطراب سالمتی میانجیگری کردند.
نتمجهگمری :اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان اثر
مستقیم و معناداری بر اضطراب سالمتی دارند و همچنین
دشواری تنظیم هیجان نقش میانجی را در بین اضطراب کرونا و
اضطراب سالمتی دارد.
واژهیای کلمدی :اضطراب کرونا ،دشواری تنظیم هیجان،
اضطراب سالمتی.
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مرتبط با این شرایط ،موجب افزایش اضطراب سالمتی افراد
شده است(.)17 ,16
اضطراب سالمتی به معنای ایجاد نگرانی و اضطراب در
هنگام تهدید سالمتی است و به صورت یک طیف از عدم
آگاهی نسبت به سالمتی تا اضطراب سالمتی افراطی یا
خودبیمارانگاری مشخص میشود( .)19 ,15این نوع اضطراب
به عنوان تفسیرهای افراطی افراد از احساسهای جسمانی،
مانند احساسهای مربوط به عفونتهای ویروسی (تب،
سرفه و درد عضالنی و )...و گرایش آنها به نسبت دادن این
نشانهها به نشانهای از یک بیماری شدید پزشکی تعریف
میشود( .)25 ,16به طور مثال در مواقع شیوع کرونا ویروس
احتمال دارد که احساسها یا عالئم جسمانی اینگونه تفسیر
شوند که "من سریعتر یا کندتر از قبل نفس میکشم،
بنابراین توسط کرونا ویروس آلوده شدهام")( .)22 ,21 ,9به
ویژه دربارهی همهگیریها به نظر میرسد اضطراب سالمتی
که از قبل وجود دارد میتواند عاملی برای افزایش اضطراب
در طی همهگیریها باشد( )16و همچنین افزایش اضطراب
ناشی از مبتال شدن به ویروس کرونا (اضطراب کرونا) ،در
کسانی که اضطراب سالمتی آنها افزایش یافته است ،بسیار
قویتر میشود( .)17اضطراب کرونا به معنای اضطراب ناشی
از مبتال شدن به ویروس کرونا است که غالبا به دلیل
ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی میباشد(.)23
پژوهشها نشان دادهاند که اضطراب سالمتی ،واکنش روانی
شایع ناشی از اضطرابِ ابتالء به بیماری کرونا است( )24و در
همهگیریهای قبلی نیز نشان داده شده است که اضطراب
سالمتی و رفتارهای ایمنی در این زمانها گسترده است(,9
 .)28در طول همهگیری کرونا ویروس نیز پژوهشهای
متعددی به بررسی ارتباط اضطراب ابتال به کرونا ویروس
(اضطراب کرونا) و اضطراب سالمتی پرداختهاند .به طور
مثال نتایج پژوهش روی و همکارانش نشان داد که میزان
نگرانی یا اضطراب سالمتی افراد در طول بیماری کرونا
ویروس افزایش یافته است( .)26در پژوهش دیگری ،براون و
همکاران اثر پیشبینیکنندگی اضطراب کرونا بر روی
اضطراب سالمتی را نشان دادند( .)27همچنین مک الروی و
همکاران نیز همبستگی بین اضطراب سالمتی با اضطراب
کرونا ویروس را نشان دادند(.)25

مقدمه
در اواخر دسامبر  2519بیمارانی با تشخیص اولیه ذاتالریه1
ولی علت نامشخص در بیمارستانها بستری شدند .وجه
اشتراک تمام این بیماران مراجعه آنها به یک بازار غذاهای
دریایی در ووهان چین بود .نتایج بررسیهای صورت گرفته
نشان داد که آنها به ویروسی به نام کرونا ویروس 2مبتال
شده بودند( .)2 ,1این ویروس از نظر ژنتیکی با سارس
مشابه ،اما به طورکلی با آن متفاوت است( )3و از جمله
بیماریهای مسری است که در وهله اول سیستم تنفسی را
مورد هدف قرار میدهد( .)2 ,1با گسترش این بیماری در 11
مارس سازمان جهانی بهداشت 3این ویروس را بیماری
همهگیر اعالم کرد(.)4
با افزایش موارد ابتال و مرگ و میر این بیماری و عدم وجود
درمان قطعی برای آن ،سراسر جهان را موج عظیمی از
اضطراب فراگرفت( )6 ,8و پژوهشهای انجام شده نشان داد
که ترس و اضطراب 4شایعترین نشانه روانشناختی در زمان
شیوع این بیماری و بیماریهای مشابه است()5 ,7
بیماریهای مشابه همچون ابوال ،8آنفلوآنزای مرغی 6و
سارس 7نیز اضطراب شدید ،نگرانیهای بهداشتی و
رفتارهای ایمنی را در این اوقات گزارش دادهاند( )15 ,9به
طوریکه مطالعات نشان دادهاند که بیش از نیمی از
آزمودنیها ،نگرانی و اضطراب در مورد این بیماریها را
گزارش دادهاند( .)11 ,9در کشور چین نیز ،نتایج پژوهشها
نشان داده است که در طی همهگیری کرونا ویروس،
 %38-28افراد از استرس روانی و اضطراب رنج میبرند(,12
 .)13بنابراین در این شرایط ،انواع اضطراب در رابطه با چنین
بیماریهایی ایجاد میشود و تأثیرات روانی متفاوتی بر افراد
میگذارد( .)18 ,14مخصوصا با شیوع کرونا ویروس ،برخی
عوامل مانند ترس از ابتال به آن ،انتشار اخبار غلط و شایعات،
ترس از مرگ ،مقررات منع یا محدودیت عبور و مرور ،تداخل
در فعالیتهای روزمره ،بروز مشکالت مالی و شغلی ،کاهش
تعامالت اجتماعی (همکاران ،دوستان ،خانواده) و دهها عامل
1. Pneumonia
2. COVID-19
3. Word Health Organization
4. Anxiety
5. Ebola
6. Avian Influenza
7. SARS
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و هیجانهای منفی را به خوبی کنترل کرده( )42 ,41و
اضطراب سالمتی ناشی از این شرایط را نیز کاهش دهند.
بنابراین با توجه به اینکه هر یک از متغیرهای اضطراب
کرونا و دشواری تنظیم هیجان ،میتوانند در بروز اضطراب
سالمتی نقش تعیینکننده داشته باشند و همچنین جستجوی
پژوهشگران مطالعه حاضر که نشان میدهد تاکنون در هیچ
یک از پژوهشهای داخلی و خارجی اثر تعاملی اضطراب
کرونا و دشواری تنظیم هیجان در اضطراب سالمتی بررسی
نشدهاست؛ لذا در پژوهش حاضر این متغیرها کنار هم قرار
گرفته اند و به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی نقش
میانجیگری دشواری تنظیم هیجان بین اضطراب کرونا و
اضطراب سالمتی در بزرگساالن ایرانی در زمان همهگیری
کرونا ویروس میپردازد .نتایج این پژوهش میتواند در جهت
شناخت بهتر آثار روانشناختی همهگیری کرونا ویروس و
همچنین بهبود سالمتروان افراد ،مؤثر باشد.
روش

با وجود این که مطالعات پیشین در مورد تأثیر روانشناختی
شیوع بیماریهای قبلی جهانی ،ارتباط واضحی بین اضطراب
مربوط به همهگیری و افزایش عالئم استرس ،اضطراب،
نگرانیهای آلودگی ،اضطراب سالمتی ،استرس پس از
سانحه و خودکشی را نشان میدهد( )31-29و امروزه نیز
مطالعات زیادی به صورت تخصصی به بررسی میزان
اضطراب در طی بیماری همهگیر کرونا انجام شده است(,18
 ،)32اما مطالعات ذکر کرده اند که همچنان نیاز به مطالعات
بیشتر حول عوامل آسیبپذیری اضطراب سالمتی و راههای
مقابله یا کنار آمدن با آن ،به خصوص در دوران همهگیری
کرونا ویروس حس میشود(.)33 ,24 ,16
یکی از راههای مقابله با اضطراب سالمتی ،راهبردهایی است
که افراد برای تنظیم هیجانهایشان استفاده میکنند(,34
 .)38تنظیم هیجانی به معنی توانایی نظارت کردن ،فهمیدن
و تعدیل کردن موقعیتهای هیجانی است( .)37 ,36به
کاربردن درست این راهبردها به این معناست که افراد بتوانند
از هرگونه تجربههای منفی یا ناخواسته اجتناب کنند و
هیجانهای خود را به صورت مؤثرتری ،حتی زمانیکه
برانگیزانندهها شدید هستند ،کنترل کنند( .)35مطالعات
پیشین نشان دادهاند که دشواری تنظیم هیجانی به علت
ارزیابی ذهنی ناکارآمد افراد از توانایی خودشان در تنظیم
مؤثر هیجانها ،ممکن است منجر به افزایش اضطراب
سالمتی آنها شود( )34نتایج پژوهش فرگاس و والنتینر نشان
داد که در هنگام شرایط استرسزا ،همچون همهگیری کرونا
ویروس ،راهبردهای تنظیم هیجان به علت ناتوانی در
شناسایی و درک تجربههای هیجانی ،ممکن است نتوانند به
خوبی نقش خود را ایفا کنند و منجر به این شوند که افراد
احساسهای جسمانی خود را به عنوان یک بیماری تفسیر
کرده و اضطراب سالمتیشان افزایش یابد(.)39 ,38
همچنین نتایج پژوهش دومارادزکا و فاجکوفسکا حاکی از
همبستگی میان دشواری تنظیم هیجان و اضطراب سالمتی
است(.)45
نظر به شیوع کرونا ویروس که امروزه منجر به ایجاد تنش و
اضطراب زیادی در افراد شده است ،ضرورت مطالعات
بیشتری پیرامون راهبردهای تنظیم هیجان حس میشود؛
چرا که این راهبردها اگر به شکل صحیح خود به کار گرفته
شوند ،میتوانند به مردم کمک کنند تا رویدادهای استرسزا

طرح پژویش :از آنجا که مطالعه حاضر در پی بررسی
نقش میانجیگری دشواری تنظیم هیجان در رابطه اضطراب
کرونا ویروس با اضطراب سالمتی است ،طرح کلی پژوهش
حاضر توصیفی  -همبستگی از نوع تحلیل مسیر است.
آزمودنییا :جامعه آماری این پژوهش ،شامل بزرگساالن
ایرانی است که بر اساس نوع روش آماری مورد استفاده و
احتساب  %28ریزش و اندازه اثر  5/18و توان آزمون 5/98
از طریق نرمافزار  G-powerتعداد  895نفر به روش آسان و
در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .همچنین به این
علت که این پژوهش در زمان شیوع کرونا ویروس و عدم
دسترسی حضوری به افراد انجام گرفته است نمونهگیری از
طریق پرسشنامه اینترنتی صورت گرفته است.
ابزار
 .1چکلیست جمعیت شناختی :در این بخش از افراد
اطالعات شخصی شامل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت،
وضعیت تأهل ،سابقه مشکالت جسمی و روانشناختی و راه
برقراری ارتباط مجدد برای ارسال یافتههای پژوهش گرفته
شد.
 .2پرسشنامه اضطراب سالمتی ( :)HAI-181پرسشنامه
اضطراب سالمتی برای سنجش اضطراب سالمتی استفاده
1. Health Anxiety Inventory
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میشود .فرم بلند آن اولین بار توسط سالکووسکیس و
وارویک در سال  1959طراحی شد که براساس آن مدل
شناختی اضطراب سالمتی و خودبیمارپنداری تدوین شده
است .فرم کوتاه آن در سال  2551توسط سالکوسکیس و
وارویک طراحی شده است .این پرسشنامه شامل  15گویه
بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجهای لیکرت است .هر
گویه چهار گزینه دارد و هر یک از گزینهها شامل توصیف
فرد از مؤلفههای سالمتی و بیماری بهصورت یک جمله
خبری است که پاسخگو باید یکی از جمالت را که بهتر او را
توصیف میکند ،انتخاب نماید .نمرهگذاری برای هر آیتم از
 5تا  3است و نمره باال در آن نشانه اضطراب سالمتی است.
این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس است .1 :ابتال به بیماری
 .2پیامدهای بیماری  .3نگرانیهای کلی سالمتی.
سالکوسکیس و وارویک اعتبار آزمون  -بازآزمون این
پرسشنامه را  5/95به دست آوردند و ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه را از  5/75تا  5/52گزارش کردند .این
پژوهشگران برای سنجش روایی از پرسشنامه مقیاس
باورهای بیماری ( )IASاستفاده کردند و روایی پرسشنامه
اضطراب سالمتی را  5/63بهدست آوردند( )43این پرسشنامه
در ایران و در پژوهش نرگسی و همکاران ( )1398مورد
بررسی قرار گرفت .در پژوهش آنها بررسی اعتبار به روش
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  5/78به دست
آمد .همچنین آلفای کرونباخ برای عامل نگرانیهای کلی
سالمتی  ،5/89برای ابتال به بیماری  5/65و برای پیامدهای
بیماری  5/75به دست آمد که نتایج حاکی از پایایی قابل
قبول برای این پرسشنامه است .همچنین تحلیل عاملی
تأییدی برای بررسی روایی این پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت که نتایج آن نشان داد اضطراب سالمتی یک سازه
سهبعدی است و وجود ابعاد ابتال به بیماری ،پیامدهای
بیماری و نگرانیهای کلی سالمتی در آن مورد تأیید
است(.)44
 .3پرسشنامه اضطراب کرونا ) :(CDAS1این ابزار جهت
سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور
ایران توسط علیپور و همکاران در سال  ،1395تهیه و
اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این ابزار دارای  15گویه
و  2مؤلفه (عامل) است .گویههای  1تا  9عالئم روانی و

گویههای  15تا  15عالئم جسمانی را میسنجد .این ابزار در
طیف  4درجهای لیکرت (هرگز= ،5گاهی اوقات= ،1بیشتر
اوقات= 2و همیشه )3-نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشترین
و کمترین نمرهای که افراد پاسخ دهنده در این پرسشنامه
کسب میکنند بین  5تا  84است .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 ( ،)a= 5/579عامل دوم ( )a= 5/561و برای کل
پرسشنامه ( )a= 5/919به دست آمد .همچنین مقدار 2-λ
گاتمن برای عامل اول ( )λ-2= 5/332و عامل دوم
( )λ-2= 5/364و برای کل پرسشنامه ( )λ-2= 5/222به
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 5/333 ،5/415 ،5/857 ،5/453
و  5/269است و کلیه این ضرایب در سطح  5/51معنادار
بود(.)23
 .4پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گرتز و روئمر
( :)DERS2پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان در سال 2554
توسط گرتز و روئمر طراحی و اعتباریابی شده است(.)36
نسخه اولیه این پرسشنامه شامل  41گویه است که برای
ارزیابی دشواری در تنظیم هیجان تدوین شده است .این
پرسشنامه شامل  36گویه بسته پاسخ براساس طیف پنج
درجهای لیکرت است .هر گویه پنج گزینه دارد و پاسخگو
باید یکی از جمالت را که بهتر او را توصیف میکند ،انتخاب
نماید .این پرسشنامه دارای شش مؤلفه است .1 :عدم
پذیرش پاسخهای هیجانی  .2دشواری در انجام رفتار
هدفمند  .3دشواری در کنترل تکانه .4 ،فقدان آگاهی
هیجانی  .8دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و
 .6عدم وضوح هیجانی است .تحلیل عاملی وجود  6عامل را
نشان داد .نتایج حاکی از آن است که این مقیاس از همسانی
درونی باالیی 5/93 ،برخوردار است و هر  6مقیاس آن آلفای
کرونباخ باالی  5/55دارند( ،)36همچنین این پرسشنامه با
پرسشنامه پذیرش و عمل( )48دارای همبستگی معناداری

1. Corona Disease Anxiety Scale

2. Difficulties in Emotion Regulation Scale
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داشتند؛ ارسال گردید تا در هر زمان که فرصت داشتند؛
پرسشنامه را تکمیل نمایند .این پرسشنامه به طور میانگین
 15تا  18دقیقه زمان نیاز داشت تا توسط شرکتکنندگان
پاسخ داده شود .سپس اطالعات جمعآوری شده وارد نرم
افزاری آماری گردید و برای تحلیل دادههای پژوهش از
روشهای آمار توصیفی شامل میانگین ،فراوانی و انحراف
معیار ،کمترین و بیشترین نمره ،همبستگی پیرسون و
همچنین برای تحلیل فرضیههای بیانگر پژوهش از تحلیل
مسیر استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 26و  AMOSنسخه  24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت حفظ اصل رازداری ،اطالعات بهدستآمده از
پرسشنامهها ،بدون نام و نشانی از آزمودنیها جمعآوری شد
تا هویت آزمودنیها محفوظ بماند و فقط در اختیار
دستاندرکاران این تحقیق باشد .همچنین جلب اعتماد و
اطمینان آزمودنیها برای مشارکت در پژوهش و آزاد بودن
در پاسخگویی به پرسشنامهها ،از جمله مالحظات دیگری
بود که در این مطالعه سعی شد رعایت گردد.
یافتهیا
از بین  895نفر نمونه این پژوهش 181 ،نفر مرد (28/3
درصد) و  447نفر زن ( 74/7درصد) بودند .میانگین و
انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان در تحقیق به ترتیب
 24/53و  9/29است .از بین این تعداد شرکتکننده8/9 ،
درصد مدرک سیکل 26/9 ،درصد دیپلم 3/5 ،درصد فوق
دیپلم 45/7 ،درصد کارشناسی 14/7 ،درصد دارای مدرک
کارشناسیارشد و باالتر بودند 479 .نفر ( 55/1درصد) مجرد
و  119نفر ( 19/9درصد) نفر متأهل بودند .میانگین و
انحراف معیار و ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای
پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

است( .)36در پژوهش بشارت و بزازیان ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در
نمونههای بالینی و غیربالینی مورد بررسی و تأیید قرار
گرفت .در این پژوهشها ضرایب آلفای کرونباخ برای
پرسشهای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی از  5/73تا
 ،5/55برای دشواری در انجام رفتارهای هدفمند از  5/72تا
 ،5/59برای دشواری در کنترل تکانه از  5/78تا  ،5/95برای
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی از  5/76تا
 ،5/58برای عدم وضوح هیجانی از  5/75تا  5/95و برای
نمره کل مقیاس از  5/79تا  5/92بهدست آمد .این ضرایب،
همسانی درونی این پرسشنامه را تأیید میکند .همچنین
پایایی بازآزمایی این پرسشنامه نیز برای پرسشهای عدم
پذیرش هیجانهای منفی از  5/75تا  ،5/53برای دشواری
در انجام رفتارهای هدفمند از  5/75تا  ،5/58برای دشواری
در کنترل تکانه از  5/72تا  ،5/56برای دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی از  5/69تا  ،5/75برای فقدان
آگاهی هیجانی از  5/65تا  ،5/55برای عدم وضوح هیجانی
از  5/73تا  5/58و برای کل مقیاس از  5/71تا  /575به
دست آمد(.)46
روند اجرای پژویش :دادههای تحقیق از بین تمامی
بزرگساالنی که عالقه مند و داوطلب شرکت در پژوهش
بودند از طریق پرسشنامه آنالین (فرم گوگل بین مارس و
می  )2525جمعآوری شد .معیارهای در نظر گرفته شده
برای ورود به پژوهش شامل داشتن حداقل تحصیالت
سیکل ،عدم ابتال به مشکالت حاد پزشکی و روانپزشکی و
تمایل به شرکت در پژوهش بود و معیارهای خروج نیز شامل
عدم رضایت به همکاری و نیز ناقص بودن پرسشنامهها بود.
بنابراین لینک پژوهش در اختیار افرادی که ابراز تمایل کرده
و همچنین مالکهای الزم برای شرکت در پژوهش را

جدول (1شاخصیای توصمفی و ماتریس یمبستگی متغمریای پژویش
متغیرهای پژوهش

M

SD

1

2

 .1اضطراب کرونا (نمره کل)
 .2ابتال به بیماری
 .3پیامدهای بیماری
 .4نگرانیهای کلی سالمتی
 .8اضطراب سالمتی (نمره کل)
 .6دشواری تنظیم هیجان (نمره کل)

13/35
3/62
3/54
8/56
18/49
57/58

7/97
2/98
2/77
4/23
7/53
23/89

1
**5/761
**5/75
**5/513
**5/183
**5/321

1
**5/84
**5/387
**5/297
**5/316
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3

1
**5/423
**5/176
**5/328

4

1
5/52
**5/185

8

6

1
**1 5/248
**P<0.01

سال  ،13شماره ( 2پیاپی  ،)85تابستان 1455

مجله روانشناسی بالی نی

قرار گرفت .هم خطی چندگانه متغیرها بطا اسطتفاده از آمطاره
تحمل و عامل تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد که بین متغیرها ،همخططی چندگانطه وجطود نطدارد.
بنابراین ،از تحلیل مسیر برای بررسی رابطه بطین متغیرهطای
اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان با اضطراب سالمتی
استفاده شد .شکل  ،1نمطودار تحلیطل مسطیر مطدل نهطایی و
جدول  3شاخص های برازش مدل نهایی را در نمونطه مطورد
نظر نشان می دهد.

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،بین اضططراب کرونطا و
اضطراب سالمتی همبستگی مثبطت و معنطاداری وجطود دارد
( .)r= 5/183همچنین بین اضطراب کرونا و دشواری تنظطیم
هیجان رابطه معناداری وجود دارد ( .)r= 5/321عالوه براین،
بططین دشططواری تنظططیم هیجططان و اضطططراب سططالمتی نیططز
همبستگی معناداری مشاهده گردید (.)r= 5/248
بعد از تحلیل دادههای توصیفی ،از تحلیل مسیر برای تحلیل
یافتههای توصیفی استفاده شد .پیش از ارائطه نتطایج تحلیطل
مسیر ،پیشفرضهای تحلیل مسیر بررسی شد و مورد تأییطد

جدول )2نتایج آزمون کالموگروف  -اسممرنف جهت بررسی نرمال بودن باقی مانده اضطراب سدمتی
دوربین-واتسون
معنیداری
آماره
کشیدگی
کجی
1/56
5/57
5/59
5/55
5/72
اضطراب سالمتی

شکل )1مدل برون داد نقش ممانجیگری دشواری تنظم یمجان در رابطه اضطراب کرونا و اضطراب سدمتی
 ،n= 895کلیه مسیرها ،ضرایب استاندارد بوده و در سطح کمتر از  5/551و  5/51معنادار هستند.

جدول )3شاخصیای برازندگی مدل نهایی
شاخص برازش
حد مطلوب
مدل نهایی

χ2

df

*3/96

1

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

≤3

≤5/55

≥5/9

≥5/9

≥5/9

≥5/9

≥5/9

≥5/9

3/96

5/57

5/99

5/97

5/97

5/91

5/96
5/97
*
P<5/58

( ،)CFI= 5/97شططاخص برازنططدگی افططزایش (،)IFI= 5/97
شاخص برازندگی توکر-لویس ( )TLI= 5/91و جذر میانگین
مجططذورات خطططای تقریططب ( ،)RMSEA= 5/57حططاکی از
برازش مطلوب مدل نهایی است .بنابراین ،مدل در شطکل 1
از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

جدول  3نشان میدهد که شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شامل شاخص مجذور خی دو ( ،)χ2= 3/96مجطذور خطی دو
نسططططبی ( ،)χ2/df = 3/96شططططاخص نیکططططویی بططططرازش
( ،)GFI= 5/99شططططاخص نیکططططویی بططططرازش انطبططططاقی
( ،)AGFI= 5/97شططططططاخص بططططططرازش مقایسططططططهای
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به منظور تعیطین اینکطه آیطا دشطواری تنظطیم هیجطان نقطش
میانجی در رابطه اضطراب کرونا و اضطراب سالمتی دارد ،از
روش بوت استراپ با نمونهگیری  2555بطرای تعیطین اثطرات
غیرمسططتقیم اسططتفاده شططده اسططت .در جططدول  4و  8اثططرات
مستقیم و میانجی هر یک از مسیرهای مدل ارائه شده است.

مسیرها

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،ضریب استاندارد
مسططیرهای اضطططراب کرونططا بططه دشططواری تنظططیم هیجططان
( ،)5/321دشططواری تنظططیم هیجططان بططه اضطططراب سططالمتی
( )5/248و اضطططراب کرونططا بططه اضطططراب سططالمتی ()5/15
معنادار است .بهمنظطور بررسطی روابطط غیرمسطتقیم از بطوت
استراپ استفاده شد که نتایج آن در جدول  8آمده است.

جدول )4پارامتریای اندازه گمری روابط مستقم در مدل نهایی
برآورد غیراستاندارد برآورد استاندارد خطای معیار نسبت بحرانی

سطح معناداری

اضطراب کرونا به دشواری تنظیم هیجان

5/98

5/321

5/118

5/25

5/551

دشواری تنظیم هیجان به اضطراب سالمتی

5/573

5/248

5/512

6/17

5/551

اضطراب کرونا به اضطراب سالمتی

5/59

5/15

5/536

2/46

5/51

جدول )5نتایج بوت استراپ برای آزمون روابط غمرمستقم در مدل نهایی
مسیرها
مسیر اضطراب کرونا به اضطراب سالمتی با میانجی
دشواری تنظیم هیجان

مقدار استاندارد

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

سطح معناداری

5/579

5/517

5/58

5/117

5/551

انجام شده بر روی همهگیریهای ویروسی گذشته همچطون
ابوال و آنفلوآنزای پرندگان نیز نشطان دادنطد کطه اضططراب و
نگرانیهای سالمتی در طول این همهگیریها بسیار گسترده
است( .)15 ,9در تبیطین ایطن رابططه مطیتطوان گفطت کطه از
آنجاییکه اضطراب سطالمتی هنگطامی اتفطاق مطیافتطد کطه
حس ها و تغییرات جسمانی قابطل درک باشطد( ،)25بنطابراین
اضطراب ابتال به کرونا ویروس ممکن است منجر به تفسطیر
غلط احساس های جسمانی (عالئمطی شطبیه بیمطاری کرونطا
ویططروس ،تططب ،سططرفه و دردعضططالنی( ))2 ,1شططود و ایططن
تفسیرهای غلط ،افزایش اضطراب سالمتی را به دنبال داشته
باشد( .)25همچنین در مدلهای شناختی  -رفتاری اضطراب
سالمتی و خطود بیمطار انگطاری ،فطرض شطد کطه در هنگطام
اینگونه همهگیطریهطا ،احسطاسهطای جسطمانی یطا عالئطم
بیخطر به عنوان تهدید و نشانههایی از یک بیمطاری جطدی
تفسیر می شوند که منجر بطه افطزایش اضططراب سطالمتی و
متعاقباً افزایش احساسهای جسمانی شود(.)25
همچنین اثر مستقیم دشواری تنظطیم هیجطان بطر اضططراب
سالمتی نیز با مطالعطات بطاردین و فرگطاس( ،)34گطورگن و
همکطططاران( ،)38فرگطططاس و والنتینطططر( )39و دومارادزکطططا و
فاجکوفسکا( )45همخوانی دارد .در تبیین این رابطه میتطوان
گفت که از آنجاییکه اضطراب سالمتی میتواند ناشی از سو
تعبیر احساسهای جسمانی بطه عنطوان نشطانههطایی از یطک

همانطور که در جدول  8آمده است ،مسیر اضططراب کرونطا
بططه اضطططراب سططالمتی از طریططق دشططواری تنظططیم هیجططان
(β= 5/579؛  )p= 5/551و حد پایین فاصله اطمینطان 5/58
و حد باالی آن  5/117است .با توجه به اینکه صفر بیرون از
این فواصل اطمینان قرار می گیرد ،ایطن رابططه میطانجیگطر
معنادار است.
بحث
این مطالعه با هدف تعیین نقش میانجیگری دشواری تنظیم
هیجان در رابطه میان اضطراب کرونطا و اضططراب سطالمتی
انجام شد ،همان طور که نتایج جدول  3نشان میدهطد ،ایطن
مدل از برازش خوبی برخوردار است .در ایطن مطالعطه رابططه
اضطراب کرونا با دشواری تنظیم هیجان ،اضطراب کرونطا بطا
اضطراب سالمتی و دشطواری تنظطیم هیجطان بطا اضططراب
سالمتی معنادار بود .در این مطالعه همان طور کطه جطدول 4
نشان میدهد ،متغیرهای اضطراب کرونطا و دشطواری تنظطیم
هیجططان توانسططتند بططه طططور مسططتقیم اضطططراب سططالمتی را
پیش بینی نمایند .همچنین نتایج بوت استراپ نشطان داد کطه
اثر غیرمستقیم اضطراب کرونا بر اضطراب سالمتی از طریق
نقش میانجیگری دشواری تنظیم هیجان معنیدار بود.
اثر مستقیم اضطراب کرونا بر اضطراب سالمتی با مطالعطات
راکجومار( ،)24روی و همکاران( ،)26براون و همکطاران()27
و مک الطروی و همکطاران( )25همخطوانی دارد .در مطالعطات
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همهگیری کرونا ویروس و عدم وجود درمان قطعی برای این
بیماری منجر به این شد که افراد سطح بطاالیی از هیجانطات
ترس و اضطراب را تجربه کنند .حال افرادی که در برابر این
هیجانات نمی توانند از راهبردهطای تنظطیم هیجطان مطلطوب
بهره گیرند؛ با کوچکترین عالمتی احساس میکننطد کطه بطه
کرونا ویروس مبتال شده و سطح باالیی از اضطراب سالمتی
را تجربه خواهند نمود .بنابراین ،مداخالتی مبتنی بطر معرفطی
پیشگیری هایی در رابطه با ابتال به کرونا ویطروس در جهطت
کاهش اضططراب افطراد از مبطتال شطدن بطه آن و همچنطین
آگاهیبخشی به ایشطان در مطورد بطه کطارگیری راهبردهطای
سازگارانه تنظیم هیجان در این دوران و نتایج مثبتی کطه بطا
خود به دنبال خواهد داشت ،میتواند به عنطوان برنامطههطای
پیشگیری در نظر گرفته شود تا به افراد در غلبه بر اضططراب
سالمتی تجربه شده کمک کند .در تعمطیم یافتطههطای ایطن
تحقیق باید همواره محدودیتهای آن مطورد توجطه باشطد .از
جمله محدودیت ها در هنگام اجرای پژوهش افطزایش شطیوع
ویروس کرونا در ایران و غیر حضوری شدن اکثر فعالیطتهطا
که موجب شد پژوهشگران مجبور بطه اجطرای الکترونیکطی و
غیرحضوری پرسشنامه ها شطوند ،در نتیجطه افطرادی کطه بطه
اینترنت دسترسی نداشطته انطد وارد ایطن پطژوهش نشطدهانطد.
محدودیت دیگر استفاده از ابزار خود گزارش دهی اسطت کطه
همواره دغدغه صطادقانه و دقیطق بطودن پاسطخهطا را مططرح
می نماید چرا که احتمال سوگیری در این شرایط وجطود دارد.
با این حال نتایج مطالعه حاضر در خصطوص ارتبطاط معنطادار
میان اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجطان و نیطز نقطش
تعاملی این دو متغیر در پطیش بینطی اضططراب سطالمتی ،بطه
جهت یافتن عوامل زیربنایی بیشتر جای تأمل دارد و نیازمنطد
پژوهشهای گستردهتر است.
از تمامی کسانی که در این پژوهش ما را راهنمایی کردنطد و
همچنین از تمامی دانشجویان شرکتکننده در پطژوهش کطه
در فرآیند نمونهگیطری و تکمیطل پرسشطنامههطا مطا را یطاری
نمودند ،کمال تشطکر و قطدردانی را داریطم .ایطن پطژوهش از
پایاننامه مشتق نشده است و هیچگونه تعارض منطافع میطان
نویسندگان وجود ندارد .همچنین ایطن پژوهطش هطیچگونططه
کمطططک مالطططی از سطططازمانهططای دولتطططی ،خصوصطططی و
غیرانتفاعطی دریافطت نکطرده اسطت.

بیماری باشد()47؛ بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانهطای
خود موفطق نیسطتند ،بطه علطت تفسطیرهای نادرسطتی کطه از
احساسهای جسطمانی خطود دارنطد؛ نمطیتواننطد بطه شطرایط
هیجانی منفی خود خاتمه دهند و این امر منجر بطه افطزایش
برانگیختگی هیجانی و در نهایت افزایش اضطراب سطالمتی
ایشان خواهد گردید(.)39 ,38
نتایج همچنین نشان می دهد کطه دشطواری تنظطیم هیجطان
رابطه مثبت معناداری بطا اضططراب کرونطا دارد .ایطن نتیجطه
همانطور که در پژوهشهای پیشین نشان داده شطده ،قابطل
پیشبینی بود .به طور مثال در مطالعات اخیر نشان داده شده
است که شیوع اینگونه ویروسهای همهگیر ،منجر به ایجاد
تنش و اضطراب شده است و این شرایط موجب دشطواری در
به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی جهت کاهش میطزان
هیجانهای منفی شده است()49 ,45؛ به طوریکه جطانگمن
و همکاران ضمن پژوهشی نشان دادند که اضطراب ویطروس
کرونا ،دشواری تنظیم هیجان را پیش بینی مطیکنطد( .)17در
تبیین این رابطه می توان گفت که با توجه به اینکه در دوران
همططهگیططری ویططروس کرونططا ،رسططانههططا نقططش فعططالی را در
اطالع رسانی اخبار و حوادث ناشطی از ایطن همطهگیطری ایفطا
میکنند و این اطالعرسانیها ،تحریک باالی فیزیولوژیکی و
درنتیجه افزایش هیجانهای منفی افراد را به دنبطال خواهطد
داشت که منجر به موفق نبطودن آنهطا در تنظطیم سطازگارانه
هیجانهایشان خواهد شد(.)17
امطا یافتططه مهطم بططه دسطت آمططده از پطژوهش حاضططر نقططش
میانجیگری دشواری تنظیم هیجان در رابطه اضطراب کرونا
با اضطراب سالمتی بود که با فرضیه پژوهش حاضر مطابقت
داشت .با توجه به پیشینهی موجود میتوان تبیین کرد کطه از
آنجایی که دشواری تنظیم هیجان ،مشکل اصطلی بطه وجطود
آمده ناشی از اضطراب است( )24و همچنین دشواری تنظطیم
هیجان ،اضطراب سالمتی باال را پطیش بینطی مطی کنطد(،)38
بنابراین هنگامیکه اضطراب کرونا ویروس افزایش می یابطد،
تنظیم هیجانیِ ناکارآمد تجربه شده( )17و در نتیجهی تنظیم
هیجانیِ ناکارآمد ،اضطراب سطالمتی افطزایش مطییابطد(.)34
پس می توان نتیجه گرفت دشواری تنظیم هیجطان در افطراد
میتواند نقش میانجیگطری را در رابططهی اضططراب کرونطا
ویروس و اضطراب سالمتی ایفا کند.
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