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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
investigate the relationship between perceived
stress and social anxiety with psychological
cohesion in pandemic crises, with emphasis on
covid 19 patients discharged from Sabzevar Vasei
Hospital.
Method: A descriptive correlational design was
administered and the statistical population
included 4500 patients with covid 19 patients
discharged from Sabzevar Vasei Hospital in 2020.
The statistical sample consisted of 351 subjects
selected as a statistical sample based on the
Morgan table and random sampling method. The
study instruments were included: Cohen et al
Perceived Stress Scale(PSS), Leibovitz Social
Anxiety Scale(LSAS), as well as, Flensberg et
alMental Cohesion Scale(SCQ).
Results: Data was analyzed by a correlation
coefficient and stepwise regression analysis. The
results showed significant relationship between
perceived stress and social anxiety and its
components with the feeling of psychological
cohesion in a negative direction and among the
components of social anxiety, the social status
anxiety contribution was higher than others
(p= 0.001).
Conclusion: It could be concluded that the feeling
of psychological cohesion in patients recovering
from corona disease could be a negative predictor
of perceived stress and social anxiety and have a
preventive role. The individual and group
psychological measures on mental cohesion could
reduce perceived stress and social anxiety in
individual that may lead and contribute to mental
health in general population.
Keywords: Perceived stress, Social anxiety,
Mental cohesion, Covid patients 19.
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 هدف پژوهش حاضر پیشبینی انسجام روانی بر اساس:مقدمه
 با،استرس ادراک شده و اضطراب اجتماعی در بحرانهای پاندومی
. ترخیصی از بیمارستان واسعی سبزوار بود91 تأکید بر بیماران کووید
 همبستگی اجرا شد و جامعه- یک طرح پژوهشی توصیفی:روش
 ترخیصی از بیمارستان91  نفر بیمار کووید0044 آماری آن را تعداد
 آزمودنی از909  تعداد.  تشکیل دادهاند9911 واسعی سبزوار در سال
میان آنها بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی و
 ابزارهای مورد.در دسترس بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند
) وPSS( استفاده در این پژوهش مقیاس استرس ادراکشده کوهن
) و مقیاسLSAS(  مقیاس اضطراب اجتماعی الیبویتز،همکاران
.) بودSCQ( انسجام روانی فلنسبرگ و همکاران
 تحلیل دادهها با ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با:یافتهها
 نتایج نشان داد که بین استرس.روش گامبهگام استفاده شد
ادراکشده و اضطراب اجتماعی و مؤلفههای آن با احساس انسجام
روانی در جهت منفی ارتباط معنیدار وجود دارد و از میان مؤلفههای
 سهم اضطراب موقعیت اجتماعی بیشتر است،اضطراب اجتماعی
.)p= 4/449(
 میتوان نتیجه گرفت که احساس انسجام روانی در:نتیجهگیری
بیماران بهبودیافته از کرونا میتواند پیشبینیکننده منفی برای
استرس ادراکشده و اضطراب اجتماعی باشد و نقش پیشگیرانهای
داشته باشد و اقدامات روانشناختی فردی و گروهی در خصوص
 میتواند با کاهش استرس ادراکشده و اضطراب،انسجام روانی
.اجتماعی افراد بیانجامد و به سالمتروان جمعی کمک نماید
 انسجام، اضطراب اجتماعی، استرس ادراکشده:و ژههای کلیدی
.91  بیماران کووید،روانی
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مقدمه
بیماری کووید  91یکی از بیماریهای پاندومی است که در
اواخر  2491آغاز و بهسرعت در کل کشورهای جهان
گسترش یافت( .)9بهطوریکه گزارشهای سازمان جهانی
بهداشت حاکی از آن است که سرعت همهگیری این بیماری
به حدی است که از ابتدای پیدایش آن تاکنون حدود 299
کشور را درگیر خود نموده و مجموعاً  01894695نفر به این
بیماری مبتال شدهاند( .)2گسترش این بیماری در بین
کشورهای جهان به حدی است که از آن بهعنوان یک
مشکل بزرگ یاد میشود و سازمان جهانی بهداشت از آن
بهعنوان بحران عمومی یاد میکند( .)9این بیماری عفونی و
تنفسی ،دارای نرخ مرگومیر  2درصد بوده؛ اما به دلیل اینکه
کرونا ویروسها با جهش و بازترکیب همراه هستند ،نرخ
مرگومیر آن قابل پیشبینی نیست و همین موضوع جوامع
را با چالشهای مداومی روبرو کرده است( .)0عالئم این
بیماری با عالئمی شبیه بیماری سرماخوردگی آغازشده و در
طی یک مسیر یکهفتهای یا بیشتر تکامل مییابد و با
عالئم تنگی تنفس خود را نشان میدهد که در نوع حاد خود
با خلط خونی ،درد قفسه سینه پلوروزی و تشنج سخت همراه
میگردد(.)0
اپیدمی و پاندومی بودن بیماری کرونا باعث گردیده است تا
اکثر جوامع تحت فشار روانی قرار گیرند و عالوه بر
چالشهای بهداشتی مرتبط با این بیماری ،با استرس،
اضطراب ،افسردگی ،سوگ حلنشده ،اختالل استرس پس از
سانحه و ...روبرو شوند که سالمتروانی را با تهدید مواجه
مینماید( .)8سبک زندگی افرادی که تحت تأثیر همهگیری
کرونا قرار گرفتهاند باعث گردیده که مشکالت مرتبط با
بهداشتروان افزایش یابد و بهعنوان یک تهدید مدنظر قرار
گیرد()5؛ اما در این میان برخورداری از برخی ویژگیهای
شخصیتی و توانمندیهای روانشناختی باعث میگردد تا
افراد عکسالعملهای بهتری را در برخورد با عوامل
فشارزایی روانی از خود نشان دهند که احساس انسجام
روانی 9یکی از این توانمندیهاست؛ چراکه این ویژگی سبب
تعدیل استرسهای روزمره میگردد( .)6انسجام روانی ،یک
جهتگیری شخصی و یک منبعی درونی است که موجب
ایجاد سالمت جسمانی و روانی شده و بهعنوان یک احساس

نافذ و پویا ،فرد را قادر میسازد تا در شرایط مواجهه با
چالشهای زندگی ،برای رفع تنش از راهبردهای سازش
یافته و رفتارهای سالمتمدار استفاده نمایند( .)1این احساس
بهعنوان یک منبع مقاومت تعمیمیافتهای در نظر گرفته
میشود که میتواند بر سالمت روانشناختی مؤثر باشد؛ چرا
که توانمندی اشخاص را در مقاومت در برابر مشکالت
افزایش میدهد و اثرات استرس را بر سالمتی تعدیل می
کند(.)94
برخورداری از احساس انسجام روانی در پیشبینی سالمت
روان به حدی است که به نظر میرسد میتواند با فشار
روانی در ارتباط باشد بهطوریکه افراد دارای احساس انسجام
روانی باال ،استرس کمتری را ادراک مینماید( .)99میزان
درک افراد از شرایط استرسزا که تحت عنوان استرس
ادراکشده 2مشخص میگردد ،به وضعیتی اشاره دارد که در
آن میزان استرسزا بودن موقعیتهای زندگی توسط خود
فرد مدنظر قرار میگیرد؛ یعنی فرد با چه کیفیتی
موقعیتهای زندگی را چالشبرانگیز و استرسزا درک
میکند( .)92با توجه به اینکه استرس معموالً درنتیجه تعامل
میان فرد و محیط ایجاد میگردد؛ به هر میزان که فرد،
محیط را استرسزا درک کند ،فشار روانی بیشتری را تجربه
خواهد کرد و به هر میزان که میان باور فرد به توانمندی
خود و عوامل محیطی ناهماهنگی ایجاد گردد ،میزان
استرس افزایش مییابد؛ هرچند این ناهماهنگی واقعی یا غیر
واقعی باشد( .)99وقتی تنش ارزیابیشده توسط فرد ،از حد
توانمندیهای او فراتر رود ،میزان فشار روانی در او افزایش
مییابد و موجبات تضعیف سیستم ایمنی بدن را فراهم
میکند( .)90بررسیها نشان میدهد در هنگام رویارویی با
بحرانها ،باألخص بحرانهای پاندومی ،میزان استرس
ادراکشده افزایش مییابد؛ هرچند که درک استرس میتواند
بر اساس توانمندیهای روانشناختی متفاوت باشد(.)90
پژوهشهای پیشین نشان از آن داشته است که برخورداری
از احساس انسجام و توانمندی روانشناختی باال میتواند در
مدیریت فشار روانی و ایجاد سالمتروان تأثیرگذار باشد(.)98
در پژوهش دیگری نیز به نقش انسجام روانی در تحمل
فشار روانی در هنگام بحرانهای پاندومی اشاره شده و
شواهد گویای آن بوده که این توانمندی میتواند به تحمل
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رابطه استرس ادراکشده و اضطراب اجتماعی با انسجام روانی در...

مینمایند( .)20پژوهش دیگری نیز که به رابطه بین انسجام
روانی و اضطراب پرداخته است نشان از آن دارد که افراد
دارای احساس انسجام روانی پایین ،به دلیل ناتوانی در
مقاومت در برابر مشکالت ،اضطراب بیشتری را تجربه
مینمایند( .)28تحقیق دیگری نیز که در رابطه بین حس
انسجام روانی و سالمت روانشناختی در ایام همهگیری
بیماری کووید  91انجامگرفته ،نشان میدهد بین احساس
انسجام روانی و اضطراب رابطه منفی معنیدار وجود
دارد(.)25
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و با توجه به اینکه وجود
بیماری کووید  91بهعنوان یک بحران عالوه بر اینکه
سالمت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار میدهد،
سالمتروانی آنها را نیز تهدید مینماید ،انجام پژوهشهایی
که در این رابطه صورت میپذیرد حائز اهمیت است و با
توجه به اینکه بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون
تحقیقی که به بررسی رابطه استرس ادراکشده و اضطراب
اجتماعی با انسجام روانی در بحرانهای پاندومی پرداخته
باشد ،انجام نگرفته و تمامی تحقیقات انجامشده در این حوزه
به رابطه انسجام روانی با سالمتروان بهصورت کلی و در
جوامع آماری دیگر پرداخته است ،انجام این تحقیق را در نوع
خود خاص و نوآورانه مینماید و این موضوع میتواند این
خأل پژوهشی را پوشش دهد بر همین اساس در این مقاله
سعی گردیده تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین
استرس ادراکشده و اضطراب اجتماعی با انسجام روانی در
زمان بحرانهای پاندومی در بیماران بهبودیافته از کرونا
رابطه وجود دارد؟
روش

بهتر فشار روانی کمک نماید( .)95تحقیق دیگری نیز بر این
موضوع تأکید نموده که بین برخورداری از احساس انسجام
روانی با پریشانیهای روانی در طی همهگیری بیماری کرونا
ارتباط وجود دارد و احساس انسجام روانی میتواند موجب
تحمل بیشتر پریشانیهای روانی گردد( .)96از طرفی شواهد
نشان میدهد در هنگام ایجاد مشکالت اجتماعی و شیوع
بیماریهای واگیردار ،سطح اضطراب افزایش مییابد که این
مسئله در بعد اجتماعی خود تحت عنوان اضطراب اجتماعی9
شناخته میشود(.)91
انجمن روانپزشکان آمریکا معتقدند ،اضطراب اجتماعی
اشاره به وضعیتی دارد که در آن اضطراب چشمگیر بالینی در
اثر رویارویی با موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی ایجاد
میگردد و همین مسئله منجر به رفتار اجتنابی در افراد
میشود( .)24هرچند در هنگام بیماریهای پاندومی و
اپیدمی ،وجود حداقل اضطراب میتواند بهعنوان حسن در
نظر گرفته شود و نقش پیشگیرانهای در شیوع بیماری داشته
باشد()29؛ اما شواهد گویای آن است که اضطراب نامتعادل
بهطور مستقیمی با سالمتروان در ارتباط است و بهعنوان
تهدیدی برای بهداشتروانی در نظر گرفته میشود(.)95
افراد دارای اضطراب اجتماعی به علت ارزیابی منفی از خود،
اغلب دچار درگیریهای ذهنی ،ستیز درونی و ناسازگاری
اجتماعی در موقعیت میشوند( .)22اصوالً اضطراب اجتماعی
ماهیتی دارد که در آن ،یک موقعیت اجتماعی یا حضور در
اجتماع ،توسط فرد خطرناک ادراک میشود و او را جهت
مواجهه با بحرانی احتمالی در حالت گوشبهزنگی قرار
میدهد که تداوم این حالت تهدیدی برای سالمتروانی و
جسمانی است(.)29
اضطراب اجتماعی در خصوص بیماریهای پاندومی بیشتر
به دلیل ماهیت ناشناخته بودن بیماری بوده که کاهش قدرت
ایمنی بدن را به دنبال خواهد داشت و بر سالمتروانی و
جسمانی تأثیر سو میگذارد( .)20بااینوجود به نظر میرسد
که افراد برخوردار از انسجام روانی ،بهتر میتوانند اضطراب
خود را مدیریت نموده و در هنگام ایجاد بحرانهای
اجتماعی ،امنیت روانی باالتری داشته باشند بهطوریکه
شواهد نشان میدهد افراد دارای انسجام روانی ،در سپری
کردن ایام کرونا ،اضطراب روانرنجور کمتری را تجربه

طرح پژوهش :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و
به لحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی
بوده است.
آزمو نیها :جامعه آماری آن کلیه بیماران کووید 91
ترخیص شده از بیمارستان واسعی سبزوار در سال  9911به
تعداد  0044نفر است که تعداد  909نفر از آنها بر اساس
جدول مورگان بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .روش
نمونهگیری در این پژوهش به صورت در دسترس بوده؛ چرا
که تکمیل پرسشنامهها از طریق فضای مجازی و ارسال

1. Social Anxiety
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مالک این مقیاس ،ضریب همبستگی آن را با اندازههای
نشانه شناختی بین  4/02تا  4/58محاسبه کردهاند و صفایی
و شکری برای محاسبه پایایی پرسشنامه استرس ادراکشده
از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب مقادیر
 4/84تا  4/58به دست آمد(.)21
 .9مقیاس اضطراب اجتماعی( :9)LSASمقیاس اضطراب
اجتماعی الیبویتز در سال  9165ساخته شد و اولین ابزار
بالینی است که دامنه گستردهای از موقعیتهای اجتماعی که
مواجهشدن با آنها برای افراد مشکل است را مورد ارزیابی
قرار میدهد .این فرم خود سنجی پرسشنامه دارای 20
عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب عملکرد ( 99عبارت) و
موقعیتهای اجتماعی ( 99عبارت) است .هر عبارت بهطور
جداگانه برای ترسی ( 4تا  ،9اصالً ،کم ،متوسط ،شدید) و
رفتار اجتنابی ( 4تا  ،9هرگز ،بندرت ،اغلب ،همیشه)
درجهبندی میگردد؛ بنابراین این آزمون یک نمره اضطراب
اجتماعی کلی و دو مؤلفه است .مؤلفههای پرسشنامه شامل
زیر مقیاس اضطراب عملکرد،1 ،98 ،90 ،99 ،95 ،24 ،29 :
 9 ،9 ،2 ،0 ،8 ،6و زیر مقیاس اضطراب موقعیتهای
اجتماعی 5 ،0 ،94 ،99 ،92 ،90 ،96 ،91 ،22 ،29 ،20 :بوده
و نمرهگذاری آن به این صورت است که در زیر مقیاس
ترسی یا اضطراب به گزینه اصالً=  ،4کم=  ،9متوسط= 2و
شدید = 9و در زیر مقیاس اجتناب به گزینه هرگز =،4
بهندرت = ،9اغلب = 2و همیشه = 9است .ضریب آلفای کلی
برای این تحقیق برابر با  ،4/10ضریب آلفای زیر مقیاس
اضطراب عملکرد  4/62و ضریب آلفای زیر مقیاس اضطراب
اجتماعی  4/19است .در ایران نیز دامنهی آلفای کرونباخ
توسط حسنی ،فیاضی و اکبری از  4/62تا  4/10بهدستآمده
که از همسانی درونی مطلوب حکایت دارد .همچنین ضرایب
همبستگی میان خرده مقیاسها  4/54تا  4/18بوده
است(.)94
روند جر ی پژوهش :روند اجرای پژوهش به این
صورت بود که پس از هماهنگی های الزم با دانشکده علوم
پزشکی سبزوار و دسترسی به شماره تلفنهای بیماران کویید
 91ترخیصی از بیمارستان واسعی سبزوار ،لینک ابزارهای
پژوهش بهصورت پیام کوتاه برای تعداد  9444بیمار کرونایی
ترخیصی ارسال گردید و تعداد  909پرسشنامه تکمیلشده از

لینک انجام گرفته و برای همه بیماران ترخیص شده این
امکان فراهم نبوده است.
بز ر
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامههای
ذیل است.
9
 .9پرسشنامه انسجام روانی( : )SCQاین پرسشنامه توسط
فلنسبرگ و همکارانش در سال  2448بر اساس نسخه اولیه
آنتونووسکی ،تجدیدنظر شده و مورداستفاده قرارگرفته است.
این پرسشنامه یک آزمون  90سؤالی بوده که بهصورت  9یا
 0گزینهای طراحیشده است .گزینههای سؤاالت  9تا 20
بهصورت مقیاس سهدرجهای لیکرت نمرهگذاری میشوند و
سؤاالت  20تا  90بهصورت  0درجهای طراحیشدهاند .این
پرسشنامه متشکل از سه زیر مقیاس فهمپذیری ،توانایی
مدیریت و معناداری است که در نسخه ترجمهشده
زیرمقیاسها مشخص نشدهاند .دامنه نمرات این پرسشنامه
نیز بین  90تا  940در نوسان است .فلنسبرگ روایی این
پرسشنامه را از روش محتوایی و سازه به تأیید رسانده است.
وی برای بررسی پایایی این پرسشنامه نیز ضریب آلفای
کرونباخ را در دو پژوهش ،استفاده نموده است که به ترتیب
 4/65و  4/68گزارش کرده است .در ایران نیز علیپور و
شریف ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  4/14گزارش
نمودهاند(.)26
2
 .2پرسشنامه استرس ادراکشده( : )PSSپرسشنامه استرس
ادراکشده در سال  9169توسط کوهن و همکاران تهیه شده
و دارای  9نسخهی  94 ،0و  90مادهای است که برای
سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به
کار میرود .افکار و احساسات درباره حوادث استرسزا،
کنترل ،غلبه ،کنار آمدن با فشار روانی و استرس تجربهشده
را مورد سنجش قرار میدهد .پرسشنامه استرس ادراکشده
زمانی به کار میآید که بخواهیم بدانیم موقعیتهای زندگی
یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرسزا میباشند .در
این آزمون از یک مقیاس پنج گزینهای هرگز ،خیلی کم،
متوسط ،نسبتاً زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است و آزمودنی
بر اساس گزینهای که انتخاب میکند بین  4تا  0نمره
میگیرد .کوهن و همکاران ( )9169برای محاسبه اعتبار
1. sense of coherence questionnaire
2. perceived stress

3. Liebowitz Social Anxiety Scale
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قابل مشاهده است .جدول  9نشاندهنده ،میانگین و انحراف
معیار متغیر احساس انسجام روانی و مؤلفههای آن ،اضطراب
اجتماعی و مؤلفههای آن و استرس ادراکشده است .جهت
بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگراف -
اسمیرنوف و جهت تشخیص همخطی بین متغیرها از
مقدارهای اغماض و مقدار تورم واریانس استفاده گردیده که
در جدول  2قابل مشاهده است.

طریق لینک ارسالی دریافت شد و دادههای استخراجشده از
آنها به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
از طریق نرمافزار  SPSS-25مورد تجربه و تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها
یافتهها نشان میدهد که اعضای گروه دارای میانگین سنی
 09/99با انحراف معیار  9/49بوده و میانگین و انحراف
استاندارد نمرات مرتبط با متغیرهای پژوهش در جدول ذیل

جدول (1میانگین و نحر ف ستاند ر هر یک ز گویههای پژوهش
باالترین
پایینترین
انحراف استاندارد
میانگین
متغیرها
994
90
6/1
52/18
احساس انسجام روانی(نمره کل)
00
99
9/8
29/25
فهم پذیری
02
92
9/1
20/99
توانایی مدیریت
08
99
9/0
20/98
معناداری
52
1
92/8
91/92
اضطراب اجتماعی(نمره کل)
99
2
8/6
95/84
اضطراب عملکرد
91
8
8/8
29/09
اضطراب موقعیت اجتماعی
08
5
6/5
26/99
استرس ادراکشده(نمره کل)
جدول )2نتایج بررسی نرمال بو ن و ه خطی بین متغیرها
نام متغیر
احساس انسجام روانی
فهم پذیری
توانایی مدیریت
معناداری
اضطراب اجتماعی
اضطراب عملکرد
اضطراب موقعیت اجتماعی
استرس ادراکشده

کولموگراف  -اسمیرنوف
4/928
4/924
4/999
4/949
4/906
4/900
4/908
4/995

بر اساس جدول  2مشاهده میشود سططح معنطیداری همطه
متغیرها بر اساس ضریب کولموگراف  -اسمیرنوف بیشطتر از
 4/40است و این موضوع نشان میدهد که کلیه متغیرهطای
نرمال هستند .و استفاده از رگرسیون بالمانع است.

مقدار اغماض
4/244
4/902
4/902
4/904
4/400
4/480
4/486
4/900

تورم واریانس
4/928
4/992
4/990
4/946
4/906
4/900
4/908
4/995

مقدار
4/244
4/902
4/904
4/992
4/400
4/480
4/486
4/900

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مالک و پیشبین ابتطدا از
ضریب همبسطتگی پیرسطون اسطتفاده گردیطد کطه مطاتریس
همبستگی در جدول ذیل ارائه گردیده است.

جدول )3آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رتباط متغیرها
احساس انسجام روانی
متغیرها
سطح معنیداری
ضریب همبستگی
4/444
-4/948
اضطراب اجتماعی
4/444
-4/920
اضطراب عملکرد
4/444
-4/259
اضطراب موقعیت اجتماعی
4/440
-4/909
استرس ادراکشده
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ترتیب که نمره کل استرس ادراک شده و اضطراب اجتمطاعی
به عنوان متغیرهای پیش بین و نمطره کطل احسطاس انسطجام
روانی به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شطدند کطه
نتایج آن در جدول  0ارائه گردیده است

مطابق جدول  9مشاهده گردید که بین استرس ادراک شده و
اضطراب اجتماعی و مؤلفههای آن با احساس انسجام روانطی
در جهت منفی ارتباط معنیدار وجطود دارد .در ادامطه از روش
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید بطدین

جدول )4خالصه مدل رگرسیون و نتایج تحلیل و ریانس حساس نسجامرو نی بر ساس سترس ر کشده و ضطر ب جتماعی
آماره دوربین واتسون
متغیرهای پیشبین
مدل
P
F
R 2 Adjusted
R2
R
4/444
98/49
4/419
4/410
4/948
اضطراب اجتماعی
9
2/216
4/444
20/56
4/924
4/920
4/909
استرس ادراک شده
2

کوچکتر از  P= 4/449آن را تأیید میکنطد .آزمطون نشطان
میدهند که مدل رگرسیون با متغیر های پیش بین و مالک از
برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسطط مطدل،
واقعی بوده و ناشطی از شطانس و تصطادف نیسطت .همچنطین
نشان میدهد که متغیر های پیش بطین توانسطته انطد تغییطرات
احساس انسجام روانی را پیشبینی کنند .با احتمطال بطیش از
 11درصد این متغیرها در پیشبینی و تغییرات متغیطر مطالک
سهیم هستند .برای بررسی اهمیت نسبی متغیرهای پیش بین
در پیش بینی احساس انسطجام روانطی بایطد مقطادیر ضطرایب
رگرسیون را مطالعه نمود .مقادیر ضرایب رگرسیون در جدول
 0ارائهشده است.

نتطایج جطدول فططو نشطان مطیدهطد کططه در بهتطرین مططدل
پیش بینی (مدل دوم) برای احسطاس انسطجام روانطی ،مقطدار
ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پطیش بطین بطا مطالک
 4/909بوده کطه نشطان دهنطده رابططه در حطد متوسطط بطین
متغیرهای پیش بین و متغیر مالک است .مقدار ضریب تعیین
 4/924بططوده و بیطانگر ایطن مطلططب اسططت کططه 92درصططد از
تغییرات (واریانس) احسطاس انسطجام روانطی بطه متغیرهطای
پیش بین مربوط است .سایر نتایج نشان میدهد کطه افطزوده
شدن متغیرها به مدل در گام آخر با افزایش در میزان تبیطین
شده معنادار نیز هست(.)F= 20/56 ،P= 4/444
شاخص های تحلیل واریطانس ،معنطیدار بطودن رگرسطیون و
رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد و سطح معنطاداری

جدول )5ضر یب رگرسیون گامبهگام حساس نسجام رو نی برحسب سترس ر کشده و ضطر ب جتماعی
مدل

9

2

متغیرهای پیشبین

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد
B

Beta

t

P

مقدار ثابت

69/969

9/050

-

00/292

4/444

اضطراب اجتماعی
اضطراب عملکرد
اضطراب موقعیت اجتماعی
مقدار ثابت
اضطراب اجتماعی
اضطراب عملکرد
اضطراب موقعیت اجتماعی
استرس ادراک شده

-4/290
-4/959
-4/209
68/689
-4//220
-4/912
-4/268
-4/969

4/498
4/456
4/408
2/926
4/490
4/452
4/401
4/409

-4/948
-4/956
-4/059
-4/991
-4/259
-4/022
-4/955

-8/442
-9/200
-6/202
04/624
-8/900
-9/029
-5/129
-9/091

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444

اضطراب اجتماعی میتوان بیطان کطرد کطه مؤلفطه اضططراب
موقعیت اجتماعی از ضریب اهمیطت بطاالتری () = -4/022
برخوردار میباشد .بر این اساس تأییطد مطیگطردد کطه بطین
احساس انسجام روانطی و اسطترس ادراکشطده بطا اضططراب
اجتماعی بیماران بهبودیافته از کرونا رابطه منفی وجود دارد.

ضرایب رگرسیون درج شده در جدول فو نشان میدهد کطه
در بهترین مدل پیشبینی احساس انسجام روانی(مطدل دوم)،
اسططترس ادراکشططده ( ) = -4/955و اضطططراب اجتمططاعی
( ) = -4/991قادر به پطیش بینطی متغیطر مطالک هسطتند و
اضطراب اجتماعی سهم بیشتری در این زمینه دارد .همچنین
در بررسططیهططای انجططام شططده بططر روی خططرده مقیططاسهططای
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برخورداری از احساس انسجام روانی میتواند کمک نماید تطا
از بروز این مشکالت جلوگیری شود .درواقع افراد بهبودیافته
از کرونا ویروس بطه دلیطل تحمطل دوران بیمطاری ،بطه درک
متفاوتی از بیماری دسطتیافتطه انطد و ایطن موضطوع ،میطزان
استرس آنها را از گرفتاری مجدد به بیماری تحت تأثیر قطرار
میدهد به همین دلیل اگطر ایطن افطراد از احسطاس انسطجام
روانی باالیی برخوردار نباشند ،چهبسا که فشار روانی حاکم بر
آن سالمتروان و جسم آنها را با تهدید جدی روبطرو نمایطد.
احساس انسجام روانی با در اختیار قرار دادن روشهای مفید
مدیریت بحران ،فرد را قادر میسازد تطا مقاومطت خطود را در
برابر استرسهطا افطزایش داده و برداشطت خطود را از میطزان
استرسزا بودن موقعیطت تصطحیح نمایطد .در حقیقطت چطون
برخورداری از احساس انسجام روانی این امکان را برای فطرد
فراهم میکند که با بهکارگیری از منابع موجود و اسطتفاده از
راهبردهای مقابلهای سازگارانه از راه تعقل ،بطه درک درسطت
شرایط تنشزا برسیم ،میتواند میزان اسطترس ادراکشطده را
در بیماران بهبودیافته از کرونا تعدیل نماید.
از طرفی ازاینجهت که بطین اضططراب اجتمطاعی و انسطجام
روانی ارتباط وجود دارد ،میتوان یافتههطای ایطن پطژوهش را
همخوان با مطالعاتی دانست که نشان دادند ،انسطجام روانطی
میتواند با تأثیرگذاری بطر فرآینطدهای شطناختی بطه کطاهش
مشکالت مرتبط با سطالمتروان کمطک کنطد و اضططراب و
فشار روانطی منفطی را کطاهش دهطد؛ کطه در ایطن خصطوص
میتطوان بطه تحقیقطات سطتهورمان( ،)20انچیطدا ،تسطوجینو،
ماگورومططا ،هینططو ،ساسططاکی و همکططاران( )28و کططروو و دی
کارو( )25اشاره نمود.
در تبیین این موضوع میتوان این گونطه عنطوان داشطت کطه
احساس انسجام روانی ،میتواند به مطدیریت بهتطر اضططراب
بیانجامد و این مدیریت از طریق قابلدرک بطودن رویطدادها،
قابل مدیریت بودن اتفاقات و معناداری وقایع برای فرد ایجاد
میگطردد و برخطورداری از ایطن توانمنطدی مطیتوانطد سططح
اضطراب را کاهش دهد( .)25افرادی که از احساس انسطجام
قوی و رشد یافتهای برخوردار هستند عمومطاً در مؤلفطههطای
شناختی خود دارای نظم ،جامعیت و وضطوح بطوده و افکطاری
ساختاریافته و روشن دارند و عطدم وجطود افکطار مغشطوش و
انعطافناپذیر باعث میگردد بهتر بتوانند هیجانهای خطود را
مدیریت کننطد( .)20افطراد بطا حطس انسطجام روانطی بطاال در

بحث
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها حاکی از وجطود ارتبطاط
منفی معنیدار بین استرس ادراکشده و اضططراب اجتمطاعی
با انسجام روانی بیماران بود که در بین مؤلفههای اضططراب
اجتمططاعی ،اضطططراب موقعیطت اجتمططاعی از ضططریب اهمیطت
باالتری برخوردار بود.
نتایج پژوهش حاضر ازاینجهت که بین استرس ادراکشده و
انسجام روانی ارتباط وجود دارد ،همخوان با مطالعطاتی اسطت
که نشان میدهند انسجام روان و توانمندیهای روانشناختی
میتواند باعث کاهش فشار روانی شطود؛ کطه در ایطن رابططه
میتوان به تحقیقات( )96 ،95 ،98 ،90اشاره نمود.
در تبیین این موضوع میتطوان ایطنگونطه عنطوان کطرد کطه
برخورداری از احساس انسجام روانی و توانمندی روانشناختی
باال میتواند با اثرگذاری بر فرآیندهای فکطری بطه مطدیریت
موفقتر فشار روانی کمک نموده و بهواسطه آن بطر سطالمت
روان تأثیرگذارد .در حقیقت افرادی که انسجام روانی بطاالیی
دارند ،توانطایی پطذیرش و درک شطرایط فشطارزای زنطدگی را
داشته و بهجای اجتناب ،سعی در مدیریت موقعیت مینماینطد
و به همین دلیل استرس کمتطری را ادراک نمطوده و از خطود
بروز میدهند( .)98برخورداری از احساس انسطجام روانطی بطا
اثرگذاری بر رفع تنش با تأکید بر راهبردهای سازش یافتطه و
رفتارهای سالمتمطدار ،بطر روی نگطرش بطه زنطدگی تطأثیر
میگذارد و باعث میگطردد فطرد بتوانطد بطا شطرایط بحطرانزا
به گونهای رفتار نماید که کمترین هیجطان منفطی را به دنبال
داشته باشد و این موضوع بطه درک بهتطر شطرایط اسطترسزا
کمک میکند( .)95همچنین میتوان این گونه عنطوان نمطود
که احساس انسجام روانی ،منجر به شکل گیطری بطاورهطایی
میگردد که سرسختی روانشناختی را افزایش مطیدهطد و بطا
توجه به اینکه افراد سرسخت ،محرکهای درونطی و بیرونطی
را قابل پیشبینی ،توضیحپذیر و قابلتحمل میپندارنطد ،ایطن
موضوع به درک بهتر شرایط استرسزا کمک مینماید(.)96
به نظر میرسد چون افطراد بحطران هطای پانطدومی همچطون
بیماری کووید  91را یک تهدیطد جطدی قلمطداد مطینماینطد،
سطح استرس ادراک شده در مورد بیمطاری در آنهطا افطزایش
مییابد و مادامیکه احساس انسجام روانطی در آنطان ضطعیف
باشد ،تحمل فشار روانطی در آنهطا کطاهش یافتطه و سطالمت
روانی و جسمانیشان با تهدید روبرو میشود به همین دلیطل
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که احساس انسجام ضعیف ،برداشت های ذهنیشطان نسطبت
به بیمطاری را تحطت تطأثیر قطرار داده و زنطدگی را برایشطان
بیارزش و بیمعنی مینماید بطه عبطارتی ضطعف در انسطجام
روانی در آنها باعث مطیگطردد تطا موقعیطت و محطرکهطای
اجتماعی را بیش از آنچه هست اضطرابزا و غیرقابل کنتطرل
دریابند و این امر باعث مغلوب شدن در برابر اضطراب ناشطی
از بیماری میگردد.
هرچند این پژوهش به لحطاظ زیربنطای توصطیفی و نظطری،
نوآورانططه اسططت ،امططا پژوهشططگر در انجططام ایططن تحقیططق بططا
محدودیتهایی روبرو بوده است ،اول آنکه این پژوهش تنها
بر روی بیماران بهبودیافته از بیماری کووید  91ترخیصطی از
بیمارستان واسعی سبزوار انجامشده اسطت؛ بطه همطین دلیطل
نمیتوان در خصوص تعمطیم ایطن نتطایج بطه دیگطر منطاطق
جغرافیایی و جوامع آماری اظهارنظر نمود .همچنین از دیگطر
محدودیتهای این تحقیق این است که نتایج حاصل از ایطن
پژوهش نمیتواند به صورت علت و معلطولی تبیطین و تفسطیر
گردد چرا که این تحقیق از نوع همبستگی بوده و میبایست
جهت رفع این محطدودیت بطه طراحطی مطالعطات آزمایشطی
پرداخته شود .از دیگر محدودیتهای این تحقیق میتوان به
این موضوع اشطاره نمطود کطه جهطت تکمیطل پرسشطنامه از
اینترنت و تلفن همراه استفادهشده است و توانایی اسطتفاده از
گوشی همراه و امکانات مبتنی بر وب ،باعث محطدود شطدن
جامعه آماری به این گروه از بیماران شده است.
درنهایت بر اساس یافتههای این پژوهش بهعنطوان پیشطنهاد
کاربردی میتوان اینگونطه عنطوان داشطت کطه چطون افطراد
بهبودیافته از این بیماری اضططراب حضطور در محطیطهطای
اجتماعی را دارند و درک متفاوتی از شرایط استرسزا در آنان
ایجاد گردیده است و به دلیل ترس از ابتالی مجدد بطه ایطن
بیماری و نگرانی از برداشطتهطای اطرافیطان در مطورد آنهطا،
استرس و اضطراب بیشتری را تجربطه مطینماینطد ،پیشطنهاد
میگردد جهت تقویطت احسطاس انسطجام روانطی ،بطا هطدف
کاهش استرس و اضططراب ،اقطدامات روانشطناختی فطردی و
گروهی توسط ارگانهای بانی انجام گردد .همچنین پیشنهاد
میگردد چون در شرایط بحران همطهگیطری بیمطاری کرونطا
عوامل منفی مانند اضطراب و استرس ،بر سالمتروان فردی
و جمعی تأثیر منفی میگذارد ،بطه ارتقطای احسطاس انسطجام
روانی افراد به عنوان عاملی پیشگیرانه توجه شود و تأثیر این

مواجهه با مشکالت و رویدادهای اضطراب آور ،رفتاری واضح
و مرتبط از خود نشان میدهند چراکه با برخطورداری از ایطن
توانمندی رویدادها را حطل شطدنی مطیپندارنطد و از احسطاس
کنتطططرل بیشطططتری بطططر شطططرایط اضططططراب زا برخطططوردار
میگردند(.)99
در خصوص اضطراب اجتماعی نیز دیده مطیشطود کطه افطراد
هنگططامیکططه شططرایط محیطططی و موقعیططت اجتمططاعی را
غیرقابلکنترل مییابند ،بیشتر تحت تأثیر فشطار روانطی قطرار
میگیرند و بهنوعی اضطراب اجتماعی را تجربه مینماینطد و
اگر نتوانند معنایی برای مقابله با آن بیابند ،سالمت جسطمانی
و روانیشان در معرض خطر قرار میگیطرد بطه همطین دلیطل
برخورداری از احسطاس انسطجام روانطی کطه باعطث افطزایش
معناداری برای مقابله بطا شطرایط فشطارزا و تقویطت مقاومطت
میشود ،میتواند بر برداشت افراد نسبت به موقعیت اجتماعی
تأثیر گذارد و با اثرگذاری بر درک درست موقعیت ،اضططراب
اجتماعی را کاهش دهد( .)28اضطراب اجتماعی خود را به دو
صورت اضطراب عملکرد و اضطراب موقعیت اجتماعی نشان
میدهد بدین گونه که این افراد یا در خصوص عملکرد خطود
در اجتماع مضطرب میشوند و یا اینکه به دلیطل در معطرض
خطر قرار گرفتن موقعیطت خطود در اجتمطاع دچطار اضططراب
میشوند به همطین دلیطل احسطاس انسطجام روانطی کطه بطه
مدیریت موفق هیجان بر اسطاس آگطاهی ذهنطی از موقعیطت
تنش زا منجر میشود ،میتواند به طور مؤثری بر این مؤلفهها
تأثیر گذارد و به کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند(.)28
به نظر میرسد بیماران بهبودیافته از کرونا ،تحت تأثیر تفکطر
مردم از مسری بودن بیماری قرار میگیرند و به همین دلیطل
از حضور در اماکن عمومی ترس داشته و در این موقعیتهطا
دچار اضطراب میگردند که ایطن مسطأله بطه بعطد اضططراب
موقعیت آنها اشاره می نماید چراکطه تطرس از ططرد شطدن از
سوی دیگران را دارند .از طرفی دیگر نیز بیماران بهبودیافتطه
از کرونا ،بدین دلیل که فشار جسمانی و روانطی زیطادی را در
هنگام ابتال به بیماری تجربه نمودهانطد ،اضططراب زیطادی از
حضور در موقعیتهای اجتماعی دارند چرا که ترس از ابتالی
مجدد به بیماری در آنها وجود دارد؛ به همین دلیل بطهشطدت
از حضور در اجتماع ترس داشته و بهنوعی اضطراب اجتماعی
را تجربه مینمایند .پس عدم وجود احساس انسطجام در ایطن
بیماران ،میتواند به اضطراب اجتماعی در آنان دامن زند؛ چرا
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