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Abstract 

The purpose of this study was to develop a model for identifying the 
consequences of psychological distress during the spread of 
coronavirus pandemic by mediating role of family emotional climate, 
which was a practical research in terms of purpose and descriptive-
correlative in nature. The statistical population of the study included 
all Iranians in the country during the spread of coronavirus pandemic. 
The sample was 590 people who were selected from men and women 
from different provinces. Sampling was performed based on 
multistage cluster method which twelve provinces were selected as 
the target and then the questionnaires were completed by online 
survey. Kessler Psychological Distress Scale (2002), Steger meaning 
of life (2010) and researcher-constructed feeling loneliness and 
Emotional Family Climate Scale were used to collect the data. 
Structural equation model was used for statistical analysis. Findings 
showed that psychological distress had a positive causal relationship 
with the feeling of loneliness and a negative causal relationship with 
the meaning of life and also, the emotional climate of the family had 
a mediating role in the relationship between psychological distress 
and loneliness and meaning of life. As a result, psychologists, 
sociologists, and other social media professionals should consider the 
high capacity of the family's emotional climate as a key factor in 
Reducing of the effects of psychological distress resulting from the 
spread of crises such as the coronavirus pandemic on individual and 
collective living condition. 
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 اساس بر تنهایی احساس و زندگی معناداری علّی مدل تدوین
 افراد در خانواده عاطفی جو گریمیانجی نقش با روانی پریشانی

ویروس کرونا گیریهمه با رویارویی تجربه دارای
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 چکیده

 کرونا گیریهمه از ناشی شناختیروان پریشانی پیامدهای علّی مدل تدوین هدف با پژوهش این

 و کاربردی، هدف ازنظر که رسید انجام به خانواده عاطفی جو گریمیانجی نقش بررسی و ویروس

 سال رد کشور سراسر انایرانی شامل آماری یجامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی، ماهیت حیث از

. گردید انتخاب کشور مختلف هایاستان از که بود نفر 590 با برابر آماری نمونه. بود 1400

 اینترنتی نظرسنجی یشیوه به هاپرسشنامه و شد انجام ایچندمرحله ایخوشه صورتبه گیرینمونه

 زندگی معناداری، (2002) سلرک روانی پریشانی پرسشنامه از هاداده گردآوری منظوربه. شد تکمیل

( 1400) ساختهمحقق خانواده عاطفی جو و( 1400) ساختهمحقق تنهایی احساس، (2010) استگر

 داد نشان هایافته. شد گرفته بهره ساختاری معادالت مدل از آماری تحلیل منظوربه. گردید استفاده

 زندگی یمعنادار با منفی علّی رابطه و تنهایی احساس با مثبت علّی رابطه دارای روانی پریشانی که

 احساس با روانی پریشانی میان رابطه در گریمیانجی نقش دارای خانواده عاطفی جو، همچنین و

 ارتباطات عرصه در متخصصان دیگر و شناسانروان، درنتیجه. بود زندگی معناداری و تنهایی

 انیپریش اثرات تبیین در اساسی ملعا یک عنوانبه را خانواده عاطفی جو ظرفیت باید اجتماعی

 .دهند قرار موردتوجه ویروس کرونا گیریهمه همچون هاییبحران گسترش از حاصل روانی

 :های کلیدیواژه
 زندگی معناداری، ویروس کرونا، خانواده عاطفی جو، روانی پریشانی، تنهایی احساس

 
 است شده انجام مستقل یپژوهش صورتبه حاضر مقاله..
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 دمهمق

های علمی گوناگون و پیدایش انواع رشد شتابان در زمینه
ه انسان را به این باور رساند نوعیبهآوری در سالیان گذشته فن

با  ییارویروبود که توانایی کنترل بر شرایط زندگی خود در 
گوناگون را دارد. امّا گاهی آدمی چنان مقهور توان  حوادث

 شودی موجود در طبیعت میعوامل دور از انتظار و ناشناخته
ای از دهد و سرنوشت خود را در گسترهکه عنان از کف می

بوال آ و آبله واگیردار عفونی مانند هایبیند. بیماریابهام می
اریخ در طی ت هستند که کنترلغیرقابلهایی از این عوامل نمونه

اند های بزرگی را برای زندگی بشر به وجود آوردهچالش
(Cherif et al., 2016.) انسان ، هادر رویارویی با این چالش

تالش کرده تا با انجام اقداماتی مانند افزایش آگاهی از 
 گیری اینقرنطینه خانگی و ساخت واکسن با همه، هابیماری
 ولی، (Raude et al., 2019مبارزه نماید ) عفونی هایبیماری

ه ند انسان را باها هم تا اندازه زیادی نتوانستهحتّی این تالش
طوفانی ، موجودی مقاوم تبدیل کنند و هر از چند گاهی

و  نوردددرمیبرخاسته از یک بیماری زندگی انسان را 
گذارد جسمی و روانی چشمگیری را بر جای می پیامدهای

(Brooks et al., 2020). 
 بحران یک عنوانبه 1ویروس کرونا گیریهمه، در این میان

 شهر از مدت کوتاهی طی عمومی در بهداشت در ناگهانی
، ایران، کشورمان ازجملهجهان و  به سراسر چین ووهان

. گشت بدل بشر برای جدی تهدیدی به گسترش یافت و
انسان در معرض پیامدهای روانی شدیدی قرار ، سانبدین

( و برخی اقدامات Habibzadeh & Stoneman, 2021گرفت )
ز موجب بروز پیامدهای ابتدایی همچون قرنطینه بلندمدت نی

، عفونت از ترس، عصبانیت و شناختی مانند سردرگمیروان
 هایفرسودگی و ناراحتی عصبی ناشی از شکست، ناامیدی

و همکاران  Bao(. Brooks et al., 2020مالی شده است )
 ،اضطراب، زدگیاند که وحشتدر مطالعاتی نشان داده (2020)

 هایواکنش تریناساسی ناامیدی و انکار، ترس، افسردگی
گیری کرونا همه شیوع معرض در افراد زا درروانی آسیب

در مطالعه حاضر بروندادهای پریشانی ، در این راستااند. بوده

                                                                                                                                                                                                                                 
1. coronavirus pandemy 
2. psychological distress 
3. meaning in life 

ی ویروس  گیری کرونادر رویارویی با بحران همه 2روان
 قرار گرفت. موردتوجه

 زندگی در اساسی عنصر یک نشانگر 3زندگی معناداری
 (Bernard et al., 2017دارد ) معنوی جنبه که است

Newman andBaumeister  (2002 نقل از وزیری و عظیمی ،
 از هک کند احساس فردی اینکه برای اند که( بیان داشته1396

 نییع وی نیاز چهار باید، اسـت برخـوردار بامعنا یک زندگی
 برخوردار، مهار و کارآمدی احـساس، زنـدگی هدفمند بودن

 را او هـایکـنش بتوانند که هاارزش از ایمجموعهاز  بودن
 رداریبرخو برای استوار و ثابت اصل یک وجود کنند و توجیه

 رسدمی نظر به. باشند شده خودارزشمندی ارضا حس مثبت از
 راباضط با بهتر، دارد معنای بیشتری هاآن زندگی که افرادی

 بهتر شپرداز و کنندمقابله می روانی زندگی هایچالش و
معنای ، بنابراین. آینده دارند به تریمثبت دید و اطالعات

 انسان شودمی باعث است که مفیدی ایمقابله مهارت، زندگی
 Garciniکند ) تحمل بد را شرایط و ببرد لذت خود اوقات از

et al., 2013 .)بررسی اثرات قرار گرفتن مردم در ، روازاین
تواند شایسته ویروس می های کرونابرابر مخاطرات و چالش

 (2017و همکاران ) Uddin و سودمند باشد. نتایج پژوهش
گویای رابطه منفی پریشانی روانی و معناداری زندگی بوده 

اند که معنای زندگی ( نشان داده2017) و همکاران Liاست. 
 گردد.منفی از پریشانی روانی متأثر می صورتبه

 وسیلۀهب بلکه، کندنمی دگیزن تنهایی ذاتی در طوربه انسان
 است )هاشمی ارتباط در دیگران با کار و هاهمسایه، خانواده

یکی  عنوانبه 4احساس تنهایی، روازاین( و 1396، و همکاران
گیری کرونا در این از پیامدهای روانی احتمالی حاصل از همه

( 2017) و همکاران Richardقرار گرفت.  موردتوجهمطالعه 
 تواندمی تجربه یک عنوانبه تنهایی احساس که اندهداشت بیان

 کی و نامطلوب روحی و جسمی سالمت و عاطفی پریشانی با
و  Mushtaq، همچنین .باشد همراه ناسالم زندگی سبک

تواند اند که احساس تنهایی می( اشاره داشته2014) همکاران
رسان برای سالمت جسم و روان موجب بروز پیامدهای آسیب

 اد گردد.افر

4. loneliness 
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تالش برای کسب آگاهی از ، گفته شد آنچهبر مبنای 
گیر از یک سو و همه هایبیماریبروندادهای منفی گسترش 

گیری در تاریخ بارِ انواع همههای مرگپشت سر گذاشتن دوره
، نژاد و کثیریطاعون در مشهد )دهقانمثل گذشته ایران 

 الحیان وتیفوس و جذام )میرص، تب مالت، دیفتری، (1389
( 1397، ( و وبا در کل کشور )محمدصالحی1397، دالوند

پژوهشگر را بر آن داشت است تا عواملی را شناسایی نماید 
که در شرایط نابسامان کنونی توانایی کاهش بروندادهای منفی 

قرار ، ایپریشانی روانی در افراد جامعه را داشته باشد. به گفته
 گیری کرونامعرض همهگرفتن اقشار گوناگون مردم در 

افراد مبتال و کارد درمان( ، هاخانواده، ویروس )مردم عادی
گر در تعدیل این فشارهای ضرورت شناسایی عوامل میانجی

ای را برای تدوین مداخالت سازد و زمینهروانی را مبرهن می
کاهش ابعاد منفی روانی و جسمی فراهم  منظوربه شناختیروان

نقش ، در این پژوهش، در این راستا( Zhu et al., 2020سازد )
میانجی جو عاطفی خانواده در رابطه میان پریشانی روانی و 
معناداری زندگی و احساس تنهایی در افراد رویارو با 

ویروس مورد کنکاش قرار گرفت  گیری کروناتهدیدهای همه
(.1)شکل 

 .1شکل 

 مدل مفهوم پژوهش

 

 
 وبرخورد  یشیوه تباط وی ارگونگچ، جو عاطفی خانواده

نسبت به یکدیگر را افراد خانواده  یها و عالقهسطح احساس
 افراددر سالمت روانی و رفتاری تواند دهد؛ که مینشان می

(. نجارپور و خدیوی 1396، و همکاران رشیدیباشد ) اثرگذار
نفس عزّت و خودپنداره، یابیاند که هویت( نشان داده1387)

محیط مطلوب ، پیوند دارند. همچنین انوادهخ عاطفی با جو
گردد می جنسی و کالمی، مشکالت عاطفی خانواده مانع بروز

 ادهخانو پیوستگی، بنابراین؛ (1392، شناس)مهدیزادگان و حق
 ,.Gonzales et alکند )از بروز مشکالت عاطفی جلوگیری می

جو ، شود که در شرایط کنونیتصوّر می روازاین(. 2010
گاهی در زندگی تکیه عنوانبهفی مثبت در خانواده بتواند عاط

 اثرات پریشانی روانی را تعدیل نماید.، فردی و اجتماعی افراد
گفته شد. بررسی علمی و دقیق پیامدها  آنچهبر اساس 

تواند در شناسایی ویروس می گیری کروناشناختی همهروان
مودن اطالعات ساز فراهم نبروندادهای منفی این بحران زمینه

 ،گیران باشد. از سویی دیگرمناسب برای افراد عادی و تصمیم
با شناخت عوامل میانجی در بهبود وضعیت سالمت 

شناسان آید که روانمردم این امکان به وجود می شناختیروان
دقیق بر عواملی متمرکز شوند که  طوربهو مددکاران اجتماعی 

، سبب گردد. در این راستاکاهش اثرات منفی شرایط کنونی را 
پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اساسی به انجام 

شناختی علّی پریشانی روانی رسیده است که آیا مدل رابطه
ویروس با معناداری زندگی و احساس  حاصل از ایپدمی کرونا

گری جو عاطفی خانواده از برازش مناسب تنهایی با میانجی
 برخوردار است؟

 روش

، ماهیت ثیح از و کاربردی نوع از، هدف ازنظرپژوهش این 
ی عهجامبود.  ساختاری معادالت نوع از همبستگی -توصیفی
گیری کرونا پژوهش شامل تمامی افراد در معرض همهآماری 

 پریشانی
 روانی

جو عاطفی 
 خانواده

معناداری 
 زندگی

احساس 
 تنهایی
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بود. نمونه موردپژوهش  1400در سطح کشور در سال 
م حج عنوانبهنسبتاً یکسان از میان زنان و مردان  صورتبه

ای ای مرحلهگیری بر اساس خوشهه انتخاب گردید. نمونهنمون
، لرستان، دوازده استان )تهران، آن موجببهانجام شد که 

، مازندران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان
 ،هرمزگان و یزد( انتخاب شد تا بدین ترتیب، آذربایجان شرقی

ن د. بر ایهای فرهنگی در کشور پوشش داده شوتمام تفاوت
بر مبنای نظرسنجی اینترنتی؛ پرسشنامه کلی در سایت ، اساس
های مجازی آل طراحی گردید و لینک آن از طریق کانالپرس

پرسشنامه  662کنندگان قرار گرفت. در پایان در اختیار شرکت
نفر  590، پاسخ داده شد که بر اساس کامل بودن پرسشنامه

 ای توصیفی و استنباطیهبر اساس شاخص هاپاسخانتخاب و 
تحلیل شد. مالک ورود شامل داشتن  AMOS افزارنرم در

ه دقت در پاسخ ب، تبعبهرضایت کامل و حضور داوطلبانه و 
قرار نداشتن محل ، پرسشنامه و مالک خروج عدم دقت

و سوگیری در پاسخ بود که  موردمطالعههای سکونت در استان
ار گرفت. جهت گردآوری قر موردتوجهها در هنگام ورود داده

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهداده
یروانپریشانی پرسشنامه  این  Kessler (2002:) 1شناخت

مقیاس لیکرت از بر اساس  کهگویه است  10دارای  پرسشنامه
 این مقیاس عالئم همیشه طراحی گردیده است.تا  وقتهیچ

 یشدهجربهت افسردگی و دیگر نامالیمات روانی و اضطراب
نماید. می زندگی خود را مشخص اخیر هفته در چند فرد

 عاتگر پریشان روانی بیشتر است. مطالگرفتن نمره باالتر نشان
Furukawa اند که این پرسشنامه داده ( نشان2003) و همکاران

ی است. در ایران نیز یعقوب برخوردار پایایی مطلوب اعتبار و از
رار ق تأییدای از این ابزار را مورد مونه( روایی و پایایی ن1394)

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس  داده است.
 محاسبه شد. 94/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 10 حاوی پرسشـنامه این ی جو عاطفی خانواده:پرسشنامه
، کاراننقل از رشیدی و هممبتنی بر نظریه هیلبرن )که گویه بود 

 تجربه، تأیید، های همچون محبتاساس مؤلفه ( و بر1396
 طبق براعتماد و امنیت و تشویق کردن  احساس، مشترک

 ً مخـالفم کامالًً موافقم تا  کامالًسمتی از قششمقیاس لیکرت 

                                                                                                                                                                                                                                 
1. psychological distress scale 

2. Kaiser - Meyer - Oklin 

ی جربهگر تگرفتن نمره باالتر در این ابزار نشان طراحی گردید
بر  فیتر است. تحلیل عاملی اکتشاجو عاطفی خانوادگی مثبت

لی های اصروی این پرسشنامه بر اساس نتایج تحلیل مؤلفه
برابر  2الکین -میر -گیری کایرمقدار کفایت نمونهداد که نشان 

که در  277/4171برابر با  3و آزمون کرویت بارتلت 93/0با 
با توجه به باالبودن مقدار ، معنادار بود. بنابراین 001/0سطح 

و حجم نمونه برای انجام  ها ماتریس همبستگیاین شاخص
شد.  تأییدتحلیل عاملی اکتشافی بسنده و روایی این ابزار 

 3/0های آن باالتر از بار عاملی برای تمام گویه، همچنین
روایی محتوایی این ابزار توسط ، محاسبه شد. همچنین

و پایایی آن در پژوهش حاضر بر اساس  تأییدمتخصصین 
 محاسبه گردید. 92/0آلفای کرونباخ برابر با 

 پرسشنامهاین  Steger (2010:) 4معناداری زندگیپرسشنامه 
مقیاس لیکرت بر اساس یک  کهگویه است  10دارای 

 .درست طراحی گردیدً  کامالًتا  نادرستً  کامالًاز  بخشیهفت
این ابزار دارای دو بعد حضور معنا و جستجوی معنا را 

 گر زندگیار نشانسنجد. گرفتن نمره باالتر در این ابزمی
روایی و ، (1396در پژوهش مجدآبادی )معنادار فرد است. 

مه قرار گرفت. پایایی این پرسشنا تأییدپایایی این ابزار مورد 
به  89/0در پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 

 دست آمد.

گویه  8دارای  پرسشنامهایـن  پرسشنامه احساس تنهایی:
( 1980)و همکاران  Russellلگوی نظری مبتنی بر ا کهاست 

ً  کامالًتا  هرگزاز  بخشیچهارمقیاس لیکرت و بر اساس 
 تحلیل عاملی اکتشافی مبتنی بر تحلیل همیشه طراحی گردید.

کفایت داد که های اصلی با چرخش واریماکس نشان مؤلفه
و آزمون کرویت  84/0الکین برابر با  -میر -گیری کایرنمونه

معنادار بود.  001/0که در سطح  231/4156ابر با بارتلت بر
و معناداری آزمون  KMOمقدار با توجه به باالبودن ، بنابراین

ماتریس همبستگی و حجم نمونه برای انجام ، کرویت بارتلت
بار ، ینشد. همچن تأییدتحلیل عاملی اکتشافی بسنده و روایی 

ایی محتوایی محاسبه شد. رو 3/0ها باالتر از عاملی تمام گویه
آن بر  گردید و پایایی تأییداین پرسشنامه توسط متخصصین 

 محاسبه شد. 91/0اساس آلفای کرونباخ برابر با 

3. Bartlett's test of sphericity 

4. meaning in life scale 
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 منظوربهها ها دادهپس از گردآوری، درنهایت
س افزار آمواز تحلیل معادالت ساختاری در نرم وتحلیلتجزیه

 بهره گرفته شد.

 هایافته

های شناختی بر اساس شاخصدر بررسی متغیرهای جمعیت
درصد  5/47، توصیفی مشخص شد که در ارتباط با جنسیت

نفر( بودند.  310درصد مرد ) 5/52نفر( و  280از افراد زن )

، خانواده عاطفی جو، میانگین پریشانی روانی، همچنین
، 08/32زندگی برابر است با  تنهایی و معناداری احساس

به ترتیب  هاآنمعیار نحرافو میزان ا 03/54و  61/14، 01/51
محاسبه شد.  43/9و  09/6، 78/5، 83/9، 58/11برابر با 

با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی برازش ، اکنون
های پژوهش پرداخته شد. بر این مدل ساختاری و فرضیه

گری جو عاطفی ابتدا مدل پژوهش بدون نقش میانجی، اساس
خانواده برازش یافت.

 .1ل شک

 ویروس پریشانی روانی ناشی از کرونا شناختیروانمدل پیامدهای 
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ارتباط میان متغیرهای پژوهشی و میزان ، 2بر اساس شکل 
نشان داده شد. بررسی  هاآنهای مربوط به بار عاملی گویه

ضرایب تأثیر استاندارد گویای این است که پریشانی روانی 
بر  -54/0بر احساس تنهایی و +  56/0به میزان  تأثیریدارای 

مورد  001/0معناداری زندگی است که در سطح معناداری 
برای این ضرایب  96/1باالتر از  tقرار گرفتند. مقادیر  تأیید

گر معناداری این روابط بود.استاندارد نشان

 .3شکل 

 گری جو عاطفی خانوادهپریشانی روانی با میانجی شناختیروانمدل پیامدهای 

 
پس از ورود جو ، 3یافته در شکل برازش بر اساس مدل

های بار عاملی تمام گویه، عاطفی خانواده به مدل
گیری متغیرهای های مورداستفاده برای اندازهپرسشنامه

 3/0شد )بار عاملی باالتر از  تأییدپژوهشی در سطح مناسب 
و میزان ضریب استاندارد منفی  (96/1تر از بزرگ tو مقدار 

ریشانی روانی بر معناداری زندگی کاهش یافت و با توجه به پ
 نقش، تأثیر معنادار جو عاطفی خانواده بر معناداری زندگی

گرانه جو عاطفی خانواده در رابطه علّی پریشانی روانی میانجی

با ورود متغیر جو ، شد. از سویی تأییدو معناداری زندگی 
 انی روانی و احساساز رابطه علی مثبت پریش، عاطفی خانواده

تنهایی کاسته شد و با توجه به تأثیر منفی و معنادار جو عاطفی 
گرانه توان گفت که نقش میانجیخانواده بر احساس تنهایی می

جو عاطفی خانواده در رابطه علّی پریشانی روانی و احساس 
 بررسی ضرایب تأثیر، گردید. بر این اساس تأییدتنهایی 

ی مستقیم دارا طوربهکه پریشانی روانی استاندارد نشان داد 
بر  -30/0، + بر میزان احساس تنهایی29/0به میزان  تأثیری
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بر جو عاطفی خانواده است و از  -46/0معناداری زندگی و 
 50/0مثبت به میزان  تأثیریجو عاطفی خانواده دارای ، سویی

بر احساس تنهایی بود. بررسی  -0/53بر معناداری زندگی و 

نشان داد که چون این شاخص برای تمام روابط باالتر  tر مقادی
 گردید. تأییدمعناداری روابط ، بود 96/1از 

 .1جدول 

 های برازش مدل پژوهش حاضرشاخص
 وضعیت برازش سطح مطلوب مقدار شاخص شاخص برازش مدل

 مطلوب است 1/0زیر  07/0 1ریشه میانگین مجذورات تقریب

 مطلوب است 3زیر  02/4 2دیدو بر درجه آزاتقسیم خی

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  91/0 3شاخص برازش استاندارد

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  92/0 4شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  90/0 5شاخص نیکویی برازش

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  92/0 6شاخص برازش این کری منتال 

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  91/0 7لوئیس -ضریب تاکر

های برازش ریشه میانگین مربعات شاخص، همچنین
بر درجه آزادی  CMINتقسیم ، 07/0خطاهای تخمین برابر با 

 برازش شاخص، استاندارد برازش و شاخص 02/4برابر با 
 ریک این برازش شاخص، برازش نیکویی شاخص، تطبیقی

 تأییدنشانگر  9/0لوئیس باالتر یا مساوی  -تاکر ریبمنتال و ض
 مدل بود.

بررسی فرضیه نخست نشان داد که پریشانی روانی دارای 
+ بر احساس تنهایی است که در 56/0ای علّی به میزان رابطه

معنادار است و با ورود جو عاطفی خانواده به  001/0سطح 
 کهاینتوجه به  با، یابد. از سوی دیگر+ کاهش می29/0مدل به 

منفی به  تأثیریدارای  001/0جو عاطفی خانواده در سطح 
منفی به  ایگونهبهبر احساس تنهایی است و  -53/0میزان 
ن توامی، تحت تأثیر پریشانی روانی قرار دارد -46/0میزان 

گر با اثر معنادار گفت که جو عاطفی خانواده یک متغیر میانجی
نی روانی بر احساس تنهایی در جهت کاهش اثرات پریشا

تبیین واریانس کلی واریانس احساس  میزان، درنهایتاست. 
بر اساس پریشانی روانی مبتنی بر رابطه مستقیم و  تنهایی

. استدرصد  51غیرمستقیم از راه جو عاطفی خانواده برابر با 
 گردید. تأییدفرضیه نخست پژوهش ، بر این اساس

                                                                                                                                                                                                                                 
1. root mean square error of approximation (RMSEA) 

2. CMIN / df 

3. normalized fitness index (NFI) 

4. comparative fitness index (CFI) 
5. goodness of fit index (GFI) 
6. incremental fitness index (IFI) 

7. tucker-Lewis coefficient (TLI) 

ن داد که پریشانی روانی بررسی فرضیه دوم نشا، همچنین
بر معناداری زندگی است که در  -54/0به میزان  تأثیریدارای 
معنادار است و با ورود جو عاطفی خانواده به  001/0سطح 

جو  کهاینبا توجه به ، کاهش یافت. همچنین -30/0مدل به 
مثبت به میزان  تأثیریدارای  001/0عاطفی خانواده در سطح 

توان گفت که جو عاطفی می، ندگی استبر معناداری ز 50/0
گر با اثر معنادار در جهت کاهش خانواده یک متغیر میانجی

، تهرفهمرویاثرات پریشانی روانی بر معناداری زندگی است. 
شانی بر اساس پری تبیین واریانس کلی معناداری زندگی میزان

 درصد 48جو عاطفی خانواده برابر با  گریمیانجی روانی از راه
. گردید تأییدفرضیه دوم پژوهش نیز ، بود. بر این اساس

تواند توان گفت که جو عاطفی خانواده میمی رفتههمروی
میزان اثرات منفی پریشانی روانی بر بروندادهای روانی و 

 اجتماعی را کاهش دهد.

 گیریبحث و نتیجه

پریشانی  بروندادهای مدل تدوین حاضر با هدف پژوهش
 و ویروس کرونا گیریگسترش همه از اصلح شناختیروان

جو عاطفی خانواده انجام شد.  گرانهمیانجی نقش بررسی
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اثرات پریشانی روانی بر  بر مبنی پژوهش اول این فرضیه
گری جو عاطفی خانواده نشان داد احساس تنهایی با میانجی

ولی  ،مثبت بر احساس تنهایی داشت تأثیریکه پریشانی روانی 
تواند این اثرات را تعدیل نماید. در نواده میجو عاطفی خا

ما را در حمایت و کمک تواند میها شناخت آسیب، حقیقت
 برای رشد و بالندگی و سالمت و بهداشت روان یاری افرادبه 

(. این بدان معنا است که اگرچه 1394، مرادرساند )عیسی
یب، احساس افسردگی، کنترلغیرقابل هایگسترش نگرانی

شمردن خود در شرایط دشوار به دنبال گسترش  ارزش
 مثبت بر گسترش احساس تنهایی تأثیریویروس کرونا دارای 

ی جو عاطفی خانواده توانست در افراد بود؛ ولی اثرات سازنده
، ایای این پیامدهای نامطلوب را کاهش دهد. به گفتهتا اندازه

ه در کمحیط گرم خانواده سبب شده است تا افراد فکر کنند 
کنار دیگر از سد مشکالت عبور خواهند کرد و در این راه 

های اعضای خانواده خود ها و همدلیتوانند بر روی کمکمی
 حساب باز کنند. نتایج آزمون این فرضیه با نتایج پژوهش

Richard   (1398) و همکاران خلیلی، (2017)و همکاران ،
و  اظهریایشی( همخوان است. ست1395اله و آزادیکتا )نعمت

 با شناختیروان پریشانی اند که( نشان داده1397) همکاران
( بر 1395اله و آزادیکتا ) ارتباط و نعمت در تنهایی احساس
پریشانی روانی و احساس تنهایی در افراد در  زمانهمظهور 

 اند. در تبیین این یافتههای شناختی صحه گذاردهمعرض آسیب
ناامیدی و احساس ناتوان بودن در  ،توان گفت که افسردگیمی

گیری کروناویروس زای ناشی از گسترش همهشرایط اضطراب
شود که افراد بیشتر در الک خود فرو روند؛ ولی موجب می

تواند فرد را از وجود یک خانواده صمیمی و با محبت می
و  Gonzales ی سکوت و تنهایی برهاند.در ورطه فرورفتن
کند که این گفته تصریح می أییدت( در 2010) همکاران
سدی در برابر بروز مشکالت عاطفی است.  خانواده پیوستگی
هایی که جو ( نشان داده است که در خانواده1387موسوی )

موجی از ناهماهنگی و پدیدایی ، عاطفی مثبت برقرار نیست
( 1398شود. خلیلی و همکاران )وار دیده میرفتارهای افسرده

ساز کاهش که اثرات حمایتی خانواده زمینهاند نشان داده
 پریشانی روانی افراد است.

تأثیر پریشانی روانی بر  بر مبنی، پژوهش دوم فرضیه
گری جو عاطفی خانواده نشان داد معناداری زندگی با میانجی
منفی بر معناداری زندگی  تأثیریکه پریشانی روانی دارای 

این اثرات منفی را  است و جو عاطفی خانواده توانایی تعدیل
دارد. این بدان معنا است که پریشانی روانی مشتمل بر 

و  کنترلغیرقابل هاینگرانی، رفتارهای تکانشی، اضطراب
ناتوانی در حفظ آرامش به دنبال گسترش بیماری کرونا 

یعنی افراد ؛ ساز کاهش احساس معنا در افراد شده استزمینه
داده و درگیر  از دسترا  در این شرایط تمرکز خود بر زندگی

گردند که آنان را از دنبال کردن اهداف نوعی آشفتگی می
افرادی که در خانواده خود ، وجودباایندارد. زندگی خود بازمی

 پریشانی روانی، کردندنوعی جو عاطفی مثبت را تجربه می
کردند. این خود را کنترل و از بروز اثرات منفی جلوگیری می

صدایی افراد خانواده این باور که همدلی و هم بدان معنا است
کند که خانواده پایگاه مطمئنی است که را در فرد القا می

تواند او را در راه رسیدن به اهداف و معنای بلند زندگی می
یاری کند. نتایج حاصل از آزمودن این فرضیه با نتایج پژوهش 

Testoni  و است. ( همس1394میرزایی ) و (2017) و همکاران
، روانی پریشانی سطح با زندگی معنای درک، بر این اساس

. (Testoni et al., 2017) دارد رابطه کمتر افسردگی و اضطراب
کند که تمرکز بر امور معنوی در ( تصدیق می1394میرزایی )

 و درونی هایتنش برابر سپری در توانندمحیط خانواده می
 ی بهتر در این شرایطهاو عاملی برای تقویت واکنش بیرونی
 باشد.

های این پژوهش عدم امکان مراجعه محدودیت ازجمله
ها حضوری به افراد موردمطالعه و نظارت بر تکمیل پرسشنامه

با توجه به اثرات میانجی جو عاطفی ، بود. بر اساس نتایج
شود که با انجام مطالعات علمی خانواده به محققان پیشنهاد می

ی اثربخش مانند بهبود ای مداخلههدر جهت طراحی روش
ارتباطی در جهت تقویت ارتباطات عاطفی مثبت  هایمهارت

 در شرایط بحران اقدام نمایند.

 تعارض منافع

 .تنشده اس بیانتوسط نویسندگان  تعارض منافع گونههیچ
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 عفونی هایبیماری یتاریخچه .(1397م. )، و دالوند .ا، میرصالحیان
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 هاییتن احساس و شناختیروان پریشانی با اولیه ناسازگار
 و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان میان در

، (20)5، درمانیروان و مشاوره، آموزش فصلنامهتحقیقات. 
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 و زندگی معنای (. بررسی سهم1396ا. )، و عظیمی .ش، وزیری
درد.  با مقابله راهبردهای در شدهادراک اجتماعی حمایت

 .388-372، (52)13، تحولی شناسیروان
(. 1396. )م، اکبریو علی ح.، زارع، ا.، علیپور، س. ط.، هاشمی
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