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Abstract 

The aim of this study was to survey mediating role of loneliness 

between fear of corona and perceived social support with 

psychological well-being of junior high school students in the corona 

pandemic. In this descriptive study, the statistical population of the 

study included all high school students in Isfahan in the academic 

year 2021-2022. For this purpose, 225 were selected by cluster 

sampling method and researched into questionnaires including fear 

of corona (Weiss et al, 2020), (Russell,1980), perceived social 

support of (Zimet et al,1988) and psychological well-being (Ryff et 

al, 2002) responded. Research data were analyzed using statistical 

software package for social sciences and structural equation 

modeling using SPSS23 statistical software and PLS3 software. The 

results showed that psychological well-being had a negative 

relationship with social support and feelings of loneliness and a 

significant positive relationship with perceived social support. 

Feelings of loneliness mediate the relationship between fear of 

coronation, feelings of loneliness, and perceived social 

support(P<0/05). The results of the structural equation model had a 

good fit and the feeling of loneliness mediated the relationship 

between corona fear and perceived social support with the 

psychological well-being of junior high school male students. 
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 و کرونا از ترس بین رابطه در تنهایی احساس میانجی نقش
 شناختیروان بهزیستی با شدهادراک اجتماعی حمایت
کرونا  پاندمی دوره در اول متوسطه دوره پسر آموزاندانش
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 چکیده

 جتماعیا حمایت و کرونا از ترس بین تنهایی احساس گریمیانجی نقش بررسی هدف با پژوهش این

 انجام اکرون پاندمی دوره در اول متوسطه دوره پسر آموزاندانش شناختیروان بهزیستی با شدهادراک

 انآموزدانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. شد

 225 تعداد منظور این به. بودند 1400-1401 تحصیلی سال در اصفهان شهر اول متوسطه دوره پسر

 همکاران و ویسی کرونا از ترس هایپرسشنامه به و انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه شیوه به

، (1988) همکاران و Zimet شدهادراک اجتماعی حمایت، Rojel (1980) تنهایی احساس، (1399)

 افزارنرم از استفاده با پژوهش هایداده. دادند پاسخ( 2002) همکاران و Ryff شناختیروان بهزیستی

 بهزیستی، داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج. شدند تحلیل PLS3 و spss23 آماری

 اجتماعی حمایت با و معنادار و منفی رابطه تنهایی احساس و کرونا از ترس با شناختیروان

 مطلوب برازش از ساختاری معادالت مدل نتایج(. P<05/0) دارد معنادار مثبت رابطه شدهادراک

 اب شدهادراک اجتماعی حمایت و کرونا از ترس بین یرابطه در تنهایی احساس و بود برخوردار

 .داشت یگریانجیم نقش اول متوسطه دوره پسر آموزاندانش شناختیروان بهزیستی
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 مقدمه

شیوع بیماری کرونا موجب ایجاد بحران در ابعاد مختلف 
های سنی و ازجمله اقتصادی و اجتماعی شد و تمام گروه

، شهیاد و محمدی)نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده است 
مراکز مختلف دن موجب تعطیل شبیماری  شیوع(. 1400

شدت محدود شد و روابط اجتماعی به، ازجمله مدارس شدند
های اوقات فراغت خارج از خانه لغو یا بسیار فعالیت
(. این تغییرات در O’Sullivan et al., 2021) یافته استکاهش

اند و دوران کودکی را پشت سر گذاشته یتازگبهنوجوانان که 
با تغییرات هورمونی و روانی شدیدی درگیر هستند اضطراب 

، خدابخشی کوالیی)توجهی ممکن است ایجاد کند قابل
1396.) 

ظهور ناگهانی یک بیماری جدید با منشأ نامشخص و 
که درمان مشخص ندارد و روزانه موجب  عالئم گسترده

شود موجب ترس و وحشت میافراد بسیاری  ریوممرگ
که  یدوران نوجوان(. Günaydın, 2021عمومی شده است )

گرفته دوران طوفان و فشار نام هال یپر از تنش و به گفته نیسن
زمینه مشکالت سالمت روان مانند اضطراب را در این است 

ترس و (. 1396، کچهریو ن ی)احد کندگروه سنی تشدید می
 اناننوجورا در  شناختیروانبهزیستی تواند اضطراب مداوم می

 جادشدهیابا تغییرات (. 1399، و همکاران کریمیکاهش دهد )
نیز  مردم شناختیرواندر اثر شیوع بیماری کرونا بهزیستی 

ه معنای ب شناختیروانبهزیستی تحت تأثیر قرار گرفته است. 
را در  مؤلفه 6قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است و 

، انروابط مثبت با دیگر، رشد شخصی، گیرد: خودمختاریبرمی
 استتسلط بر محیط  پذیرش خود و، هدفمندی در زندگی

(Ryff & Singer, 2020 پژوهش .)Ahuja  و همکاران
بینی کننده کاهش ترس از کرونا پیش نشان داد که (2020)

بهزیستی است. ازجمله پیامدهای اصلی کاهش بهزیستی 
ر دطراب باال ایجاد مشکالت تحصیلی و اض شناختیروان

به دلیل کاهش (. 1397، است )محمدخانی و اژدرینوجوانان 
ارتباطات و بسته شدن تمامی مراکز تفریحی و اجتماعی 

شده در این دوران بیشتر اهمیت حمایت اجتماعی ادراک
شده نیز حمایت اجتماعی ادراک آشکار شده است. احساس

أثیر ت وضعیت محیطی دارد نیزرد از توانند بر ادراکی که فمی
 Raymond & Sheppard, 2018; Warshawski et)بگذارند 

al., 2019  .)کرونا ابهامات و  یدر دوره پاندم زین ساالنبزرگ
از  یو با مشکالت ناش کنندیتجربه م یتوجهقابل یهاینگران

امر ممکن  نیهم. کنندینرم م وپنجهدست یماریاقتصاد و ب
 یاجتماع تیاست فرزندان در خانواده احساس حما

 Ahmed) کنند افتیخانواده را کمتر در یشده از سوادراک

et al., 2020) .مطالعات نشان داده است کسانی که در  نتایج
دوران پاندمی کرونا احساس تنهایی باالیی دارند بهزیستی 

 ,.Groarke et al) کنندکمتری گزارش می شناختیروان

و  یهای افسردگاز نشانه یکی عنوانبه ییحساس تنها(. ا2020
 یهابیآس جـادیعامل مستقل در ا کی عنوانبه زین

واند تهمواره مؤثر بوده است. احساس تنهایی می شناختیروان
اثربخش باشد  شناختیروانسالمت روان و بهزیستی بر 

(Saltzman et al., 2020 .)عنوانبهتنهایی احساس ، روازاین 
آگاهی شناختی از کمبود در روابط اجتماعی و شخصی و 

 پوچی یا اشتیاق تعریف، عاطفی غمگینی هایتضمین واکنش
احساس تنهایی در . (Asher & Paquette, 2003) شودمی

نوجوانان مشکل شایعی است نوجوانان در این سن احساس 
ندیش و نیاز شدیدی به ارتباط با همساالن دارند )مهرا

 نوجوانانینتایج مطالعات نشان داده است (. 1398، همکاران
یم را تجربهکه در دوران پاندمی کرونا احساس تنهایی باالیی 

 کنندکمتری گزارش می شناختیروانبهزیستی  و کنند
(Grovark et al., 2020 در مقابل حمایت اجتماعی )

 Twengeشده با احساس تنهایی رابطه معکوس دارد )ادراک

et al., 2021 .)حمایت اجتماعی ساختاری با ابعاد  روازاین
آن را ارزیابی  توان در سطوح مختلفچندگانه است که می

به حالتی اشاره دارد که  شدهادراکحمایت اجتماعی و  کرد
 در دسترس دارد الزم را از اطرافیان هایحمایتفرد 

(Sarason & Sarason, 2009) .دهد شان مینتایج مطالعات ن
واند تترس از کرونا از طریق افزایش اضطراب و افسردگی می

در نوجوانان شود  شناختیروانموجب کاهش بهزیستی 
(Vistisen, 2021 پژوهش شیوندی و .)( 1400همکاران )

که پریشانی روانی دارای رابطه علّی مثبت با احساس  نشان داد
 ینهمچن .است گیتنهایی و رابطه علّی منفی با معناداری زند
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نادار رابطه مع شناختیروانبین احساس تنهایی با بهزیستی 
، بین استرس(. همچنین Groarke, 2020است )مشاهده شده 

رابطه  شناختیرواناضطراب و افسردگی و بهزیستی 
بررسی (. 1397، داری وجود دارد )محمدخانی و اژدریمعنی

( نشان داد که بین حمایت 2021) Emersonی مطالعهنتایج 
 رابطه مثبت شناختیروانشده با بهزیستی اجتماعی ادراک

 یگریانجیمحاکی از نقش  بر مطالعاتوجود دارد. مروری 
ا سایر ب شناختیرواناحساس تنهایی در رابطه بین بهزیستی 

( 1398) یهاشمطور مثال در مطالعه افشاری و متغیرها بود؛ به
یی در رابطه بین بهزیستی و مواجهه مشخص شد احساس تنها

تواند نقش میانجی ایفا کند. همچنین در مطالعه مذهبی می
( احساس تنهایی رابطه بین 1395میردرکیوند و همکاران )

 کرد.گری میحمایت اجتماعی و افسردگی را میانجی
با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن اینکه بهزیستی 

اهمیت  جامعه سازانندهیآ عنوانبه، انآموزدانش شناختیروان
رونا کنوجوانی در شرایط  سنین بحرانیهمچنین توجه به ، دارد

 به بررسینیاز از مسائل حائز اهمیت در این زمینه است که 
 را در دوره پاندمی کرونا شناختیروانارتباط بین متغیرهای 

باط ارتبیانگر بررسی مرور مطالعات قبلی  نماید.ضروری می
ور طای بهو هیچ مطالعه استدو دوبه صورتبهمتغیرها  بین
معادالت  یسازمدل صورتبه این متغیرها را زمانهم

از طرفی ترس از کرونا ند. اقرار نداده موردبررسی ساختاری
آموزان سایر متغیرهای پژوهش بر روی دانشدر ارتباط با 

 نیاز بهو در این زمینه  واقع نشده است موردبررسی
درصدد  این پژوهش نیبنابرا ؛های بیشتری وجود داردپژوهش

ه احساس تنهایی در رابط پاسخگویی به این سؤال است که آیا
 یبا بهزیست شدهادراکاز کرونا و حمایت اجتماعی  ترس بین

ینجایمنقش ان پسر دوره متوسطه اول آموزدانش شناختیروان
 دارد؟ یگر

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Power Analysis 

 .1شکل 

 پژوهشفهومی م مدل

 

 شرو

این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. 
صورت کمی با روش میدانی از طریق پرسشنامه ها بهداده

هدف مطالعه کاربردی  ازنظرگردآوری شدند و مطالعه 
پسر آموزان شود. جامعه آماری شامل تمامی دانشمحسوب می

 1400-1401 دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی
 Cohen 1توان لیروش تحلبرای تعیین حجم نمونه از شد. یم
 موردنیازحجم نمونه استفاده شد. در این روش  (1992)

 هاینیبشیتعداد پ نیترتوان براساس بزرگ لیتحل وسیلهبه
در این پژوهش بیشترین تعداد روابط  ازآنجاکهشود. می نییتع
در سطح ، درصد خطایک  رابطه بود. با در نظر گرفتن 6

طبق جدول حداقل حجم نمونه کوهن  درصد 99اطمینان 
 شدند که در این پژوهش تعدادنفر انتخاب می 217بایست می

گانه  5ی از بین مناطق ریگنمونهجهت  .شرکت کردند 225
ی تصادف گیرینمونه صورتبهشهر اصفهان  وپرورشآموزش
 صورتبهکالس  4ی دو ناحیه انتخاب و از هر مدرسه اخوشه

تیار آنالین در اخ صورتبه هاپرسشنامهتصادفی انتخاب شد و 
 225 درنهایتکه  ان هر کالس قرار گرفتآموزدانشکل 

 د.و تجزیه تحلیل گردیکامل تکمیل گردید  طوربهپرسشنامه 
 با ابزارهای زیر گردآوری شدند: ی پژوهشهاداده

 پرسشنامه توسط نیا :(2LS) یینامه احساس تنهاپرسش
Rojel (1980) سؤال و  20شده است که شامل ساخته

جمله مثبت است.  10جمله منفی و  10، ایگزینه 4صورت به
گاهی ، (2ندرت امتیاز )به، (1در این پرسشنامه هرگز امتیاز )

، 5، 1( دارد. ولی امتیاز سؤاالت 4( و همیشه امتیاز )3امتیاز )
، (4برعکس است؛ یعنی هرگز ) 20، 19، 16، 15، 10، 9، 6
( را دارد. دامنه 1( و همیشه امتیاز )2گاهی )، (3ندرت )به

2 Loneliness Scale 
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)حداکثر( است؛ بنابراین  80)حداقل( و  20ها بین نمره
است. نمره باالتر از میانگین بیانگر شدت  50میانگین نمره 

بیشتر تنهایی است. پایایی این آزمون در نسخه جدید 
ارش شد. پایایی آزمون به روش باز گز 78/0تجدیدنظر شده 

شده گزارش 89/0 (1987) و همکاران Rojelط آزمایی توس
 82/0ضریب پایایی پرسشنامه در جمعیت عمومی است. 
(. ضریب آلفای 1391، هریس شده است )واحدیمحاسبه

 بود. 78/0کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر معادل 
 Ryff توسط (1PWBQ) شناختیروانپرسشنامه بهزیستی 

سؤال است که  18تدوین شده است. پرسشنامه شامل  (2002)
 6-1شدت مخالف شدت موافق تا بهبه روش لیکرت از به

عامل است.  6مشتمل بر ، شود. این نسخهگذاری مینمره
، 6و  4، 1 هایسؤالعامل استقالل؛ ، 18و  12، 9 یهاسؤال

عامل رشد ، 17 و 15، 7 هایسؤالعامل تسلط بر محیط؛ 
عامل ارتباط مثبت با دیگران؛ ، 13و  11، 3 هایسؤالشخصی؛ 

عامل هدفمندی در زندگی و ، 16و  14، 5 هایسؤال
سنجد. مجموع عامل پذیرش خود را می، 10و  8، 2 هایسؤال

 تیشناخروانی کلی بهزیستی عنوان نمرهعامل به 6نمرات این 
ی بهزیستی دهندهاننش، ی باالترشود. نمرهمحاسبه می

سؤال  10، بهتراست. از بین کل سؤاالت شناختیروان
گذاری سؤال به شکل معکوس نمره 8صورت مستقیم و به

ی . همبستگی نسخه(Azsefidi & Farzad, 2012) شودمی
صلی ریف با مقیاس ا شناختیروانبهزیستی  پرسشنامهکوتاه 

. (Ryff & Singer, 2006) در نوسان بوده است 89/0تا  7/0از 
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر معادل 

 بود. 84/0
 :2(MSSS) یشده چندوجهادراک مقیاس حمایت اجتماعی

شده طراحی( 1988) و همکاران Zimet توسط مقیاساین 
ماده است که سه مؤلفه:  12مشتمل بر ، است. این مقیاس

حمایت ، ماده( 4شده از سوی خانواده )حمایت ادراک
شده ماده( و حمایت ادراک 4شده از سوی افراد مهم )ادراک

های این کند. همه مادهماده( را سنجش می 4از سوی دوستان )
 ،ای لیکرت )کامالً موافقدرجهبر اساس طیف پنج، مقیاس
مخالف و کامالً مخالف( ، نظری ندارم، موافق

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Psychological well being questionnaire 

2 Multiple social support scale 

است.  60الی  12، مقیاساند. دامنه نمرات این شدهبندیدرجه
و برای  86/0در مطالعه ادواردز آلفای کرونباخ کل مقیاس 

دوستان و فرد خاص به ترتیب ، های خانوادهخرده مقیاس
گزارش شده است. روایی سازه پرسشنامه  88/0، 90/0، 61/0

با روش تحلیل عاملی اکتشافی تائید شده است. در ایران روایی 
ر متخصصان تائید شده است. برای محتوای این مقیاس با نظ

تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که به 
است  76/0حمایت افراد مهم ، 74/0ترتیب حمایت خانواده 
(. ضریب آلفای کرونباخ این 1395، )نصیری و عبدالملکی

 بود. 79/0پرسشنامه در مطالعه حاضر معادل 
سؤال  5مقیاس شامل  این ((3FCSمقیاس ترس از کرونا 

برای ( 1399)است که توسط ویسی و همکارانش در سال 
گیری ترس از مبتال شدن به کرونا ویروس در اندازه
گذاری آن ساخته و هنجاریابی شده است. نمره ساالنبزرگ

لیکرت است به این صورت که برای  یادرجهپنجصورت به
، 4زیاد نمره ، 3متوسط نمره ، 2کم نمره ، 1خیلی کم نمره 

 بررسی منظوربهدر نظر گرفته شده است.  5خیلی زیاد نمره 
روایی همگرایی مقیاس ترس از ابتال به بیماری کرونا ویروس 
از مقیاس آینده تاریک استفاده شد که ضریب همبستگی 

همچنین ضریب آلفای کرونباخ ، به دست آمد 57/0پیرسون 
ضریب آلفای کرونباخ (. 1399، بود )ویسی و همکاران 91/0

 بود. 93/0این پرسشنامه در مطالعه حاضر معادل 
 IR.IUA.TNB.REC.1400.057این مطالعه با کد اخالقی 

 واحد اصفهانتوسط کمیته اخالق در دانشگاه آزاد اسالمی 
وش ر، ثبت شده است. توضیحات الزم در مورد عنوان تحقیق

و رضایت  ها دادهاجرای کار و اهداف تحقیق به آزمودنی
ها اطمینان داده شد که آنان جلب شد. به آزمودنی آگاهانه

تمامی اقدامات احتیاطی الزم برای حفظ حریم شخصی و 
و  هاآنمحرمانه ماندن اطالعات مربوط به ، هاآنخصوصی 

چنین توجه به کاهش تأثیر مطالعه بر سالمت جسمانی و هم
 ر گرفته است.لحاظ شده و موردتوجه قرا هاآن شناختیروان

تکمیل کردند.  نامهرضایتها برای شرکت در مطالعه آزمودنی
با استفاده  ی آماری برای علوم اجتماعیافزارنرمها در بسته داده

های توصیفی میانگین و انحراف معیار و ضریب از شاخص

3 Fear of Coronaviruses Scale 
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مار همچنین در سطح آ. شدوتحلیل پیرسون تجزیه همبستگی
معادالت ساختاری کوواریانس محور  یسازمدلاستنباطی از 

استفاده شد و نقش میانجی متغیر  05/0 یسطح معناداردر 
با استفاده از  Smart PlS3آماری  افزارنرماحساس تنهایی در 

 روش بوت استراپ بررسی گردید.

 هایافته

 100های جمعیت شناختی نشان داد های مرتبط با ویژگییافته
 111/31نفر ) 70، ساله 13و  تمدرصد( پایه هف 4/44نفر )

 درصد( پایه نهم 4/24) نفر 55، ساله 14( پایه هشتم و درصد
ی های توصیفو شاخصاتریس همبستگی ساله بودند. م 15و 

 شده است.ارائه 1متغیرهای پژوهش در جدول 

 .1جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 انحراف معیار میانگین 3 2 1 متغیر

 28/7 76/32   1 احساس تنهایی-1

 55/2 88/9  1 73/0* ترس از کرونا-2

 34/6 69/36 1 -51/0* -55/0 * شدهحمایت اجتماعی ادراک-3
 29/14 07/50 -54/0 * -75/0* -74/0* شناختیروانبهزیستی -4

05/0> P * 

نشان داده است که همبستگی درونی  1نتایج در جدول 
تأییدشده است که  05/0متغیرهای پژوهش در سطح 

دار متغیرهای پژوهش است. در دهنده همبستگی معنینشان

ده آممدل معادالت ساختاری ادامه نتایج مرتبط با آزمون آماری 
 است.

 .2جدول 

 شناختیروان یستیشده بر بهزادراک یاجتماع تیحما بین ترس از کرونا و ییاحساس تنها نقش میانجیبرازش  یهاشاخص

 تنهایی 19د ترس از کوی شدهحمایت اجتماعی ادراک شناختیروانبهزیستی  مقدار مطلوب معادل فارسی
 - - - 56/0 - 1مجذور همبستگی
 - - - 55/0 - 2شدهلیتعد مجذور همبستگی

 82/0 83/0 87/0 88/0 7/0باالتر از  3پایایی مرکب
 78/0 93/0 79/0 84/0 7/0باالتر از  4آلفای کرونباخ

 71/0 69/0 70/0 56/0 5/0باالتر از  5شدهشاخص متوسط واریانس استخراج

هر یک از ، شودمشاهده می 2که در جدول  گونههمان
های پایایی مرکب و آلفای کرونباخ در متغیرهای شاخص

چنین میزان و موردقبول است. هم 7/0پژوهش باالتر از 
متغیرهای پژوهش  شده درشاخص متوسط واریانس استخراج

توان گفت مدل از لذا می شده است.حاصل 5/0باالتر از 
برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج اثرات غیرمستقیم 

 شده است.ارائه 3سازی در جدول حاصل از مدل

 .2شکل 

 شناختیروانبهزیستی  کرونا با شده و ترس ازبررسی نقش میانجی احساس تنهایی بین حمایت اجتماعی ادراک

                                                                                                                                                                                                                                 
1 R2 

2 R Square Adjusted 

3 Composite Reliability 

4 Cronbach's Alpha 

5 Average Variance Extracted (AVE) 
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 .3دول ج

 بین متغیرهای پژوهش مستقیم و غیرمستقیماثرات 
 T خطای انحراف استاندارد میانگین ضریب  متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل

 09/4 * 07/0 -31/0 -31/0  شناختیروانبهزیستی   احساس تنهایی
 22/12 * 049/0 59/0 59/0  احساس تنهایی  ترس از بیماری کرونا

 02/5 * 06/0 -35/0 -34/0  شناختیروانبهزیستی   کروناترس از بیماری 
 12/3 * 06/0 19/0 19/0  شناختیروانبهزیستی   شدهحمایت اجتماعی ادراک
 66/4* 05/0 -25/0 -25/0  احساس تنهایی  شدهحمایت اجتماعی ادراک

 83/03* 04/0 -18/0 -18/0 شناختیروانبهزیستی  احساس تنهایی  ترس از بیماری کرونا
 36/03* 02/0 07/0 08/0 شناختیروانبهزیستی  احساس تنهایی  شدهحمایت اجتماعی ادراک

است. تمام اثرات  مشاهدهقابل 3همچنان که در جدول 
 001/0مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در سطح 

طور معناداری رابطه بین است و احساس تنهایی به معنادار
شده را ترس از بیماری کرونا و حمایت اجتماعی ادراک

 کند.گری میمیانجی

 گیریبحث و نتیجه

 میانجی احساس تنهایی بین این مطالعه با هدف بررسی نقش
بهزیستی  باشده ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک

آموزان پسر دوره متوسطه اول صورت دانش شناختیروان
نا آمده بین ترس از بیماری کرودستبر اساس نتایج بهگرفت. 

رابطه معنادار منفی مشاهده شد با  شناختیروانبا بهزیستی 
اهش ک شناختیروان بهزیستی، افزایش ترس از بیماری کرونا

 Vistisen آمده در مطالعهدستیابد. این یافته با نتایج بهمی
 .همسو بود (2020) و همکاران Ahuja ( و2021)

ی منفی توان گفت افراد دارای عاطفهدر تبیین این یافته می
به سمت ناراحتی و ناخرسندی ، باال مانند ترس از بیماری

 بنابراین در؛ گرایش دارند و دید منفی نسبت به خود دارند
اعتماد چندانی به خود ندارند و ، زامواجهه با شرایط استرس

معموالً ، مسئلهمناسب جهت حل  یهاحلراهامتحان  جایبه
کنند. همچنین ترس از بیماری کرونا با احساس از آن پرهیز می

و روان آزردگی  پذیریتحریک، خشم، درماندگی، تنهایی
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 ی منفی باال بهزیستیهمراه است بنابراین افراد دارای عاطفه
ناسان شاز منظر روان شناختیروانبهزیستی دارند. تری پایین

اجتماعی نوعی احساس رضایت است که به معنی رفاه و 
شده و یابی فرد به توان کامل بالقوه تعریفسرخوشی و دست

عاطفه مثبت و منفی و شادکامی ، شامل رضایت از زندگی
خود یکی از رویدادهای  19است. اضطراب ناشی از کووید 

امعه فرد و ج شناختیروانتواند بهزیستی ست که میناگهانی ا
بهزیستی مفهومی ، مدل سالمترا به هم بریزد. بر اساس 

 و عاطفی )بهزیستی هیجانی( یهاچندبعدی است و جنبه
و بهزیستی اجتماعی(  شناختیروانکارکردی )بهزیستی 

کسی که نگرانی جدی نسبت  .ردیگیبرمسالمت روان را در 
؛ دارد تریبه ابتال به بیماری دارد احساس بهزیستی پایین

 ،نگرانی، مانند اضطراب، بنابراین پیامدهای ناشی از ترس
سیب آ شناختیروان تواند به بهزیستیناامیدی و افسردگی می

د ترسد به بیماری مبتال شود و نتواند بهبوبرساند. کسی که می
کند و از این طریق نشخوار می م این فکر راپیدا کند مدا

 شود.سالمت روان وی دچار اختالل می

های وجودی درک چالش مستلزم شناختیروانبهزیستی 
ل رشد و تحو، شناختیروانزندگی است. رویکرد بهزیستی 

زندگی را بررسی  های وجودیشده در برابر چالش مشاهده
ضرب )بر توسعۀ روابط انسانی تأکید دارد  شدتبهکند و می

 ،و یمینی ؛ به نقل از سدیدی1392، برماس و بهرامی، استجابی
ترس  و شناختیروانبهزیستی بین لذا منطقی است که  (.1397

 ی منفی وجود داشته باشد.از ابتال به کرونا رابطه
 یشناختروانبین احساس تنهایی با بهزیستی همچنین 

. این یافته با نتایج مطالعات دمشاهده شعنادار منفی مرابطه 
 Groarke( و 2020) Saltzman (؛1397محمدخانی و اژدری )

تنهایی در دوران پاندمی کرونا »با عنوان ( 2020) و همکاران
 یمبن« ناختیشروان یک رابطه همبستگی بین تنهایی و بهزیستی

را در دوران  احساس تنهایی افراد همواره درصد 27، بر اینکه
 اند همسویی دارد.کرونا داشته

خود  در نظریه بین فردیتوان گفت در تبیین این یافته می
بر لزوم برقراری رابطه با دیگران به دلیل ریشه داشتن آن در 

ای کفایتی در ارضکنند و بینیازهای اساسی انسان تأکید می
حت ت نیاز به صمیمیت را با دیگران با صمیمیت بین فردی را

کند. کسانی که از تنهایی عاطفی رنج تأثیر تنهایی مطرح می
 و شناختیروانهای جسمانی مدت ظرفیتبرند در طوالنیمی

برای مقابله کاهش  هاآنشود و توان محدود می هاآنعاطفی 
یابد. با توجه به این نظریه و شرایطی که در پاندمی کرونا می

آمدهای خانوادگی وتوان گفت کاهش رفتپیش آمد می
دوستانه و افزایش ترس از ابتال به بیماری باعث شده است 
احساس تنهایی در افراد افزایش یابد. افزایش احساس تنهایی 

 حمایت اجتماعی ادراک با احساس ناخشنودی و کاهش
ر دشده است.  شناختیروانموجب کاهش احساس بهزیستی 

است. عموماً یک بهزیستی دارای ابعاد چندگانه  نگاهی دیگر
مختلف با مردم ارتباط  هایفرد بالغ قادر است در موقعیت

ضاهای مقتضیات با ف بنا بربرقرار کرده و تعامل داشته باشد و 
های یتوانایی کنترل کردن برانگیختگ مختلفی انطباق پیدا کند.
باعث افزایش کنترل و ادراک فرد از ، فیزیولوژیکی و شناختی

تسلط بر محیط به معنای  گریدانیببهاطرافش شود.  محیط
 های پیچیده محیطی و درک و استفادهتوانایی کنترل موقعیت

هایی است که در دسترس فرد قرار دارند. امور بین از فرصت
د اساسی دارن فردی و روابط با اطرافیان در بهزیستی نقش

فردی که احساس تنهایی و درماندگی کند احساس بهزیستی 
 کمتری دارد.
نیازهای اساسی  جزء شناختیروانکه بهزیستی  ازآنجاکه

زندگی در  نیاز بنابراین برآورده شدن این؛ استزندگی 
 شودیموجب م در دوران پر از استرس کرونا باألخص

احساس تنهایی در  درنتیجهاضطراب و  افسردگی و
 بهزیستی که یآموزاندانشکاهش یابد.  انآموزدانش
 از و ندنگر مثبت و بینخوش، شاد دارند باالتری شناختیروان
 خود مسائل حل برای، برخوردارند باالیی عاطفی ثبات

 و احساس بوده راضی خود زندگی از و تالش مستقیماً
 وجبم باالتر شادکامی سطوح همچنین کنند ومی خوشبختی

و  افسردگی از و شودمیآنان  اجتماعی هایمهارت ارتقاء
معنا  بدین. کندمی جلوگیری تنهایی از بروز احساس درنتیجه

از و  جربهت را مثبت هیجانات باال بهزیستی احساس با افراد که
 کهیدرحال دارند؛ مثبتی خودارزیابی پیرامون وقایع و حوادث

 شانیزندگ وقایع و حوادث، پایین بهزیستی احساس با افراد
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، اباضطر نظیری بیشتر تهیجانا، کرده ارزیابی نامطلوب را
 (.Chow, 2007) کنندمی تجربه را خشم واحساس تنهایی 

بین حمایت اجتماعی  یافته دیگر تحقیق این بود که
ا ب و ردرابطه وجود دا شناختیروانشده با بهزیستی ادراک

بهزیستی  شدهحمایت اجتماعی ادراکافزایش نمره 
 این یافته با نتایج مطالعهیافت. افزایش می شناختیروان

با عنوان بررسی رابطه  پژوهشی( در 1395و لواسانی )عمادپور 
ر د شناختیروانبهزیستی  و شدهادراکمیان حمایت اجتماعی 

 گر انگیزش تحصیلیان با بررسی نقش میانجیآموزدانش
Amerson ( همسو است.2021) و همکاران 

حمایت  ،طبق نظریه هرمانتوان گفت در تبیین این یافته می
شده از ارزیابی شناختی فرد از محیط و اجتماعی ادراک

پردازان حمایت گیرد. نظریهروابطش با دیگران شکل می
کنند تمام روابطی که فرد با شده بیان میاجتماعی ادراک

ر دیگبیانبه، شوددیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی
ارتباط اجتماعی منابع حمایت اجتماعی نیست مگر آنکه فرد 

نوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود عآن را به
بنابراین نه خود حمایت بلکه ادراک فرد از حمایت ، ادراک کند

است که اهمیت دارد. زمانی که فرد این حمایت اجتماعی را 
اضطراب و ناامیدی ، کند دچار احساس تنهاییاحساس نمی

شود و شرایط روانی و جسمانی وی تحت تأثیر قرار می
ر او د شناختیروانهمین امر موجب کاهش بهزیستی ، گیردیم

همچنان که در مدل ریف نیز آمده است داشتن رابطه  شود.می
درازمدت و  برای ایجاد روابط صمیمانه و، مثبت با دیگران

اسی یک مؤلفه اس، احساس تعلق به شبکه ارتباطی و حمایتی
که  آرام و خونسرد رود. داشتن یک روحیهبه شمار می

دهنده بلوغ است منجر به بهبود یافتن تعامالت و توجه نشان
که روابط خوب موجب درک درحالی شود.بیشتر دیگران می
اکامی توانند سبب نروابط ضعیف می، شوندبیشتر دیگران می

های توانایی داشتن روابط خوب انسانی یکی از مشخصه شوند.
 شناسیآسیب هزیرا ک، رودکلیدی سالمت روان به شمار می

شود. زمانی معموالً با اختالل در عملکرد اجتماعی مشخص می
کند دچار احساس نمی که فرد این حمایت اجتماعی را

شود و شرایط روانی اضطراب و ناامیدی می، احساس تنهایی

گیرد همین امر موجب تأثیر قرار می و جسمانی وی تحت
 .شوددر او می شناختیروانکاهش بهزیستی 

که  توان اظهار داشتمی این یافتهدر تبیین ر سخنی دیگر د
برخورداری از انواع  Sarafino &Smith (2011)از دیدگاه 

ه ب تواندیم، توسط فرد حمایت اجتماعی و درک آن موردنیاز
، نیز ریف طبق مدل او کمک نماید. شناختیروانسالمت 
 ه دراست ک جانبههمهیک فرایند رشد  شناختیروانبهزیستی 

نیز با  آموزاندانشبنابراین ، طول عمر گسترده شده است
دیگران بخصوص خانواده درک  از جانبکه  حمایت اجتماعی

 و نمایندیفراگیر را برای خود فراهم م زمینه رشدی، کنندمی
های افزایند و از مالکخود می بر احساس شادکامی و بهزیستی

 ردید.گ مند خواهندبهره یک زندگی خوب

همچنین نتیجه بررسی مدل نقش میانجی احساس تنهایی 
 شده با بهزیستیبین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک

برازش مدل بود. این  دهندهنشانان آموزدانش شناختیروان
 یهاشمیافته با نتایج به دست آمده در مطالعات افشاری و 

 بود.( همسو 1395همکاران )(؛ میردرکیوند و 1398)
عامل  کی ییحساس تنهـاتوان گفت ادر تبیین این یافته می

سالمت  جدی بر درازمدتدارای پیامدهای آنی و  تأثیرگذار
ا در سنین نوجوانی که رابطه ب ویژهبه، است یستیو بهزروانی 

و تثبیت نقش  یابیتیهواطرافیان در  تأیید و کسبهمساالن 
احساس تنهایی در این ، ای داردیژهواین گروه سنی جایگاه 

تواند از طریق دریافت حمایت اجتماعی ی سنی میدوره
دوستان و افراد مهم کاهش یابد ، شده از سوی خانوادهادراک

 ،فرد حمایت اجتماعی کافی را دریافت نکند کهیدرصورتاما 
 شناختیرواناحساس تنهایی منجر به کاهش بهزیستی 

همچنین احساس تنهایی شود. یمنوجوانان در ابعاد مختلف 
به  فرد از ترس اینکه چراکهتواند پیامد ترس از کرونا باشد یم

گذراند. یمبیماری مبتال نشود بیشتر اوقات خود را در تنهایی 
ترس از کرونا و احساس داد های مطالعه حاضر نشان یافته

طور منفی و معنادار را به شناختیروانتنهایی بهزیستی 
شده حمایت اجتماعی ادراک کهیدرحالد کننبینی میپیش

نادار و معطور مثبت ان را بهآموزدانش شناختیروانبهزیستی 
 اءارتق بنابراین الزم است در خصوص؛ کردبینی میپیش

ه هایی تدوین شود کان برنامهآموزدانش شناختیروانبهزیستی 
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آموزان کاهش و حمایت در دانش ن احساس تنهاییآبر مبنای 
با ارائه اطالعات  عالوهبهشده افزایش یابد. اجتماعی ادراک

های درمان و پیشگیری روش، مناسب در زمینه بیماری کرونا
 آموزان کاهش داد.توان ترس از این بیماری را در دانشمی

اس احس بیان کردتوان در تبیین این یافته میهمچنین 
یک  وانعنبهنیز های افسردگی و یکی از نشانه عنوانبهتنهایی 

همواره مؤثر  شناختیروانهای عامل مستقل در ایجاد آسیب
روان و  تواند بر سالمتاحساس تنهایی می بوده است.
ک تنهایی یاحساس اثربخش باشد.  شناختیروانبهزیستی 

 ارتباط با واکنش هیجانی است. فردی که قادر به برقراری
و نزدیکان  کند که از دوستاناحساس می، دیگران نیست

دیگران از روابط  کمتر از ایمالحظهقابل طوربهجداست و 
تواند احساسات برد. چنین فردی نمیاجتماعی بهره می

ها و آرزوها و نگرانی ها وترس، خوشایند یا ناخوشایند
ها امیدهایش را با نزدیکان و دوستانش در میان بگذارد و پاسخ

کند. در این صورت فرد را دریافت  ایشان هایالعملعکسو 
ی ترس بیشتر از حمایت اجتماعی الزم محروم است و طبیعتاً

را  وی شناختیروان. این وضعیت بهزیستی کندیاحساس م
 دهد زیرا فرد همواره با ترس و نگرانی زندگیکاهش می

با بهزیستی  شدهادراکاجتماعی  رو حمایتازاین. کندمی
 . نتایج این پژوهشادار داردرابطه مستقیم و معن شناختیروان

، بود که نشان دادVistisen (2021 )همسو با نتایج 
ه شدن با ترس ناشی از بیماری هان در هنگام مواجآموزدانش

یماجتماعی  هایحمایتبه دنبال ، بیماریکرونا و اضطراب 
د. دارن در زندگی داشته بیشتریکنترل احساس  تا گردند
روشی مناسب برای مقابله ، انهنیبخوشداشتن نگرش  درواقع

نگرش  آنکهحالاست.  ندهیو آحال  و مشکالت هااسترسبا 
 یعالقگیبغمگینی و ، احساس ناامیدی، بدبینانه موجب تردید

 روایناز. شودیبرای تالش کردن و مقابله با ترس و اضطراب م
که درگیر با ترس از کرونا باشد احساس تنهایی  یآموزدانش

هیجانی بر او غلبه نموده و برای کنترل  یاناشی از راهبرد مقابله
همانند یک  تواندیم شدهادراکاین موضوع حمایت اجتماعی 

مناسب انگیزه الزم را جهت تقویت بهزیستی  محافظتیمنبع 
 ی و تالشو رسیدن به معنا و هدفمندی در زندگ شناختیروان

ترس از کرونا و  روازاینبرای آینده روشن فراهم نماید. 

ر دارد اث شناختیروانبهزیستی بر  شدهادراکحمایت اجتماعی 
 کند.یم گریواسطهو احساس تنهایی این رابطه را 
هایی همراه بود با توجه به این مطالعه با محدودیت

و  مناطق ها به دیگرمحدودیت به یک شهر تعمیم این یافته
های شهرها باید با احتیاط صورت بگیرد. تعداد نمونه

د محدو متوسطه شهر اصفهان دورهان آموزدانشبه  موردبررسی
یا  یآموزدانش ریغهای به گروه هاافتهیمیتعم بنابراین دربود 

ها باید احتیاط شود. دیگر مشکالت محقق بود سایر جمعیت
همچنین این مطالعه تنها به جنس پسران محدود بود. باید در 

 قیموردتحقنظر داشت مشکالت سالمت روان با متغیرهای 
ارتباط دارد اما به دلیل محدودیت در امکانات سنجش امکان 
ارزیابی و کنترل سالمت روان محقق نشد. نتایج این مطالعه 

منفی  یرتاث شناختیروانن داد احساس تنهایی بر بهزیستی نشا
شود در جهت پیشنهاد میبنابراین در ؛ و معنادار وجود دارد

آموزان به احساس تنهایی دانش شناختیروانبهزیستی  افزایش
تدابیری  هاآنکاهش احساس تنهایی  برایتوجه شود و 

ا کرونا باندیشیده شود. براساس نتایج این مطالعه ترس از 
 بنابراین پیشنهاد؛ همراه بود شناختیروانکاهش بهزیستی 

آموزان اطالعات الزم در جهت آشنایی کافی شود به دانشمی
 بیمارگونههای با این بیماری ارائه شود تا از ایجاد ترس

 شناختیروانپیشگیری شود و از این طریق بهزیستی 
ن داد حمایت یابد. نتایج نشاآموزان نیز بهبود میدانش

پیشنهاد ارد. د شناختیرواناجتماعی تأثیر مثبتی بر بهزیستی 
ایجاد حمایت اجتماعی در محیط مدرسه و آموزش شود با می

جستجو و جلب حمایت اجتماعی از طریق آموزش 
از مشکالت سالمت اجتماعی در این گروه سنی  هایمهارت

روان پیشگیری شود. همچنین به مشاوران و متخصصان حوزه 
های آموزشی گردد با برگزاری دورهنوجوان پیشنهاد می

 بکاهند. االمکانیحتمناسب از مشکالت ناشی از دوران کرونا 

 منابع

 تهران:. رشد شناسیروان(. 1396م. )، کچهرین و، .ح، یاحد
 .نحویج
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و  یمواجهه مذهب نی(. رابطه ب1398زه. )، یهاشم و، .ع، یافشار
در سالمندان.  ییبا احساس تنها شناختیروان یستیبهز

 .75-65، (1)5، یریپ شناسیروان

امیدواری و  یرابطه (.1390) ت.، هاشمی و، .ج، یخسروشاه
له مجدر دانشجویان.  شناختیروانبا بهزیستی  آوریتاب

 .53-41، (22)6، و رفتار اندیشه

 .م، بانیخط و، .م، مجرب، .ش، خامنه یبرق، .آ، ییکوال یخدابخش
بهداشت بلوغ به مادران  یآموزش گروه ی(. اثربخش1396)

 جاناتیمادران و کنترل ه یفرزند -بر تعارضات والد
، مجله آموزش و سالمت جامعه. هاآندختران نوجوان 

4(2) ،35-43. 
 تیشناخروانبهزیستی  بینیپیش(. 1397)م. ، یمینی و، .م، سدیدی

ه فصلنامو ناگویی هیجانی.  یابر اساس راهبردهای مقابله
-125، (2)14، شناختیروانعلمی و پژوهشی مطالعات 

141. 

سالمت  یارتقا ی(. راهبردها1400) م.، یمحمد و، .ش، ادیشه
: 19-دیکوو یپاندم یکودکان و نوجوانان در ط یروان

 .152-142، (4) 3، ایدرمجله طب . یتیروا یمرور

(. رابطه حمایت 1395). م، غالمعلی لواسانی ؛ ول، عماد پور
در  شناختیروانشده با بهزیستی اجتماعی ادراک

 .75 -60، (1)20، شناسیروانفصلنامه ، آموزاندانش

نقش  .(1399ع. )، یمهرآباد یفاضل و، .ح، یکارساز، .ع، یمیکر
 یستیدر بهزاضطراب و استرس ، یعالئم افسردگ

. ینید یریگجهت کنندهلینوجوانان اثر تعد شناختیروان
 .65-58، (2) 19، پژوهان یمجله علم

(. رابطه ذهن آگاهی و 1397) س.، اژدری و، .م، محمدخانی
 آوری تحصیلی دربا تاب شناختیروانبهزیستی 

، آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاهدانش
همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه  نیششم

 .تهران، و مشاوره ایران شناسیروان، علوم تربیتی
رابطه اضطراب و  ی(. بررس1394ز. )، اللهینعمت و، .س، موسوی

والدین کودکان  شناختیروانسالمت روانی با بهزیستی 
، ساله در شهرستان کاشان 8-13و کودکان مرزی  عادی

 .مدیریت و علوم اجتماعی یالمللنیبکنفرانس 
 یها(. مؤلفه1398) ا.، یمینع و، .ح، یبجستان یمیسل، .ن، شیمهراند

 یتهسیبر تجارب ز یدختران نوجوان مبتن ییاحساس تنها
 .34-4، (70) 18، مشاوره یهاپژوهشآنان. 

. (1395. )س، ییخدا و، .ل، انیریام، .ح، یاداو، .ف، کوندیردریم
 با نقش یو افسردگ یاجتماع تیحما نیرابطه ب یبررس

 یارفصلنامه پرستسالمندان.  نیدر ب ییاحساس تنها یانجیم
 .75-63، (2) 3، سالمندان

 تیارتباط حما نیی(. تب1395ش. )، یعبدالملک و، .ف، یریصن
 یانجیبا نقش م یزندگ تیفیشده با کادراک یاجتماع

شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. استرس ادراک
 .116-99، (4)27، یکاربرد یشناسجامعه

طلبی و  تأییدی (. بررسی و مقایسه1391ز. )، واحدی هریس
از سوی همساالن با میزان احساس تنهایی در  یطردشدگ

بین دختران نوجوان مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر 
دانشگاه ، کارشناسی ارشد یمنتشرنشده ینامهانیپا. تبریز

، یحضورمهینهای پردیس آموزش، عالمه طباطبایی
 مشاوره.

(. 1399س. )، ایمانی ؛ وب، بهروز، .ص، ایمانی، .س، ویسی
مقیاس کوتاه ترس از ابتال  سنجیروانهای ارزیابی ویژگی

نوین  یهاشرفتیپ(. 19-به بیماری کرونا ویروس )کووید
 .10-1، (42) 5، در علوم رفتاری
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