Health Research Journal, Volume 7, Issue 4, Summer 2022

Original Article

10.52547/hrjbaq.7.4.4

Introduction: Resilience, the ability to overcome adversity, and coping with stressful desires and
experiences are strongly associated with self-efficacy and coronary stress The aim of this study
was to determine the pattern of structural relationships predicting emotional resilience based on
self-compassion with the mediating role of corona stress.
Materials and Methods: The present study was descriptive, based on structural equations
modeling and its statistical population consisted of all students studying at Mohaghegh Ardabili
University in the first semester of 2021. A total of 250 of these individuals were selected by
available sampling method and answered online questionnaires on emotional resilience, selfcompassion and corona stress. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and
structural equations modeling (SEM).
Results: The results showed that emotional resilience was positively correlated with total selfcompassion score (r = 0.52; p <0.001) and negatively correlated with total corona stress score
(r=0.30; p <0.001). Also, corona stress has a negative and significant relationship with total selfcompassion score (r = 0.21; p <0.001). Model fit indices also confirmed the self-compassion
pathway on emotional resilience mediated by coronary stress.
Conclusion: In general, the results showed that self-care is directly and indirectly mediated by
coronary stress in emotional resilience. According to the findings of the present study, by holding
workshops by counselors and psychologists, more attention should be paid to cultivating selfsufficiency and emotional resilience and stress management among students to develop their
psychological well-being.
Keywords: Emotional Resilience, Self-Compassion, Covid-19, Stress, Students.

E

motional resilience is a multidimensional structure that explains why people who face difficult
and stressful situations can act positively. Resilience is defined as the ability to quickly adjust to
negative emotions and overcome difficult situations. One of the variables that seems to be related
to emotional resilience is compassion itself, which is usually defined as self-compassion in challenging
Health Research Journal; Volume 7, Issue 4, pages 322-331

Health Research Journal, Volume 7, Issue 4, Summer 2022

Original Article

situations and can be understood as a complementary process of mindfulness. On the other hand, the
global outbreak of the corona virus, which has been declared an epidemic and public health emergency,
has changed the daily lives of all sections of society. In general, the new coronavirus epidemic has put
significant pressure on individuals, families, and communities through major clinical, social, and
economic constraints. This global phenomenon reflects a unique natural experimental environment in
which large sections of the population are exposed to a wave of stressors such as healthy lifestyle
changes, new financial pressures and instability, increased health risks and reduced social interaction,
and exposure to stress. Excessively encountered. Beyond what already exists in their lives. Therefore,
the present study aimed to investigate the pattern of structural relationships in predicting emotional
resilience based on self-compassion with the mediating role of corona stress.
Materials and Methods
The present study was descriptive, based on structural equations modeling and its statistical population
consisted of all students studying at Mohaghegh Ardabili University in the first semester of 2021. A
total of 250 of these individuals were selected by available sampling method and answered online
questionnaires on emotional resilience, self-compassion and corona stress. The method of data
collection was that according to the coronation status and quarantine conditions and the lack of access
to students in person, questionnaires of emotional resilience, self-efficacy and corona stress online by
placing their links in class groups and channels. Created in the virtual networks of the university
(provided to the subjects from May 10 to September 20), where 250 answers were completed. Data
were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equations modeling (SEM).
Result
A total of 250 students of Mohaghegh Ardabili University with a mean age of 28.39 and a standard
deviation of 5.41 participated in this study. The results showed that emotional resilience was positively
correlated with total self-compassion score (r = 0.52; p <0.001) and negatively correlated with total
corona stress score (r = 0.30; p <0.001). Also, corona stress has a negative and significant relationship
with total self-compassion score (r = 0.21; p <0.001). Model fit indices also confirmed the selfcompassion pathway on emotional resilience mediated by corona stress.
Conclusion
In general, the results showed that self-care is directly and indirectly mediated by corona stress in
emotional resilience. According to the findings of the present study, by holding workshops by
counselors and psychologists, more attention should be paid to cultivating self-sufficiency and
emotional resilience and stress management among students to develop their psychological well-being.
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الگوی روابط ساختاری پیش بینی تابآوری هیجانی بر اساس خودشفقتی با نقش میانجیگری
استرس کووید91-
زهرا اخوی ثمرین ،*1شیرین

احمدی2

 1گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
دریافت1011 /11/7 :

پذیرش1011/3/22 :

انتشار آنالین1011 /6/13 :

چکیده
مقدمه :تابآوری ،توانایی غلبه بر نامالیمات و رویارویی با خواستتتهها و تجربیات استتتر زا ،بهشتتدت با خودشتتفقتی و استتتر
کووید 18-مرتبط است .پژوهش حاضر باهدف تعیین الگوی روابط ساختاری پیشبینی تابآوری هیجانی بر اسا
نقش میانجیگری استر کووید 18-انجام گرفت.

خود شفقتی با

مواد و روشها :این مطالعه تو صیفی به روش مدل یابی معادالت ساختاری بود و جامعه آماری آن مت شکل از کلیه دان شجویان
م شغول به تح صیل در دان شگاه محقق اردبیلی در نیم سال اول  1444بودند .تعداد  254نفر از این افراد به شیوه نمونهگیری در
د ستر انتخاب شده و به صورت آنالین به پر سشنامههای تابآوری هیجانی ،خود شفقتی و ا ستر کرونا پا سخ دادند .دادهها با
استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی  Pearsonو مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشتان داد که تابآوری هیجانی با نمره کل خودشتفقتی (r=4/52؛  )p <4/441ارتباط مثبت و با نمره کل استتر
کرونا (r=4/24؛  )p <4/441ارتباط منفی دارد .همچنین استتتر کرونا با نمره کل خودشتتفقتی (r=4/21؛  )p <4/441ارتباط
منفی و معناداری دارد .شتتاخ های برازش مدل نیز مستتیر خودشتتفقتی بر تابآوری هیجانی با میانجیگری استتتر کووید18-
تأیید کرد.
نتیجه گیری :بهطورکلی نتایج نشتتان داد که خودشتتفقتی بهصتتورت مستتتقیو و غیرمستتتقیو و با میانجیگری استتتر

کرونا در

تابآوری هیجانی نقش دارند .بر اسا یافتههای مطالعه حاضر ،با برگزاری کارگاههای آموزشی توسط مشاوران و روانشناسان باید
توجه بیشتتتری به پرورش خودشتتفقتی و تابآوری هیجانی و مدیریت استتتر در میان دانشتتجویان داده شتتود تا ب زیستتتی
روانشناختی آنها توسعه یابد.
کلمات کلیدی :تابآوری هیجانی ،خودشفقتی ،استر  ،کووید ،18-دانشجویان.
*نویسنده مسئول :زهرا اخوی ثمرین ،استادیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تلفن ،4808254755052 :ایمیلz.akhavi@uma.ac.ir :
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مقدمه
تابآوری هیجانی ( )Emotional resilienceیک ستتاختار دندبعدی
ا ست که تو ضیح میدهد درا افرادی که با شرایط د شوار و پرا ستر
روبرو میشتتتوند میتوانند بهصتتتورت مثبت عمل کنند[ .]1تابآوری
بهعنوان قابلیت تنظیو سریع هیجانات منفی و غلبه بر موقعیت د شوار
تعریفشتتتده استتتت[ .]2مطالعه  Zhangو همکاران نشتتتان داد که
دانشآموزان دبیرستتتانی با تابآوری هیجانی باال ،م ارتهای مدیریت
یادگیری ب تر ،ت عا مل ف عال تر بام طال عه و توا نایی خودتنظیمی
ح یاتیتری در مواج ه با رو یدادهای نامطلوب زندگی داشتتتت ند[.]2
همچنین Tranter ،و همکاران ( )2424دریافتند که تابآوری هیجانی
می توا ند اثرات مضتتتر تجرب یات نامطلوب دوران کودکی را کاهش
دهد[.]4
یکی از متغیرهای که به نظر میرستتتد میتواند با تابآوری هیجانی
ارتباط داشتتته باشتتد خود شتتفقتی ( )Self-compassionاستتت که
معموالً به عنوان شتتتف قت معطوف به خود در مواقع دالش برانگیز
تعریفشده است[ ]5و میتواند بهعنوان یک فرآیند مکمل ذهن آگاهی
مف وم یابد .اگرده شفقت به خود تا حد زیادی یک حالت عاطفی در
نظر گرفتهشتتده استتت اما شتتامل یک فرآیند شتتناختی نیز میباشتتد
(بهعنوانمثال ،م شاهده پری شانی از طریق توجه م ستقیو و آگاهی از
اح سا سات منفی ،اح سا سات و افکار و عدم ق ضاوت در مورد تجارب
درونی فرد[]5؛ بنابراین ،تجربه مشترک انسانی بهعنوان بخشی از خود
شفقتی میتواند تأثیر مثبتی بر سالمت روان داشته باشد؛ از این نظر،
عوامل محافظتی احتمالی میتواند ذهن آگاهی یا خود شفقتی با شد،
زیرا همانطور که در یک بررسی اخیر ذکر شد[ .]7به نظر میرسد که
درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش عالئو اختالل استتتر
پس از سانحه و ذهن آگاهی مؤثر است [ .]0در این راستا ،یک بررسی
دیگر نتایج ام یدوارکنندهای را در رابطه با افزایش خود شتتتفقتی و
کاهش عالئو  PTSDن شان داد که تأثیر قرار گرفتن در معرض ضربه
را کاهش میدهد[ Pérez-Aranda .]8و همکاران در مطالعه خود
گزارش دادند که بین خودشتتتفقتی و تابآوری همبستتتتگی مثبت و
معناداری وجود دارد [ Voon.]14و همکاران نشتتان دادند که شتتفقت
به خود بهطور مثبت با تابآوری و ب زیستتتتی روانشتتتناختی مرتبط
بود[ Kotera .]11و همکاران در مطالعه خود گزارش دادند که شفقت
به خود بهطور مثبت با تابآوری ،م شارکت ،انگیزه درونی و ب زی ستی
ذهنی ارتباط دارد[]12

از طرف دیگر شتتتیوع ج انی ویرو کرونا که بهعنوان یک بی ماری
همهگیر و ا ضطراری ب دا شت عمومی اعالم شده ا ست ،زندگی روزمره
همه اقشتتار جامعه را تغییر داده استتت[.]12این بیماری همهگیر عالوه
بر تأثیر گستتتترده و نامحدود آن بر زندگی روزمره ،افراد را در معرض
ترکیب پیچیدهای از عوامل استتتر زا قرار داده استتت[ .]14در طول
این زمان بسیار پراستر  ،افراد با واقعیت جدیدی مواجه می شوند که
تر از انتشتتار و ستترایت ویرو بر آن حاکو استتت[ .]15همهگیری
ویرو کرونا منجر به استتتر های جستتمی و روانی متعددی شتتده
است[ .]15سطوح بی سابقهای از استر در سطح ج انی پدیدار شده
است که میتوان آن را بهعنوان منشأ فیزیکی و روانی تصور کرد .ازنظر
فیزیکی ،عفونت های حاد و عواقب مزمن میتوانند ستتتطح کورتیزول
انستتتان را افزایش دهند .ازنظر روانشتتتناختی ،عدم اطمینان از نحوه
درمان ،م شکالت تح صیلی ،ا شتغال ،م شارکت اجتماعی ،روابط و سفر
نشتتان میدهد که ویرو کرونا پیامدهای نامطلوبی بر جای گذاشتتته
است که فراتر از استر ناشی از بیماری همهگیر است[ .]17یافتههای
پژوهش  Karataşو همکاران حاکی از آن است که تر از کووید18-
بهطور منفی و معنیدار تابآوری را پیشبینی میکنند[Swami .]10
و همکاران در مطالعه خود نشان داد که خودشفقتی با تر از بیماری
کووید 18-ارتباط دارد[ Gutiérrez-Hernández.]18و همکاران در
مطالعه خود نشتتان دادند که اضتتطراب ،افستتردگی و استتتر کرونا با
خودشفقتی ارتباط دارد[.]24
بتته طورکلی همتته گیری بیمتتاری کرونتتا ویرو جتتدی تد از طریق
محدود یت های عمده بالینی ،اجتماعی و اقتصتتتادی منجر به فشتتتار
قابلتوج ی بر افراد ،خانوادهها و جوامع شده ا ست .این پدیده ج انی
منعکسکننده یک شرایط آزمای شی طبیعی منح صربهفرد ا ست که در
آن بخش زیادی از جمعیت با موجی از عوامل استتتتر زا مانند تغییر
در سبک زندگی سالو ،ف شار مالی جدید و بیثباتی ،افزایش خطرات
سالمتی و کاهش ارتباط اجتماعی ،قرار گرفتن افراد در معرض استر
مفرط مواجه شدهاند .فراتر از آن دیزی که قبالً در زندگی آنها وجود
دارد[ .]21بر این استتا مطالعه حاضتتر باهدف بررستتی الگوی روابط
ساختاری پیشبینی تابآوری هیجانی بر ا سا خود شفقتی با نقش
میانجیگری استر کرونا در قالب تصویر  1انجام گرفت.

تصویر  :1مدل مف ومی پژوهش
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 4/51برای همتتدردی بیش ازحتتد تتتا  4/08برای ذهن آگتتاهی
گزارش شده است[.]25

مواد و روشها
روش مطالعه حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی
به روش م عادالت ستتتتاخ تاری می باشتتتتد که با کد اخالق
 IR.ARUMS.REC.1400.045در کمیته اخالق دانشتتتگاه علوم
پز شکی اردبیل ت صویب شده ا ست .حجو نمونه در پژوهش حا ضر
نیز با در نظر گرفتن احتمال افت نمونه ها 204 ،نفر در نظر گرفته
شتتد که بعد از حذف داده های پرت 254 ،پرستتش نامه وارد تحلیل
آماری شتتتد .روش نمونه گیری مورداستتتتفاده نیز به صتتتورت در
دستتتر بود .روش جمع آوری اطالعات به این صتتورت بود که با
توجه به وضتتعیت کرونا و شتترایط قرنطینه و عدم دستتترستتی به
دان شجویان به صورت ح ضوری ،پر سشنامه های تاب آوری هیجانی،
خودشتتفقتی و استتتر کرونا به صتتورت آنالین از طریق گذاشتتتن
لی نک آن ها در گروه های کالستتتی و کا نال های ای جادشتتتده در
شبکه های مجازی دان شگاه (از تاریخ  24اردیب شت تا  24ش ریور
در اختیار آزمودنی ها قرار داده شد) که  254پاسخنامه تکمیل شد.
پرستتشنامههای تاب آوری هیجانی ،خودشتتفقتی و استتتر کرونا
به صورت خالصه عبارت بودند از:
-1مقیاس تابآوری :ج ت بررسی و مطالعه بر روی تاب آوری ،از
مقیا تاب آوری  Connorدر افراد مختلف ا ستفاده شد[ . ]22این
مقیا دارای  25سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری
در افراد مختلف استتتت .طیف پاستتتخگویی آن از نوع لیکرت 5
درجهای از صفر ( هرگز) تا (4همی شه) میبا شد  .برای به د ست آمده
امتیاز کلی پرستشتنامه ،مجموع امتیازات همه ستؤاالت باهو جمع
می شود  .این امتیاز دامنه ا ی از  4تا  144را خواهد دا شت .هر ده
این امت یاز باالتر باشتتتتد ،ب یانگر میزان تاب آوری بیشتتتتر فرد
پاستتتخ ده نده خوا هد بود و برعکس[ Bigdeli .]22و هم کاران
همستتتانی درونی این مق یا را بر استتتا آلفای  4/84گزارش
کرده اند[ .]22روایی ستتازه این مقیا را بر استتا تحلیل عاملی
تأییدی بین  44تا  82درصتتتد بارگذاری شتتتده که این حاکی از
روایی سازه مطلوب و قابل قبول برای این مقیا است[.]24
-2مقیاس خود شفقتی :این ابزار یک مقیا
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خود گزارشتتی 25

سؤالی ا ست که تو سط  Neffساخته شد[ . ]5این مقیا  5خرده
مقیا م ربانی به خود ( 5آیتو) ،خود داوری ( 5آیتو) ،انستتانیت
مشترک ( 4آیتو) ،انزوا ( 4آیتو) ،ذهن آگاهی ( 4آیتو) و همدردی
بیش ازحد ( 4آیتو) را دربر می گیرد .آزمودنی ها به ستتتؤاالت این
مقیا در یک مقیا لیکرت  5نقطه ای از صتتفر (تقریباً هرگز) تا
د ار (تقریباً همیشتتته) پاستتتخ می دهند .میانگ ین نمرات این 5
مقیا نیز (با احتستتاب نمرات معکو ) نمره کلی خودشتتفقتی را
به دستتت می دهد .پژوهش های مربوط به اعتبار یابی مقدماتی این
مقیا ن شان داده اند همه این  5مقیا همب ستگی درونی باالیی
دارند و تحلیل های عاملی تأییدی نیز نشتتان داده اند که یک عامل
مجزای خودشفقتی این همبستگی درونی را تبیین می نماید .ثبات
درونی این مقیا در تحقیقات گذشتتته  4/82و پایایی باز آزمایی
آن نیز  4/82گزارش شده ا ست[ .]5ضرایب آلفای کرونباخ خرده
مق یا های این مق یا بر روی یک نمو نه ایرانی نیز در دام نه

-3مقیاس استتترس کرونا :این مقیا

به منظور بررستتی میزان

ا ستر افراد تو سط  Salimiو همکاران طراحی شد که دارای 10
سؤال ا ست[ . ]25این مقیا دارای  2زیر مقیا حالت های روانی
استتتر ( 14ستتؤال) ،حالت های جستتمانی استتتر ( 5ستتؤال) و
رفتارهای مرتبط با استر کرونا ( 2سؤال) است .نمره کل استر
کرونا از جمع تمامی ستتتؤاالت به دستتتت می آید و نمرات باالتر به
معنای استتتر بیشتتتر استتت .نمره گذاری این مقیا در طیف
لیکرت  5درجه از هرگز (امتیاز صتتتفرا ،به ندرت (امتیاز  ،)1گاهی
او قات (امت یاز  ، )2اغ لب او قات (امت یاز  )2و همیشتتته (امت یاز )4
ا ست .نتایج حا صل از برر سی روایی و پایایی ا ستر کرونا ن شان
داد که استتتر کرونا از ستته زیر مقیا تشتتکیل شتتده و میزان
ضتتتر یب آل فای کرون باخ زیر مق یا حا لت های روانی استتتتر
کرونا(4/82دارای  14ستتؤال) ،حالت های جستتمانی استتتر کرونا
 ( 4/02دارای  5ستتتؤال) ،رف تار های مرتبط با استتتتر کرو نا
(4/57دارای  2سؤال) و برای استر کرونا  4/81بود .تحلیل عاملی
اکتشتتافی نشتتان داد که عامل نخستتت  22/24درصتتد  ،عامل دوم
 10/55در صد و عامل سوم 8/82در صد از واریانس و هر سه عامل
روی هو رفته  8/54درصتد از واریانس کل استتر کرونا را به خود
اختصتتاد داده اند .نتایج بررستتی روایی همگرایی استتتر کرونا با
مقیا اف سردگی ،ا ضطراب و ا ستر ن شان از روایی منا سب آن
بود[.]25
داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از ابزارهای آمار
تو صیفی دون میانگین و انحراف معیار و از آزمونهای همب ستگی
 Pearsonبا استتتتفاده از نرم افزار  SPSSنستتتخه  25و مدلیابی
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  Lisrelنسخه  0/0تحلیل
شد .سطح معنی داری در آزمونها  4/45در نظر گرفته شد.

یافته ها
تعداد  254نفر از دانشتتجویان دانشتتگاه محقق اردبیلی مشتتغول به
تحصتتتیل با میانگین ستتتنی  20/28و انحراف معیار  5/41در این
پژوهش شرکت داشتند.
نتایج جدول  1نشتتتان می دهد که تاب آوری هیجانی با نمره کل
خودشتتتفقتی (r=4/52؛  )p <4/441و مؤلفه های م ربانی به خود
(r=4/21؛  ،)p <4/441ان سانیت م شترک (r=4/45؛  )p <4/441و
ذهن آگاهی (r=4/22؛  )p <4/441ارتباط مثبت و معناداری دارد
و با مؤلفههای خود داوری ( ،)p >4/441 ; r=-4/20انزوا (-4/21
=r؛  ،)p <4/441همدردی بیش ازحد (r=-4/42؛  )p <4/441و با
نمره کل استتتر کرونا (r=4/24؛  )p <4/441ارتباط منفی دارد.
همچنین استر کرونا با نمره کل خودشفقتی (r=4/21؛ <4/441
 )pو مؤلفههای م ربانی به خود (r=-4/15؛  ،)p <4/45انستتتانیت
مشتتترک (r=4/24؛  )p <4/441و ذهن آگاهی (r=4/14؛ <4/45
 )pارت باط منفی و مع ناداری دارد و با مؤل فه های خود داوری
( )p >4/45 ; r=4/10و انزوا (r=4/24؛  )p <4/441ارتباط مثبت
دارد.
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کرونا و تابآوری هیجانی در دان شجویان دان شگاه محقق اردبیلی در

جدول  :1آمارههای تو صیفی و ماتریس همب ستگی متغیرهای خود شفقتی ،ا ستر
سال )n =254( 1444
متغیرهای پیشبین

()1

خودشفقتی (نمره کل)()1

1

()3

()2

مهربانی به خود ()2

**4/74

1

خود داوری ()3

**4/75

**4/48

1

()5

()0

()6

انسانیت مشترک ()0

**4/74

**4/41

**4/42

1

انزوا ()5

**4/50

**4/42

**4/45

**4/44

1

ذهن آگاهی ()6

**4/55

**4/42

**4/27

**4/22

**4/25

1

()7

()8

همدردی بیشازحد ()7

**4/58

**4/24

**4/44

**4/44

**4/22

**4/45

1

استرس کرونا ()8

**-4/21

*-4/15

*4/10

**-4/24

**4/24

*-4/14

4/42

1

()9

تابآوری هیجانی ()9

**4/52

**4/21

**-4/20

**4/45

**-4/21

**4/22

**-4/42

**-4/24

1

میانگین

82/11

17/27

17/54

14/55

12/54

14/52

14/44

22/42

52/17

انحراف معیار

14/00

2/54

2/84

2/28

2/55

2/42

2/51

12/27

15/57

آزمون همبستگی  *p>4/45 **p<4/41 ،Pearsonبهعنوان سطح معنیدار

جدول  :2شاخ های برازش کلی مدل اصالحشده
شاخص

CMIN/DF

CFI

NNFI

RMSEA

مقدار محاسبهشده

1/02

4/80

4/80

4/457

سطح قابلقبول

1-2

<4/84

<4/84

>4/40

Normed chi -square index; CMIN/DF
Comparative fit index; CFI
Non-Normed Fit Index; NNFI
Root mean squared error of approximation; RMSEA

در پژوهش حاضتتتر ج ت نر مال بودن متغیر ها از آزمون آ ماری
 Kolmogorov-Smirnovا ستفاده گردید که نتایج آن ن شان داد
کتته داده هتتا دارای توزیع نرمتتال بودنتتد ( ) p <4/45و هو خطی
دندگانه بین متغیرها با استتتتفاده از آماره تحمل ( )Toleranceو
عامل تورم واریانس (  )Variance inflation factorموردبررستتی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارزش های تحمل به دست آمده برای
متغیرها باالی  4/14هستتتند و نشتتان دهنده عدم وجود هو خطی
دندگانه بین متغیرها استتت و هو دنین مقدار عامل تورم واریانس
به دستتت آمده برای متغیرها کودک تر از  14بودند که نشتتان دهنده
عدم خطی دندگانه بین متغیرها است[.]27
ج ت تعیین کفایت برازش الگوی پیشن ادی با داده ها شاخ های
کای استتتکوئر به ه نجار شتتتده ( ،)Normed chi-squareنیکوئی
برازش اصتتالح شتتده (  ،)Adjusted ،index; CMIN/DFشتتاخ
برازش مقایستهای (CFI؛  ) Comparative fit indexو ریشته دوم
م یانگین مرب عات خ طای برآورد ( Root Mean Squared Error
 )Of Approximation; RMSEAمورداستتتت فاده قرار گر فت.
م قادیر هر یک از این شتتتاخ ها بین  4و  1قرار دارد و م قادیر
نزدیک و یا بیشتر از  4/84نشا نه مطلوب بودن مدل میباشدCFI .
برای این مدل  4/80بوده که در بازه قا بل قبول قرار میگیرد.
ازآنجاکه ریشتتته دوم میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

برای مدل  4/457به دست آمده است ،از طرفی بازه قابل قبول برای
آن کمتر از  4/40می باشتتد .پس می توان گفت مدل برازش شتتده
مدل مناستتبی استتت .شتتاخ های کای استتکوئر به هنجار شتتده
(  ) CMIN/DFو شتتتاخ برازش م قایستتتهای ( )CFIدر دام نه
موردقبول قرار دارد .جدول 2شتتتاخ های برازش مدل را نشتتتان
میدهد
ت صویر  ،2بارهای ا ستاندارد شده مدل پژوهش را ن شان می دهد .در
این م طال عه ت مام روابط تاب آوری هی جانی و استتتتر کرو نا با
تاب آوری هیجانی دانشجویان معنی دار میباشد (.)P >4/45
با تو جه به تصتتتویر  2و مع ناداری آ ماره  Tمربوط به هر یک از
متغیرهای پژوهش در ستتطح خطای  ،4/45فرضتتیه پژوهش نقش
خودشتتتفقتی بر تاب آوری هیجانی با میانجیگری استتتتر کرونا
تائید می شود.
با توجه به تصویر  2و  2و اطالعات جدول  2ضریب مسیر
خودشفقتی بر تاب آوری هیجانی  ،-4/20خودشفقتی بر استر
کرونا  ، -4/24استر کرونا بر تاب آوری هیجانی  -4/52است.
همچنین با توجه به اطالعات جدول  2میزان ارتباط غیرمستقیو
خودشفقتی بر تاب آوری هیجانی با میانجیگری استر کرونا 4/12
بوده است.
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خودشفقتی با میانجیگری

کرونا

تصویر  :3نتایج تحلیل محاسبه مقدار  Tمدل پیشبینی تابآوری هیجانی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال  1444بر اسا
میانجیگری استر

کرونا
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جدول  :3شتتاخ های برازندگی مدل پیشبینی تابآوری هیجانی دانشتتجویان دانشتتگاه محقق اردبیلی در ستتال  1444بر استتا
میانجیگری استر

کرونا ()n=254

تأثیرات مستقیم
خودشفقتی
خودشفقتی
استر کرونا

ضریب مسیر

مقدار T

مقدار P

نتیجه

-4/20
-4/24
-4/52

-4/74
-2/54
-7/54

4/442
4/442
4/441

تأیید
تأیید
تأیید

مقدار T

نتیجه

2/10

تأیید

تابآوری هیجانی
استر کرونا
تابآوری هیجانی

تأثیرات غیرمستقیم
خودشفقتی

خودشتتفقتی با

ضریب مسیر
استر

کرونا

تابآوری هیجانی

-4/24×-4/52=4/12

بحث

نتیجهگیری

پژوهش حاضتتتر باهدف الگوی روابط ستتتاختاری پیشبینی تابآوری
هیجانی بر اسا خود شفقتی با نقش میانجیگری استر کرونا انجام
گرفت .نتایج روابط ساختاری ن شان داد که ا ستر کرونا بر تابآوری
اثر مستتتتقیو دارد این نتایج با مطالعات  Karataşو همکاران []10
همخوان میبا شد .در تبیین این فرض میتوان گفت که تابآوری پایه
و ا سا سالمت روانی مثبت فرد ا ست تجربیات زندگی میتواند افراد
را در بحرانهای متعدد با سختیهای عمیق روبرو کند .شیوع بیماری
کرونا باعث ایجاد استتتتر و اضتتتطراب در بین افراد شتتتده استتتت و
ت دیدکننده ب زیستتتتی روانی فرد میباشتتتد عبارت دیگر ،افرادی که
توانایی مقاومت در برابر بحرانهای متعدد را دارند ،توانایی ب تری برای
پا سخ به ا ستر و نامالیمات دارند .هنگامیکه دانش جویان بتوانند با
استتتر مقابله کنند یا در برابر استتتر مقاوم بمانند ،این میتواند به
آنها در جلوگیری از مشتتکالت روانی نامطلوب مرتبط با بحران کمک
کند.
نتایج روابط ستتتاختاری نشتتتان داد که خودشتتتفقتی بر تابآوری اثر
مستقیو دارد .این نتایج با مطالعات  Pérez-Arandaو همکاران [،]14
 Voonو همکاران [ ]11هم سو میبا شد .در تبیین این یافته میتوان
گفت افرادی که ن سبت به خود دل سوزتر بودند ،تابآوری بی شتری از
خود نشان میدادند ،درنتیجه در مقای سه باکسانی که از شفقت نسبت
به خود برخوردار نیستتتند ،ب زیستتتی روانشتتناختی خود را افزایش
میدادند .خودشتتفقتی نستتبت به خود فرد را قادر میستتازد در مقابل
مشتتتکالت تاب آور باش؛ بهعبارتدیگر افرادی که نستتتبت به خود
دلستتوزتر هستتتند ،تمایل بیشتتتری به پذیرش مستتلولیت رویدادهای
منفی دارند و کمتر از راهبردهای مقابلهای اجتنابی استفاده میکنند.
درن ایت نتایج روابط ساختاری نشان داد که خودشفقتی با میانجیگری
استر کرونا بر تابآوری اثر غیرمستقیو دارد
این ن تایج با یاف ته های  Gutiérrez-Hernándezو هم کاران []24و
 Swamiو هم کاران []18همخوان می باشتتتد .در تبیین این یاف ته
میتوان اظ ار داشتتتت که هنگامیکه افراد رویدادهای منفی زندگی را
تجربه می کنند ،شتتتفقت به خود ممکن استتتت یک منبع مقابلهای
ارزشمند باشد .افرادی که نسبت به خود دلسوز هستند کمتر احتمال
دارد موقعیت های منفی را فاجعه آمیز تعبیر کنند و یا به دنبال یک
عامل استر زا ددار اضطراب شوند و از تر شکست از انجام وظایف
دالشبرانگیز اجتناب کنند .تحقیقات نشان میدهد که شفقت به خود
میتواند نقش م می درروند مقابله ایفا کند.

مطالعه حاضتتر تأثیر مستتتقیو و غیرمستتتقیو و قوی خودشتتفقتی را با
تابآوری هیجانی با میانجیگری استر کرونا را نشان داد؛ بنابراین ،با
برگزاری کارگاههای آموزشی توسط مشاوران و روانشناسان باید توجه
بیشتری به پرورش خودشفقتی و تابآوری هیجانی و مدیریت استر
در میان دان شجویان داده شود تا ب زی ستی روان شناختی آنها تو سعه
یابد که بهنوبه خود ،زندگی شخصی و حرفهای آنها را پرورش دهد.

تشکر و قدردانی
به این وستتیله از کلیه دانشتتجویان دانشتتگاه محقق اردبیلی به خاطر
همکاری ارزندهشتتتان در اجرای این پژوهش و هودنین از دانشتتتگاه
محقق اردبیلی با بت ح ما یت مالی از این پژوهش ن ا یت قدردانی را
داریو.

مالحظات اخالقی
مقاله م ستخرج از طرح پژوه شی میبا شد که با حمایت مالی معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت که با کد اخالق
 IR.ARUMS.REC.1400.045در کمی ته اخالق دانشتتت گاه علوم
پزشکی اردبیل تصویبشده است.

محدودیتها
از محدودیتهای مطالعه حاضتتر استتتفاده از مقیا خود گزارش دهی
برای جمعآوری دادهها میباشتتد که ممکن استتت تحت تأثیر پاستتخ
مطلوبیت اجتماعی پاسخدهندگان قرار گیرد.

پیشنهادات
در م طال عات آتی ترک یب ابزار های کمی و کیفی برای استتتتخراج و
تجزیهوتحلیل دادهها پیشن اد میشود.

میزان مشارکت نویسندگان
نویسندگان مشارکت یکسانی در مطالعه داشتند.

تضاد منافع
تعارض منافعی بین نویسندگان وجود نداشته است.

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوه شی و فناوری دان شگاه محقق
اردبیلی انجام گرفت.
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