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ضر با هدف پیش هدف: ستحکام روان ییهراس کرونابینی پژوهش حا ساس ا سط یبرا ه بوا

شجو یخودانتقاد شد.  دختر انیدر دان صیفی از  روش پژوهش:انجام  ضر تو پژوهش حا

آزاد واحد تنکابن بود  نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه

گیری در دستترس نفر به روش نمونه 200ن تعداد ها، بر طبق فرمول کوکراکه از میان آن

انتخاب شتتدند. ابرار پژوهشتتی شتتامل مقیاس اضتتطراب بیماری کرونا  لیکور و همکاران 

( و مقیاس ستتتطو  2002، ارله و ستتتویل )کال(، پرستتتشتتتنامه استتتتحکام روانی 1398)

سون و ظروف ) ضریب ه( بود. داده2004خودانتقادی تام ستفاده از آزمون  ستگی ها با ا مب

سله مراتبی همرمانو  سل سیون  سیله نرم رگر و تحلیل قرار  مورد تجریه 23SPSSافرار بو

شان داد  جینتا ها:یافتهگرفت.  ستحکام روانی پیش ن ضطراب کرونکننده معنابینیا ا دار ا

در  یوقتو  بینی کننده معنادار اضتتطراب کرونا استتتخودانتقادی پیش استتت، همینین

وارد  یاواستتطه ریبه  نوان متغ یو اضتتطراب کرونا، خودانتقاد روانیاستتتحکام  نیرابطه ب

صله، توجه به  گیری:نتیجه(. P=01/0د )ابییرابطه کاهش م نیشود، ا ساس نتایج حا برا

شجویان دختر  سطه خودانتقادی در میران تجربه هراس کرونایی در دان ستحکام روانی بوا ا

 نقش بسرایی دارد.
 

 یخودانتقاد ،یاستحکام روان ،ییهراس کرونا ها:دواژهیلک
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 مقدمه

 هایتا بیماری سرماخوردگی از تنفسی هایبا ث  فونت که هستند هااز ویروس بررگی خانوادۀ 1کروناویروس

)سازمان  گذاری شدنام 19-کووید نام به ویروس جدید سرانجام این .شوندسارس می و مرس مانند شدیدتر

 در 19-(. کووید2020زاده، (. این ویروس در شهر ووهان چین گرارش شد )اباچی2020، 2جهانی بهداشت

 یا گونهکه چ نیستند مطمئن افراد که برخیتا جائی یابدمی گسترش راحتیبه جغرافیایی مختلف مناطق

 گذاریانتشار آن، فاصله(. بهترین اقدامات برای جلوگیری از 2020و همکاران،  لو )جرنیگان اندشده آلوده کجا

اجتما ی و قرنطینه معرفی شده است، لذا مردم بسیاری از کشورها مجبور به قرنطینه در خانه و یا در یک 

مرکر هستند.  دم قطعیت میران پیشرفت اپیدمی و مدت زمان آن، با ث افرایش فشار روانی بر  موم مردم 

 به و است مورد کرونا شایع در (. اضطراب2020و ژو، و دلیل بسیاری از مشکالت روانی شده است )هوآنگ 

 از ترس باشد. ویروس این افراد دربارۀ شناختیابهام ایجاد و بودن دلیل ناشناخته به بیشتر رسدمی نظر

است. درباره کرونا  بوده زااضطراب بشر همواره برای دهد ومی کاهش انسان در را ایمنی ناشناخته ها، ادراک

 سیستم تواندمی اضطراب و (. استرس2020کند )بجاما، می تشدید را اضطراب این  لمی کم اطال ات نیر

فام و (. 2020 )لینگ،  کند پذیرترآسیب کرونا ها از جملهبیماری برابر در را هاآن و تضعیف را ایمنی بدن

در  الشود و معمومیگسترش بیماری واگیردار مثل کرونا، با ث اثرات روانشناختی منفی  (2019)همکاران 

ها برای جلوگیری از سرایت بیشتر بیماری رهبران جوامع از قرنطینه محدود یا گسترده استفاده میپاندمی

 .کنند

های روزمره، گیری بیماری کرونا، ترس از بیماری و ترس از مرگ در کنار آشفتگی فعالیتباتوجه به همه

از  یکی تواند حائر اهمیت باشد،خورد با اضطراب کرونا مینگر در برتوجه به متغیرهای روانشناسی مثبت

اقع در و ای یزندگ ماتیفرد در برابر نامال ییراستا مورد توجه قراره گرفته است توانا نیکه در ا ییهاسازه

در نظر گرفتن انسان به  نوان موجودی مختار، ارزشمند،  یاست. منظور از استحکام روان 3یاستحکام روان

ای مقابله یهااز روش ها،تیموقع نیو فشارزاتر طیشرا نیتریدر بحران یحت تواندیکارآمد و توانا است که م

(. در واقع ستحکام 1396 ان،یبا مشکالت استفاده کند )بخش ییارویحل مسائل و رو یو معقوالنه برا یمنطق

باره از باورها در یبیبرای ارتقای سالمت بوده و ترک یاست که به  نوان  امل یتیشخص یژگیو کی یروان

که که فرد  شودیمقاوم ساخته و با ث م یرونیو ب یکه فرد را در برابر فشارهای درون تخود و جهان اس

استحکام افراد با  (.1394 ا،یکیمیو نع یپشت سر بگذارند )رحمت تیرا با موفق ریدآمیسخت و تهد طیشرا

بالد، لیند)توانند محیط را برای داشتن یک رفتار یا  مل معنادار و مناسب درک و کنترل نماید می روانی باال

تواند در کاهش اضطراب مؤثر می استحکام روانیها نشان داده است که پژوهش(. 2016و همکاران،  ساندلین

حفاظت  زای زندگیمت فرد در مقابل شرایط  استرسسال از( و 2011، هاچنسون، سوارت و پوتوریوس)باشد 

 (.2017کند )گرونشتاین و بلومکا، 

مردم  نیرا در ب الاضطراب با و یاز نگران یموج ،19 دیکوو روسیو وعیشهمانطور که پیشتر به آن اشاره شد، 

افراد به همراه داشته  یروان یهابر جنبه یمیمستق یامدهایپ ،یوه بر بعد جسمانالبه وجود آورده است که  

                                                           
1. Coronaviruses 

2. World Health Organization (WHO) 

3. Mental toughness 
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 طیو شرا یدر سبک زندگ ریی، به  لت تغقرنطینه خانگی در دوران(.  2020، و تروکل پیشانافلت، ر)است 

 ،یفردنیب یهایناراحت لیاز قب یتاحتمال بروز مشکال یبهداشت یهادستورالعمل تیر ااز  یسخت ناش

، کمبل)وجود دارد  1و خودانتقادی خانواده یا ضا نیب یگرفتن فرزندان، پرخاشگر دهیناد ،یخانوادگ خشونت

زا و تضتعیف کننتده ختود به  نوان شکلی از آزار و اذیت درونتی استت کته استترس(. خودانتقادی 2020

  نوان به (. خودانتقادی2021گیری بیماری کرونا نقش دارد )کارواهلو، که در تجربه اضطراب همه باشدمی

 است )یانکوآ، شده تعریف خویش از خود و زیر سؤال بردن  ملکرد باال انتظارات داشتن برای فرد گرایش

معیارهای  و بداند ناقص را خود که فرد  ملکرد شودموجب می (. خودانتقادی2015زیونک،  بن و بودنرب

 اجتما ی هایشبکه از او در نهایت به دوری کردن که ایگونه به کند؛ تعریف خود برای دستیابی غیرقابل

در  19ر حال حاضر با توجه به پاندمی بیماری کووید (. د2015شود )جیمر، ورپالنکن و ریمر، می منجر

، و  اهمیت تجربه اضطراب خصوصاین در  ییهاینگراندانشحویان،  هایفعالیت جهان و تأثیرپذیر بودن

در  یواسطه خودانتقاده ب یوانبراساس استحکام ر ییهراس کرونا بینیپیشکرونایی، پژوهش حاضر با هدف 

 زیر پاسخ داده شد: هایفرضیهان انجام شد؛ از این رو به دختر

 بین هراس کرونا و خودانتقادی با استحکام روانی رابطه معناداری وجود دارد. .1

 باشد.بینی هراس کرونا میای خودانتقادی قادر به پیشاستحکام روانی با نقش واسطه .2
 

 پژوهش روش

 انیجودر دانش یبواسطه خودانتقاد یبراساس استحکام روان ییهراس کرونا بینیپیش با هدف پژوهش حاضر

ها، آزاد واحد تنکابن بود که از میان آن انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه دختر

گیری در دسترس انتخاب شدند. ابرار پژوهشی شامل نفر به روش نمونه 200بر طبق فرمول کوکران تعداد 

، ارله و سویل کالروانی  (، پرسشنامه استحکام1398پور و همکاران )مقیاس اضطراب بیماری کرونا  لی

ها با استفاده از آزمون ضریب داده ( بود.2004( و مقیاس سطو  خودانتقادی تامسون و ظروف )2002)

 و تحلیل قرار گرفت. مورد تجریه 23SPSSافرار همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش همرمان بوسیله نرم

 

 ابزار پژوهش

این ابرار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس  .2(CDAS. مقیاس اضطراب بیماری کرونا )1

( در کشور ایران تهیه و ا تباریابی شده است. نسخۀ نهایی 1398کرونا توسط  لیکور و همکاران در سال )

شود؛ گذاری میای لیکرت نمرهدرجه 4مؤلفه ) امل( است. این ابرار در طیف  2گویه و  18این ابرار دارای 

( و برای α=861/0(،  امل دوم )α=879/0ر با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای  امل اول )پایایی این ابرا

ز نامه ادست آمد. جهت بررسی روایی وابسته همبستگی به مالک این پرسش( بهα=919/0نامه )کل پرسش

اضطراب کرونا  نامۀاستفاده شد که نتایج نشان داد پرسش GHQ-28نامه همبسته کردن این ابرار با پرسش

های جسمانی، اختالل در کارکرد اجتما ی و و مؤلفۀ اضطراب، نشانه GHQ-28نامۀ با نمرۀ کل پرسش

                                                           
1. self-criticism 

2. Corona Disease Anxiety Scale 
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است و کلیۀ این ضرایب در سطح  269/0و  333/0، 418/0، 507/0، 483/0افسردگی به ترتیب برابر با 

 (. 1398پور و همکاران، معنادار بود ) لی 01/0

 اسیمق نیساخته شد. ا( 2002در سال ) 2، ارله و سویلکالتوسط که  .1رواني . پرسشنامه استحکام2

سؤال(، بعد کنترل که  8پرسشنامه  بارتند از: چالش ) نیاست. ابعاد ا اسیخرده مق 6سؤال و  48 یدارا

سؤال( و بعد ا تماد که شامل؛ ا تماد  11سؤال(، تعهد ) 7) یسؤال(، کنترل زندگ 7) یجانیشامل؛ کنترل ه

 هاییژگیو یبرای بررس ارییبس مطالعات .سؤال( 6) یفردنیسؤال( و ا تماد ب 9خود ) یهاییبه توانا

نفر انجام  8207ای را بر روی ( مطالعه2012پرسشنامه انجام گرفته است. پری و همکاران ) نیا یروانسنج

 اسیکرونباخ کل مق یآلفا گریای دپرسشنامه را مناسب گرارش دادند. در مطالعه نیا ییایو پا ییدادند و روا

در سال  رین گریمطالعه د کی(. در 2009بدست آمد )شرد و همکاران،  90/0باز آزمون آن ییایو پا 0/87

تا  60/0بل قبول از کرونباخ قا یپرسشنامه دارای آلفا نیا رمقاسیکه پنج ز افتندیلوی و همکاران در 2012

 نیا ییایو پا ییقبول بود. روا رقابلیو غ 51/0کرونباخ  یدارای آلفا یجانیهستند اما مولفه کنترل ه 80/0

 نیا ییای( پا1393) یحسنپورک، و وا ظاند. در مطالعه افسانهقرار گرفته دییمورد تأ رین رانیپرسشنامه در ا

  گرارش شد. 93/0کرونباخ کل  یپرسشنامه با آلفا

( طراحی شد که این مقیاس 2004در سال ) 4توسط تامسون و ظروف .3. مقیاس سطوح خودانتقادی3

گویه( را مورد سنجش  10گویه( و خودانتقادی درونی ) 12ای )گویه دارد و دو مؤلفه خودانتقادی مقایسه 22

 6)به شدت مخالفم( تا  0از دامنه شود گذاری میرهای نمدرجه 7دهد. این مقیاس در طیف لیکرت قرار می

باشد. نمرات باالتر در این مقیاس نشان می 132تا  22دامنه نمرات از . شودگیری می)به شدت موافقم( اندازه

به صورت معکوس  21و  20، 16، 12، 11، 8، 6های و گویه باشددهنده سطح باالتر خودانتقادی در فرد می

ای ( بر روی نمونه2004شوند. روایی پایایی مقیاس سطو  خودانتقادی را تامسون و ظروف )گذاری مینمره

-اند. به این منظور تحلیل  وامل مقیاس گویای دو  امل خودانتقادی مقایسهدانشجو ارزیابی کرده 144شامل 

ای هپرسشنامه ویژگیها با خرده مقیاس روان نژندی ای و خودانتقادی درونی بود. همینین بین خرده مقیاس

داری وجود داشت. در ایران روایی و پایایی مقیاس سطو  خودانتقادی در پژوهش شخصیتی رابطه معنی

ای و مقایسه 87/0( با روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودانتقادی درونی 1385موسوی و قربانی )

های پرسشنامه ادی با خرده مقیاسهای مقیاس خودانتقبدست آمد. همینین رابطه بین مؤلفه 55/0

 (.1395دار بود )شریعتی و همکاران، مشکالت بین شخصی، مثبت و معنی

 یهاتیو انتخاب حجم نمونه، به  لت محدود یاطال ات مربوط به جامعه آمار یپس از بررس روش اجرا.

 یتنترنیپژوهش به صورت ا یهاپرسشنامه ،یبهداشت یهاپروتکل تیو ر ا روسیکرونا و یماریاز ب یناش

ات مالحظ تیگرفت. جهت ر ا رارق یگروه مورد بررس اریدر اخت نیپرسشنامه به صورت آنال نکیو ل یطراح

 یهاداده لیجهت تحل. دیارائه نگرد ،شدیم کنندگانشرکتکه منجر به شناخت  یاطال ات گونهچیه یاخالق

                                                           
1. Mental toughness Questionnaire (SMTQ) 

2. Clough, Earle, Sewell 

3. Levels of Self Criticism Scale (LOSC) 

4. Thampson, Zuroff 
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درنظر گرفته  05/0 یاستفاده شد. سطح معنادار رهیو تک متغ رهیچندمتغ انسیوار لیپژوهش از آزمون تحل

 استفاده شد. 26نسخه  SPSS یافرار آماراز نرم ریها نداده لیشد. جهت تحل

 

 اهیافته

انجام شد. میانگین و انحراف معیار  تنکابن واحد آزاد دانشگاه دختر دانشجوی 200این مطالعه با مشارکت 

درصد دانشجوی کارشناسی،  5/30درصد دانشجوی کاردانی،   9(بود. 03/9) 85/31سنی شرکت کنندگان 

درصد شرکت کنندگان مجرد و  5/64درصد دانشجوی دکتری بودند.  20درصد کارشناسی ارشد و  5/40

 درصد متاهل بودند.  5/35

 

 یار متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف مع .1جدول 
انحراف  میانگین متغیر

 معیار

ضریب  کشیدگی چولگی

 تحمل

 تورم  امل

 واریانس

دوربین 

 واتسون

  مالک مالک -624/0 411/0 44/8 58/34 اضطراب کرونا

 633/1 093/1 915/0 -098/0 -297/0 64/22 30/126 استحکام روانی 

  093/1 915/0 -118/0 449/0 43/18 95/76 خودانتقادی

 

 ابی مفروضهارزی منظور به و چولگی و کشیدگی مقادیر متغیر تک توزیع بودن نرمال مفروضه بررسی منظور به

بررسی داده های  .گرفت قرار بررسی مورد 2( و ضریب تحملVIF) 1 امل تورم واریانس بودن همخطی

قرار  ±2های چولگی و کشیدگی آماری متغیرهای پژوهش حاضر بین پژوهش حاضر نشان داد که ارزش

اند. همینین با توجه به ارزش  امل تورم ها به صورت مطلوب توزیع شدهدارد، بنابراین از این نظر داده

است. در متغیرهای پژوهش رخ نداده است؛ همخطی 10/0و ضریب تحمل باالتر از  10واریانس که کمتر از 

 -به منظور بررسی استقالل مشاهدات )استقالل مقادیر باقی مانده یا خطاها( از یکدیگر از آزمون دوربین

 شد که حاکی از ر ایت شدن مفروضه استقالل خطاهاست.استفاده ( 713/1)واتسون 

 

 همبستگي بین متغیرهای پژوهش .2جدول

 3 2 1 متغیر

   1 کرونااضطراب 

 1 -574/0** استحکام روانی 
 

 1 -291/0** 377/0** خودانتقادی

*p< 05/0 , **p< 01/0  

 

                                                           
1. variance inflation factor 

2. tolerance 
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درصد معنادار  01/0( منفی و در سطح r=-574/0ها نشان داد رابطه اضطراب کرونا با  استحکام روانی  )یافته

 درصد معنادار است. 01/0( مثبت و در سطح r=377/0) با خودانتقادی کرونا است. همبستگی اضطراب

در ادامه برای بررسی نقش واسطه ای خودانتقادی در رابطه بین  استحکام روانی و اضطراب کرونا به شیوه 

( از اجرای مرحله به مرحله تحلیل رگرسیون )رگرسیون سلسله مراتبی همرمان( 1986) 1بارون و کنی

 ارائه شده است.  3استفاده شد که نتایج آن در جدول 

به شر  زیر  (1986) روش چهار گامی توصیه شده توسط بارون و کنیهای پژوهش حاضر بر اساس یافته

کننده اضطراب کرونا وارد معادله رگرسیون شد بینی نوان پیشدست آمد: در گام اول،  استحکام روانی بهبه

که  استحکام روانی  گر این بود( نشانβ=-574/0و P<001/0آمده )دستدار بودن ضریب بتای بهکه معنا

ای بودن برقرار است. در گام دوم، نقش  دار اضطراب کرونا است. لذا شرط اولیه واسطهکننده معنابینیپیش

آمده تدسدار بودن ضریب بتای بهبینی خودانتقادی بررسی شد. با توجه به معنااستحکام روانی در پیش

(001/0>P  291/0و-=βمی )ای بودن نیر برقرار است. شرط سوم این دوم واسطه توان نتیجه گرفت مالک

. نتایج بدست آمده نشان می دهد خودانتقادی پیش بینی میانجی با مالک همبستگی داشته باشداست که 

(. در گام چهارم،  استحکام روانی و خودانتقادی β=377/0و P<001/0کننده معنادار اضطراب کرونا است )

های اضطراب کرونا، وارد معادله رگرسیون شدند. بر پایه پیشنهاد بارون و کنی کنندهبینی نوان پیشبه

بین اولیه به سمت صفر حرکت کند ای به معادله، ضریب متغیر پیشچه با ورود متغیر واسطه(، چنان1986)

د ای متغیر مرتبه جدیشود، به  بارت دیگر کاهش بتا بیانگر نقش واسطهگری احراز مییا کاهش یابد واسطه

در ارتباط بین متغیر مرتبه قبل و متغیر مالک است. نتایج نشان داد وقتی در رابطه بین  استحکام روانی و 

 P<001/0) داضطراب کرونا، خودانتقادی به  نوان متغیر واسطه ای وارد شود، این رابطه کاهش می یاب

، نقش واسطه ای جرئی خودانتقادی در رابطه بین  استحکام 3(.بر اساس نتایج جدول شماره β=-507/0و

 شود.کرونا تایید می اضطراب و روانی

 

 نتایج تحلیل رگرسیون واسطه ای خودانتقادی در رابطه بین  استحکام رواني و اضطراب کرونا .3جدول 

متغیر پیش  گام

 بین

ضریب  R 2R F متغیر مالک
b 

SE  ضریب
β 

T  سطح

 معناداری

 001/0 -86/9 -57/0 02/0 -21/0 39/97 33/0 57/0 اضطراب کرونا استحکام روانی  1

 001/0 -28/4 -29/0 05/0 -23/0 37/18 08/0 29/0 خودانتقادی استحکام روانی  2

 001/0 73/5 37/0 03/0 17/0 82/32 14/0 37/0 اضطراب کرونا خودانتقادی 3

 001/0 -63/8 -50/0 02/0 -18/0 81/59 37/0 61/0 اضطراب کرونا استحکام روانی  4

 001/0 90/3 22/0 02/0 10/0 خودانتقادی

 

                                                           
1. Baron & Kenny 



  182 |                                     (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

استفاده شد. نتایج  1 الوه، به منظور برآورد اندازه و معنی داری این اثر غیر مستقیم، از آزمون سوبله ب

رونا ک اضطراب و استحکام روانی  بین رابطه در ای خودانتقادیآزمون سوبل نیر تایید کننده نقش واسطه

(001/0>P 432/3و=t .بود ) 
 

 گیریبحث و نتیجه

بینی شپی یپژوهش حاضر با هدف بررس نیبنابرا دارد، ژهیبه توجه و ازین ان،یدانشجو یت روانشناختالمشک

 ان داد نش جینتاانجام شد.  دختر انیدر دانشجو یبواسطه خودانتقاد یبراساس استحکام روان ییکروناهراس 

ده معنادار بینی کننخودانتقادی پیش ، همینیندار اضطراب کرونا استکننده معنابینیاستحکام روانی پیش

 ریبه  نوان متغ یودانتقادو اضطراب کرونا، خ روانیاستحکام  نیدر رابطه ب یوقتو  اضطراب کرونا است

های رسد که کرونا و قرنطینه تاحدی روی کارکردنظر میبهد. ابییرابطه کاهش م نیوارد شود، ا یاواسطه

تحکام اسا ب ییاثرات منفی داشته که دور از انتظار نیست. نتایج پژوهش نشان داد بین هراس کرونافردی، 

آمده از این  دست دار وجود دارد. نتایج بهنظر آماری معنی ازدانشجویان دختر در ی خودانتقاد و یروان

(، 2021(، گومر )2021(، کاروالهو )1400(، آریاپوران و موسوی )1400زاده )دیلمقانی هایپژوهش با یافته

 . همسویی داشت(، 2020(، فورس و استاماتیس )2020(، واهیونی و همکاران )2021دورویلی و همکاران )

چالشی است که  استحکام روانیذهن و فکر همه مردم به نو ی با کرونا پیوند خورده است،  در روزهایی که

روانشناختی برخوردار بودند، خطر  یی استحکام روانالفرادی که از میران باافراد با آن روبه رو هستند. 

از آنجا که  (.2019پودلتاندوکار و همکاران، )توجهی کاهش پیدا کرده بود  طور قابلاضطراب در آنها به

و ظرفیت مثبت برای  (2018پنکاکدی و لیمنیرانکول، )توانایی مقاومت در برابر تغییرات  یاستحکام روان

سوالنو، )است؛ از  وامل اساسی در کنار آمدن با بیماری است ( 2014اخته و همکاران، )سازگاری با استرس 

 (. 2016سیلوا و همکاران، -دا

های اصلی آن کند که مؤلفهدر کاهش اضطراب به این نحو  مل می آوریمانند تابی مکانیرم استحکام روان

 تانفس، شایستگی شخصی، ا تماد به غرایر، پذیرش مثبت تغییر، کنترل و تأثیرات معنویمانند ا تمادبه

وود، )د دهمثابه یک حائل  مل کرده و اجازه بروز اضطراب را نمی زا بههنگام قرار گرفتن در شرایط استرس

یی برخوردار هستند؛ در زمان مواجهه با حادترین و البا یدانشجویانی که از ویژگی استحکام روان(. 2019

آمده در طی اپیدمی کروناویروس که ممکن است افراد در زاترین شرایط از جمله شرایط مشابه پیشاسترس

یی که دارد در پذیری باالشوند، به دلیل انعطاف الهر لحظه خود یا خانواده و دوستانش به این ویروس مبت

 .ت روانشناختی از جمله اضطراب و افسردگی نشودالچنین شرایطی تاب آورد و دچار مشک

. هرکسی یکسری نقایصی در ر با خود استگدهنده رفتار خصمانه پرتوق و انتقادنشان خودانتقادی از طرفی،

تری داشته تر و کاملها، دیده گستردهاشی از نقایص یا چالشزندگی خود دارد و به جای احساس انروای ن

ازحد از  های انتقادی بیشو سخت خود و همینین خودارزیابی مبه بررسی مداو رگافراد خود انتقادباشند. 

های منفی به خود دارند و واکنش هاتباتدر مورد اش مهای ماداوپردازند. آنها دلواپسیخود می ناتوانی

خود انتقادی )ران گمنفی به خود در مقایسه با دی گرشآنها ن .دهندشده نشان می ادراک هایکستش

                                                           
1. Sobel test 
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خود انتقادی درونی )ری منفی به خود در مقایسه با استانداردهای درونی گهمینین ن  دارند أی(مقایسه

ای بین استحکام روانی و تجربه هراس نقش واسطه خود انتقادیشود ، همین امر موجب میدارند (شده

وامل  کرونا، هدف قراردادن  یماریب وعیش الیلذا با توجه به سطح باکرونایی در دانشجویان داشته باشد؛ 

 ریپژوهش ن نی. احائر اهمیت است وعیدر دوران ش انیدر کاهش اضطراب کرونا دانشجو ی موثرروانشناخت

با در نظرگرفتن این مورد که این مطالعه  نکهیمواجه بود از جمله ا ییهاتیحدودها با مپژوهش ریمانند سا

های سنی دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. استفاده از ابرار شد تعمیم نتایج آن به گروه در دانشجویان انجام

ود گرارشی پرسشنامه نیر از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود، چرا که احتمال سوگیری در ابرارهای خ

های شود در طر های نهایی این مطالعه، پیشنهاد میهای یاد شده و یافتهتبع محدودیتوجود دارد. به

های منظور روشن شدن ارتباط بین این متغیرها در جوامع آماری و گروهپژوهشی آینده، تحقیقات دیگری به

 شود. تر سنی دیگر انجام شود تا ارتباط متغیرهای مطالعه شده روشن

 

 موازین اخالقي

چنین به افراد کنندگان ر ایت شده است؛ هممالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت

 درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.

 

 یسپاسگزار

 .شودمیاز همه افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی  لهیوسنیبد

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 منابع

: نقش یبدنساز ۀکرونا در ورزشکاران رشت یماری(. اضطراب ب1400. )الهلیویدس ی،موسو، سعید.، و اپورانیآر

  67-58(: 3)11، یورزش یمطالعات روانشناس. یو استحکام روان یورزش یآگاهذهن

 یشناسفصلنامه روانکاهش آن.  یآموزش یهاوهیبحران کرونا و ش یشناخت(. ابعاد روان1399) ، فرید.احمدراد
 . 54-27 :(55)16، یتیترب

ورزشکار و  انیدر دانشجو یجانیو هوش ه یاستحکام روان ،یرابطه اضطراب رقابت(. 1396بخشیان، حمید. )
 .ریدانشگاه تبرکارشناسی ارشد روانشناسی،  .رورزشکاریغ

 انیدانشجو نیآن ب سهیو مقا یجانیبا هوش ه ی(. ارتباط استحکام روان1394) لیحه.م ا،یکیمعین روغ.، وف ،یرحمت

 .141-148(: 22)11 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریمجله پژوهش در مد. رورزشکاریورزشکار و غ

اثربخشی درمان (. 1395شریعتی، مریم.، حمید، نجمه.، هاشمی، اسما یل.، بشیلده، کیومرث.، و مر شی،  لی. )

 ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خودانتقادی دانشجویان دختر

17 (1 :)50-43. 
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 اسیمق یمقدمات یابیا تبار. (1398.) ، حسن بداله زاده وهرا.، ز ،کوری ل بوالفضل.،ا ی،قدم حمد.،ا ،پور ی ل   

-163(:32)8.سالمت یروانشناس یپژوهش -یفصلنامه  لم. یرانی( در نمونه اCDASکرونا ) یماریاضطراب ب

175 

براساس حس  انیمدل اضطراب کرونا در دانشجو نی(. تدو1399. )غمهن ی،تراب تینه.، وم ی، باد اناز.،س ی،نی 

 (:43)11 ،یفرهنگ مشاوره و روان درمانادراک شده.  یاجتما  تیحما یانجی: نقش میانسجام و تاب آور

1-32 . 

مطالعات خودشناسی، خودانتقادی و ستالمت روان. (. 1385. )یماقربانی، ن شرف السادات.، وموسوی، ا
 .75-91(:4-3)2، روانشناختی
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Abstract  

Aim: This study aimed to predict Coronavirus anxiety based on the mental 

strength with the mediating role of self-criticism among girl university 

students. Methods: The present study was descriptive and correlational, and 

the statistical population included all female students of Tonekabon Azad 

University. And according to Cochran's formula, 200 people among this 

population were selected by the convenience sampling method. The research 

instruments included Alipour et al.'s Corona Anxiety Scale (2015), Kola, Erle, 

and Seville's (2002) Psychological Strength Questionnaire, and the Thompson 

and Zorof (2004) scale for self-critical levels. The data were analyzed using a 

correlation coefficient test and simultaneous hierarchical regression by SPSS23 

software. Results: The results indicated that mental strength was a significant 

predictor of Coronavirus anxiety (P = 0.01), and self-criticism was a significant 

predictor of Coronavirus anxiety. Also, when self-criticism is presented as a 

mediating variable in the relationship between psychological strength and 

Coronavirus anxiety, this relationship decreases (P = 0.01). Conclusion: 

According to the results, paying attention to mental strength by using self-

criticism plays a significant role in the level of experiencing Coronavirus 

anxiety among female students. 
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