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   چکیده
 میان رابطۀ در کرونا استرس ايواسطه نقش ینتعی پژوهش، این هدف

 از همبستگی پژوهش، روش بود. تحصیلی درگیري با تنهایی احساس
 تمامی شامل پژوهش این جامعۀ بود. ساختاري معادالت سازيمدل نوع

- 401 تحصیلی سال در لرستان دانشگاه کارشناسی دوره دانشجویان
 برابر کالین سرانگشتی قاعده اساس بر آماري نمونه حجم بود. 1400
 نامهپرسش با و دسترس در گیرينمونه روش به که شد تعیین نفر 240
 نامهپرسش پژوهش این در استفاده مورد ابزارهاي شد. انجام آنالین
 کرونا استرس مقیاس ،)UCLA( کالیفرنیا دانشگاه تنهایی احساس

)CSS-18( تسینگ و ریو تحصیلی درگیري مقیاس و )AES( .بود 
 از استفاده با ساختاري معادالت سازيمدل روش به هاتحلیل
 افزارنرم و -22SPSS اجتماعی علوم براي آماري بسته افزارهاينرم

 بر تنهایی احساس که داد نشان نتایج شد. انجام -AMOS 24 آموس
 تأثیر کرونا استرس واسطۀ به اما مستقیم تأثیر تحصیلی درگیري

 درگیري افزایش براي است الزم نتایج به جهتو با دارد. غیرمستقیم
 برگزاري اي،مداخله هايبرنامه عالی آموزش محیط در تحصیلی
 راستاي در عوامل این کاهش براي دادن مشاوره و آموزشی هايکارگاه
  گیرد. صورت اقداماتی دانشجویان تحصیلی درگیري افزایش

  
  کلیدي هايواژه

  تحصیلی ريدرگی کرونا، استرس تنهایی، احساس
 
 
 
 
 

Abstract  
The purpose of this study was to determine the medi-
ating role of corona stress in the relationship between 
loneliness with academic engagement. The research 
method was correlation of the type structural equation 
modeling. The population of this study included all 
undergraduate students of Lorestan University in the 
academic year 2021-2022.The statistical sample size 
was determined based on Klein's thumb rule equal to 
240 people which was done by available sampling 
method and online questionnaire. The instruments 
used in this study were University of California Los 
Angeles Loneliness Scale (UCLA), Corona Stress 
Scale (CSS) and Academic Engagement Scale (AES). 
Data analysis was performed using structural equa-
tion modeling statistical method and by the SPSS-22, 
and AMOS-24 software. The results showed that 
loneliness has a direct relationship on the academic 
engagement and an indirect effect on the academic 
engagement due to corona stress. Due to the results, 
authorities are required to increase academic en-
gagement in higher education by planning interven-
ing programs, holding workshops and presenting 
counseling to reduce these factors in order to increas-
ing students' academic engagement. 
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 مقدمه
 آموزاندانش جانبههمه ارتقاء و رشد آموزشی نظام هر هدف
 است هیجانی و عاطفی شناختی، هايزمینه در دانشجویان و
 و مرز هر سازانآینده عنوانبه دانشجویان و آموزاندانش و

 زیادي عوامل شوند.می محسوب جامعه از مهمی قشر بوم
 تأثیر دانشجویان و وزانآمدانش جانبههمه ترقی و رشد در
 این با ).1397 خمسی،رمضانی و نقش (وکیلی، گذاردمی
 عملکرد سطح ارتقاء در تواندمی که عواملی از یکی حال

 متغیر کند، ایفا مؤثري بسیار نقش دانشجویان تحصیلی
 نژاد،(بایرام است آموزشی هايفعالیت در 1تحصیلی درگیري

 ،2رن و ژون ژانگ، ؛9913 اکبري، و احمدیان یاراحمدي،
 بار اولین براي که است ايسازه تحصیلی درگیري ).2018
 گردید مطرح تحصیلی شکست و افت تبیین و درك جهت
 به و )2020 ،3ریتچود و اُپررا گلدن، گریفین، کوپر، (متزگر،
 حوزه در گرایانهاصالح هايتالش براي اساسی و پایه عنوان
 ).2018 ،4کینگ و (داتو فتگر قرار مدنظر تربیت و تعلیم

 گذاريسرمایه از است عبارت تحصیلی درگیري
 و فهمیدن یادگیري، براي مستقیم تالش و شناختیروان
 فعالیت واقع در که چیزهایی یا و هامهارت دانش، در تسلط

 سالتر، (الوسون، گیردمی صورت آنها ارتقاي براي تحصیلی
 است داده اننش هاپژوهش ).2019 ،5کیتسون و هوگیس

 مسائل درگیر بیشترهرچه را دانشجویان بتوان اگر که
 موفقیت به توانمی بیشتر کرد، یادگیري تکالیف و تحصیلی
 و ریمپیال کینن،مینک (لیندفورس، بود امیدوار آنان علمی

  ).2018 ،6هوتوالینین
 رفتاري، درگیري ابعاد دربرگیرنده تحصیلی درگیري

 مؤلفه است. شناختی درگیري و هیجانی یا عاطفی درگیري
 و تالش نظیر تحصیلی مشاهده قابل رفتارهاي به رفتاري
 اشاره تکلیف انجام حین در مشکل با مواجهه هنگام پایداري
 هیجانی یا عاطفی مؤلفه ).2020 ،7لی و چن (لی، دارد
 مطالب به نسبت منفی و مثبت عواطف و درونی منديعالقه

                                                
1. Academic Engagment 
2. Zhang, Qin & Ren 
3. Metzger, Cooper, Griffin, Golden, Opara & Ritch-

wood 
4. Datu & King 
5. Lawson, Salter, Hughes & Kitson 
6. Lindfors, Minkkinen, Rimpelä & Hotulainen 
7. Li, Chen & Li 

 تارتاري، ساالندرا، من،(پرک است تحصیلی تکالیف و
 انواع به شناختی بعد و )2021 ،8هوگیس و کلويمک

 فرایندهاي همچون یادگیري براي پردازشی فرایندهاي
 برگ،دنون (گریمن، دارد اشاره فراشناختی و شناختی
 10تسنگ و ریو ).2018 ،9دیجکسترا و وینسترا ساتگلیچ،

 بعد ريرفتا و عاطفی شناختی، ابعاد بر عالوه )2011(
 آن، از مراد که کردند مطرح عاملیت عنوان تحت دیگري
 که است آموزشی جریان در آموزدانش سازندة مشارکت
 اگر که اندداده نشان متعدد هايپژوهش کند.می دریافت
 و تحصیلی مسائل درگیر بیشتر هرچه را آموزاندانش بتوان

 لیتحصی موفقیت به توانمی بیشتر کرد، یادگیري تکالیف
 و لورنس ساالنووا، هالتی،-(کارمونو بود امیدوار آنان

 ).2022 ،12آندرو و مورگویی سرانو، ؛2021 ،11شوفلی
 مختلف عوامل تأثیر از حاکی هاپژوهش راستا، راین در

 این از یکی که است دانشجویان تحصیلی درگیري سطوح بر
 و گروتی روسو، مالیا، (بیاسی، است 13تنهایی احساس عوامل
 غالباً  که است ايپدیده تنهایی احساس ).2018 ،14النیویو

 مشکالت با معموالً و افتدمی اتفاق جاییجابه با همراه
 به مربوط مشکالت و جدید محیط با تطبیق به مربوط
 هاينگرانی نتیجه در و بوده همراه روانی و جسمی سالمت
 و اسچوت (استروب، است آورده بار به را بسیاري بالینی

 تنهایی احساس ،16والتون و تاربر اعتقاد به ).2016 ،15اوتان
 که است شده تعریف آزاردهنده و دائمی تفکري عنوان به

 اختالل به منجر و بوده، والدین و خانه به دلبستگی از ناشی
 و (سان گرددمی روزمره هايفعالیت از بسیاري در عملکرد
 اساحس شیوع کشور از خارج مطالعات ).2016 ،17هاجدورن
 اندکرده ذکر درصد 94 اول، سال شجویاندان در را تنهایی

 مطالعات در ).2017 ،18گروس و وي دیویس، (انگلیش،

                                                
8. Perkmann, Salandra, Tartari, Mckelvey & Hughes 
9 . Gremmen, Van Den Berg, Steglich, Veenstra & 

Dijkstra 
10. Reeve & Tseng 
11. Carmona-Halty, Salanova, Lorens. & Schaufeli 
12. Serrano, Murgui & Andreu 
13. Loneliness  
14. Biasi, Mallia, Russo, Cerutti & Violani 
15. Stroebe, Schut & Nauta 
16. Thurber & Walton 
17. Sun & Hagedorn 
18. English, Davis, Wei & Gross 
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 و شده محدودي توجه تنهایی احساس شیوع به داخلی
 دانشگاه غیرایرانی دانشجویان در که پژوهشی جدیدترین

 طور این است، گرفته انجام (ره) خمینی امام المللیبین
 تنهایی احساس دانشجویان، از درصد 12/9 که ددا نشان
 درصد 22/4 و متوسط تنهایی احساس درصد 64/7 ضعیف،
 فرد،وکیلی (احمدي، دارند شدید تنهایی احساس
 دانشجویان در تنهایی احساس ).1394 کرهرودي،صفري

 با تنهایی مجموع در شود.می تحصیل محل از گریز باعث
 لیاقت پایین، نفسعزت (نظیر روانی -اجتماعی مشکالت
 (اضطراب، روانی سالمت ضعیف)، فرديبین روابط پایین،

 (مثل جسمانی سالمت گرانه)،خودکشی اعمال افسردگی،
 عملکرد کاهش و خواب) مشکالت و ایمنی عملکرد
 سینگ، ).2021 ،1اسویسکی و (یانگ است مرتبط تحصیلی
 تیجهن این به پژوهشی در )2020( 2ساریواستاوا و کومار
 در درونی کنترل منبع و تنهایی احساس که یافتند دست
 نقش تحصیلی درگیري و تحصیلی فرسودگی بین رابطه
 )2021( سون و زانگ کاو، مطالعۀ در دارند. میانجی

 گريمیانجی با مجازي فضاي به وابستگی که شد مشخص
 تأثیرگذار دانشجویان تحصیلی درگیري بر تنهایی احساس

 باعث مستقیم طور به تنهایی حساسا همچنین است.
   گردد.می دانشجویان تحصیلی درگیري کاهش

 پذیردمی تأثیر تنهایی احساس از که متغیرهایی از یکی
 ساالزار، رودریگوئز، جونیس، ؛2022 ،3روحمان و (لندمان

ایوریب کاماریچ،راك مونتگومیري،  همکاران، و4استاریت
 علیزاده ؛2020 ،5آیتاك و ایلدیریم ارسالن، ؛2021

 نقش نیز خود و )1399 نیشابوري، و بارانیایرانی بیرجندي،
 است کرونا استرس دارد، تحصیلی درگیري تبیین در مهمی
 کارو-آرانگو والش، وستر، ؛2021 ،6کی و زانگ ژونگ، (زائو،
 ،8کورایچی و هاسال خالیف، ؛2021 ،7دویهل -کالیس و

 نوع هر شیوع که دهدمی نشان پژوهشی هايیافته ).2021

                                                
1. Yang & Swekwi 
2. Singh, Kumar & Srivastava 
3. Landmann & Rohmann 
4. Jones, Rodriguez, Salazar, Montgomerie, Raccam-

arich & Uribe Starita 
5. Arslan 
6. Zhao, Xiong, Zhang & Qi 
7. Wester, Walsh, Arango-Caro & Callis-Duehl 
8. Khlaif, Salha & Kouraichi 

 (وو، است ارتباط در شماريبی مشکالت افزایش با بیماري
 تریپاتی، روي، ؛2021 همکاران، و 9ژي یان، نیو، شی، جیا،
 2019 دسامبر ماه در ).2020 ،10کاوشال و ورما شارما، کار،
 چین ووهان شهر در 11ویروس کرونا بیماري از جدیدي نوع

 بسیاري و گسترش چین متما در سرعت به و شد شناسایی
 اروپا، شرقی، مدیترانه آمریکا، قاره آفریقا، جمله از مناطق از

 ساخت. آلوده را غربی آرام اقیانوس و شرقی جنوب آسیاي
 ممکن که است هاویروس از بزرگی خانواده کرونا ویروس
 تا گرفته سرماخوردگی از تنفسی هايعفونت باعث است

 ،14(سا شود 13سارس و 12سمر مانند شدیدتر هايبیماري
 مورد نیز جامعه بر آن روانی آثار که است الزم حال ).2020
 الي، لی، تانگ، ،تونگ مطالعۀ اساس بر که گیرد قرار توجه
 اضطراب، افسردگی، که شد تصریح )2020( 15یی و وانگ
 - کووید بیماري در درگیر روانی مسائل پریشانی و خوابیبی
 و 16هو ژو، تان، وان، پن، وانگ، پژوهش هستند. 19

 از کرونا بیماري شیوع شناختیروان تأثیر )2020( همکاران
 یا و متوسط چین در را استرس) و اضطراب (افسردگی، جمله
 در شده انجام مطالعات بررسی است. کرده گزارش شدید
 جزبه کرونا بیماري که است داده نشان نیز جهان نقاط سایر

 داراي که دارد نیز منفی ختیشناروان مشکالت میر، و مرگ
 است اضطراب و استرس جمله از متعددي روانی اثرات
   ).2020 ،17(فردین
 بهداشتی هايسیستم ،19-کووید ناگهانی شیوع چه اگر
 سایر اما کرد روهروب متعددي هايچالش با را دنیا درمانی
 خود تأثیر تحت نیز را تربیت و تعلیم حوزه جمله از هاحوزه
 با ).2020 ،18خان و ماین ؛1399 فردین، و (سلیمی ددا قرار
 هايپروتکل جهان، سراسر در 19-کووید اپیدمی شروع

 کردند تأکید اجتماعی گذاريفاصله رعایت بر بهداشتی
 از بسیاري در راستا این در ).2020 ،19آمگیان و (ساجید

                                                
9. Wu, Jia, Shi, Niu, Yin & Xie 
10. Roy, Tripathy, Kar, Sharma, Verma & Kaushal 
11. Corona Virus 
12. MERS 
13. SARS 
14. SA 
15. Tong, Tang, Li, Li,Wang, Yi 
16. Wang, Pan, Wan, Tan, Xu & Ho, 
17. Fardin 
18. Mian & Khan 
19. Sajed & Amgain 
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 ویروس شیوع کاهش براي ما، کشور در جمله از کشورها
 تعطیل هادانشگاه و مدارس در حضوري يهاآموزش کرونا
 و 1استانسفیلد وارد، پارکر، کروکر، روسل، وینر،( شد

 هاياسترس باعث کرونا استرس بنابراین ).2020 همکاران،
 پژوهشی شواهد به استناد با شد. علمی جامعه براي زیادي
 تنهایی احساس چون متغیرهایی تأثیرگذاري اهمیت موجود،

 اما شود،می استنباط تحصیلی درگیري رب کرونا استرس و
 را الزم هماهنگی و انسجام هستند؛ مقدماتی شواهد این
 در و هم با عوامل این مجموعه و ندارند؛ گیرينتیجه براي
 دلیل همین به اند.نگرفته قرار بررسی مورد یکدیگر با تعامل
 گرفته نظر در هم با عوامل دسته سه این حاضر، پژوهش در
 درگیري با آنها غیرمستقیم و مستقیم روابط و شوندمی

 دنبال به پژوهش این بنابراین شود.می بررسی تحصیلی
 بین رابطۀ در کرونا استرس آیا که است سؤال این به پاسخ

  دارد؟ میانجی نقش تحصیلی درگیري با تنهایی احساس
  

   روش
 حسب بر و کاربردي هدف اساس بر پژوهش روش

 همبستگی -توصیفی نوع از هاافتهی و اطالعات گردآوري
 دوره دانشجویان کلیه حاضر پژوهش آماري جامعه است.

 تحصیلی سال در که است، لرستان دانشگاه کارشناسی
 از که آماري طبق بودند. تحصیل به مشغول 401-1400

 پژوهش این اختیار در لرستان دانشگاه وبودجهبرنامه طریق
 کارشناسی دوره در دانشجو 7500 تقریباً  تعداد گرفت، قرار

   هستند. تحصیل به مشغول
 2کالین سرانگشتی قاعده نمونه، گروه انتخاب براي

 بر پژوهش کنندگانشرکت تعداد انتخاب بر مبنی )،2015(
 گرفت؛ صورت مدل پارامترهاي تعداد برابر 20 تا 10 اساس
 نظر در پژوهش آماري نمونه عنوان به نفر 240 تعداد لذا

 260 تعداد نمونه حجم ریزش از جلوگیري (براي شد گرفته
 به توجه با گیرينمونه روش ؛گردید) توزیع نامهپرسش

 به ایران در کرونا خطر شدن جدي هنگام تردد محدودیت
 بود. آنالین نامهپرسش و داوطلبانه احتمالی غیر صورت
پ طریق از هانامهپرسش که صورت بدین  در 3واتسا

                                                
1. Viner, Russell, Croker, Packer, Ward & Stansfield 
2. Kline 
3. WhatsApp 

 به مجازي آموزش ایام در دانشجویان هک واتساپی هايگروه
 هر براي الکترونیکی یادگیري مدیریت سامانه مکمل عنوان
 از پس شد. گذاشته اشتراك به بودند، داده تشکیل درس

 ناقض و مخدوش هاينمونه حذف و هاداده اولیه پاالیش
 تجزیه نامهپرسش 240 نهایت در مفقودي، هايداده شامل

   شد. تحلیل و
  
  سنجش رابزا

 کالیفرنیا دانشگاه تنهایی احساس نامهپرسش
)UCLA(4: به کالیفرنیا دانشگاه تنهایی احساس آزمون 

 و پیپالو راسل، توسط تنهایی احساس میزان بررسی منظور
 ايگویه 20 مقیاس این شد. ساخته )1978( 5فرگوسن
 حسب بر آزمون این کند.می توصیف را تنها افراد تجارب
 اغلب) =4 تا هرگز =1( ايدرجه چهار لیکرت مقیاس
 و 80 مقیاس این از حاصل نمره بیشترین و شده گذارينمره

 بیشتر شدت بیانگر باالتر، نمره است. 20 نمره کمترین
 11 داراي نامهپرسش این همچنین است. تنهایی احساس
 ،9 ،6 ،5 ،1 شمارة مواد است. منفی عبارت 9 و مثبت عبارت

 شوندمی گذارينمره معکوس طور به 20 و 19 ،16 ،15 ،10
 نژادکاظم سیگارودي،امامی میرهادیان، پرشکوه،نوروزي(

 دنیا سراسر در مقیاس این ).1395 ،دوستحسن و لیلی
 با درونی همسانی ضریب نظر از را باالیی پایایی همواره
 مثال براي است. داده نشان 94/0 تا 89/0 دامنه در آلفایی
 )1391 فرد،علیزاده و روحانی از نقل به ؛2007( 6هانیون
 آن براي را 89/0 ضریب و 88/0 کرونباخ آلفاي ضریب
 ضریب حاضر پژوهش در همچنین است. کرده گزارش
 تنهایی احساس نامهپرسش مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي

 ابزار مناسب پایایی از حاکی نتایج که آمد دستبه 97/0
  است. پژوهش
  

 :٧)AES( تسینگ و ریو تحصیلی درگیري مقیاس
 (درگیري آموزاندانش درگیري هايجنبه ارزیابی براي

 درگیري شناختی، درگیري عاطفی، درگیري رفتاري،
                                                
4. University of California Los Angeles Loneliness 

Scale (UCLA) 
5. Russell, Peplau & Ferguson 
6. Hanyun 
7. Academic Engagement Scale (AES) 
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 شد. استفاده )2011( تسینگ و ریو نامهپرسش از عاملیت)،
 را گویه هر باید پاسخگو آن، تکمیل براي اصلی، نسخه در

 روي بر را خود فعلی توضعی انطباق میزان سپس و بخواند
 یا هرگز معناي (به یک از ايدرجه پنج لیکرت طیف یک

 همیشه) تقریباً  یا همیشه معناي (به 5 تا هرگز) تقریباً 
 درگیري ماده، 5 وسیله به عاملیت درگیري سازد. مشخص
 و ماده 4 وسیلۀ به عاطفی درگیري ماده، 5 وسیلۀ به رفتاري
 یک شود.می سنجیده ماده 8 وسیلۀ به شناختی درگیري
 سؤاالتی کالس طی در« عاملیت درگیري هايماده از نمونه
 رفتاري درگیري هايماده از نمونه یک ؛»پرسممی

 درگیري هايماده از نمونه یک ،»کنممی توجه سرکالس«
 از نمونه یک و »است جالب من براي کالس« عاطفی
 فکر این به مطالعه آغاز از قبل« شناختی، درگیري هايماده
 براي است. ذکر قابل ،»دهم انجام باید کاري چه که کنممی
 قالب در که درگیري هايجنبه از یک هر در پاسخگو هر

 نمره اند؛شده مطرح متفاوتی تعداد شامل هاییآزمون خرده
 جمع حاصل این، بر عالوه شود.می محاسبه ايجداگانه
 براي کلی نمره یک نیز ماده 22 مجموع در فرد هر نمرات

 تحصیلی درگیري کلی میزان نشانگر که دهدمی دست به او
 بین فرد هر براي محتمل نمره دامنه سانبدین است. فرد
 در آزمون این روایی و پایایی شاخص بود. خواهد 110 تا 22
 تسینگ، و (ریو است شده گزارش قبول قابل و باال حد

 این عاملی روایی )،2011( تسینگ و ریو مطالعه در ).2011
 ساختار و شده گزارش بخشیرضایت سطح در نامهپرسش
 است. گرفته قرار تأیید مورد نامهپرسش این عاملی

 رفتاري، درگیري ،82/0 عاملیت درگیري پایایی همچنین،
 به 78/0 عاطفی درگیري و 88/0 شناختی درگیري ،94/0

 و پوررفیعی علیزاده،حاجی کشور، داخل در است. آمده دست
 گزارش مناسب را ابزار این پایایی و روایی )1395( سماي
 آلفاي ضریب حاضر پژوهش در این، بر عالوه کردند.

 شناختی، رفتاري، درگیري هايمقیاس خرده براي کرونباخ
 و 89/0 ،86/0 ،88/0 معادل ترتیب به عاملیت و عاطفی

 که آمد دستبه 93/0 با برابر نامهپرسش کل براي و 90/0
  است. نامهپرسش مناسب اعتبار دهنده نشان

  

 بررسی منظوربه :١)CSS-18( کرونا استرس مقیاس
 استرس با مرتبط ادبیات اساس بر و افراد استرس میزان

 ،3دهاهی و جهرامی بوهجی، ؛1984 ،2الزاروس و (فولکمن
 مقیاس این است. سؤال 18 داراي که شد طراحی )2020
 سؤال)، 10( استرس نیروا هايحالت زیرمقیاس 3 داراي
 با مرتبط رفتارهاي و سؤال) 5( استرس جسمانی هايحالت

 از کرونا استرس کل نمره است. سؤال) 3( کرونا استرس
 به باالتر نمرات و آیدمی دست به سؤاالت تمامی جمع
 طیف در مقیاس این گذارينمره است. بیشتر استرس معناي
 )،1 (امتیاز ندرتهب صفر)، (امتیاز هرگز از درجه 5 لیکرت
 همیشه و )3 (امتیاز اوقات اغلب )،2 (امتیاز اوقات گاهی
 پایایی و روایی بررسی از حاصل نتایج است. )4 (امتیاز

CSS-18 زیرمقیاس سه از نامهپرسش این که داد نشان 
 زیرمقیاس کرونباخ آلفاي ضریب میزان و شده تشکیل
 سؤال)، 10 (داراي 92/0 کرونا استرس روانی هايحالت
 سؤال)، 5 (داراي 82/0 کرونا استرس جسمانی هايحالت

 و سؤال) 3 (داراي 57/0 کرونا استرس با مرتبط رفتارهاي
 نشان اکتشافی عاملی تحلیل بود. 91/0 مقیاس کل براي
 دوم عامل کل، واریانس از درصد 3/32 نخست عامل که داد
 هر و واریانس از درصد 93/9 سوم عامل و درصد 66/18
 به را مقیاس کل واریانس از 9/60 رفته هم روي عامل سه
-CSS همگرایی روایی بررسی نتایج اند.داده اختصاد خود
-DASS( استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس با 18
 سلیمی،( بود آن مناسب روایی از نشان 4)21

 بر عالوه .)1399 تباشیر، و نافچیقاسمی چمگردانی،عابدینی
 خرده براي کرونباخ آلفاي ضریب حاضر پژوهش در این،

 جسمانی هايحالت استرس، روانی هايحالت هايمقیاس
 معادل ترتیب به استرس با مرتبط رفتارهاي و استرس

 93/0 با برابر نامهپرسش کل براي و 82/0 و 91/0 ،89/0
  است. نامهپرسش مناسب اعتبار دهنده نشان که آمد دستبه

 معیار، انحراف میانگین، از فادهاست با هایافته تحلیل
 معادالت مدل و پیرسون بستگیهم ضریب کشیدگی، کجی،

 بررسی براي )bootstrap( استراپبوت روش و ساختاري

                                                
1. Corona Stress Scale 
2. Folkman & Lazarus 
3. Buheji, Jahrami & Dhahi 
4. Depression, Anxiety and Stress Scale 
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 و 22 نسخۀ )SPSS( افزارهاينرم و میانجی مسیرهاي
  گردید. انجام 24 نسخۀ )AMOS( آموس

  
   هایافته

 گیريدر بر مشتمل پژوهش این در حاضر متغیرهاي
 عنوان به کرونا استرس زاد،درون متغیر عنوان به تحصیلی
 زادبرون متغیر عنوان به تنهایی احساس و ايواسطه متغیر

   بودند. پژوهش
 75/48 شودمی مالحظه 1 جدول در که طورهمان
  بودند. پسر درصد 25/51 و دختر دانشجویان درصد
 کشیدگی کجی، استاندارد، انحراف میانگین، 2 جدول در

  است. شده ارائه پژوهش متغیرهاي بین بستگیهم ضرایب و

     01/0 **p< 05/0* p<   
 همۀ بین رابطه شود،می مشاهده 2 جدول در چنانچه
   ).p > 01/0( هستند معنادار متغیرها
 معادالت اصلی مفروضه چند فرضی، مدل آزمون براي
 خطیهم و بودن نرمال مفقودي، هايداده شامل ساختاري
 معادالت هايفرضپیش گرفتند. قرار بررسی مورد چندگانه
 قدر داراي همگی پژوهش متغیرهاي که ددا نشان ساختاري

 ضریب مطلق قدر و 2 از ترکوچک کجی ضریب مطلق
 نرمال توزیع تابع هاداده و هستند 10 از ترکوچک کشیدگی

 همبستگی داراي زابرون متغیرهاي از یک هیچ هستند.
 متغیرهاي تمام براي تحمل شاخص و نبود 8/0 باالي
 واریانس تورم شاخص و 49/0 از ترکوچک بینپیش

 معادالت هايمفروضه لذا آمد؛ دستبه 17/2 از ترکوچک
 معادالت از توانمی رو این از است. برقرار ساختاري
   کرد. استفاده تحقیق مدل آزمون براي ساختاري
 از برخی در برازش داراي اولیه پیشنهادي مدل

 مبانی براساس هاییتعدیل اساس، این بر نبود. هاشاخص
   گرفت. صورت تجربی و نظري

 اصالح مدل و پیشنهادي مدل برازندگی هايشاخص
  است. شده ارائه 3 جدول در نهایی شده

 هاشاخص همۀ که است آن از حاکی باال جدول نتایج
 برازش هاداده با نهایی مدل و اندشده گزارش مطلوب حد در

 برازش هايشاخص به توجه با رو، این از دارد. مطلوب
 درباره که پژوهش اصلی فرضیه که کرد ستنباطا شودمی

 شده، گرفته نظر در هايتعدیل با بوده مفهومی مدل برازش
  شود.می واقع پذیرش مورد

 در استاندارد، ضرایب حالت در نهایی شده اصالح مدل
  است. شده داده نشان 1 شکل

 احساس شودمی مشاهده 1 شکل در که طورهمان
 کرونا استرس و )P، 24/0-= β=001/0( تنهایی

)001/0=P، 34/0-= β( درگیري بر معناداري اثر داراي 
 ،P=001/0( تنهایی احساس همچنین بودند. تحصیلی

33/0= β( داشت کرونا استرس بر معناداري اثر  

  جنسیت برحسب کنندگانشرکت فراوانی توزیع .1 جدول
  جمع  پسر  دختر  جنسیت
  240  123  117  تعداد
  100  25/51  75/48  درصد

 و کشیدگی کجی، استاندارد، انحراف میانگین، .2 جدول
  پژوهش متغیرهاي بین بستگیهم ضرایب

  3  2  1  متغیرها
      1  تنهایی احساس .1

    1  23/0**  کرونا استرس .2
  1  - 26/0**  - 43/0**  تحصیلی درگیري .3

  47/3  88/0  64/2  میانگین
  69/0  71/0  85/0  استاندارد انحراف

  - 39/0  19/1  07/0  کجی
  4/1  72/1  - 51/0  کشیدگی

 با تحصیلی رگیريد نهایی مدل غیرمستقیم مسیر ضریب .4 جدول
  استراپبوت روش از استفاده

  مسیر
β  

 اطمینان فاصله
 سطح  95%

 متغیر  معناداري
  بینپیش

 متغیر
  واسطه

 متغیر
 حد  باال حد  مالك

  پایین
 احساس
  تنهایی

 استرس
  کرونا

 درگیري
  004/0  - 18/0  - 03/0  - 11/0  تحصیلی

  شده اصالح و پیشنهادي هايمدل برازندگی هايشاخص .3 جدول
  χ Df P /df2χ RMSEA GFI  AGFI CFI NFI  IFI  TLI 2 شاخص

  89/0  93/0  91/0  93/0  84/0  92/0  129/0  95/4  001/0  18  06/89 پیشنهادي مدل
  95/0  99/0  98/0  96/0  92/0  97/0  097/0  24/3  001/0  17  1/55  شده اصالح مدل
  90/0 <  90/0 <  90/0 <  90/0 <  85/0 <  90/0 <  >1/0  >5  <05/0  -  -  مطلوب مقدار



 27...     گريتدوین مدل علّی درگیري تحصیلی بر اساس احساس تنهایی با توجه به نقش میانجی :هوشنگ گراند، سلمان زارعی

  

 براي را استراپ بوت روش از حاصل نتایج 4 جدول
   دهد.می نشان ايواسطه روابط

 احساس که داد ننشا پژوهش مدل غیرمستقیم نتایج
 غیرمستقیم اثر کرونا استرس گريمیانجی طریق از تنهایی

 استروپ بوت آزمون نتایج زیرا ؛دارد تحصیلی درگیري بر
 این باالي حد و پایین حد که داد نشان غیرمستقیم اثر براي

 ~ -03/0( -11/0 گیردنمی دربر را صفر مسیر، ضریب
  ).CI درصد 95: -18/0

  
  ثبح و گیرينتیجه
 کرونا استرس میانجی نقش تعیین حاضر پژوهش از هدف
 در تحصیلی درگیري و تنهایی احساس بین رابطۀ در

 استرس که داد نشان آمده دست به نتایج بود. دانشجویان
 این شود. تحصیلی درگیري کاهش موجب تواندمی کرونا
 و وستر )،2021( همکاران و زائو هايپژوهش نتایج با یافته

 است. همسو )2021( همکاران و خالیف و )2021( همکاران
 و خانواده اعضاي تا شد باعث کرونا ویروس گسترش
 و خود سالمت مورد در زیادي هاينگرانی والدین خصوصاً
 به نحوه شغلی، وضعیت دیگر، افراد با تعامل نحوه فرزندان،
 یادگیري و آموزش نحوه نیز و غذایی مواد آوردن دست

 چنین تجربۀ ).2020 ،1وئاند و (لو اشندب داشته فرزندان
 زیادي ابعاد در تواندمی کرونا بیماري مثل هاییاسترس
 استرس تأثیرگذاري ابعاد از یکی دهد. نشان را خود اثرات
 این شیوع است؛ تحصیلی مسائل کرونا، ویروس از ناشی
 استرس، چون ناخوشایندي احساسات تواندمی بیماري

 و سردرگمی ناامیدي، تنهایی، ،غم خشم، ترس، اضطراب،
 به منجر است ممکن که کند ایجاد توجهی قابل افسردگی
 و شود دانشجویان تحصیلی سالمت بر نامطلوب اثرات
 سازد؛ روهروب چالش با را دانشجویان تحصیلی کیفیت
 ایجاد با کرونا بحران رسدمی نظر به بنابراین،
 کاهش ی،فیزیک گیريفاصله نظیر متعدد هايمحدودیت

 روابط کاهش ها،کالسیهم استادان، با دانشجویان روابط
 شناختیروان اثرات خانگی، سازيایزوله و کاري و خانوادگی
 شناختی، منابع صرف بر که دارد افراد بر عظیمی منفی

 و خودتنظیمی فرد، یادگیري هاياستراتژي انگیزش،
    گذارند.می تأثیر نیز یادگیرنده دستاوردهاي

                                                
1. Liu & Doan 

  ناگري استرس کرومدل اصالح شده نهایی تأثیر احساس تنهایی بر درگیري تحصیلی با میانجی .1شکل 
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 احساس که بود این از حاکی پژوهش این دیگر ایجنت
 حدودي تا یافته این دارد. رابطه تحصیلی درگیري با تنهایی

 همکاران و سینگ )،2021( همکاران و کاو مطالعات نتایج با
 احساس است. همسو )2018( همکاران و بیاسی و )2020(

 تنهایی احساس و تحصیلی، پیشرفت عدم به باال تنهایی
 سبب به است. ارتباط در باالتر تحصیلی سطح با پایین

 و آشفتگی از فرد ادراکات از مشخصی معیار تنهایی احساس
 احتمال این شود،می حساب همساالن گروه در نارضایتی
 یا مستقیم است ممکن عواطف این که دارد وجود

 تحصیلی هايبرنامه در اثربخش توانایی با غیرمستقیم
 احساس مورد این در دیگر مهم املعو از کند. ایجاد مشکل

 احساس که افرادي است؛ فردي بین روابط از رضایتمندي
 رضایت همساالن با خود فردي بین روابط از کنندمی تنهایی
 احتمال اجتماعی نارضایتی و تنهایی احساس این ندارند.
 به و باشد داشته تداخل تحصیلی پیشرفت با ابتدا در دارد
 فرسودگی، تحصیلی، گیريدر کاهش باعث تدریج
 ،اسویسکی و یانگ( شود تحصیل ترك و گیريکناره

2021.(   
 بر تنهایی احساس که داد نشان پژوهش دیگر نتایج
 نتایج با یافته این دارد. مثبتی تأثیر کرونا استرس
 همکاران و جونیس )،2022( روحمان و لندمان هايپژوهش

 و بیرجنديادهعلیز و )2020( همکاران و ارسالن )،2021(
 پروچسکا اعتقاد به همچنین است. همسو )1399( همکاران

 و دیگران جانب از شدن طرد احتمال )2018( 1نورکراس و
 با که است آوراسترس و اضطراب افراد براي معموالً تنهایی
 توانمی یافته این تبیین در است. همسو پژوهش این یافته
 یک تنهایی حساسا واقع در که کرد اشاره نکته این به

 تنهایی کند؛می مختل را روانی رشد که است جدي مسئله
 روروبه ناخوشایند عواطف از سهمگینی امواج با را فرد
 به باید فرد که باور این و ناخوشایند احساسات این سازد.می

 به را آن از ناشی اضطراب و گمگشتگی سهمگین بار تنهایی
 به را اضطراب و استرس فرد براي خود احتماالً  بکشد، دوش
 به توجه با بیماري این شیوع رسدمی نظربه آورد.می ارمغان
 از جلوگیري به کمک منظور به اجتماعی فاصله حفظ لزوم

 کاهش و تنهایی احساس پیدایش باعث بیماري، گسترش
 تواندمی شرایط این است. گشته اجتماعی حمایت و روابط

                                                
1. Prochaska & Norcross 

 گردد افراد در ردگیافس عالئم تشدید یا و ایجاد سبب
 تبیین در ).1392 موسوي، و بزازیان بزرگی،جان (دلجو،
 اجتماعی حمایت که گفت توانمی یافته این براي دیگري
 بینیپیش عوامل ترینمهم از یکی تنهایی) احساس (عدم
 تا کودکی از افراد جسمی و شناختیروان سالمت کننده

 در گیرضربه یک عنوان به و آیدمی حساب به بزرگسالی
 ).2020 ،2ستراتد و ریموین (مالتا، کندمی عمل استرس برابر

 برخوردارند، بیشتري اجتماعی حمایت از که افرادي بنابراین
 استفاده مدارمسئله ايمقابله هايسبک از مؤثرتر ايگونهبه
 را باالتري سالمت و کمتر آشفتگی نتیجه در و کنندمی

 اجتماعی حمایت باالي سطوح اب افراد کنند.می گزارش
 کمک آنها به دیگران نیاز، مواقع در که دارند اطمینان

 را زاآسیب بالقوه رویدادهاي است ممکن نتیجه در و کنندمی
 گوناگون انواع دریافت واقع در کنند. تصور فشارزا کمتر

 منفی اثرات تا کند کمک فکر به تواندمی اجتماعی حمایت
 یا کرده حذف مستقیم طور به را ازاسترس هايموقعیت
 حمایت که گفت توانمی بنابراین دهد. کاهش را آنها حداقل
 مواجهه براي نفس به اعتماد نوعی ایجاد باعث اجتماعی
 حمایت با افراد نتیجه در شود.می کرونا بیماري برابر در مؤثر

 بود خواهد کمتر کرونا از ناشی استرس میزان باال، اجتماعی
  ).1400 عینی، و ی(نریمان

 احساس که داد نشان حاضر پژوهش یافته آخرین
 درگیري کاهش باعث کرونا استرس طریق از تنهایی
 نتایج با یافته این گردد.می دانشجویان در تحصیلی
 همکاران و جونیس )،2022( روحمان و لندمان هايپژوهش

 همکاران و زائو )،2020( همکاران و سینگ )،2021(
 بتوان شاید است. همسو )2021( همکاران و اوک و )2021(

 هم بر دوسویه تأثیري استرس و تنهایی احساس که گفت
 و پروچسکا از نقل به ؛1965( 3بوگنتال اعتقاد به دارند.

 از دنیا این در انسان بنیادي تنهایی و انزوا )2010 نورکراس،
 اضطراب و استرس موجب و است زندگی گریزناپذیر شرایط
 با انسان اینکه از نظر صرف وجودگرایان، عقیده به شود.می

 و باشد آنها تواندمی هرگز او نه است، صمیمی چقدر دیگران
 شوند،می سهیم یکدیگر هايتجربه در هاانسان او، آنها نه
 گاههیچ که دارند قرار تهدید این معرض در همیشه ولی

                                                
2. Malta, Rimoin & Strathdee 
3. Bugental 
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 هانسانا گذشته، این از نکنند. درك کامل طور به را یکدیگر
 مسیر کردن دنبال براي گیريتصمیم که دانندمی

 زندگی براي خودشان معناي آفریدن و فردشانمنحصربه
 احتماالً  باشند. آنها با نخواهند دیگران که شود باعث شاید
 آوردمی بار به را بودن تنها کامالً اضطراب طردي، چنین

 که دادند نشان محققین ).2010 نورکراس، و (پروچسکا
 افزایش موجب شدت به تواندمی بیماري یک گیريهمه

 افراد در جدي روانی هايبیماري حتی و اضطراب و نگرانی
 در گذشته در که طورهمان ).2020 همکاران، و (روي گردد
 ترس است؛ شده دیده نیز سیاه طاعون نظیر هاییگیريهمه
 افراد و یافت افزایش شدت به افراد میان در اضطراب و
 ممکن افراد همچنین بودند. مواجه مرگ از ترس با شتربی

 احساس پرخاشگري، دچار احتمالی هايقرنطینه در است
 زانگ، لی، یانگ، (ژیانگ، شوند شدید عصبانیت و تنهایی
 گسترده شیوع با کرونا ).2020 همکاران، و 1چیونگ زانگ،

 و لرزاند را اجتماعی ارتباطات مرزهاي اش،افسارگسیخته و
 تحمیل جهان مردم بر را اجتماعی روابط از جدیدي ریفتع

 اجتماعی هايشبکه فعالیت گسترش با آن از پیش کرد.
 افزایش بر شناسانجامعه و روان حوزه فعاالن مجازي،
 فضاي از افراد دورشدن و حضوري اجتماعی ارتباطات
 تمام به سرایتش با کرونا، اما کردندمی تأکید مجازي
 پیشنهادهاي و هاتوصیه تمام بر شد نیبطال خط کشورها
 اجتماعی ارتباطات قطع و ماندن خانه در به را افراد و قبلی
 گذاريفاصله رعایت تاکنون، گذشته ماه 19 از کرد. دعوت

 زمان هر و است بهداشتی هايپروتکل بندترجیع اجتماعی،
 در شیوع از جدیدي پیک نشد، رعایت گذاريفاصله این

 مراکز در حضور و هادورهمی ها،تجمع سفرها، داد. رخ کشور
 شد. شناخته کرونا لشکرکشی عطف نقطه و... خرید

 هايویزیت آنالین، خریدهاي دور، راه از آموزش دورکاري،
 پیدا توجهی قابل گسترش مدت این در و... غیرحضوري

 پشت هایشان،اتاق گوشه در هایشانخانه در مردم کرد.
 با دیدند،می آموزش کردند،می خرید ،تنهایی در میزهایشان
 مجازي فضاي در محدودي وگوهايگفت شاندوستان
 سبک شدند.می ویزیت پزشک سوي از حتی و داشتند
 هم را گروهی و آمد خوش هاخیلی مذاق به که زندگی
 و شناسانروان نظر از که اتفاقی کرد؛ ترمنزوي

                                                
1. Xiang, Yang, Li, Zhang, Zhang & Cheung 

 این با و کرده وارد سالم روابط به جدي آسیب شناسانجامعه
 و شده کم بهداشتی هايپروتکل رعایت میزان حاال که

 توانمی همچنان اما دارند بیشتري ارتباطات مردم
 در را کرونا دوران در دیگري سبک با زندگی هاينشانه
 اضطراب، و استرس افزایش بود. شاهد تعامالتشان و رفتارها

 انزوا مینه پیامدهاي از خودکشی به اقدام حتی و افسردگی
 آن بر فرض دلبستگی نظریۀ در .است تنهایی احساس و

 کودك و اولیه مراقبت ابتدایی روابط واسطۀ به که است
 و ایجاد هادي که گیردمی صورت دو آن بین پیوند نوعی
 خانجانی، و (ساعدي بود خواهد آتی هیجانی پیوندهاي حفظ

 در و تهدید احساس صورت در که است معتقد بالبی ).1397
 اضطراب دچار فرد دلبستگی هايچهره نبودن دسترس

 نحوي به خانه ترك تنهایی، احساس مورد در شود.می
 و آید شمار به دلبستگی هايچهره دادن دست از تواندمی

 ولیت،وان (استروب، گردد حاصل کوچک سوگ یک
 تهدید احساس فرد اینجا در ).2002 ،2ویلیس و هیوستون

 دچار نیاید کنار دادن دست از این با که صورتی در و کندمی
 دانشجویان تحصیلی انگیزش رو این از گردد.می اضطراب

 و انفرادي حبس یعنی انزوا شکل شدیدترین تجربه علت به
 شود؛ روروبه مخاطره با است ممکن انفرادي مطالعه درنتیجه

 حال در افراد ویروس این با مواجهه در که است واضح زیرا
 است ممکن هستند، شانکنترل رفتن کف از تجربۀ

 نشخوار و نگرانی در و بدانند محکوم را خود سرنوشت
 است شانکنترل از خارج که چیزهایی همه درباره فکري

 طبیعی کامالً  نگرانی در شدگی غرق نوع این شوند. غرق
 کم کنترل احساس که چرا نیست؛ مفید و سودمند اما است
 کرونا، بحران درباره نینگرا باالي سطح شرایط، بر

 هايبرنامه ریختن هم به تحصیلی، آینده درباره نامطمئنی
 کننده تشدید توانندمی همه و همه دانشجویان تحصیلی
 بینجامد درونی تمایل کاهش به و شوند تحصیلی فرسودگی

 پیشرفت و یادگیري سوي به آنها رفتار هدایت موجب و
 فرسودگی و تحصیلی انگیزگیبی هاينشانه است. تحصیلی
 عالقگیبی تحصیلی، خستگی بعد سه در خود تحصیلی
 درگیر منابع و کنندمی بروز تحصیلی ناکارآمدي و تحصیلی
 یادگیري و تحصیل با مرتبط هايفعالیت در یادگیرنده شدن

                                                
2. Stroebe, Van Vliet, Hewstone & Willis 
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 تواندمی امر این نتیجه که ،شودمی مطالعه کاهش باعث و
  شد.با دانشجویان در تحصیلی درگیري کاهش

 آن انجام پژوهش این هايمحدودیت ترینمهم از یکی
 اجراي همچنین بود. کارشناسی مقطع دانشجویان روي بر

 آنالین صورتبه و ویروس کرونا شیوع دوران در آن میدانی
 در شرکت به قادر را افرادي تنها امر این که است بوده

 به که است کردهمی سؤاالت به پاسخگویی و پژوهش
 مراکز تعطیلی به توجه با اند.داشته دسترسی اینترنت
 جوانان و نوجوانان ماندن خانه در و دانشگاهی و آموزشی
 اوقات براي تدابیري مسئوالن و والدین که شودمی پیشنهاد
 آنها تنهایی احساس تا بیندیشند جوانان و نوجوانان بیکاري
  گردد. تحصیلی درگیري افزایش باعث نهایت در و کمتر

  
  نابعم

 کرهرودي،صفري و امیررضا فرد،وکیلی عبدالجواد؛ احمدي،
 رابطۀ و اجتماعی سازگاري و غربت احساس ).1394( معصومه

 آموزش پژوهشنامه غیرایرانی. آموزانفارسی در یکدیگر با آن
  .58-29 )،1( 4 زبانان، غیرفارسی به فارسی زبان
 مریم اکبري، و حمزه احمدیان، یحیی؛ یاراحمدي، حوریه؛ نژاد،بایرام
ی مدل تدوین ).1399(  ادراك اساس بر مدرسه از رضایت علّ

 ايواسطه نقش با معلم حمایت ادراك و کالس محیط
 علمی فصلنامه تحصیلی. درگیري و تحصیلی پایستگی
 )،31 پیاپی ،3( 8 مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش

71 -84.  
 سیدعبدالوهاب سماوي، و امین پور،رفیعی کبري؛ علیزاده،حاجی
 درگیري هنامپرسش سنجیروان هايشاخص بررسی ).1395(

 فصلنامه بندرعباس. شهر دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی
-83 )،24( 6 طباطبایی، عالمه دانشگاه تربیتی گیرياندازه
102.  
 الهام موسوي، و سعید بزازیان، مسعود؛ بزرگی،جان زهرا؛ دلجو،
 تنهایی احساس و معنوي - روانی تحول سطح بطهرا ).1392(
 و اسالم مطالعات .دانشجویان در وجودي اضطراب با

  .24-5 ،)13( 7 ی،شناسروان
 رابطه ).1391( سوسن فرد،علیزاده و سادات ریحانه روحانی،

 و دانشجویان در وبالگ کاربري و تنهایی احساس
 2 عی،اجتما یشناسروان هايپژوهش مجله غیردانشجویان.

)5،( 12 -25.  
 ايمقایسه مطالعه ).1397( زینب خانجانی، و فاطمه ساعدي،

 در اجتنابی) دوسوگرا، (ایمن، دلبستگی گانهسه هايسبک

 اضطراب. و افسردگی سازيدرونی هاينشانه داراي نوجوانان
 .154-137 )،38( 10 خانواده، مطالعات و زن فصلنامه

 تباشیر، و نافچی قاسمی سمیه؛ چمگردانی، عابدینی هادي؛ سلیمی،
 کرونا استرس مقیاس اعتباریابی و ساخت ).1399( سیروس
 پژوهشی - علمی فصلنامه ایرانی. زندگی سبک با متناسب

  .31-23 )،4( 5 طب، و قران
 محدثه نیشابوري، و الهه بارانی،ایرانی ؛زهرا بیرجندي،علیزاده
 اجتماعی یعاطف - تنهایی احساس بین رابطه بررسی ).1399(
 بحران در دانشجویان در کرونا اضطراب با شناختی اجتناب و

  .تهران ،19 -  کووید و دانشگاه ملی کنگره اولین .کرونا
 در کرونا ویروس نقش ).1399( محمدعلی فردین، و سمانه سلیمی،

 فصلنامه ها.چالش و هافرصت بر تأکید با مجازي، آموزش
 پیاپی ،2( 8 مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی

30،( 49 -60.  
 ویروس اضطراب علّی مدل ).1400( ساناز عینی، و محمد نریمانی،
 حس و شدهادراك تنیدگی اساس بر سالمندان در کرونا
 شده. ادراك اجتماعی حمایت میانجی نقش :انسجام
  .27-13 ،)1( 7 پیري، یشناسروان
 سیگارودي، امیام لیال؛ میرهادیان، نسترن؛ پرشکوه، نوروزي

 فاطمه دوست،حسن و احسان لیلی، نژادکاظم عبدالحسین؛
 در اجتماعی هاينوآسیب و تنهایی احساس ).1395(

 نگر،جامع مامایی و پرستاري فصلنامه دبیرستانی. آموزاندانش
26 )82،( 99 -108.  
 نقش ).1397( زهرا خمسی،رمضانی و زهرا نقش، سمیرا؛ وکلیلی،

 و تحصیلی هیجان بین رابطه در تحصیلی ريدرگی گريواسطه
-615 بهار، نامه ویژه آموزشی، هاينظام در پژوهش پیشرفت.

628.  
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