
Winter 2023, Volume 9, Issue 2                                             https://doi.org/10.22034/IJRN.9.2.4

The Effect of Communication Skills Training on the Anxiety and Stress of 

Covid-19 Among the University Students

Parenaz Banisi1, Zohreh Khoshgoftar2*, Sara Shahbazi3

1- MA Student, Department of Medical Training, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Medical Training, Virtual School of Medical Education and Management, 
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3- Instructor, Department of Surgery, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical 
Sciences, Shahrekord, Iran.

Corresponding Author: Zohreh Khoshgoftar, Assistant Professor, Department of Medical Training, Virtual 
School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: bkhoshgoftar7@sbmu.ac.ir

Received: 2022/06/5                                    Accepted: 2022/07/17 

Abstract
Introduction: The covid-19 pandemic has caused a lot of anxiety and stress among all students, 
especially medical students. Therefore, the current research was conducted with the aim of 
determining the effect of communication skills training on the anxiety and stress of Covid-19 in 
students of medical sciences unit.
Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. 
The research population was the students of Islamic Azad University, Medical Sciences branch, 
Tehran, in the academic year of 2021-2022. The sample of the research was 170 students who were 
selected by simple random sampling method and replaced randomly using lottery in two groups of 
85 people including experimental and control groups. The experimental group received 4 sessions of 
90 minutes for a month under communication skills training, and the control group did not receive 
training during this period and remained on the waiting list for training. The research tools were 
demographic information form, anxiety inventory and corona stress scale. The data were analyzed 
with chi-square, independent t tests and univariate analysis of covariance in SPSS-26 software.
Results: The results of chi-square and independent t tests showed that the experimental and control 
groups did not differ significantly in terms of gender and average age (P>0.05). Also, the findings of 
the univariate covariance analysis test showed that communication skills training reduced the anxiety 
and stress of corona in medical students (P<0.001).
Conclusions: The results indicated the effective role of communication skills training in reducing 
the anxiety and stress of Corona in medical students. Therefore, health professionals can use the 
communication skills training method along with other effective training methods to improve the 
psychological characteristics related to Corona.
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چکیده
مقدمــه: پاندمــی کوویــد-19 یــا کرونــا باعــث اضطــراب و اســترس فراوانــی در بیــن همــه دانشــجویان به ویــژه دانشــجویان پزشــکی 
ــا در  ــترس کرون ــراب و اس ــر اضط ــی ب ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــر آم ــن تاثی ــدف تعیی ــا ه ــن، پژوهــش حاضــر ب ــده اســت. بنابرای ش

دانشــجویان واحــد علــوم پزشــکی انجــام شــد.
ــجویان  ــش دانش ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون- پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــه نیمه آزمایش ــن مطالع روش کار: ای
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم پزشــکی تهــران در ســال تحصیلــی 1401-1400 بودنــد. نمونــه پژوهــش 170 نفــر بودنــد کــه بــا 
ــا کمــک قرعه کشــی در دو گــروه 85 نفــری شــامل گروه هــای  ــی ب ــه  صــورت تصادف ــی ســاده انتخــاب و ب ــری تصادف روش نمونه گی
آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. گــروه آزمایــش 4 جلســه 90 دقیقــه ای بــه مــدت یــک مــاه تحــت آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی 
قــرار گرفــت و گــروه کنتــرل در ایــن مــدت آموزشــی ندیــد و در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش مانــد. ابزارهــای پژوهــش فــرم اطاعــات 
ــل  ــتقل و تحلی ــی مس ــکوئر، ت ــای کای اس ــا آزمون ه ــا ب ــود. داده ه ــا ب ــترس کرون ــاس اس ــراب و مقی ــیاهه اضط ــناختی، س جمعیت ش

ــدند. ــل ش ــزار SPSS-26 تحلی ــری در نرم اف ــس تک متغی کوواریان
ــیت و  ــر جنس ــرل از نظ ــش و کنت ــای آزمای ــه گروه ه ــان داد ک ــتقل نش ــی مس ــکوئر و ت ــای کای اس ــای آزمون ه ــا: یافته ه یافته ه
میانگیــن ســنی تفــاوت معنــی داری نداشــتند )P<0/05(. همچنیــن، یافته هــای آزمــون تحلیــل کوواریانــس تک متغیــری نشــان داد کــه 

.)P>0/001( ــا در دانشــجویان پزشــکی شــد آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی باعــث کاهــش اضطــراب و اســترس کرون
ــا در دانشــجویان  ــر کاهــش اضطــراب و اســترس کرون ــر آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی ب نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از نقــش موث
ــار ســایر روش هــای آموزشــی  ــد از روش آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی در کن ــن، متخصصــان ســامت می توانن ــود. بنابرای پزشــکی ب

موثــر بــرای بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی مرتبــط بــا کرونــا اســتفاده کننــد.
کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی، اضطراب، استرس کرونا، دانشجویان پزشکی.
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مقدمه
ظهــور ویــروس کرونــا از ســپتامبر 2019 در شــهر ووهــان کشــور 
ــه  ــی در 12 ژانوی ــت جهان ــازمان بهداش ــا س ــد ت ــبب ش ــن س چی
ــروس  ــری وی ــد و همه گی ــروس 2019 بنام ــا وی 2020 آن را کرون
ــداد 185  ــارس 2020 تع ــه در 22 م ــود ک ــی ب ــه میزان ــا ب کرون
ــدرت  ــه ق ــه ب ــا توج ــدند ]1[. ب ــا ش ــه آن مبت ــان ب ــور جه کش
شــیوع و ســرایت ایــن ویــروس و متوســط دوره نهفتگــی 5 روز و 
2 ســاعت، ســازمان بهداشــت جهانــی در 4 فوریــه 2020 وضعیــت 
اضطــراری اعــام و توصیــه کــرد کــه کشــورها از شــیوع بیشــتر 
ــه  ــراد و قرنطین ــن اف ــق کاهــش تمــاس بی ــروس از طری ــن وی ای
جلوگیــری نماینــد ]2[. علی رغــم سیاســت های بهداشــتی و 
ــراب در  ــش اضط ــاد و افزای ــبب ایج ــا س ــروس کرون ــه وی قرنطین
ــد ]3[.  ــه ای ش ــاران زمین ــژه بیم ــف به وی ــای مختل ــان گروه ه می
ــراب و  ــه اضط ــوان ب ــع می ت ــا در جوام ــج کرون ــای رای از پیامده
ــبب  ــا س ــی از کرون ــراب ناش ــرد ]5-4[. اضط ــاره ک ــترس اش اس
ــی  ــان های خلق ــودگی و نوس ــتگی و فرس ــای خس ــاد حالت ه ایج
ــا  می شــود ]6[. اضطــراب واکنشــی رایــج بــه فشــارهای روانــی ب
مولفه هــای فیزیکــی، روانــی و رفتــاری اســت و در صــورت تــداوم 
ــوان  ــراب به عن ــردد ]7[. اضط ــل می گ ــال تبدی ــه اخت ــدید ب تش
شــایع ترین اختــال روانــی بــا نگرانــی مفــرط و غیرقابــل کنتــرل 
ــد  ــاره چن ــدید درب ــی ش ــد نگران ــی مانن ــخص و دارای عائم مش
ــاه،  ــش م ــرای ش ــل ب ــا حداق ــر روزه ــت در اکث ــداد و فعالی روی
ــرل و  ــواری در کنت ــی، دش ــغلی و اجتماع ــرد ش ــال در عملک اخت
مدیریــت تنــش و ادراک تنــش و نگرانــی فراتــر از احتمــال وقایــع 
تهدیدآمیــز اســت ]8[. یکــی دیگــر از پیامدهــای ویــروس کرونــا، 
اســترس کرونــا اســت و حتــی افــرادی کــه بیمــار نشــدند نیــز از 
پیامدهــای روانــی آن مصــون نیســتند ]9[. اســترس یــک واکنــش 
ــرس از  ــی و ت ــی، نگران ــا فشــار روان ــدن همــراه ب غیرمشــخص ب
وقــوع رویدادهــای خطرآفریــن احتمالــی اســت ]10[. اســترس بــا 
تحریــک هیپوتاالمــوس مغــز و پــس از آن افزایش ترشــح هورمون 
کورتیــزول از غــده فــوق کلیــه و تحریــک اعصــاب ســمپاتیک در 
ــای  ــار و پیامده ــدت آث ــا در بلندم ــت، ام ــب اس ــدت مناس کوتاه م
ــدن و کاهــش  ــی ب ــف سیســتم ایمن ــی دارد و ســبب تضعی مخرب
ــا می شــود  ــه ویــروس کرون ــا بیماری هــا از جمل ــه ب توانایــی مقابل
ــاالی  ــزان ب ــا، می ــری کرون ــان همه گی ــدن زم ]11[. طوالنی ش
ــود  ــر و بســتری، کمب ــش مرگ ومی ــرایت پذیری، افزای ــیوع و س ش
ــش  ــروس و افزای ــار وی ــر رفت ــی، جهــش و تغیی ــات مراقبت تجهزی
ســرایت آن در بیــن نوجوانــان و جوانــان باعــث افزایــش اســترس 
کرونــا شــده اســت ]12[. افــراد دچــار اســترس کرونــا ممکن اســت 
مشــکاتی در خــواب و تغذیــه تجربــه کننــد، از نظــر جســمانی و 
روانــی دچــار تحلیل رفتگــی و فرســودگی شــوند، عائمــی ماننــد 

ــند و  ــته باش ــتگان داش ــود و بس ــامت خ ــی از س ــرس و نگران ت
ــه خــود و  ــد کــه ب ــی از خــود نشــان دهن ــد رفتارهای ســعی نماین

دیگــران آســیب نرســانند ]9[.
یکــی از روش هــای کاهــش مشــکل ها و اختال های روانشــناختی 
آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی اســت ]13[ کــه بــه توانمنــدی در 
ــراری  ــرای برق ــی ب ــی و غیرکام ــای کام ــراز مناســب رفتاره اب
ارتبــاط و تعامــل بــا دیگــران اشــاره دارد ]14[. مهارت هــای 
ــه  ــوند ک ــاق می ش ــا اط ــه ای از مهارت ه ــه آن طبق ــی ب ارتباط
ــای  ــا و تعامل ه ــر ارتباط ه ــد درگی ــا می توانن ــق آنه ــراد از طری اف
بین فــردی شــوند و افــکار، اطاعــات و احســاس های خــود 
ــه  ــران ب ــا دیگ ــی ب ــی و غیرکام ــای کام ــق پیام ه را از طری
ــد ]13[. مهم تریــن مهارت هــای ارتباطــی شــامل  اشــتراک بگذارن
آمــوزش خودآگاهــی، صحبت کــردن، گــوش دادن، حــل تعــارض و 
ســبک های ارتباطــی هســتند کــه فراگیــری آنهــا نقــش مهمــی 
ــای  ــوزش مهارت ه ــد ]15[. آم ــاط دارن ــداری ارتب ــداوم و پای در ت
توانایی هــای شــناختی،  بهبــود  در  موثــری  نقــش  ارتباطــی 
هیجانــی و عملــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و دســتیابی 
بــه موفقیــت و شــادی در زندگــی روزمــره دارد ]16[. افــراد دارای 
مهارت هــای ارتباطــی ضعیــف معمــوال دوســتان کمتــری دارنــد، از 
حمایــت اجتماعــی پایین تــری برخــوردار هســتند، کمتــر از ســوی 
ــاط و  ــراری ارتب ــوند و در برق ــه می ش ــا پذیرفت ــد ی ــران تایی دیگ

ــد ]17[. ــا دیگــران مشــکات فراوانــی دارن تعامــل ب
مهارت هــای  آمــوزش  تاثیــر  دربــاره  اندکــی  پژوهش هــای 
ارتباطــی بــر اضطــراب و اســترس انجام شــده و پژوهشــی دربــاره 
ــرای  ــد. ب ــت نش ــا یاف ــترس کرون ــراب و اس ــر اضط ــر آن ب تاثی
ــه  ــان داد ک ــکاران نش ــش Al-Zyoud و هم ــج پژوه ــال نتای مث
مهارت هــای ارتباطــی باعــث بهبــود پاســخ های روانشــناختی 
)اســترس، اضطــراب و افســردگی( مبتایــان بــه کوویــد-19 
ــن  ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــکاران ضم ــد ]Ghazavi .]18 و هم ش
نتیجــه رســیدند کــه برنامــه آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی 
ــردگی  ــراب و افس ــترس، اضط ــش اس ــث کاه ــور باع خانواده مح
ســالمندان شــد ]19[. در پژوهشــی دیگــر Hirokawa و همــکاران 
ــری در  ــش موث ــی نق ــای ارتباط ــه مهارت ه ــد ک ــزارش کردن گ
ــی  ــخ های فیزیولوژیک ــامل پاس ــی ش ــخ های استرس ــود پاس بهب
)ضربــان قلــب و پلــک زدن(، عاطفــی )وضعیــت اضطــراب و 
نظــر( داشــت ]20[.  ابــراز  و  )لبخنــد  رفتــاری  و  خلق وخــو( 
ــج پژوهــش Borjali & Borhani نشــان داد  ــر آن، نتای عــاوه ب
ــراب  ــش اضط ــث کاه ــی باع ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــه آم ک
ــد  ــت ش ــت و بی سرپرس ــان بدسرپرس ــم نوجوان ــی و خش اجتماع
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــکاران ضم ]Bavzin .]21 و هم
ــش  ــث کاه ــی باع ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــه آم ــیدند ک رس
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در   .]22[ افســرده شــد  نوجــوان  دختــران  اجتماعــی  تــرس 
ــزارش  ــکاران گ ــر Safikhangholizadeh و هم ــی دیگ پژوهش
ــر باعــث کاهــش  ــاط موث ــای ارتب ــوزش مهارت ه ــه آم ــد ک کردن
 Fathi .]23[ اضطــراب و هــراس اجتماعــی دانشــجویان دختــر شــد
Ashtiani و همــکاران ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

ــث  ــای ارتباطــی باع ــترس و مهارت ه ــت اس ــوزش مدیری ــه آم ک
ــتان  ــان بیمارس ــتاران و کارکن ــراب پرس ــترس و اضط ــش اس کاه
ــت ]24[. ــا نداش ــردگی آنه ــر افس ــی داری ب ــر معن ــا تاثی ــد، ام ش

ــرگ،  ــا و م ــروس کرون ــرس، اضطــراب و اســترس ناشــی از وی ت
ــی،  ــر آلودگ ــی در براب ــت ناکاف ــت و محافظ ــاالی عفون ــر ب خط
اخبــار غلــط و شــایعات، اختــال در فعالیت هــای روزمــره، کاهــش 
روابــط اجتماعــی، انــزوا، خســتگی، فرســودگی و ده هــا پیامــد دیگر 
ــد ]25[.  ــد می کن ــه را تهدی ــراد جامع ــا به شــدت ســامت اف کرون
ــش  ــا بوجــودآورده ســبب افزای ــروس کرون ــی کــه وی شــرایط فعل
اضطــراب و اســترس در گروه هــای مختلــف از جملــه دانشــجویان 
ــه  ــد ب ــن، بای ــت. بنابرای ــده اس ــکی ش ــجویان پزش ــژه دانش به وی
دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش اضطــراب و اســترس کرونــا در 
دانشــجویان پزشــکی بــود کــه یکــی از روش هــای موثــر جهــت 
بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی روش آمــوزش مهارت هــای 
ــی  ــای اندک ــر آن پژوهش ه ــاره تاثی ــه درب ــد ک ــی می باش ارتباط
انجــام و حتــی گاهــی نتایــج پژوهش هــا دربــاره تاثیــر آن متفــاوت 
بــوده اســت. در نتیجــه، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر 
آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی بــر اضطــراب و اســترس کرونــا در 

دانشــجویان واحــد علــوم پزشــکی انجــام شــد.

روش کار
ــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون  ایــن مطالعــه نیمه آزمایشــی ب
بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه پژوهــش دانشــجویان دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علوم پزشــکی تهــران در ســال تحصیلــی 1401-
1400 بودنــد. جامعــه پژوهــش 356 نفــر بودنــد کــه تعــداد 170 

نفــر آنهــا بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده به عنــوان 
ــامل  ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــدند. ماک ه ــاب ش ــه انتخ نمون
ــدم  ــته، ع ــاه گذش ــه م ــا در س ــروس کرون ــه وی ــاء ب ــدم ابت ع
اعتیــاد و مصــرف داروهــای روان پزشــکی ماننــد ضداضطــراب و 
ضدافســردگی، عــدم رخدادهــای تنــش زا ماننــد طــاق و مــرگ 
نزدیــکان در ســه مــاه گذشــته و عــدم ســابقه دریافــت آمــوزش 
ــامل  ــه ش ــروج از مطالع ــای خ ــی و ماک ه ــای ارتباط مهارت ه
ــک جلســه و انصــراف از  ــت ی ــا بیشــتر، غیب ــر دو جلســه ی تأخی

ادامــه همــکاری بودنــد.
ــا  ــاق ب ــد اخ ــت ک ــس از دریاف ــش پ ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
شناســه IR.SBMU.SME.REC.1401.006 از کمیتــه اخــاق 
ــوم پزشــکی  ــوم پزشــکی دانشــگاه عل در پژوهــش دانشــکده عل
شــهید بهشــتی و هماهنگــی بــا مســئوالن و دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم پزشــکی تهــران از میــان آنها 
ــری  ــه نمونه گی ــدام ب ــرن( اق ــا انت )دانشــجویان کاروز پزشــکی ی
تصادفــی  نمونه گیــری  بــا روش  آنهــا  از  نفــر  و 170  شــد 
ــی  ــک قرعه کش ــا کم ــی ب ــورت تصادف ــاب و به ص ــاده انتخ س
ــرل  ــش و کنت ــای آزمای ــامل گروه ه ــری ش ــروه 85 نف در دو گ
ــه  ــه ای ب ــه 90 دقیق ــش 4 جلس ــروه آزمای ــدند. گ ــن ش جایگزی
ــرار  ــی ق ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــت آم ــاه تح ــک م ــدت ی م
ــد و در  ــی ندی ــدت آموزش ــن م ــرل در ای ــروه کنت ــت و گ گرف
لیســت انتظــار بــرای آمــوزش مانــد. مداخلــه توســط پژوهشــگر 
ــتفاده از  ــا اس ــخنرانی و ب ــورت س ــکای روم به ص ــای اس در فض
ــا  ــاعت 11 ت ــاب در س ــی کت ــش کارت و معرف ــت، فل پاورپوین
ــاه اردیبهشــت ســال 1401 انجــام شــد و  ــه م 13روزهــای جمع
ــا بیمــاران  شــامل آمــوزش مهارت هــای ارتبــاط موثــر، ارتبــاط ب
بــا نیازهــای خــاص و خشــونت محــل کار، مهارت هــای کنتــرل 
خشــم و برخــورد بــا بیمــار و همــراه پرخاشــگر بــود کــه خاصــه 
محتواهــای آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی در جــدول 1 گــزارش 

شــد.

جدول 1. محتواهای آموزش مهارت های ارتباطی به تفکیک جلسات

محتواجلسه

آشنایی دانشجویان با دوره آموزشی، تعریف ارتباط و شناخت اجزاء، سطوح و اشکال آن، آموزش عوامل موثر بر ارتباط، شناخت موانع ارتباطی و اول
تاش برای غلبه بر آنها و اعام عناوین جلسه بعد جهت پیش مطالعه

مرور جلسه های قبل، آموزش چگونگی برقراری ارتباط با بیماران با نیازهای خاص، تعریف خشونت و شناخت انواع و علل آن در محل کار و اعام دوم
عناوین جلسه بعد جهت پیش مطالعه

مرور جلسه های قبل، آموزش مهارت های مورد نیاز برای مقابله با موقعیت های چالش انگیز و خشم برانگیز، تشریح ویژگی های افراد توانمند در مقابله سوم
با خشونت و اعام عناوین جلسه بعد جهت پیش مطالعه

مرور جلسه های قبل، شرح موارد ارزیابی خطر خشونت و اقدامات الزم در مواجهه به خطر خشونت، آشنایی با برقراری ارتباط موثر در یک ارتباط چهارم
درمانی و خاصه و جمع بندی مطالب جلسه های قبل
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ــرم  ــزار اول، ف ــد. اب ــتفاده ش ــزار اس ــه اب ــش از س ــن پژوه در ای
اطاعــات جمعیت شــناختی شــامل جنســیت و ســن دانشــجویان 
ــط Beck و  ــده توس ــراب ساخته ش ــیاهه اضط ــزار دوم، س ــود. اب ب
همــکاران بــود. ایــن ســیاهه دارای 21 گویــه اســت کــه بــا توجــه 
بــه طیــف چهــار درجــه ای لیکــرت شــامل اصــا )امتیــاز صفــر(، 
خفیــف )امتیــاز یــک(، متوســط )امتیــاز دو( و شــدید )امتیــاز ســه( 
ــبه  ــا محاس ــره گویه ه ــوع نم ــا مجم ــره آن ب ــذاری و نم نمره گ
ــا 63  می شــود. بنابرایــن، در ســیاهه اضطــراب دامنــه نمــرات 0 ت
اســت و نمــره بیشــتر حاکــی از اضطــراب باالتــر می باشــد. بررســی 
ــا  روایــی ســیاهه اضطــراب نشــان داد کــه همبســتگی گویه هــا ب
ــی از  ــه حاک ــت ک ــرار داش ــا 0/71 ق ــه 0/30 ت ــزار در دامن کل اب
روایــی مطلــوب بــود و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/75 
بدســت آمــد ]26[. در پژوهــش Sayadi و همــکاران مقــدار پایایــی 
ــزارش شــد ]27[. در پژوهــش  ــاخ 0/85 گ ــای کرونب ــا روش آلف ب
حاضــر مقــدار پایایــی ســیاهه اضطــراب بــا روش آلفــای کرونبــاخ 
ــد.  ــن گویه هــا 0/81 بدســت آم ــب همبســتگی بی ــق ضری از طری
 Salimi ابــزار ســوم، مقیــاس اســترس کرونــا ســاخته  شــده توســط
و همــکاران بــود. ایــن مقیــاس دارای 18 گویــه اســت کــه بــا توجه 
ــاز صفــر(،  ــه طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت شــامل هرگــز )امتی ب
به نــدرت )امتیــاز یــک(، گاهــی اوقــات )امتیــاز دو(، اغلــب اوقــات 
)امتیــاز ســه( و همیشــه )امتیــاز چهــار( نمره گــذاری و نمــره آن بــا 
مجمــوع نمــره گویه هــا محاســبه می شــود. بنابرایــن، در مقیــاس 

اســترس کرونــا دامنــه نمــرات 0 تــا 72 اســت و نمره بیشــتر حاکی 
ــاس  ــرای مقی ــی همگ ــد. روای ــر می باش ــا باالت ــترس کرون از اس
ــترس  ــراب و اس ــردگی، اضط ــاس افس ــا مقی ــا ب ــترس کرون اس
ــود  ــی درا ب ــر از 0/01 معن ــه در ســطح کوچک ت ــبه ک 0/64 محاس
و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/91 بدســت آمــد ]9[. در 
پژوهــش حاضــر مقــدار پایایــی مقیــاس اســترس کرونــا بــا روش 
آلفــای کرونبــاخ از طریــق ضریــب همبســتگی بیــن گویه هــا 0/88 

بدســت آمــد.
ــه  ــرم رضایت نام ــت و ف ــی رعای ــکات اخاق ــش ن ــن پژوه در ای
شــرکت در پژوهــش بــرای همــه نمونه هــا ارســال و موافقــت آنهــا 
جهــت شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد. در نهایــت، داده هــا پــس 
ــکوئر،  ــای کای اس ــا آزمون ه ــوق ب ــای ف ــا ابزاره ــردآوری ب از گ
ــزار                  ــری در نرم اف ــس تک متغی ــل کوواریان ــتقل و تحلی ــی مس ت

ــل شــدند. ــی داری 0/05 تحلی SPSS-26 در ســطح معن

یافته ها
ــرای دو گــروه 85 نفــری انجــام و نــرخ مشــارکت در  تحلیل هــا ب
ــود. یافته هــای آزمون هــای کای اســکوئر  پژوهــش 100 درصــد ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــدول 2 نش ــده در ج ــتقل گزارش ش ــی مس و ت
گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر جنســیت و میانگیــن ســنی 

.)P<0/05( تفــاوت معنــی داری نداشــتند

جدول 2. مقایسه اطاعات جمعیت شناختی گروه ها در واحدهای پژوهش

معنی داریآزمونگروه کنترلگروه آزمایشسطوحمتغیر

0/496کای اسکوئرتعداد )درصد(تعداد )درصد(جنسیت

59 )69/41(63 )74/12(زن
26 )30/59(22 )25/88(مرد

0/135تی مستقلمیانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین سن

)4/41( 23/59)4/55( 24/62

ــد  ــان می ده ــدول 3 نش ــده در ج ــا گزارش ش ــی میانگین ه بررس
ــروه  ــا گ ــترس کرون ــراب و اس ــون اضط ــن پس آزم ــه میانگی ک

آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل نســبت بــه پیش آزمــون آن 
کاهــش بیشــتری داشــته اســت.

جدول 3. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون اضطراب و استرس کرونا گروه ها در واحدهای پژوهش

مراحلمتغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

37/18 )5/15(37/52 )5/13(پیش آزموناضطراب
35/18 )5/19(27/78 )4/63(پس آزمون

50/21 )5/01(48/98 )5/67(پیش آزموناسترس کرونا
45/11 )5/06(29/09 )5/96(پس آزمون

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

IJ
R

N
.9

.2
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

rn
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/IJRN.9.2.4
http://ijrn.ir/article-1-724-fa.html


37

پریناز بنیسی و همکاران

بررســی پیش فروض هــای تحلیــل کوواریانــس تک متغیــری 
ــا  ــترس کرون ــراب و اس ــودن اضط ــرض نرمال ب ــه ف ــاد داد ک نش
اســاس  بــر  گروه هــا در مراحــل پیش آزمــون و پس آزمــون 
 .)P>0/05( نشــد  رد   Kolmogorov-Smirnov آزمــون 
همگنــی  فــرض   Levene آزمــون  اســاس  بــر  همچنیــن، 
 )F=2/60  ,P=0/103( اضطــراب  متغیرهــای  واریانس هــای 
و اســترس کرونــا )F=1/01 ,P=0/392( تأییــد شــد. عــاوه 
ــاس  ــر اس ــیون ب ــوط رگرس ــیب خط ــی ش ــرض همگن ــر آن، ف ب
ــراب                                                    ــای اضط ــرای متغیره ــون ب ــروه و پیش آزم ــن گ ــل بی تعام
 )F=2/07 ,P=0/100( و اســترس کرونــا )F=1/22 ,P=0/302(

تأییــد شــد. بنابراین، شــرایط اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانس 
تک متغیــری وجــود داشــت. یافته هــای تحلیــل کوواریانــس 
تک متغیــری گزارش شــده در جــدول 4 نشــان می دهــد کــه 
ــراب  ــر اضط ــر دو متغی ــر ه ــرل از نظ ــش و کنت ــای آزمای گروه ه
ــه  ــا توجــه ب ــا تفــاوت معنــی داری داشــتند کــه ب و اســترس کرون
ــث  ــی باع ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــا روش آم ــدول میانگین ه ج
کاهــش اضطــراب و اســترس کرونــا در دانشــجویان پزشــکی شــد 
ــا 76 درصــد تغییــرات اضطــراب و 98  ــه مجــذور ات ــا توجــه ب و ب
ــه  ــان نتیجــه روش مداخل ــا در آن ــترس کرون ــرات اس درصــد تغیی

.)P>0/001( یعنــی آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی بــود

جدول 4. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری اضطراب و استرس کرونا گروه ها در واحدهای پژوهش

توان آزموناندازه اثرمعنی داریآماره Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیر

0/0010/541<2004/2712004/27161/94پیش آزموناضطراب
0/0010/761<2470/8912470/89199/64گروه
2066/8916712/37خطا

0/0010/931<4468/8714468/871108/59پیش آزموناسترس کرونا
0/0010/981<9241/7519241/752292/61گروه
673/191674/03خطا

بحث
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث افزایــش اضطــراب و اســترس کرونــا 
ــر ایــن اســاس، پژوهــش  در گروه هــای مختلــف شــده اســت و ب
حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی بــر 
اضطــراب و اســترس کرونــا در دانشــجویان واحــد علــوم پزشــکی 

انجــام شــد.
ــای  ــوزش مهارت ه ــه آم ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ارتباطــی باعــث کاهــش اضطــراب در دانشــجویان پزشــکی شــد 
کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهش هــای Al-Zyoud و همــکاران 
 ،]21[ Borjali & Borhani ،]19[ و همــکاران Ghazavi ،]18[
ــکاران  ــکاران ]Safikhangholizadeh ،]22 و هم Bavzin و هم

در  بــود.  همســو   ]24[ همــکاران  و   Fathi Ashtiani و   ]23[
ــه اضطــراب اساســی ترین  ــت ک ــوان گف ــج می ت ــن نتای ــن ای تبیی
ــوده  ــده ب ــری آین ــران و پیش بینی ناپذی ــرایط بح ــت ش خصوصی
کــه مهم تریــن ویژگــی ویــروس کرونــا نیــز همیــن مــوارد 
ــی  ــی خودتنظیم ــا توانای ــی ب ــای ارتباط ــوزش مهارت ه اســت. آم
ــد اضطــراب  ــا فشــارهای روانــی می توان و خودگردانــی و مقابلــه ب
ــا شــرایط تنــش زا  را کاهــش دهــد. در واقــع، ســازگاری موفــق ب
و اضطــراب آور مســتلزم اســتفاده از دامنــه وســیعی از راهبردهــای 

ــا  ــا و رفتاره ــکار، هیجان ه ــه اف ــی ب ــد نظم بخش ــه ای مانن مقابل
اســت. همچنیــن، همه گیــری ویــروس کرونــا مجموعــه جدیــدی 
از چالش هــا و فشــارهای اقتصــادی، اجتماعــی و هیجانــی از 
ــراب  ــن اضط ــراه آورده و ای ــه هم ــود ب ــا خ ــراب را ب ــه اضط جمل
را می تــوان بــا آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی موثــر ماننــد 
مهارت هــای همدلــی، ایجــاد اعتمــاد، آمــوزش مهارت هــای 
ــع  ــع موان ــت رف ــمی در جه ــاط چش ــی و ارتب ــی و غیرکام کام
ارتبــاط موثــر و بهبــود یــک ارتبــاط اثربخــش طــی یــک برنامــه 
ــی  ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــن، آم ــش داد. بنابرای ــم کاه منظ
ماننــد نحــوه تفســیر زبــان غیرکامــی و شــیوه های اســتفاده از این 
ارتبــاط غیرکامــی، آگاهــی از ویژگی هــای شــخصیتی و وضعیــت 
ــود  ــراز وج ــب اب ــیوه های مناس ــتفاده از ش ــاط، اس ــود در ارتب موج
ــت  ــران و اف ــری از دیگ ــی و کناره گی ــش دوری گزین ــب کاه موج
ارتباط هــای اجتماعــی  هیجان هــا و احســاس های منفــی در 
ارتباطــی  مهارت هــای  آمــوزش  روش  نتیجــه،  در  می شــود. 
می توانــد ســبب کاهــش اضطــراب در دانشــجویان پزشــکی شــود.
دیگــر نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش مهارت هــای 
ارتباطــی باعــث کاهــش اســترس کرونــا در دانشــجویان پزشــکی 
ــای Al-Zyoud و  ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــه ای ــد ک ش
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و   Hirokawa  ،]19[ همــکاران  و   Ghazavi  ،]18[ همــکاران 
همــکاران ]20[ و Fathi Ashtiani و همــکاران ]24[ همســو بــود. 
در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان گفــت کــه آمــوزش مهارت هــای 
ارتباطــی بــه افــراد کمــک می کنــد تــا انتظارهــای خــود از دیگــران 
ــر جنبه هــای  را به طــور روشــن، شــفاف و واضــح بیــان نماینــد، ب
مثبــت زندگــی متمرکــز شــوند در محیط هــای تحصیلــی و کاری 
جهــت کاهــش اســترس شــبکه های اجتماعــی منســجم تشــکیل 
دهنــد. از آنجایــی کــه انتشــار ویــروس کرونــا بــه دلیــل ســرعت 
انتقــال آن موجــب ایجــاد یــک وضعیــت اورژانســی در بهداشــت 
تمــام کشــورهای جهــان شــد و عــاوه بــر نگرانــی درباره ســامت 
جســمی، ســبب بــروز برخــی عائــم روانشــناختی ماننــد اســترس 
کرونــا شــد، اســتفاده از فنــون ارتباطــی ماننــد کنتــرل عواطــف و 
ــود  ــبب می ش ــوزش س ــد آم ــاط در فراین ــه ارتب ــبت ب ــش نس بین
ــر تحــت  ــا آگاهــی از هیجان هــای منفــی خــود کمت ــراد ب کــه اف
تاثیــر آنهــا قــرا گیرنــد و بــا اســتفاده از فنــون ارتباطــی کــه تحــت 
آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی یــاد می گیرنــد، هیجان هــای 
ناخوشــایند را در خــود کاهــش و هیجان هــای خوشــایند را در خــود 
افزایــش دهنــد و بــه اصطــاح بــه ثبــات هیجانــی و روانشــناختی 
ــوزش  ــه آم ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه، می ت ــد. در نتیج ــت یابن دس
مهارت هــای ارتباطــی بتوانــد نقــش موثــری در کاهــش اســترس 

کرونــا در دانشــجویان پزشــکی داشــته باشــد.
در تفســیر و تعمیــم یافته هــا و نتایــج پژوهــش حاضــر توجــه بــه 
ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــروری اس ــا ض ــی محدودیت ه برخ
ــه پژوهــش حاضــر، اســتفاده  ــودن جمعیــت نمون ــه غیربالینــی ب ب
ــرای گــردآوری داده هــا، محدودشــدن  از ابزارهــای خودگزارشــی ب
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــه دانش ــش ب ــه پژوه جامع
علــوم پزشــکی تهــران و عــدم پیگیــری نتایــج در بلندمــدت اشــاره 
ــن  ــه ای ــود ک ــنهاد می ش ــا پیش ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ک
ــه  ــان ب ــه مبتای ــی از جمل ــای بالین ــر روی جمعیت ه ــش ب پژوه
ــراس  ــا ه ــراب ی ــال اضط ــه اخت ــان ب ــا، مبتای ــروس کرون وی

اجتماعــی، مبتایــان بــه اختــال اســترس پــس از ســانحه و غیــره 
ــج در بلندمــدت بررســی  ــداری نتای ــا عــدم پای ــداری ی انجــام، پای
ــی  ــا حت ــوری و ی ــجویان حض ــر روی دانش ــش ب ــن پژوه و ای
ــود. پیشــنهاد پژوهشــی  ــایر دانشــگاه ها انجــام ش دانشــجویان س
دیگــر مقایســه تاثیــر آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی بــر اضطــراب 
و اســترس کرونــا بــا ســایر روش هــای آموزشــی از جملــه آمــوزش 
مهارت هــای زندگــی، آمــوزش ذهن آگاهــی، آمــوزش فراشــناختی 

و غیــره اســت.

نتیجه گیری
ــای  ــوزش مهارت ه ــه آم ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ارتباطــی باعــث کاهــش اضطــراب و اســترس کرونا در دانشــجویان 
ــزان و  ــرای متخصصــان و برنامه ری ــج ب ــن نتای پزشــکی شــد و ای
عــاوه بــر آن بــرای درمانگــران و متخصصــان ســامت تلویحــات 
کاربــردی دارد. متخصصــان و برنامه ریــزان شــرایط بحرانــی کشــور 
ــرای کاهــش  ــع ب ــی جام ــه طراحــی برنامه های ــدام ب ــد اق می توانن
پیامدهــای روانشــناختی منفــی ویــروس کرونــا از طریــق آمــوزش 
مهارت هــای ارتباطــی کننــد. همچنیــن، درمانگــران و متخصصــان 
ــا  ــرای کاهــش پیامدهــای روانشــناختی ویــروس کرون ســامت ب
به ویــژه کاهــش اضطــراب و اســترس کرونــا می تواننــد اقــدام بــه 
آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی در مبتایــان بــه ویــروس کرونــا و 

ــد. ــی خانواده هــای آنهــا نماین حت

سپاسگزاری
بدین وســیله، نویســندگان از مســئوالن دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد علــوم پزشــکی تهــران و دانشــجویان پزشــکی شــرکت کننده 

ــد. ــکر می نماین ــش تش در پژوه

تعارض منافع
در این مقاله تضاد منافعی وجود نداشت.
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