
 

 

 

 
 22-01ای هصفحه (،7)پیاپی 3، شماره 2، دوره 0011 پاییز

  

و تحمل  مسئلهحل  یهابر اساس سبک روسیاضطراب کرونا و ینیبشیپ

 در زنان شاغل یشانیپر
 

 3موحدزادهبهرام  ،2مریم یاوری کرمانی ،1زهرا آریا

 
 01/10/0011پذیرش مقاله:                                  20/17/0011اصالح مقاله:                                 20/10/0011دریافت مقاله: 

 

         

چکیده         

اغل ش زنان در مسئلههای حل سبک بر اساس تحمل پریشانی و ویروس کرونا این پژوهش با هدف شناخت اضطراب

شهر یاسوج انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان 

نفر به صورت  360دادند. از بین جامعه آماری بر اساس جدول مورگان،  تشکیل 0322 سال در شهر یاسوج شاغل

ها از طالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری دادهانتخاب و مورد م ایمرحله تک ایخوشه گیری تصادفینمونه

 ( و اضطراب0226) النگ و کسیدی مسئله حل (، راهبردهای2111) گاهر و سیمونز پریشانی تحمل هایپرسشنامه

 کنندگانشرکتها، نمرات شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده استفاده (0320همکاران ) و پورویروس علی کرونا

 و تجزیه مورد spss آماری افزارنرم وسیله به با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و

گرفت. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که اضطراب کرونا با سبک حل مسئله سازنده و تحمل پریشانی  قرار تحلیل

سیون چند متغیری رگر معناداری دارد. همچنین نتایج همبستگی منفی و با سبک حل مسئله غیرسازنده همبستگی مثبت

و تحمل  -76/1، سبک حل مسئله غیرسازنده با ضریب بتای 00/1که سبک حل مسئله سازنده با ضریب بتای  داد نشان

 مسئلهل های حسبکاز آنجا که  کنند. بینیپیشتوانستند اضطراب کرونا در زنان شاغل را  21/1پریشانی با ضریب بتای 

حل  مؤثر یهبردهارا یتوان با بررسد؛ مینکرونا باش یماریاضطراب ب یبرا یخوب بینپیشد نتوانمی تحمل پریشانی و

 کرونا را کاهش داد. یماریاضطراب ب ،تحمل پریشانی شیافزا و مسئله

همسئلحل  هایسبک ،یشانیاضطراب کرونا، تحمل پر :هادواژهیکل         

                                                   

 ، ایراناسوجی ،نور امیدانشگاه پ ،یتیترب یروانشناس کارشناسی ارشد. 0

 m.yavari21@gmail.com رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ یگروه روان شناس اریاستاد نویسنده مسئول:. 2

 . تهرانرانینور. ا امیدانشگاه پ ،یگروه روانشناس اریاستاد. 3
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 3شماره / 2/ دوره 0011 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 قدمهم

 یوهان در 2102 سال دسامبر از کرونا ویروس بیماری شیوع

 کا،آمری قاره آفریقا، جمله از مناطق از بسیاری و شروع چین

 رامآ اقیانوس و شرقی جنوب آسیای اروپا، شرقی، مدیترانه

 راوانیف شیوع کرونا نیز ایران است. در ساخته آلوده را عربی

اندازد. می خطر به را افراد روانی و جسمی سالمت و دارد

ب  هب مبتال بیماران در مشترك هاینشانه از یکی  0اضطرا

 طریق از که است کرونا جمله از تنفسی مزمن هایاختالل

 تأثیر ندگیز کیفیت و سالمت بر بدن ایمنی سیستم تضعیف

 قریبا  ت که است شناختیروان حالتی گذارد. اضطرابمی منفی

 زا اگر اما کنند،می تجربه زندگی طول در را ها آنانسان همه

 محسوب روانی اختالل یک شود خارج آن متعادل حد

 نگرانی معنای به (. اضطراب2121، 1)کیور و کیور شودمی

 رد جسمی هاینشانه با همراه کنترل غیرقابل و مفرط مبهم،

 اضطراب و است خاص هایموقعیت ها ومحرك اشیاء، غیاب

 روناک ویروس به مبتال شدن از ناشی اضطراب معنای به کرونا

 اختیشن ابهام ایجاد و بودن ناشناخته آن دلیل غالبا   که است

 به یانمبتال روزافزون آمار درباره افراد که هاییپیام باشد.می

 باعث افراد آرامش و امنیت تهدید طریق از شوندمی کرونا

)روی، ترایپادی،  شودمی آنان در سالمتی نگرانی افزایش

اند که ها نشان داده(. یافته2121، 6کار، شارما، ورما و کوشال

از بیماران مبتال به کرونا ویروس عوارض سالمتی جدی  01%

به دلیل جدی بودن  %01 -%1در حدود کنند و ایجاد می

ور، پعالئم و خطر باالی مرگ و میر نیاز به مراقبت دارند )علی

 ها ونگرش (. وجود0322زاده، پور و عبدالهقدمی، علی

 زن و رآونان مرد بر مبتنی که بر جامعه حاکم سنتی باورهای

 جودو به متأهل زنان برای را عملی پیامدهای باشد،می دارخانه

 موجب که زنان هایاندیشه در اخیر است. تحوالت آورده

 فرض یدارخانهو  مادری را خود وظیفه تنها هاآن است شده

 ویته در کسب و شده جامعه وارد مردان یپابه پا بلکه نکرده

                                                   
4. anxiety 

5. Cure & Cure 

6. Roy, Tripathy, Kar, Sharma, Verma, Kaushal 

7. problem-solving style 

8. distress tolerance 

 ها وتنش بروز باعث کنند، تالش خود اجتماعی و فردی

 تحت زنی را خانواده بلکه زنان تنها نه که است شده فشارهایی

 این بر پژوهشی های(. یافته0320دهد )آقایی، می قرار تأثیر

 دیگر پدیده هر زنان مانند اشتغال دارند داللت واقعیت

 مختلف هایمحدودیت ها واز فرصت ایمجموعه دربردارنده

 ستقاللا کسب قبیل از اشتغال زنان مثبت آثار کنار در. است

 نفیم تبعات و آثار افسردگی، کاهش به نفس، اعتماد مالی،

 فشار هب توانمی ازجمله. باشد داشته دنبال به است نیز ممکن

 در تقصیر احساس و مضاعف کار از ناشی جسمی و روحی

کرد  و اضطراب اشاره استرس منزل، امور به رسیدگی

 (.0320زادگان و شریفی، )مهدی

ههای حل سبک جمله از بسیاری عوامل ، تحمل 7مسئل

 و هستند مرتبط اضطراب با سالمت سرسختی و  0پریشانی

 اشتهد رابطه نیز کرونا اضطراب با عوامل این که است ممکن

نشان ها پژوهش(. 2102، 2هوپرت کیویتی، باشند )اشتراوس،

 یهاپاسخهای حل مسئله هیجان مدار و که سبک دهندمی

له از جم بیماری کرونا ویروسنامناسب در مواجهه با  یجانیه

ل ح یغیرسازنده یو راهبردها یشانیو پر ینیاحساس غمگ

زنان  نیدر ب یمدت عاطف کوتاه یهایشانیموجب پر مسئله

پور، اردمه، شهیدی، ، اولیاحیس) شودمی شاغل شهر یاسوج

افراد اشاره  لهئحل مس یهابکس(. 0323، یعقوبی عسگرآباد

 دهیکردن، ا یزیرآنان هنگام برنامه یحیترج یهابه سبک

عمل به هنگام مواجهه با  یآنان برا یآمادگ ی،پرداز

شاره ا ییرتغ یریتمد نیچنهمو  زاو شرایط آسیب مشکالت

و  است یمرتبه باالتر یشناخت یتظرف مسئلهحل  .دارد

ارد )کالیا، فوستینگ و عملکرد روزمره د یبرا یامدهاییپ

 یقاتتحقدر ( 2100)  00(. میتیس و کاپاچ2102، 01کودی

 مدیریتو  مسئلهحل  یراهبردها ینخود گزارش دادند که ب

-به سبک مسئلههای حل . سبکارتباط وجود دارد اضطراب

 03غیرسازنده مسئلههای حل و سبک 02سازنده مسئلههای حل 

9. Strauss, Kivity, Huppert 

10.  Kalia, Fuesting & Cody 

11. Metis & Cupach 

12. constructive problem solving styles 

13. non-constructive problem solving styles 
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 3شماره  /2دوره  /0011 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 -0سـازنده شامـل:  مسئلههای حل شوند. سبکتقسیم می

رای حل د ب)بیانگر اعتقاد در توانایی فر مسئلهاعتماد در حل 

زی ریخالقانه )نشان دهنده برنامه مسئلهسبک  -2مشکالت(، 

( زائلهمسی متنوع برحسب موقعیت هاحلو در نظرگرفتن راه 

)نشان دهنده نگرش مثبت به  تقرب یا یشسبک گرا -3و 

باشد و می (هاآنبه مقابله رودررو با  یلمشکالت و تما

غیرسازنده سبک اجتناب )نشان دهنده  مسئلههای حل سبک

(، هانآتمایل به رد شدن از کنار مشکالت به جای مقابله با 

فرد  یاورییبیابی )بیانگر یا جهت مسئلهدرماندگی در حل -2

یا  مسئلهمهارگری حل  -3( و زاستمسئلههای یتموقعدر 

 درونی را در -)بعد کنترل بیرونی مسئلهکنترل در حل 

؛ شودکند( را شامل مییممنعکس  زامسئلههای یتموقع

ی درماندگی، مهارگری و اجتناب، هاسبکبنابراین 

ی گرایش، هاسبکغیرسازنده و  مسئلههای حل زیرمقیاس

شند بایمسازنده  مسئلههای حل خالقیت و اعتماد زیر مقیاس

 (.0300شاطری، اشکانی و مدرس غروی، عدالتی )

نان ز پاسخ گویی چگونگی در مؤثر عوامل از یکی از سویی

های حاصل از بیماری ها و اضطرابشاغل شهر یاسوج به فشار

 پریشانی تحمل درها آن ظرفیت مقدار کرونا در محل کار،

 هب مربوط هایپژوهش در متداول سازهای پریشانی. باشدمی

 و فراهیجانی ایسازه صورت به که است 00عاطفی ینظمیب

 هایتحال برابر در مقاومت و تجربه برای فرد قابلیت عنوان

، 01دویت و کیلوپ است )مک شده بیان منفی هیجانی

 فرآیندهای نتیجه در است ممکن که سازه این. (2103

 التیح صورت به شود، ایجاد فرد در فیزیکی یا و شناختی

 رهایاث کاهش برای عملی تمایالت با اغلب که است هیجانی

 سیمونز،) شودمی مشخص هیجانی تجربه از حاصل منفی

 چندبعدی ماهیتی پریشانی تحمل ،نیچنهم (.2111، 06گاهر

تحمل  یی( توانا0 ازجمله متعددی ابعاد شامل و داشته

 حالت پذیرش ظرفیت و ارزیابی( 2 هیجانی یهایشانیپر

ها الشت فرد و تنظیم وسیله به هیجان تنظیم شیوه( 3 عاطفی

                                                   
14. Affect dysregulation 

15. MacKillop & De Wit 

16. Simons & Gaher 

 وسیله به توجه جذب مقدار( 0 پریشانی تسکین برای

 اختالل آمدن به وجود در آن سهم مقدار و منفی یهاجانیه

؛ 2101، 07برنشتاین و زولنسکی لیرو،شود )می عملکرد، در

 (.2111سیمونز و گاهر، 

 لیرقابل تحمرا غ اضطراب یشانی کم،تحمل پر یفراد داراا

 یدگیرس شانیشانیپرو  یبه آشفتگ توانندینمو  دانندمی

و از وجود آن  رندیپذینمرا  اضطرابافراد وجود  ین. ایندنما

خود  یامقابله ییتوانا یراز کنندمی یشرم و آشفتگ اساحس

 ینسکافراد قادر به ت یناگر ا گیرند.می کمدسترا  یجاناتبا ه

جان یه ینجلب ا توجهشاننباشند، تمام  یجانات و اضطرابه

کاهش  و عملکردشان گرددکننده می آشفته و اضطراب

زتامپسون و اندر یلیامز،و) ابدیمی  (. نتایج2103 ، 00یو

 و یارزیاب بر پریشانی تحمل که است آن از حاکیها پژوهش

 منفی یهاجانیه تجربه از اضطراب و ناشی پیامدهای

 اب مقایسه در که افرادی که ایگونه به است، رگذاریتأث

 به ترشدید واکنشی دارند، تریکم پریشانی تحمل دیگران

 افراد این این، بر افزون. دهندمی نشان استرس و اضطراب

 خود زا پریشانی برابر در یترفیضع یامقابله هایتوانایی

 یریکارگبه با تا کنندمی تالش نتیجه در و داده نشان

 هیجانی هایحالت کاهشها آن هدف که هاییاستراتژی

اجتناب کنند )کاف، ها هیجان این گونه از است، منفی

بنابراین با توجه ؛ (2101، 02اشمیت و میچل تیمپانو، ریکاردی،

به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این 

انی و تحمل پریش مسئلههای حل باشد که آیا سبکمی سؤال

شهر  شاغل زنان در ویروس کرونا اضطراب بینیقادر به پیش

 باشد؟یاسوج می

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

 -کند توصیفی، روشی که دنبال مییشناسروش

  کلیه را پژوهش حاضر آماری جامعه همبستگی است.

17. Leyro, Zvolensky, & Bernstein 

18. Williams, Thompson & Andrews 

19. Keough,  Riccardi, Timpano, Mitchell & Schmidt, 
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 3شماره / 2/ دوره 0011 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

که  دادند تشکیل 0322 سال در زنان شاغل شهر یاسوج

 این در زن شاغل بود. 6200معادل با  هاآنجمعیت 

 یاخوشه تصادفی یریگنمونه روش از پژوهش

پژوهش  روش به توجه با. شد استفاده یامرحلهتک

 جمح مورگان جدول اساس بر و( همبستگی -توصیفی)

 ،هانسازما تمامی بین از منظور بدین. بود نفر  360 نمونه

 صورت به یاسوج، شهر دولتی یهاشرکت و ادارات

 شدند انتخاب شرکت و اداره سازمان، چند تصادفی

)کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، آموزش و پرورش 

استان، آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد، اداره آبفا، 

 اداره مالیات، اداره ثبت احوال، اداره پست و بنیاد مسکن(

 پژوهش در حضور داوطلب که شاغلی زنان سپس و

 به مورگان جدول اساس بر نفر  360 تعداد به بودند،

 .شدند انتخاب نمونه عنوان

 ابزار پژوهش
 نیار. و گاه مونزیس یشانیپرسشنامه تحمل پر. 1

؛ 2111و گاهر،  مونزیماده است که توسط س 01 یدارا اسیمق

 یادرجهپنج اسیبر اساس مق اسیمق نیا یهاهیساخته شد. گو

 یگذارنمره 1تا کامال  مخالفم= 0کامال  موافقم= کرتیل

باال  یانشینشانگر تحمل پر اسیمق نینمرات باال در ا. شوندیم

 نیکرونباخ ا یآلفا بی؛ ضر2111و گاهر،  مونزیاست. س

آن را پس از گذشت شش  یدرون یو همسان 02/1را  اسیمق

(. در پژوهش 0322خشک،  یگزارش کردند )اندام 60/1ماه 

به  06/1 اسیکرونباخ کل مق ی( آلفا0322خشک ) یاندام

 یآلفا بیو همکاران ضر زادهنیدست آمد. در پژوهش حس

 بیپژوهش ضر نیگزارش شد. در ا 02/1برابر با  نباخکرو

به  02/1با  برابر یشانینمره کل تحمل پر یکرونباخ برا یآلفا

 دست آمد.

 النگ. و کسیدی مسئله حل یهاسبک پرسشنامه. 2
( طی دو مرحله 0226این پرسشنامه توسط النگ و کسیدی )

 سنجدیماست که شش عامل را  سؤال 20و دارای  شدهساخته

                                                   
20. Burnside 

و هر کدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده از مواد آزمون 

درماندگی، مهارگری حل مسئله، سبک خالقیت،  .باشدیم

 .اعتماد در حل مسئله، سبک اجتناب، سبک گرایش

 برای و شودمی انجام یک و صفر شکل به گذارینمره

 و شودمی گرفته نظر در 1/1 ینمره نیز دانمنمی یگزینه

 از کدام هر کلی نمره دهندهنشان نمرات، این جمع سپس

 0 داشتن با عوامل از یک هر بنابراین است؛ گانه 6 عوامل

 خواهند 0 حداکثر و صفر حداقل با برابر اینمره سؤال،

 نشان باشد، داشته را نمره باالترین که عاملی هر. داشت

 فادهاست شیوه آن از مشکالت با مواجهه هنگام به فرد دهدمی

 حداقل و 20 مسئله حل نمره حداکثر حالت این در. کندمی

 و پور بخشی) بود خواهد 02 متوسط نمره و صفر نمره

مقیاس شیوه حل مسئله توسط محمدی و  (.0307 همکاران،

و میانگین  هاآنی شده و ضریب ابیاعتبار ( 0301) یصاحب

 شدهمشخصبه شرح زیر  هاآزمونهمبستگی درونی ماده 

، 1666، مهارگری حل مسئله 1666آلفا درماندگی  است.

، سبک 1670اعتماد در حل مسئله  ،1617سبک خالقیت 

 این پایایی ضرایب 1613و سبک گرایش  1610اجتناب 

از  ها باالترزیرمقیاس تمام برای مطالعه این طبق بر آزمون

 11 باالی آلفا ضرایب نیز محمدی پژوهش در است. 1611

 الزم پایایی از مقیاس سبک اجتناب( بنابراین جزبهبودند )

و  کسیدی (.0300صاحبی،  و )محمدیاست.  برخوردار

(، سازگاری درونی عوامل یادشده را به 0226)  21برنساید

گزارش کردند. در  61/1و  12/1، 70/1 ،66/1، 06/1ترتیب 

 بودند 11/1(، نیز ضرایب آلفا باالی 0377) پژوهش محمدی

 جز سبک گرایش(. افزون بر این محمدی و صاحبیبه)

 گیری از ضریب(، پایایی درونی این آزمون را با بهره0301)

چنین گزارش نمودند. هم 61/1آلفای کرونباخ، برابر با 

 77/1(، برابر با 0302ی باباپور خیرالدین )ضریب آلفا در بررس

شده است و با در نظر گزارش 07/1و ضریب روایی آن 

ب اعتبار ضری)عنوان ضریب اعتبار گرفتن شاخص پایایی به

برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی(، ضریب روایی این 
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 3شماره  /2دوره  /0011 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

(، در 0303) گزارش کردند. محمدی 07/1مقیاس را برابر با 

ی ها، همبستگداده است که بین خرده مقیاسپژوهشی نشان 

 72/1تا  10/1معناداری وجود دارد که دامنه این ضرایب بین 

این مقیاس « 20روایی همگرای»باشد، ارتباطی که نشانگر می

و   22است. روایی این مقیاس، بیشتر متکی به روایی محتوا

روش ساخت و تهیه آن است. باآنکه در دستورالعمل مقیاس 

، بحث روشن و واضحی از ضریب روایی آن مسئله شیوه حل

برخی  -های آنبه میان نیامده است، اما درباره برخی سؤال

ه اند و در این زمینشواهد مانند افرادی که از آن استفاده کرده

 -(0301محمدی و صاحبی،) تخصص الزم را دارند

دهنده ارتباط مقیاس با خصیصه موردبررسی است نشان

 (.0300اران،)آهنگی و همک

ابتالء  یماریاضطراب ب اسیمق. کرونااضطراب  اسی. مق3

و عبداهلل زاده  پوریعل ،یقدم پور،یتوسط عل 02-دیبه کوو

است که  هیگو 00شامل  اسیمق نیساخته شد. ا 0320در سال 

 فیط کیاست را در  یو جسمان یعالئم روان اسیخرده مق 2

 یابیمورد ارز 3= شهیتا هم 1از هرگز=  ایچهار درجه کرتیل

ابزار  نیا ی( برا0320و همکاران ) پوری. علدهدیقرار م

ابزار را با  نیا یو همبستگ 20/1کرونباخ  یآلفا بیضر

از  یگلدنبرگ  به عنوان شاخص یپرسشنامه سالمت عموم

 یاآلف بیابزار گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضر ییروا

 به دست آمد. 00/1کرونباخ برابر با 

ابتدا مجوزهای الزم برای اجرای پژوهش از سوی . اجرا شیوه

ها، ادارات و دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج به سازمان

های دولتی و غیردولتی شهر یاسوج اخذ شد. جامعه شرکت

سال آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل شهر یاسوج، در 

بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  0011

ای، نمونه مورد نظر بر اساس جدول تک مرحله یاخوشه

نفر از زنان شاغل( انتخاب و مورد آزمون  360مورگان )شامل 

 هایخپاس که شد داده خاطر اطمینان هاآزمودنی قرار گرفتند. به

 صادقانه شد خواسته هاآن از لذا ماند خواهد باقی محرمانه آنان

 در راگ شد خواسته هاآزمودنی از. نمایند تکمیل را پرسشنامه

 خواهندب پژوهشگر از شدند مواجه ابهامی با پرسشنامه تکمیل

 و آرامش با که شد خواسته هاآن از.  بدهد بیشتری توضیح

 لتکمی از بعد .دهند پاسخها پرسشنامه سؤاالت به اطمینان

 افزارنرم از استفاده با شدهیآورجمع هایدادهها، پرسشنامه

spss آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و  با استفاده از و

متغیرها  ینیبپیشرگرسیون چند متغیری( برای آمار استنباطی )

 و تجزیه مورد (و همبستگی پیرسون )برای همبستگی متغیرها

 .گرفت قرار آماری تحلیل

 هایافته
ر د کنندهشرکتمیانگین و انحراف استاندارد سن زنان 

زن دارای  00( بود. از این بین 10/3) 70/36پژوهش برابر یا 

 26زن لیسانس و  000، پلمیدفوقزن  012تحصیالت دیپلم، 

درصد از زنان  61زن برابر با  230بودند که  سانسیلفوقزن 

نان درصد ز 31زن برابر با  026و  متأهل کنندهشرکت

 مجرد بودند. کنندهشرکت

 

 های حل مسئله و اضطراب کروناهای توصیفی متغیرهای تحمل پریشانی، سبک. یافته1جدول 

 کجی کشیدگی انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرهای پژوهش

 -13/1 70/1 00/6 17/16 360 نمره کل تحمل پریشانی

 -70/0 -10/1 00/2 00/02 360 مقیاس تحملخرده 

 -10/0 -30/0 17/0 26/2 360 خرده مقیاس جذب

 -32/1 -16/0 12/3 32/07 360 خرده مقیاس ارزیابی

 -12/1 07/1 02/2 11/07 360 خرده مقیاس تنظیم 

 11/0 -13/1 01/0 20/00 360 سبک حل مسئله سازنده

                                                   
21.Covergent Validity 22.Content validity 
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 3شماره / 2/ دوره 0011 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 -00/1 33/1 77/0 13/01 360 سبک حل مسئله غیرسازنده

 22/1 -02/1 00/1 33/20 360 اضطراب کرونا

 
شان  0نتایج جدول  ستاندارد  دهدیمن که میانگین و انحراف ا

با ـــانی برابر  ـــت و 00/6) 17/16 نمره کل تحمل پریش ( اس

 26/2کمترین نمره مربوط به خرده مقیاس جذب با میانگین 

ستاندارد  شترین نمره برای خرده مقیاس  17/0و انحراف ا و بی

ستاندارد  32/07ارزیابی با میانگین  گزارش  12/3و انحراف ا

( و سبک 01/0) 20/00شد. سبک حل مسئله سازنده برابر با 

سازنده با  سئله غیر ست. 77/0) 13/01حل م شده ا ( گزارش 

تاندارد   ـــ با میانگین و انحراف اس ـــطراب کرونا  همچنین اض

ـــت. از00/1) 33/20 ـــده اس  میزان که آنجایی ( گزارش ش

ــریب ــدیم( -2و  2) بین کجی ض ــودیم عنوان ،باش  که ش

 نیرتمناســب عنوان به  میانگین از و اســت نرمال فوق توزیع

 .  کرد استفاده توانیم کیآمار پارامتر شاخص

 های حل مسئله و تحمل پریشانی با اضطراب کروناماتریس همبستگی سبک 2جدول 

 0 7 6 1 0 3 2 0 متغیر

        0 . سبک سازنده0

       0 -322/1* . سبک غیرسازنده2

      0 -006/1** 060/1** . تحمل پریشانی3

. خرده مقیاس 0

 تحمل

**007/1 **010/1- **121/1 0     

. خرده مقیاس 1

 جذب

**070/1 **060/1- **016/1 **002/1 0    

. خرده مقیاس 6

 ارزیابی

**211/1 **020/1- **600/1 *031/1 *000/1 0   

  0 076/1** 000/1* 030/1* 603/1** -016/1** 016/1** . خرده مقیاس تنظیم7

 0 -001/1** -063/1** -000/1* -001/1** -001/1* 003/1** -672/1** . اضطراب کرونا0

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

دهد که بین سبک اضطراب کرونا با نشان می 2نتایج جدول 

سبک حل مسئله سازنده و تحمل پریشانی همبستگی منفی و 

با سبک حل مسئله غیرسازنده همبستگی مثبت معناداری 

برقرار است. همچنین بین تحمل پریشانی با سبک حل مسئله 

سازنده همبستگی مثبت و با سبک حل مسئله غیرسازنده 

ی منفی معناداری وجود دارد. اضطراب کرونا نیز با همبستگ

های تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم همبستگی خرده مقیاس

با توجه به برقراری همبستگی بین منفی معناداری دارد. 

حل مسئله و تحمل پریشانی با اضطراب کرونا در  هایسبک

اضطراب کرونا بر اساس  بینیپیشجدول فوق جهت 

له و تحمل پریشانی در زنان شاغل از های حل مسئسبک

 رگرسیون خطی استفاده شد.

 های حل مسئله و تحمل پریشانیسبکبر اساس اضطراب کرونا   بینیپیش چندگانهنتایج رگرسیون  3جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
R 2R 

 

adj
2R 

 

F sig 

 

 111/1 02/020 10/1 10/1 70/1 02/017 3 37/2170 رگرسیون

      67/6 361 37/2010 باقیمانده

       363 70/0272 کل
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 3شماره  /2دوره  /0011 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

siشود مقدار مشاهده می 3طور که در جدول همان g  کمتر

دار بودن مدل رگرسیون شده است و نشان از معنی 10/1از 

تغیر بین بر مباشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشمی

)ضریب تعیین  R2شاخص معنادار دارد.  تأثیرمالك 

کند که چند در صد از تغییرات متغیر چندگانه( مشخص می

دیگر عبارتشوند بهبین تبیین میمالك توسط متغیرهای پیش

ا بین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته رمتغیرهای پیش

شده است به این  10/1برابر  2Rدارند. در این پژوهش  مقدار 

درصد  10 های حل مسئله و تحمل پریشانیمعنا که  سبک

بینی اضطراب کرونا در زنان شاغل را دارند و توانایی پیش

adjشاخص 
2R متغیر  بینیپیششده( )ضریب تعیین تصحیح

کند بین در جامعه بررسی میوابسته را توسط متغیرهای پیش

دهد. در واقع با کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

شده است، به عبارت  10/1مقدار این ضریب در این پژوهش 

 10 های حل مسئله و تحمل پریشانی در مجموعدیگر سبک

رونا در زنان شاغل را بینی اضطراب کدرصد توانایی پیش

با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی  دارند. 

یکی از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کرد که کدام

ور معنادار در مدل دارند. به این منظ تأثیرکدام متغیر یا متغیرها 

 شود.استفاده می tاز آزمون 

 
 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون 4جدول 

 سطح معناداری sig آماره T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش

 استاندارد شده استاندارد نشده مورد نظر
Beta 

 10/1 110/1 00/7 - 00/00 مقدار ثابت

 10/1 112/1 -07/3 -00/1 -17/1 سبک حل مسئله سازنده

 10/1 110/1 20/02 76/1 12/1 سبک حل مسئله غیرسازنده

 10/1 110/1 -21/0 -21/1 -21/1 تحمل پریشانی

 

طور که نتایج جدول فوق نشان داد سبک حل مسئله همان

، سبک حل مسئله غیرسازنده با 00/1سازنده با ضریب بتای 

 21/1و تحمل پریشانی با ضریب بتای  76/1ضریب بتای 

 نند.ک بینیپیشتوانستند اضطراب کرونا در زنان شاغل را 

 
 تحمل پریشانی یهامؤلفهاضطراب کرونا بر اساس   بینینتایج رگرسیون پیش 5جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
R 2R 

 

adj
2R 

 

F sig 

 

 116/1 72/3 12/1 10/1 21/1 13/0213 0 02/020 رگرسیون

      31/03 312 62/0770 باقیمانده

       363 70/0272 کل

 

کمتر از  sigشود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان

دار بودن مدل رگرسیون شده است و نشان از معنی 10/1

تغیر بین بر مباشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشمی

)ضریب تعیین  R2شاخص معنادار دارد.  تأثیرمالك 

کند که چند در صد از تغییرات متغیر چندگانه( مشخص می

دیگر عبارتشوند بهبین تبیین میمالك توسط متغیرهای پیش

ا بین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته رمتغیرهای پیش

شده است به این  10/1برابر  2Rدارند. در این پژوهش مقدار 

، جذب، تحمل یهامؤلفهتحمل پریشانی ) یهامؤلفهمعنا که 

بینی اضطراب کرونا درصد توانایی پیش 0ارزیابی و تنظیم( 

djaدر زنان شاغل را دارند و شاخص 
2R  ضریب تعیین(

 بینی متغیر وابسته را توسطشده( توانایی پیشتصحیح

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
33

33
.1

40
0.

2.
3.

3.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ow

om
an

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783333.1400.2.3.3.3
http://psychowoman.ir/article-1-36-fa.html


 36                                                                        در مادران شاغل یشانیو تحمل پر یامقابله یبر اساس راهبردها روسیاضطراب کرونا و ینیبشیپ 

 3شماره / 2/ دوره 0011 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

می کند در واقع با کبین در جامعه بررسی میمتغیرهای پیش

 دهد. مقدار این ضریبتعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

 یهامؤلفهشده است، به عبارت دیگر  12/1در این پژوهش 

جذب، تحمل، ارزیابی و تنظیم(  یهامؤلفهتحمل پریشانی )

 بینی اضطراب کرونا در زناندرصد توانایی پیش 2 در مجموع

 را دارند. 

 
 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون 6 جدول

 سطح معناداری  sig آماره  T ضرایب رگرسیون ینبمتغیر پیش

 استاندارد شده استاندارد نشده مورد نظر
Beta 

 10/1 110/1 02/01 - 00/27 مقدار ثابت

 11/1 100/1 -22/0 -01/1 -01/1 تحمل مؤلفه

 11/1 37/1 -32/1 -10/1 -10/1 جذب مؤلفه

 10/1 110/1 -20/2 -01/1 -01/1 ارزیابی مؤلفه

 11 00/1 -30/0 -17/1 -12/1 تنظیم مؤلفه

تحمل  هایمؤلفهنشان داد از بین  6طور که نتایج جدول همان

 مؤلفهو  01/1تحمل با ضریب بتای  مؤلفهپریشانی تنها دو 

توانستند اضطراب کرونا در زنان  01/1ارزیابی با ضریب بتای 

 کنند. بینیپیششاغل را 

 گیرینتیجهبحث و 
 بر ویروس کرونا اضطراب شناختپژوهش حاضر با هدف 

اغل ش زنان در مسئلهحل  هایسبک اساس تحمل پریشانی و

طراب بین سبک اضداد، نشان انجام گرفت. نتایج  شهر یاسوج

کرونا با سبک حل مسئله سازنده و تحمل پریشانی همبستگی 

مثبت و با سبک حل مسئله غیرسازنده همبستگی منفی 

 لح سبک داد نشان نتایج معناداری برقرار است. همچنین

 مسئله حل سبک ،00/1 بتای ضریب با سازنده مسئله

 ضریب با پریشانی تحمل و 76/1 بتای ضریب با غیرسازنده

 بینیپیش را شاغل زنان در کرونا اضطراب توانستند 21/1 بتای

پژوهشگر، به دلیل جدید  یهایوجوجستبر اساس  .کنند

بودن موضوع پژوهش در زمینه اضطراب کرونا ویروس 

پژوهشی که با نتایج پژوهش حاضر همسو باشد یافت نشد. لذا 

نتایج پژوهش حاضر به صورت ضمنی با نتایج حاصل از 

 (،0322صفری )، (0300) محب و ایمانی یهاپژوهش

، (0322) ، عینی و همکاران(0322) الهی و ذوالفقاری

، (0322) ینظر و فرهادی (،0322همکاران )امیرفخرایی و 

(، تاپا 0322همکاران )، بجنوردی و (0322بشرپور ) و عزیزی

، (2107) همکاران و  ، هاه(2121) (، تیلور2121همکاران )و 

در همین راستا و همسو با نتایج  .استهمسو و هماهنگ 

خود پژوهش در  (0322) یانیآش و مقدم پژوهش حاضر نوری

حمل و ت یشناخت یریپذانعطاف یکه در افراد دارا ندنشان داد

رونا وجود ک یمارینسبت به ب یکمتر طراباض ،شتریابهام ب

 یوبخ بینپیشتواند می تحمل پریشانیدارد و از آنجا که 

 یتوان با بررسکرونا باشد؛ می یماریاضطراب ب یبرا

 یماریاضطراب ب ،تحمل پریشانی شیبر افزا مؤثر یراهبردها

 اباجتن رفتارهای پریشانی، تحمل عدم کرونا را کاهش داد.

 دارای افراد در بدنی عالئم و هیجان با مقابله در فرار و

 راداف این که آنجایی از. کندمی تقویت را سالمت اضطراب

 سعی تیجهن در دارند؛ پریشانی با مقابله برای ضعیفی توانایی

 یعسر کاهش هدفشان که ییهایاستراتژ یلهیوسبه دارند

 .کنند اجتناب منفی هیجانات این از است منفی هیجانات

 میراهبرد تنظ نیکه ب ندنشان داد( 0322ساالری و همکاران )

 یتگبا اضطراب کرونا همبس یشانیو تحمل پر یانطباق یجانیه

طراب با اض یانطباق ریغ یجانیه میراهبرد تنظ نیو ب یمنف

 یرنظفرهادی و  . همچنینوجود دارد یمنف یکرونا همبستگ

 حل هایسبک ( در پژوهش خود نشان دادند که بین0322)

 اضطراب کرونا با گرایش و اجتناب درماندگی، مسئله

 ،مهارگری مسئله حل هایسبک بین و مثبت همبستگی
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 3شماره  /2دوره  /0011 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 عناداریم منفی همبستگی اضطراب کرونا با اعتماد و خالقیت

 بود. برقرار

 ریشانیپ در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت که تحمل

 درونی هایحالت تحمل برای فرد توانایی عنوان به عموما 

 ریشانیپ تحمل ادبیات، درشود. می گرفته نظر در ناخوشایند

 انواع تحمل گاهی وشود می فرض مختلف هایروش به

 ابهام، منفی، هیجان مانند منفی درونی هایحالت مختلف

 ودشمی شامل را جسمانی ناراحتی و ناامیدی بالتکلیفی،

 تحمل که اندداده ها نشانبررسی. (0322نظری،  و )فرهادی

 تداوم و ایجاد در مهم پذیریآسیب عامل یک پریشانی

 اختالالت در پریشانی تحمل نقش. است روانی اختالالت

 از پس استرس اختالل مواد، سوءمصرف اختالالت خوردن،

 و افسردگی وسواس، اختالالت اضطرابی، اختالالت سانحه،

با تحمل پریشانی  زنان شاغلاز سویی  ، است شده روشن... 

شوند، می اضطرابکه دچار درد هیجانی و  پایین هنگامی

ه این کنند ککنند و احساس میاحساس ناکامی و شکست می

همانند ) آوراضطراب یهاتیموقعو  آشفته یهاجانیه

نیز  هاآنو از دست  شودینمتمام  گاهچیهویروس کرونا( 

. این افراد اغلب (2121)تیلور و همکاران،  دیآیبرنمکاری 

ی اتوانند عاقالنه عمل کنند و درگیر راهبردهای مقابلهنمی

اما مشکل چنین راهبردهایی این  ؛شوندمی رسانبیآسخود 

ها د و سرنوشت این هیجانسازاست اوضاع را بدتر از قبل می

. شودختم میو اضطراب کرونای بیشتر به درد هیجانی عمیق 

ی توان گفت که زنان شاغلدر تبیین نتایج به دست آمده می

 در نند؛کمی استفاده خالقانه و سازگار مسئله حل که از سبک

 و هبود برخوردار یزیربرنامه از مشکالت و مسائل با مواجهه

. گرفت خواهند نظر در آن حل برای را متنوعی هایحلراه

 باعث یزیربرنامه داشتن و متنوع هایحلراه اتخاذ بعالوه،

 در و خود هایقابلیت و توانایی به افراد باور میزان افزایش

ح و کاهش سط اعتماد مسئله حل سبک یریگشکل نهایت،

 افرادی یعنی،؛ شوداضطراب ناشی از ابتال به کرونا ویروس می

 از ند،دار اعتماد خود هایتوانایی به مشکالت با مقابله در که

 انیکس برعکس و برخوردارند باالتری خودکارآمدی میزان

 قاداعت مشکالت با روبرویی هنگام در خود توانایی به که

-برخوردارند و در موقعیت یترنییپا خودکارآمدی از ندارند

باالیی از  سطوحآور و شرایط ناگوار دچار های استرس

 حل سبک دارای که کسانی همچنین. اضطراب خواهند شد

 هستند، سازنده( مسئلههای حل از سبک) شیگرا مسئله

 با ددارن تمایل و دارند مشکالت به نسبت مثبتی نگرش

طراب اض از نتیجه، در باشند، داشته رو در رو مقابله مشکالت

عینی و همکاران، بود ) خواهند کرونای کمتری برخوردار

 لهمسئحل  هایسبکرابطه مثبت بین  نییتبدر  .(0322

رونا مثبت اضطراب ک بینیپیشناسازگار و اضطراب کرونا و 

 ارناسازگغیرسازنده و  مسئلههای حل ویروس توسط سبک

 ابلمق در سازنده، غیر مسئلهحل  هایسبکباید گفت که 

 و النیعق امکانات از استفاده بیرونی، یپیچیده هایموقعیت

 احساس این ،سازدیم رممکنیغ فرد برای را یشناختروان

 مواجه بازداری از سطحی با را جسمانی و روانی توانمندی

 وانیر اختالالت از بسیاری بروز ینهیزم تدریج، به و سازدیم

 .آوردیم فراهم را جسمانی از جمله اضطراب کرونا ویروس و

 حل ی غیرسازنده یهاسبک که گفت توانیم این، بر افزون

 الیتفع سطح تنها نه( اجتناب و مهارگری درماندگی) مسئله

 توجهیبی و تفاوتیبی سبب بلکه دهدمی کاهش را جسمانی

 و روانی نیمرخ و شودمی پیچیده، یهاتیموقع به نسبت

، )صفری کند هدایت مرضی سطح به را فرد اضطراب نرمال

0322). 

 با پریشانی تحمل که داد نشان پژوهش این هاییافته دیگر

 طراباض تواندمی و داشته منفی همبستگی کرونا اضطراب

 و یمونزس مطالعات با حاصل نتایج. کند ینیبشیپ را کرونا

 هماهنگ و ( همسو0321) همکاران و کیانی ( و2111) گاهر

 وجبم پریشانی تحمل توانایی گفت توانمی واقع در. است

 رد و بوده خود هیجانات تسکین به قادر افراد تاشود می

 خود نای که کنند تحمل را روانی فشار و آشفتگی ها،بحران

 به ،شودمی هاآن حل و مشکالت با رویارویی توانایی سبب

 خوبی هب توانندنمی هیجانی پریشانی دارای افراد دیگر، عبارت

 مثل) یزندگ یزابیآس هایموقعیت در را خود هیجانات

 مشکالت حل به و کرده کنترل ویروس( کرونا بحران

 روناک اضطراب کردن تشدید برای را زمینه امر همین بپردازند

ین ا پژوهش این هاییافته تبیین در . سازدمی مهیا ویروس
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 3شماره / 2/ دوره 0011 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 هاآن پریشانی تحمل که شاغلی زنان که گفت توانمی گونه

 و روسوی کرونا از ناشی اضطراب با توانندمی بهتر باالست

 از ادزی احتمال به همچنین،. بیایند کنار شده ادراك استرس

 تفادهاس سخت تجارب با شدن رو به رو برای مثبت هیجانات

 را زابیآس یهابحران و فشارها توانندنمی که زنانی کنندمی

 و لمسائ پذیرش جای به و کنند مدیریت منطقی صورت به

 یهاوهیش از بهتر حلراه یافتن برای مشکالت بر تمرکز

 با زیاد مالاحت به کنند،می استفاده زااسترس کمتر و اجتنابی

 ،زابیآس موقعیت از ناشی یهااسترس و فشارها گرفتن شدت

 ینا تحمل برای کمتری قدرت و کنندمی درماندگی احساس

 یهاهویش افزایش باعث که دهندمی نشان خود ها ازپریشانی

 امدهایپی کهشود می افراد این در مسائل با برخورد اجتنابی

 همراه به هاآن برای اضطراب افزایش جمله از زیادی منفی

 برای غلط تالش یک در پایین پریشانی تحمل با افراد. دارد

 شوندیم رفتاری ینظمیب درگیر خود منفی هیجانات با مقابله

 یبرا مجبور را هاآن افراد این پایین تحمل رسدمی نظر به

 الریسا) کندمی هیجانات از خالصی برای فوری راهی یافتن

 . (0322همکاران،  و

ریشانی(، آوری )تحمل پدر تبیین این نتایج باید گفت که تاب

توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی، در شرایط 

آوری به ناگوار است. در دیدگاه کانر و دیویدسون تاب

شرایط تهدید کننده تعریف شده عنوان سازگاری بهتر با 

، 0است. در این دیدگاه مفاهیم تصور از شایستگی فردی

و تأثیرات  0، کنترل3، پذیرش مثبت تغییر2تحمل عاطفه منفی

به عنوان مفاهیم اصلی تحمل پریشانی یاد شده است  1معنوی

کانر و دیویدسون  تحمل  (.2113)کانر و دیویدسون، 

در  گیری توانایی فردبرای اندازهپریشانی را به عنوان روشی 

و عواملی که سالمت روان فرد  آوراضطرابمقابله با عوامل 

کند، تعریف کرده است. افراد با تحمل پریشانی را تهدید می

باال دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند. از نظر عاطفی آرام 

ه های ببوده و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند. راه

دست آوردن تحمل پریشانی باال را داشتن سرسختی، خود 

                                                   
1. personal competence 

2. tolerance of negative affects 

3. positive acceptanceof change 

دانند. لذا و احساسات مثبت می سرکوبگرانهافزایی، مقابله 

توان گفت زنان شاغل با سرسختی و تحمل پریشانی باال می

سطوح کمتری از اضطراب کرونا ویروس را تجربه خواهند 

ند، از ارکرد. افرادی که توانایی تحمل سختی و پریشانی د

صورت مثبت کنند، بهتوجیهات جایگزین استفاده می

های کنند و موقعیتچارچوب فکری خود را بازسازی می

ه پذیرند و نسبت بزا را میانگیز یا رویدادهای استرسچالش

 شناختیانروافرادی که قادر به تحمل پریشانی نیستند، از نظر 

اال مل پریشانی بسالمت روان بیشتری دارند. افراد دارای تح

نسبت به افراد فاقد تحمل پریشانی، رویدادهای منفی را 

یرند و گتر در نظر میبینانهپذیرتر و واقعصورت انعطافبه

دانند. این نوع تفکر در مشکالت را اغلب موقتی و محدود می

 شده است هاآنزنان شاغل باعث کاهش اضطراب کرونا در 

  (.0322)نوری مقدم و آشیانی، 

ل در عم پژوهش حاضر مانند هر پژوهش و تحقیق علمی دیگر

 از این یادستههایی روبرو بوده است؛ با موانع و محدودیت

ها جنبه درونی و برخی جنبه بیرونی مسئله را شامل محدودیت

های توان محدودیتها میشود از جمله این محدودیتمی

 این دیگر یهاتیمحدود ازمالی، اداری و اجرایی را نام برد. 

 پیشنهاد بود؛ زنان شاغل روی فقط آن اجرای پژوهش،

 شهرهای در همچنین شاغل و پدرانروی  پژوهش اینشود می

اجرای پژوهش در شرایط بحرانی بیماری  .شود اجرا نیز دیگر

کرونا و عدم همکاری تعدادی از زنان شاغل یکی دیگر از 

 این پژوهش بود. یهاتیمحدود

 اخالقی موازین

 آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 ارهدرب افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه

 سپاسگزاری

 در که یکسانهمه و پژوهش درکنندگان شرکت همه از 

 قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای

 . شودمی

4. control 

5. spirituality 
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 منافع تعارض

 نافعم تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا 

 .ندارد

 منابع
اضطراب  ینرابطه ب(.  0320.)زهرا ی،و زنجان .،عبدالهیدی، ام

نگره ک یشانی، دومینو تحمل پر یاتجربهسالمت با اجتناب 

 .کاشان ی،رفتار یهادرمانموج سوم  یسراسر

 ،شاداسماعیلی  .،مرجان ،فردمعصومی .،آزیتا، امیرفخرایی

 ،درویش باصری .، وزهرا ،بزرگیدشت .،بهرنگ

بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس پیش(. 0322.)لیال

ماران فراهیجان مثبت در بی یشانیپرنگرانی سالمتی، تحمل 

 .0103-0172(: 2)0، دیابتی. فصلنامه پرستاری دیابت

در  یآورتاب یا(. نقش واسطه0322. )رضایخشک، عل یاندام

 تیبا رضا یشانیو تحمل پر جانیه یشناخت میتنظ نیرابطه ب

 یتیارشد. دانشکده علوم ترب یکارشناس نامهانی. پایاز زندگ

 .یی. دانشگاه عالمه طباطبایو روانشناس

(. مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و 0320آقایی، زهرا.)

کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد مرودشت.  نامهیانپا. دارخانه

 دانشکده علوم تربیتی.

(. 0322و شکیب، آمنه. ) .،قدم پور، سمانه .،بجنوردی، المیرا

 تنظیم راهبردهای اساس بر کرونا اضطراب بینیپیش

 در مرگ اضطراب و سالمت سرسختی هیجان، شناختی

 .00-30(: 2)0، 0322پرستاری،  . مجله رواندیابتی بیماران

سطح اضطراب (. 0322و الهی، طاهره.) .،ذوالفقاری، آفاق

 یماریاز ب هاآنو نگرش  یآگاه زانیکودکان در ارتباط با م

ب استرس، اضطرا زانیو م یکرونا بر اساس مدل باور سالمت

، شناختیروان. پژوهش در سالمت مادران یو افسردگ

00(0 :)02-16. 

، بادآنعمتنژاد  یفیشر .،یسعد ،ییبکرا .،محبوبه ،یساالر

(. 0322.)فاطمه ،یو محسن .،زاده، نرگس یعال .،ینمحمدام

 یشانیبر اساس تحمل پر روسیاضطراب کرونا و بینیپیش

 خانواده درمانی. در زنان شاغل جانیه یشناخت میو تنظ

 .16-01(:0)2کاربردی، 

 شهیدی، .،علی اردمه، .،علیرضا پور، اولی .،مهدی سیاح،

 بینییشپ(. 0323).اسماعیل عسگرآباد، یعقوبی و.، شکوه

 طریق از دانشجویان تحصیلی عملکرد و روان سالمت

 دانشگاه دانشجویان در هیجان شناخت تنظیم راهبردهای

 توسعه و مرکز مطالعات فصلنامه. اهواز شاپوریجند

 .00-37 (:0)1پزشکی،  علوم آموزش

بینی اضطراب کرونا در زنان: (. پیش0322)صفری، علی. 

ای و تحمل پریشانی. فصلنامه روانشناسی راهبردهای مقابله

 37-26(: 0)0زن، 

 فکری، نشخوار (. نقش0322و بشرپور، سجاد. ) .،عزیزی، سمانه

 ینیبپیش در استرس به پذیریواکنش و هیجان تنظیم

فصلنامه . پرستاران در( 02-کووید) کرونا ویروس اضطراب

 . 00-0(: 3)2مدیریت پرستاری. 

 ی،مدرس غروو ، .نجمه ی،، اشکان.زهره ی،شاطر یعدالت

 ،یمرض ینگران نیرابطه ب یبررس(. 0300). یمرتض

. ینیالب ریدر نمونه غ یو افکار خودکش مسئلهحل  یهاوهیش

-011 (:0)00مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 

22 

 عبداله و .،پور، زهرا علی .،ابوالفضل قدمی، .،احمد پور، علی

 اضطراب مقیاس مقدماتی اعتباریابی (.0322زاده، حسن.)

ایرانی. مجله روانشناسی  نمونه در( CDAS) کرونا بیماری

 .072-060(: 32)0سالمت، 

 مدل . تدوین(0322)ترابی، نغمه.  و .،عبادی، متینه .،عینی، ساناز

 و انسجام حس بر اساس دانشجویان در کرونا اضطراب

شده.  ادراك اجتماعی حمایت میانجی نقش: یآورتاب

 .32-0 (: 03)00، یدرمانروانمجله فرهنگ مشاوره و 

 روانی بار بینیپیش .( 0322)نظری، هاجر.  و .،فرهادی، سجاد

 نقش: قرنطینه ایام در خانواده زنان در کرونا ویروس

 . خانوادهشناختیروان سرمایه و مسئله حل هایسبک

 .60-06(: 1)2کاربردی،  درمانی

 . مقایسه(0320)شریفی رنانی، زینب.  .، وزادگان، ایران مهدی

 تصویر و زناشویی صمیمیت زناشویی، تعهد جنسی، رضایت

فصلنامه زن و مطالعات  .دارخانه و شاغل متأهل زنان در بدن

 .011-031: (22)0خانواده، 

رابطه تحمل  یبررس(. 0322.)نیحس ،یانیو آش .،مقدم، ثنا یورن

رونا در ک یماریبا اضطراب ب یشناخت یریپذانعطافابهام و 

 شیهما ینهفتم کشور، 0منطقه  یهادانشگاه انیدانشجو

 ،یتیدر حوزه علوم ترب نینو قاتیمطالعات و تحق یمل

 .تهران ران،یو مشاوره ا یروانشناس
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