
 

 

 
  26-37های صفحه ،1، شماره 1، دوره 1399بهار 

  
 

  یشانیو تحمل پر ایمقابله یراهبردهازنان:  درضطراب کرونا ا بینیپیش

 
 

 1علی صفری

 
  11/03/1399پذیرش مقاله:                                     18/02/1399اصالح مقاله:                                  20/01/1399دریافت مقاله: 

 

چکیده               

 یشانیپر و تحمل ایمقابله یراهبردها نقش در زنان و تعیین روسیکرونا واضطراب  بینیپیشپژوهش با هدف  نیا

شهر  شاغل أهلمت زنان هیپژوهش را کل یبود. جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفی. طرح پژوهش حاضر توصبود

(، 2005و گاهر ) مونزیس یشانیتحمل پر هایپرسشنامه زها اداده آوریجمع یدادند. برا لیتشک 1399در سال  رازیش

( استفاده شد. بعد 1398همکاران )و  پوریعل روسی( و اضطراب کرونا و1991اندلر و پارکر ) ایمقابله یراهبردها

 ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر کنندگانشرکتها، نمرات و استخراج داده آوریجمعاز 

ان داد نش یهمبستگ بیضر جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیجزمورد ت spss-24 آماری افزارنرم لهیو به وس انهچندگ

مدار  جانیه ایلهمقابو با راهبرد  یمنف یهمبستگ یشانیمدار و تحمل پر مسئله ایمقابلهکه اضطراب کرونا با راهبرد 

مدار با  همسئل یانشان داد که راهبرد مقابله یریچند متغ ونیرگرس جیدارد. نتا یمثبت معنادار یهمبستگ یو اجتناب

 بیربا ض مدارجانیه یامقابله یو راهبردها یرا به صورت منف روسیتوانست اضطراب کرونا و -12/0 یبتا بیضر

 نانزتوانستند اضطراب کرونا را به صورت مثبت در  13/0 یبتا بیبا ضر یاجتناب یامقابله یو راهبردها 14/0 یبتا

جذب  اسی، خرده مق-13/0 یبتا بیتحمل با ضر اسیند که خرده مقنشان داد جینتا نیکنند. همچن بینیپیششاغل 

 -29/0 یبتا بیبا ضر میتنظ اسیو خرده مق -16/0 یبتا بیبا ضر یابیارز اسی، خرده مق-11/0 یبتا بیبا ضر

ل و تحم ایلهمقاب یکنند. از آنجا که راهبردها بینیپیششاغل  نانزدر  یتوانستند اضطراب کرونا را به صوت منف

 مسئله ایمقابله یراهبردها یبا بررس توانیکرونا باشند؛ م یماریاضطراب ب یبرا یخوب بینپیش توانندیم یشانیپر

 کرونا را کاهش داد. یماریاضطراب ب ،یشانیتحمل پر شیمدار و افزا

ایمقابله یراهبردها ،یشانیاضطراب کرونا، تحمل پر :هادواژهیکل  

 مقدمه

                                                   

 رانی، ااستهبان، یدانشگاه آزاد اسالم ،استهبان، واحد روانشناسی، گروه روانشناسیارشد  یکارشناس. 1
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 1اره شم /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 مقدمه
-2019) 1کرونا ویروس از جدیدی نوع 2019 دسامبر ماه در

nCoV )در سرعت به و شد شناسایی چین ووهان شهر در 

 ملی شتبهدا کمیسیون گزارش به. یافت گسترش چین تمام

 مبتال بیماری این به نفر 24324 حدود 2020 فوریه 4 تا چین

 ووهان شهر از بیماری این گیریهمه دامنه(. 2020لی، شدند )

 رشگست نیز دیگر کشورهای به سپس و چین استان 31 به

 سیاآ شرق جنوب در مناطقی کوتاهی زمان در که چنان یافت؛

 شرق ،(وجکامب و فیلیپین ویتنام، مالزی، سنگاپور، تایلند،)

 و نپال هند،) آسیا جنوب ،(جنوبی کره و ژاپن) آسیا

 لمان،آ ایتالیا،) ااروپ ایران( و امارات وآسیا ) غرب سریالنکا(،

 هایلتایا و کانادا) آمریکا قاره ،(اسپانیا و فرانسه ،انگلیس

 روبرو بیماری این شیوع با استرالیا حتی و آمریکا( مختلف

 ترینمهم (. از2020 جهانی، بهداشت سازمانشدند )

 درصد 2 در که است تنفسی حاد عالئم بیماری، این هاینشانه

 و یوعش قدرت به توجه با. شوندمی بیمار مرگ به منجر موارد

 وضعیت فوریه 4 در جهانی بهداشت سازمان بیماری، انتقال

 فرد هب فرد انتقال کشورها تا نمود توصیه و اعالم اضطراری

 ادافر بخصوص افراد، تماس کاهش طریق از را بیماری این

 اهشک بیماران درمانی و مراقبتی هایبخش کارکنان و مبتال

(. 2020 ،کلی) دنینما کنترل را آن جهانی گسترش و داده

 زایندهف تعداد و نبود کارساز تنهاییبه روش این متأسفانه

 ناقالن از زیادی تعداد بیماران، بر عالوه که داد نشان مبتالیان

 شد موجب امر این. دارند حضور جامعه در نیز عالمت بدون

 و ینچ مانند) کامل قرنطینه انجام به مجبور مناطق برخی تا

 یمل و النک سطح در پیشگیری هایمراقبت یاجرا با و( ایتالیا

 لک حتی با استان شهر، در( جنوبی کره امارات، ایران، مانند)

 .(2020)سازمان بهداشت جهانی،  شدند کشور

 ت،مثب پیامدهای رغمعلی بهداشتی هایسیاست این اجرای 

 هشد جامعه سطح در شناختیروان منفی اثرات بروز موجب

                                                   

1. corona virus 

2. Rubin   & Wessely 

3. Wu   & McGoogan 

4 . Valero-Moreno, Lacomba-Trejo   &  Casaña-

Granell 

 و غلط اخبار انتشار مرگ، از ترس بیماری، از ترس. است

 یا منع مقررات روزمره، هایفعالیت در تداخل شایعات،

 یاجتماع روابط کاهش مرور، و عبور و سفر محدودیت

 و مالی و شغلی مشکالت بروز ،(خانواده دوستان، همکاران،)

 را جامعه افراد روان سالمت پیامد دیگر این شرایط، هاده

 عوامل، این ترینمهم از یکی کشبی .نمایدمی تهدید

، 2رابین و ویسلیاست ) کرونا اضطراب مربوط به بیماری

 مانند هاییبیماری بروز که دهندمی نشان هاپژوهش. (2020

غال جسمانی، اشت جدی مشکالت علت به تنفسی هایبیماری

 کیفیت کاهش و شغلی هایمحیطدر بیمارستان و سایر 

 بیماری و از ناشی اضطراب بروز باعث بیماران، زندگی

؛ 2020 ، 3کوگان مک و ووشد ) خواهند کرونا اضطراب

ل وکاسانا ترزو، کومبا والرومورنو،  بیشتر(. 2020 ، 4گرائ

 آن واقعیت اما دارند، تمرکز بیماران اضطراب بر تحقیقات

 ترس کرونا، مانند بیماری یک گیریهمه زمان در که است

 هایفعالیت هایآشفتگی رکنا در مرگ از ترس و بیماری از

 اریبیم اضطراب با نیز سالم افراد تا شودمی موجب روزمره،

 اخیر مطالعات این بر عالوه .(2020 ،5فیشهوفشوند ) درگیر

 از ناشی اضطراب که داده نشان کرونا ویروس مورد در

 سالمت ،هادهخانوا سازی قرنطینه و کرونا ویروس بیماری

 اختالالت هاینشانه بروز مستعد را نکودکا و هادهخانوا روان

  ،زادهعبدالهو  پور، قدمی، علیپورعلیسازد )می شناختیروان

1399.) 

 درصد 25 از بیش که دادند نشان چین از تازه هاییافته

 از ناشی اضطراب یا استرس از شدیدی سطح عمومی جمعیت

 ،ژیا وانگ، ژااو، شن، کیو،کنند )می تجربه را کرونا ویروس

 گری همه هایبیماری مورد در قبلی (. مطالعات2020 ،6ژو

ماریبی نوع این در شایع رفتار یک اضطراب که دادند نشان

 مهه بیماری این با مرتبط مطالعه (. چند2020، 7تیلورهاست )

 جمله از روان سالمت مشکالت شیوع که داد نشان گری

5. Fischhoff 

6. Qiu,  Shen, Zhao,  Wang, Xie & Xu 

7. Taylor 
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  28                                                                                                                   یشانیو تحمل پر یامقابله یب کرونا در زنان: راهبردهااضطرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 نانز  از مینی از بیش و است مردان از باالتر زنان در اضطراب

 ا،تاپهستند ) برخوردار توجهی قابل سالمتی اضطراب از

 استرس با (. شرایط همراه2020، 1آچاریا و اسشوانک مینالی،

 یطبیع بالیای بروز و اضطراری شرایط شدید، اضطراب و

 وجود به مادران در را روانی و روحی عوارض خطر تواندمی

است،  زندگی ممه ارکان از یکی مادر که آنجا از. آورد

 ادهخانو افراد تحمل افزایش یا کاهش در مهمی نقش تواندمی

 اده،ز صادق) باشد داشته آفرینمشکل رفتارهای برابر در

 (.1398و خرمایی،  شاملی

یک بیماری، در واقع یک رخداد  گیریهمهاین شکل از 

ه در ک بزرگ اجتماعی است که نه تنها در سطح یک منطقه

 کل دنیا مطرح گشته و الزم است تا آثارسطح کشور و حتی 

 اورسانو، شیگمورا،)اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد 

 تاریخ، طول (. در2020، 2بندیک کوراساوا و مورگانستین،

 وانمندیت و قابلیت که اندپرداخته مطلب این به روانشناسان

 ایایده ترینمهم. است انسان منحصر به فرد ویژگی مسئلهحل 

 لح توانایی که است این ،شودمی منبعث مطلب این از که

قابل  نقش روانی سالمت و اجتماعی توانمندی در مسئله

 مشکالت حل و مقابله توانایی که چرا دارد، توجهی

)اضطراب ناشی از کرونا  روزمره زندگی آوراسترس

ی اجتماع و فردی کارکرد با قوی ایرابطه ویروس( گویای

و و الدیزوریباشد )می شخص . راهبردهای (2020، 3نز

 هک است ابتکاری رفتاری-شناختی فرآیندی ایمقابله

 رد که مسائلی برای ،کنندمی تالش افراد آن یواسطهبه

 و مؤثر هایحلراه ،شوندمی مواجه آن با روزمره زندگی

راهبردهای  (.1996، 4کاسیدی و النگکنند ) پیدا انطباقی

 و یروان فشار بین ارتباط در که عاملی عنوان به ایمقابله

 جهتو مورد کندمی مداخله جسمی یا پزشکیروان اختالالت

 نوعی ییگشا مسئله هایسبک یا مسئله حل. است بوده بسیار

 یشرفتپ و توانایی اشسازنده نوع در که است ایمقابله راهبرد

 ار روانی فشار و تنیدگی و افزایش را اجتماعی و شخصی

                                                   

1. Thapa,  Mainali, Schwank & Archaya 
2. Shigemura,  Ursano, Morganstein, Kurosawa   &  

Benedek 

3. D’Zurilla & Nezu  

 بررسی که اندعقیده این بر پژوهشگران. دهدمی کاهش

 نوع و شدت بینیپیش منظور به ایمقابله ابعاد جزئیات

کاسیدی و دارد ) مختلف در افراد ضرورت هایبیماری

 (.2005النگ، 

حاصل از  زایتنششرایط  تواندمییکی از عواملی که 

اضطراب بیماری کرونا را کاهش دهد، تحمل پریشانی 

 و تجارب تحمل در فرد ظرفیت ریشانی،پ . تحملباشدمی

 ناامیدی منفی، هایهیجان مانند درونی ناخوشایند هایحالت

 به پریشانی تحمل. است شده تعریف جسمانی هایناراحتی و

 فرد توانایی به آن، شکل یک نمایدمی ظهور و بروز شکل دو

 دیگر، شکل و دارد اشاره منفی هایهیجان تحمل در

 تاس ناخوشایندی درونی هایحالت تحمل رفتاری تظاهرات

شود می فراخوانده زاتنش مختلف هایموقعیت وسیله به که

 رد پریشانی تحمل میزان که (. هنگامی2012، 5باکر و هویگر)

 و درونی فشارهای از ناشی هیجانی رنج است، پایین افراد،

 افراد نتیجه، رد. شودمی تجربه شدیدتر، و بیشتر بسیار بیرونی،

 به نددار گرایش معموالً پریشانی، تحمل پایین سطوح دارای

 هاییراه دنبال به هاآن مستقیم حل و مسائل با مواجهه جای

 ،افراد این. خود باشند هیجانی رنج فوری تسکین برای

 منفی هیجانات به نسبت ناکارآمدی هاینگرش همچنین

 ظامن در را منفی هیجانات وجود توانندنمی که طوریبه دارند،

 حساسا منفی، هیجانی هنگام تجربیات و بپذیرند خود، ذهنی

 یتجربه از فوری رهایی درصدد و کنندمی آشفتگی

پرسون، رینولدز، مکداترس، ) ندیآمیبر  منفی هیجانات

ز  بنابراین؛ (2017، 6کاهلر، دانیلسون، زولنسکی و لیجو

 درش در مهم چارچوبی عنوان به پریشانی تحمل از توانمی

 تمشکال درمان و پیشگیری همچنین و شناختی و عاطفی

 فرادیا که طوری به. کرد اشاره اضطرابی اختالالت و رفتاری

 ایفشاره توسط کمتر دارند، باالیی پریشانی تحمل که

 را نفیم رویدادهای شده، برانگیخته مشکالت از ناشی عاطفی

 زاتنش رایطش و گیرندمی نظر در پذیرترانعطاف و تربینانهواقع

4. Cassidy & Lang 

5. Baker   &  Hoerger 

6 . Daughters, Reynolds, MacPherson, Kahler, 

Danielson, Zvolensky, Lejuez 
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 1اره شم /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 (. لذا2001، 1فولکمن و الزاروسپندارند )می گذرا اغلب را

 بینیپیشبا توجه به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر 

و  ایمقابلهبر اساس راهبردهای  ویروس کرونا اضطراب

 .باشدمیشاغل   نانز تحمل پریشانی در

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

خواهد بود. جامعه   یو از  همبستگ یفیاضر توصپژوهش ح

ال در س رازیشاغل شهرستان ش نانز هیپژوهش را کل نیا یآمار

 گیرینمونهپژوهش از روش  نیدادند. در ا لیتشک 1399

استفاده شد. با توجه به روش  ایمرحلهتک ایخوشه یتصادف

 نیبدنفر بود.  264( حجم نمونه یهمبستگ -یفیتوصپژوهش )

 و یدولت هایشرکت، ادارات و هاسازمان یتمام نینظور از بم

ه و چند سازمان، ادار یبه صورت تصادف راز،یشهر ش غیردولتی

ر که داوطلب حضو یشرکت انتخاب شدند و سپس زنان شاغل

نفر به عنوان نمونه انتخاب و به  264در پژوهش بودند، به تعداد 

 و یشانیپر تحمل روس،یاضطراب کرونا و هایپرسشنامه

 .پاسخ دادند ایمقابله یراهبردها

 ابزار پژوهش

ابتالء  یماریاضطراب ب اسیمق. کرونااضطراب  اسی. مق1

زاده  عبداهللو  پوریعل ،یقدم پور،یتوسط عل 19-دیبه کوو

است که  هیگو 18شامل  اسیمق نیساخته شد. ا 1398در سال 

 فیط کیاست را در  یو جسمان یعالئم روان اسیخرده مق 2

 یابیمورد ارز 3= شهیتا هم 0از هرگز=  ایچهار درجه کرتیل

ابزار  نیا ی( برا1398و همکاران ) پوری. علدهدیقرار م

ابزار را با  نیا یو همبستگ 91/0کرونباخ  یآلفا بیضر

از  یگلدنبرگ  به عنوان شاخص یپرسشنامه سالمت عموم

 یاآلف بیابزار گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضر ییروا

 به دست آمد. 88/0کرونباخ برابر با 

 نیار. و گاه مونزیس یشانی. پرسشنامه تحمل پر2

؛ 2005و گاهر،  مونزیماده است که توسط س 15 یدارا اسیمق

 یادرجهپنج اسیبر اساس مق اسیمق نیا یهاهیساخته شد. گو

یم یگذارنمره 5تا کامالً مخالفم= 1کامالً موافقم= کرتیل

باال  یشانینشانگر تحمل پر اسیمق نیرات باال در ا. نمشوند

                                                   

1. Folkman  & Lazarus 

 نیکرونباخ ا یآلفا بی؛ ضر2005و گاهر،  مونزیاست. س

آن را پس از گذشت شش  یدرون یو همسان 82/0را  اسیمق

(. در پژوهش 1392خشک،  یگزارش کردند )اندام 61/0ماه 

به  86/0 اسیکرونباخ کل مق ی( آلفا1392خشک ) یاندام

 یآلفا بیو همکاران ضر زادهنیپژوهش حسدست آمد. در 

 بیپژوهش ضر نیگزارش شد. در ا 89/0برابر با  نباخکرو

به  82/0با  برابر یشانینمره کل تحمل پر یکرونباخ برا یآلفا

 دست آمد.

پرسشنامه . ایمقابله یراهبردها پرسشنامه. 3

 ی( براCISSمقابله با استرس اندلر و پارکر ) یراهبردها

ساخته شده است  1990توسط اندلر و پارکر در سال  بار نیاول

 شده است. یابیتوسط اکبرزاده، ترجمه و هنجار رانیو در ا

 45آن  یرانیاما هنجار ا باشد،یماده م 48آزمون شامل  نیا

 یارهارفت یاصل نهیدارد. آزمون مقابله با استرس چند زم سؤال

له مدار، از مسئ اندعبارتکه  گیردبرمیرا در  یامقابله

اندلر و پارکر عامل  1994. در سال یو اجتناب مدارجانیه

 تیولو مشغ یپرتحواس زیمتما اسیرا به دو خرده مق یاجتناب

امه پرسشن نیااساس در  نینمودند که بر ا میتقس یاجتماع

 تیو مشغول یپرتحواس مدار،جانیمدار، هچهار عامل مسئله

پاسخ به هر عبارت به  درنیگیقرار م یابیمورد ارز یاجتماع

مشخص شده است. در  ادیز یلیاز هرگز تا خ کرتیروش ل

،  معموالً: 2: نمره ی، گاه1هرگز: نمره  نهیپرسشنامه گز نیا

 .گیردمی 5: نمره شهیو هم 4اوقات: نمره  شتری،  ب3نمره 

،  80و  16مدار:  مسئلهنمره در سبک  ترینپایینو  نیباالتر

،  80و  16مدار:  جانینمره در سبک ه ینترپایینو  نیباالتر

و  40و  8: پرتیحواسنمره در سبک  ترینپایینو  نیباالتر

 25: یماعاجت تینمره در سبک مشغول ترینپایینو  نیباالتر

آلفای کرونباخ را  بیضر (1994). اندلر و پارکر باشدمی 5و 

 مدار، جانی، سبک مقابله ه92/0برای سبک مقابله مسئله مدار 

نوجوانان پسر  یبرا 85/0را  یو سبک مقابله اجتناب 82/0

 نیاست. همچن اسیاز اعتبار مق یگزارش کردند که حاک

در پژوهش اندلر و پارکر مورد  زین اسیمق نیسازه ا ییروا

در  سایمق نیسازه ا ییروا ران،یقرار گرفته است. در ا تائید
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  30                                                                                                                   یشانیو تحمل پر یامقابله یب کرونا در زنان: راهبردهااضطرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

ورد م (1387)به نقل از شکری و همکاران،  یشیپژوهش قر

در پژوهش شکری و  نیقرار گرفته است. همچن تائید

له مقاب اسیرمقینباخ زوآلفای کر بیضر (1387)همکاران 

 یابو مقابله اجتن 73/0مدار  جانیمقابله ه 75/0مسئله مدار 

 گزارش کردند. 73/0

پژوهش از  یاجرا یالزم برا یابتدا مجوزها .روش اجرای

، ادارات و هاانسازمدانشگاه آزاد استهبان  به  یسو

اخذ شد. جامعه   رازیشهر ش غیردولتیو  یدولت هایشرکت

سال در  راز،یزنان شاغل شهر ش هیپژوهش شامل کل یآمار

 یادفتص گیرینمونهبودند. سپس با استفاده از روش  1400

نفر از  264نمونه مورد نظر )شامل  ،ایمرحلهتک ایخوشه

یر گرفتند. به آزمودنزنان شاغل( انتخاب و مورد آزمون قرا

 یآنان محرمانه باق یهاخاطر داده شد که پاسخ نانیاطم ها

ها خواسته شد صادقانه پرسشنامه را خواهد ماند لذا از آن

 لیخواسته شد اگر در تکم های. از آزمودنندینما لیتکم

 حیمواجه شدند از پژوهشگر بخواهند توض یبا ابهام نامهپرسش

به  نانیخواسته شد که با آرامش و اطم اهآنبدهد.  از  یشتریب

، هاامهپرسشن لیپاسخ دهند. بعد از تکم هاپرسشنامه سؤاالت

و با  spss  افزارنرمشده با استفاده از  آوریجمع یهادهدا

مار ( و آاریمع نحراف، انیانگی)م یفیاستفاده از آمار توص

و  (رهایمتغ بینیپیش یبرا) یریمتغچند  ونیرگرس یاستنباط

و  هیجزت ( موردرهایمتغ یهمبستگ یبرا) رسونیپ یهمبستگ

 قرار گرفت. یآمار لیتحل

 هایافته

کننده در میانگین و انحراف استاندارد سن زنان شرکت

درصد( این  17نفر ) 44( سال بود. 74/4) 36/37پژوهش برابر 

درصد(  29نفر ) 76زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 

درصد(  6نفر ) 16درصد( لیسانس و  48نفر ) 128، دیپلمفوق

 بودند. لیسانسفوق

 

 ای و اضطراب کروناهای توصیفی متغیرهای تحمل پریشانی، راهبردهای مقابلهیافته 1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس 

انحراف  میانگین

 استاندارد

ضریب 

 کشیدگی

ضریب 

 کجی

ضریب 

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 69/1 84/0 74/1 -33/0 47/0 18/6 07/56 نینمره کل تحمل پریشا

  76/0 62/1 -17/0 52/0 44/2 41/12 خرده مقیاس تحمل

 

73/1 

 71/0 59/1 92/1 -18/0 57/1 26/9 خرده مقیاس جذب

 73/0 61/1 62/0 -31/0 59/3 39/17 خرده مقیاس ارزیابی

 67/0 54/1 -15/1 -58/0 82/2 00/17 خرده مقیاس تنظیم 

 77/1 74/0 70/1 38/0 -41/1 42/14 32/54 ایمقابلهکل راهبردهای نمره 

 82/1 69/0 67/1 -44/1 39/0 09/5 32/23 رمدا مسئله ایمقابله یراهبردها

 63/0 53/1 92/0 -73/0 69/3 89/17 هیجان مدار ایمقابله یراهبردها

 67/0 66/1 71/1 -15/0 79/4 56/16 اجتنابی ایمقابله یراهبردها

 - - - -23/0 -12/1 70/3 25/30 اضطراب کرونا

 

که میانگین و انحراف استاندارد  دهدیمنشان  1نتایج جدول 

با ( اسااات و 18/6) 07/56 نمره کل تحمل پریشاااانی برابر 

 26/9کمترین نمره مربوط به خرده مقیاس جذب با میانگین 

ستاندارد  شترین نمره برای خرده مقیا 57/1و انحراف ا  سو بی

ستاندارد  39/17ارزیابی با میانگین  گزارش  59/3و انحراف ا

( و 42/14) 32/54ای شااااد. همچنین راهبردهااای مقااابلااه
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  صفری                                                                                                                                                                                          31

 1اره شم /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

ندارد   تا یانگین و انحراف اسااا با م نا   25/30اضاااطراب کرو

 کشیدگی و کجی ضریب ( گزارش شده است. میزان70/3)

 رمقدا. است طبیعی هاداده توزیع بنابراین است؛ -2 و+  2 بین

 دارد؛ قرار 5/2 تا 5/1 مجاز فاصاااله در نیز واتساااون دوربین

ضه بنابراین ستگی وجود عدم مفرو  از و ئیدتا خطاها بین همب

 .شد استفاده رگرسیون

 ای و تحمل پریشانیاضطراب کرونا بر اساس راهبردهای مقابله بینیپیشنتایج رگرسیون . 2جدول 

R 2R adj متغیر مالک بینمتغیر پیش
2R F B Beta T Sig 

 راهبردهای

 ایمقابله

 18/0 اضطراب کرونا

 

03/0 02/0 77/4 06/70- 13/0- 49/2 030/0 

 026/0 77/2 -14/0 -07/0 پریشانی تحمل

 

 کند که)ضریب تعیین چندگانه( مشخص می R2شاخص 

بین چند در صد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیش

چند درصد  بیندیگر متغیرهای پیشتعبارشوند بهتبیین می

توانایی برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش  مقدار 
2R  ای شده است به این معنا که  راهبردهای مقابله 03/0برابر

ونا اضطراب کر بینیپیشدرصد توانایی  03و تحمل پریشانی 

adjرا دارند. همچنین شاخص 
2R ده( ش)ضریب تعیین تصحیح

بین در متغیر وابسته را توسط متغیرهای پیش بینیپیشایی توان

کند در واقع با کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بررسی می

 02/0دهد. مقدار این ضریب در این پژوهش  جامعه بسط می

ای و تحمل شده است، به عبارت دیگر راهبردهای مقابله

اضطراب  بینیپیشدرصد توانایی  02 در مجموعپریشانی 

 از داد نشان جدول نتایج که طورهمانکرونا را دارند. 

 پریشانی تحمل و -13/0 بتای ضریب با ایمقابله راهبردهای

 زنان در را کرونا اضطراب توانستند -14/0 بتای ضریب با

 .کنند بینیپیش شاغل

 

 ای ی مقابلهراهبردها هایمؤلفهاضطراب کرونا بر اساس  بینیپیشنتایج رگرسیون . 3جدول 

R 2R adj متغیر مالک ینبمتغیر پیش
2R F B Beta T Sig 

اضطراب  مدار مسئله

 کرونا

36/0 
 

13/0 11/0 97/7 08/0- 12/0- 84/1 031/0 

 030/0 12/2 14/0 04/0 هیجان مدار

 03/0 08/2 13/0 06/0 اجتنابی

 

که  کندیم)ضریب تعیین چندگانه( مشخص  R2شاخص 

 نیبشیپی رهایمتغمتغیر مالک توسط  راتییتغدر صد از چند 

صد رچند د نیبشیپمتغیرهای  گریدعبارتبه شوندیمتبیین 

یی برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش  مقدار توانا
2R  هایمؤلفهشده است به این معنا که  132/0برابر 

 طراباض بینیپیشدرصد توانایی  13 ایراهبردهای مقابله

درصد باقیمانده مربوط به  87شاغل دارند و  نانزرا در  کرونا

adj. همچنین شاخص باشدیمسایر عوامل 
2R ( ضریب تعیین

ط متغیر وابسته را توس بینیپیش( توانایی شدهحیتصح

در واقع با کمی  کندیمدر جامعه بررسی  نیبشیپمتغیرهای 

 د. مقدار این ضریبدهتعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

 هایمؤلفهعبارت دیگر  بهشده است،  115/0در این پژوهش  

اضطراب  بینیپیشدرصد توانایی  11 ایراهبردهای مقابله

 هایمؤلفه دهدمی نشان شاغل دارند. نتایج نانزکرونا را در 

 -12/0 بتای ضریب با مدار مسئله ایمقابله راهبردهای

 بینیشپی منفی صورت به را سویرو کرونا اضطراب توانست

 و 14/0 بتای ضریب با مدارهیجان ایمقابله راهبردهای و کن

 توانستند 13/0 بتای ضریب با اجتنابی ایمقابله راهبردهای

 بینیپیش شاغل نانز در مثبت صورت به را کرونا اضطراب

.کنند
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  32                                                                                                                   یشانیو تحمل پر یامقابله یب کرونا در زنان: راهبردهااضطرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 تحمل پریشانی هایمؤلفهاضطراب کرونا بر اساس  بینیپیشنتایج رگرسیون . 4جدول 

R 2R adj متغیر مالک ینبمتغیر پیش
2R F B Beta T Sig 

  تحمل

 اضطراب کرونا

31/0 
 

09/0 08/0 76/6 17/0- 13/0- 70/2 007/0 

 014/0 47/2 -11/0 -22/0 جذب

 001/0 45/3 -16/0 -11/0 ارزیابی

 001/0 07/6 -29/0 -13/0 تنظیم

 

 هک کندمی مشخص (چندگانه یینتع ضریب) R2شاخص 

 بینیشپ متغیرهای توسط مالک متغیر تغییرات از درصد چند

 درصد چند نبیپیش متغیرهای دیگر عبارت به شوندمی تبیین

 قدارم  پژوهش این در. دارند را وابسته متغیر برازش توانایی

R2 تحمل هایمؤلفه که معنا این به است شده 097/0 برابر 

 و ارندد را کرونا اضطراب بینیپیش توانایی رصدد 9 پریشانی

همچنین  .باشدمی عوامل سایر به مربوط باقیمانده درصد 91

 بینییشپ توانایی (شدهتصحیح تعیین ضریب) 2adjR شاخص

 ررسیب جامعه در بینپیش متغیرهای توسط را وابسته متغیر

 سطب جامعه تمام به را نمونه تعدیل، کمی با واقع در کندمی

 است، شده 082/0  پژوهش این در ضریب این مقدار. دهدمی

 توانایی درصد 8 پریشانی تحمل هایمؤلفه دیگر عبارت به

ل طور که نتایج جدوهمان .دارند را کرونا اضطراب بینیپیش

، خرده -13/0نشان داد خرده مقیاس تحمل با ضریب بتای 

، خرده مقیاس ارزیابی با -11/0مقیاس جذب با ضریب بتای 

و خرده مقیاس تنظیم با ضریب بتای  -16/0ضریب بتای 

 کنند. بینیپیشتوانست اضطراب کرونا را  -29/0

 گیرینتیجهبحث و 

 رب ویروس کرونا اضطراب بینیپیشبا هدف پژوهش حاضر 

 شاغل نانز در پریشانی تحمل و ایمقابله راهبردهای اساس

 ایهمؤلفه بین داد، نشان این پژوهش انجام گرفت. نتایج

 طراباض با مدار مسئله ایمقابله راهبردهای و پریشانی تحمل

 راهبردهای بین و منفی رابطه شاغل زنان در ویروس کرونا

 ویروس کرونا اضطراب با مدار هیجان و ابیاجتن ایمقابله

 ادد نشان نتایج همچنین. دارد وجود معناداری مثبت رابطه

 پریشانی تحمل و -13/0 بتای ضریب با ایمقابله راهبردهای

 نانز در را کرونا اضطراب توانستند -14/0 بتای ضریب با

 به پژوهشگر، هایوجوجست اساس بر .کنند بینیپیش شاغل

 اکرون اضطراب زمینه در پژوهش موضوع بودن جدید دلیل

 یافت باشد همسو حاضر پژوهش نتایج با که پژوهشی ویروس

 جنتای با ضمنی صورت به حاضر پژوهش نتایج لذا. نشد

 ذوالفقاری ،(1398) یزنجان و امیدی یهاپژوهش از حاصل

 و امیرفخرایی ،(1399همکاران ) و عینی ،(1399) یاله و

 و ساالری ،(1399) ینظر و فرهادی ،(1399همکاران )

 و بجنوردی ،(1399بشرپور ) و عزیزی ،(1399همکاران )

 همکاران و  پاپا ،(2020همکاران ) و  آن ،(1399همکاران )

 و  هوا ،(2020) تیلور ،(2020همکاران ) و تاپا ،(2020)

 هماهنگ و همسو( 2016)  هاو و رینالدی ،(2017) همکاران

 .باشدمی

 و مقدم نوری حاضر پژوهش نتایج با همسو و راستا همین در

 افراد در که دادند نشان خود پژوهش در( 1399) یانیآش

 طراباض بیشتر، ابهام تحمل و شناختی پذیریانعطاف دارای

 تحمل هک آنجا از و دارد وجود کرونا بیماری به نسبت کمتری

 کرونا ماریبی اضطراب برای خوبی بینپیش تواندمی پریشانی

 حملت افزایش بر مؤثر راهبردهای بررسی با توانمی باشد؛

 و امیدی .داد کاهش را کرونا بیماری اضطراب پریشانی،

 اضطراب که دادند نشان خود پژوهش در( 1398) یزنجان

 ایجربهت اجتناب و پریشانی تحمل متغیر دو وسیله به سالمت

 اجتناب ایرفتاره پریشانی، تحمل عدم. است بینیپیش قابل

 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 هاییاستراتژی یوسیلهبه دارند

. کنند اجتناب منفی هیجانات این از است منفی هیجانات
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 1اره شم /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 متنظی راهبرد بین که دادند نشان( 1399) همکاران و ساالری

 مبستگیه کرونا اضطراب با پریشانی تحمل و انطباقی هیجانی

 طراباض با غیر انطباقی هیجانی تنظیم راهبرد بین و منفی

 یرنظ و فرهادی همچنین. دارد وجود منفی همبستگی کرونا

 حل راهبردهای بین که دادند نشان خود پژوهش در( 1399)

 کرونا اضطراب با گرایش و اجتناب درماندگی، مسئله

 ،مهارگری مسئله حل راهبردهای بین و مثبت همبستگی

 عناداریم منفی همبستگی کرونا اضطراب با اعتماد و خالقیت

 .بود برقرار

 ریشانیپ تحمل که گفت باید آمده دست به نتایج تبیین در

 درونی هایحالت تحمل برای فرد واناییت عنوان به عموماً

 ریشانیپ تحمل ادبیات، در. شودمی گرفته نظر در ناخوشایند

 انواع تحمل گاهی و شودمی فرض مختلف هایبه روش

 ابهام، منفی، هیجان مانند منفی درونی هایحالت مختلف

. ودشمی شامل را جسمانی ناراحتی و ناامیدی بالتکلیفی،

 عامل یک پریشانی تحمل که انددهدا نشان هابررسی

 .است روانی اختالالت تداوم و ایجاد در مهم پذیریآسیب

 اختالالت خوردن، اختالالت در پریشانی تحمل نقش

 اختالالت سانحه، از پس استرس اختالل مواد، سوءمصرف

 شده روشن ... و افسردگی وسواس، اختالالت اضطرابی،

 با شاغل زنان سویی از. (2011 همکاران، و زاوالنسکی) است

 و هیجانی درد دچار که هنگامی پایین پریشانی تحمل

 و کنندمی شکست و ناکامی احساس ،شوندمی اضطراب

 هایموقعیت و آشفته هایهیجان این که کنندمی احساس

 شودمین تمام گاه هیج( کرونا ویروس همانندآور )اضطراب

 اغلب افراد ینا. آیدنمی بر کاری نیز هاآن دست از و

 ایمقابله راهبردهای درگیر و کنند عمل عاقالنه ندتوانمین

 نای راهبردهایی چنین مشکل اما؛ شوندمی رسانآسیب خود

 هانهیجا این سرنوشت و سازدمی قبل از بدتر را اوضاع است

 شودیم ختم بیشتر کرونای اضطراب و عمیق هیجانی درد به

  (.1399)فرهادی و نظری، 

 شاغلی نزنا که گفت توانمی آمده دست  به نتایج تبیین در

 استفاده سازگار و مدار مسئله ایمقابله راهبردهای از که

 ریزیبرنامه از مشکالت و مسائل با مواجهه در ؛کنندمی

 نظر در آن حل برای را متنوعی هایحلراه و بوده برخوردار

 داشتن و متنوع هایحلراه اتخاذ بعالوه،. گرفت خواهند

 و توانایی به افراد باور میزان افزایش باعث ریزیبرنامه

 ئلهمس حل سبک گیریشکل نهایت، در و خود هایقابلیت

 یروسو کرونا به ابتال از ناشی اضطراب سطح کاهش و اعتماد

 هایواناییت به مشکالت با مقابله در که افرادی یعنی،؛ شودمی

 باالتری رآمدیخودکا میزان از دارند، اعتماد خود

 نگامه در خود توانایی به که کسانی برعکس و برخوردارند

 خودکارآمدی از ندارند اعتقاد مشکالت با روبرویی

 رایطش و آوراسترس هایموقعیت در و برخوردارند تریپایین

 همچنین. شد خواهند اضطراب از باالیی سطوح دچار ناگوار

 ،هستند  مدار ئلهمس ایمقابله راهبردهای دارای که کسانی

 با ددارن تمایل و دارند مشکالت به نسبت مثبتی نگرش

 از که افرادی برعکسباشند ) داشته رو در رو مقابله مشکالت

 از یجه،نت در ،(کنندمی استفاده اجتنابی ایمقابله راهبردهای

  .بود خواهند برخوردار کمتری کرونای اضطراب

 هیجان و ابیاجتن ایمقابله راهبردهای بین مثبت رابطه نییتب در

 روناک اضطراب مثبت بینیپیش و کرونا اضطراب  با مدار

 تگف باید اجتنابی و مدار هیجان راهبردهای توسط ویروس

 مقابل در مدار، هیجان و اجتنابی ایمقابله راهبردهای که

 و النیعق امکانات از استفاده بیرونی، یپیچیده هایموقعیت

 احساس این ،سازدمی ممکن غیر فرد یبرا را شناختیروان

 مواجه بازداری از سطحی با را جسمانی و روانی توانمندی

 وانیر اختالالت از بسیاری بروز یزمینه تدریج، به و سازدمی

 آوردمی فراهم را ویروس کرونا اضطراب جمله از جسمانی و

 هک گفت توانمی این، بر افزون. (1399)ساالری و همکاران، 

 سطح تنها نه مدار هیجان و اجتنابی ایمقابله ردهایراهب

 و تیتفاوبی سبب بلکه دهدمی کاهش را جسمانی فعالیت

 یمرخن و شودمی پیچیده، هایموقعیت به نسبت توجهیبی

 .کند هدایت مرضی سطح به را فرد نرمال اضطراب و روانی

 ردام هیجان ایمقابله راهبردهای که داد نشان نتایج همچنین،

 روناک اضطراب میزان با منفی دارمعنی رابطه دارای اجتنابی و

 نگامه که کسانی که معنی بدین. است شاغل زنان در ویروس

 احساس نموده، عمل هیجانی صورت به هامسئله با مواجهه
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  34                                                                                                                   یشانیو تحمل پر یامقابله یب کرونا در زنان: راهبردهااضطرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 جای هب هامسئله گرفتن نادیده به تمایل و کنندمی تنهایی

 برخوردار تریایینپ خودکارآمدی از دارند، هاآن با مقابله

 و مدار هیجان ایمقابله راهبردهای از استفاده. بود خواهند

 ی،بیرون پیچیده هایموقعیت و مسائل مقابل در اجتنابی،

 فرد برای را شناختیروان و عقالنی امکانات از استفاده

 جسمانی و روانی توانمندی احساس، این. سازدمی غیرممکن

 ردف باور تدریج به و سازدمی همواج بازداری از سطحی با را

 ار فرد خودکارآمدی اصطالح به و خود توان و ظرفیت به

 باعث خود به اعتماد و خودکارآمدی کاهش و کاهش

 توانمی این، بر افزون. شد خواهد کرونا اضطراب افزایش

 نهات نه اجتنابی و مدار هیجان ایمقابله راهبردهای که گفت

 و تفاوتیبی سبب بلکه ،دهندمی کاهش را افراد فعالیت سطح

. شودمی یزن پیچیده، هایموقعیت و مسائل به نسبت توجهیبی

 هایتموقعی در فرد یاوریبی و تنهایی بیانگر ،هاسبک این

 بکس این از مسائل با مواجهه در که کسانی لذا است؛ زامسئله

 پشتوانه داشتن عدم و تنهایی احساس دلیل به ؛کنندمی استفاده

 بود خواهند برخوردار بیشتری کرونای اضطراب از الزم

 .(1399)فرهادی و نظری، 

 با یپریشان تحمل که داد نشان پژوهش این هاییافته دیگر

 طراباض تواندمی و داشته منفی همبستگی کرونا اضطراب

 و یمونزس مطالعات با حاصل نتایج. کند بینیپیش را کرونا

 هماهنگ و همسو( 1395ران )همکا و کیانی ( و2005) گاهر

 ( نشان1398) زنجانی و امیدی مقبلی، راستا همین در. است

 ابلق پریشانی تحمل متغیر وسیله به اضطراب که دادند

 پریشانی تحمل توانایی گفت توانمی واقع در. است بینیپیش

 و ودهب خود هیجانات تسکین به قادر افراد تا شودمی موجب

 این هک کنند تحمل را روانی فشار و آشفتگی ،هابحران در

 ،شودمی هاآن حل و مشکالت با رویارویی توانایی سبب خود

 به ندتوانمین هیجانی پریشانی دارای افراد دیگر، عبارت به

 یزندگ زایآسیب هایموقعیت در را خود هیجانات خوبی

 التمشک حل به و کرده کنترل( ویروس کرونا بحران مثل)

 روناک اضطراب کردن تشدید برای را زمینه امر همین بپردازند

 گونهینا پژوهش این هاییافته تبیین . درسازدمی مهیا ویروس

 هاآن پریشانی تحمل که شاغلی زنان که گفت توانمی

 و روسوی کرونا از ناشی اضطراب با ندتوانمی بهتر باالست

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

 تفادهاس سخت تجارب با شدن رو به رو برای مثبت هیجانات

 را زا آسیب یهابحران و فشارها ندتوانمین که زنانی کنندمی

 و لمسائ پذیرش جای به و کنند مدیریت منطقی صورت به

 یهاهویش از بهتر حل راه یافتن برای مشکالت بر تمرکز

 با زیاد مالحتا به ،کنندمی استفاده زااسترس کمتر و اجتنابی

 یبآس موقعیت از ناشی یهااسترس و فشارها گرفتن شدت

 ملتح برای کمتری قدرت و کنندمی درماندگی احساس زا،

 افزایش باعث که دهندمی نشان خود از هایشانیپر این

 که دشومی افراد این در مسائل با برخورد اجتنابی یهاوهیش

 هاآن برای طراباض افزایش جمله از زیادی منفی پیامدهای

 غلط الشت یک در پایین پریشانی تحمل با افراد. دارد همراه به

 رفتاری ینظمیب درگیر خود منفی هیجانات با مقابله برای

 مجبور را هاآن افراد این پایین تحمل رسدیم نظر به شوندمی

. دکنمی هیجانات از خالصی برای فوری راهی یافتن برای

پژوهش و تحقیق علمی دیگر در پژوهش حاضر مانند هر 

ی ادستهیی رو به رو بوده است؛ هاتیمحدودعمل با موانع و 

جنبه درونی و برخی جنبه بیرونی مسئله  هاتیمحدوداز این 

توان می هاتیمحدوداین شود و از جمله را شامل می

نمونه مورد  ی مالی، اداری و اجرایی را نام برد.هاتیمحدود

امعه آماری پژوهش حجم محدودی دارد بررسی نسبت به ج

 این درکه در تعمیم نتایج آن باید محتاطانه برخورد کرد. 

 و همبستگی روش از استفاده محدودیت ترینمهم پژوهش

 کشف روابط روش این در. بود خودگزارش دهی ابزارهای

 در و کرد فرض علی روابط عنوان به تواننمی را شده

 ینگرشتنیخو افراد است نممک خودگزارش دهی ابزارهای

با توجه  . هندند پاسخ هاگویه به مسئوالنه و باشند نداشته کافی

به اینکه نتایج به دست آمده از این پژوهش وجود ارتباط بین 

ها  با اضطراب تحمل پریشانی و راهبردهای مقابله با تنش

شود مشاوران و همچنین کند پیشنهاد میمی تائیدکرونا را 

اوره از نتایج به دست آمده از این پژوهش استفاده مراکز مش

  کنند.
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 1اره شم /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

محرمانه به  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 

در  کنندگانرکتش، هاگذاری پرسشنامهنمرهبودن فرایند 

ها از پژوهش و انصراف از تکمیل پرسشنامهمورد خروج 

 مختار بودند. 

 سپاسگزاری
 ما که کسانیهمه و پژوهشدر  دهکننشرکت زنان همه از

به  قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای در را

 .آیدمی عمل

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

 ندارد.

 

 منابع

 در یآورتاب یاواسطه نقش(. 1392). علیرضا خشک، اندامی
 رضایت اب پریشانی تحمل و هیجان شناختی تنظیم بین رابطه

 ربیتیت علوم دانشکده .ارشد کارشناسی نامهانیپازندگی.  از

 .طباطبایی عالمه دانشگاه روانشناسی. و

اضطراب  ینرابطه ب(.  1398) .هراز ی،و زنجان .،عبداهللیدی، ام

نگره ک یشانی، دومینو تحمل پر ایتجربهسالمت با اجتناب 

 .کاشان ی،رفتار یهاناموج سوم درم یسراسر

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

 .لیال ،درویش باصری .،زهرا ،بزرگیدشت .،بهرنگ

ی روس بر اساس نگراناضطراب کرونا وی بینیپیش(. 1399)

بتی. مثبت در بیماران دیا یجانفرا ه شانییپرسالمتی، تحمل 

 .1083-1072 (:2)8، فصلنامه پرستاری دیابت

(. 1399و شکیب، آمنه. ) .،قدم پور، سمانه .،بجنوردی، المیرا

 ناختیش تنظیم راهبردهای اساس بر کرونا اضطراب بینیپیش

 بیماران در گمر اضطراب و سالمت سرسختی هیجان،

 .44-34 (:2)8، 1399پرستاری،  . مجله رواندیابتی

د، آبانعمت نژادفی.، شریسعد ،ییمحبوبه.، بکرا ،یساالر

(. 1399) فاطمه. ،یمحسن ؛ ونگرش زاده،ی.، عالنیمحمدام

و  یشانیبر اساس تحمل پر روسیاضطراب کرونا و بینیپیش

 یمانخانواده دردر زنان شاغل. فصلنامه  جانیه یشناخت میتنظ

 .52-38(: 4)1 ،یکاربرد

(. 1398خرمائی، فرهاد. ) ؛ وزاده، مرضیه.، شاملی، لیالصادق

صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس 
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