
 

 طراباض با شناختیروان پریشانی و هگزاکو شخصیتی هایویژگی ،آوریتاب بین رابطه بررسی 

 تهران شهر ساکنین در کرونا بیماری از ناشی

 4ابوطالبی حاج نرگس دکتر ،3زادهیفشر مسعود ،2یار همت ایمان ،1زمانی محمد زهرا

 .ایران شاهرود، ود،شاهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، دکتری دانشجوی .1

 .ایران شاهرود، شاهرود، واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، دکتری دانشجوی .2

 .ایران شاهرود، شاهرود، واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، دکتری دانشجوی  .3

 (.مسئول نویسنده) ایران شاهرود، شاهرود، واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات ریاضی، دکترای .4

 313-324، صفحات 1411 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره جله پیشرفتم

 22/12/1411تاریخ پذیرش:                                  11/11/1411تاریخ وصول: 

 چکیده

 مارییاز ب یبا اضطراب ناش شناختینروا یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاب نیرابطه ب یبررسهدف از این پژوهش 

 کلیه شهروندان شهر تهرانجامعه آماری این پژوهش بود. طرح پژوهش، کّمی و از نوع همبستگی بود.  شهر تهران نیکرونا در ساکن

ری گیبه روش نمونهو کوکران نفر از این افراد با استفاده از فرمول  011به این منظور تعداد بودند.  9011و بهار  9911در سال زمستان 

 یآورمقیاس تاب(، 9911همکاران )علیپور و  (CDASکرونا )اضطراب بیماری مقیاس شد و به خواهند انتخاب در دسترس 

(RISC ) سیاهه شخصیت (، 3119) دسونیویدکانر و( 24هگزاکو-BHI دی )شناختیروان( و پرسشنامه پریشانی 3199) زیورا 

 لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر شدهآوریجمع یهاداده .ندپاسخ داد (3119همکاران )( کسلر و K-10کسلر )

گرایی، رونفروتنی، ب-)صداقتهگزاکو  های شخصیتیآوری، ویژگیبین تاب نشان داد که نتایج شد. لیتحل رهیچندمتغ ونیرگرس

هگزاکو بین ویژگی شخصیتی  (.P<19/1دارد )اداری وجود و باز بودن( با اضطراب کرونا رابطه منفی و معن شناسیوظیفهتوافق، 

نتایج تحلیل رگرسیون (. P<19/1دارد )با اضطراب کرونا رابطه مثبت و معناداری وجود  شناختیروانپذیری( و پریشانی هیجان)

 یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاب وسیلهبه اضطراب کروناواریانس درصد  7/01نیز آشکار کرد که چندگانه 

 شناختیروان یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتابدهد که های این پژوهش نشان مییافته. شودتبیین می شناختیروان

 . دندار شهر تهران نیکرونا در ساکن مارییاز ب یاضطراب ناشبینی پیشدر  نقش مهمی

 .شناختیروان یشانیپر، هگزاکو یتیشخص یهایژگیو ،یورآتاب، کرونا مارییاز ب یاضطراب ناش کلیدواژه:

 
 1411 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 انو همکار زمانی محمد                                                                                                       ......هگزاکو شخصیتی های ویژگی آوری، تاب بین رابطه بررسی

  

 

 911                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

اگرچه این ویروس به سایر کشورها سرایت پیدا کرد.  ازآنجاچین آغاز شد و  9در ووهان 3191کرونا ویروس جدید در دسامبر سال 

 0همچون سرفه، تب، سردرد و دردهای عضالنی عالئمیهمراه با  (3139و همکاران،  9تام) 3خفیفی از سندرم عفونت مالیم شأمن

اکنون پیدایش این بیماری هم (.3139و همکاران،  0جیانگاست )اختالالت گوارشی همراه  ندرتبهو  (3131و همکاران،  5گیوا)

 یاجتماعتوان به تجربه انگ می هاآن ازجمله ه همراه داردبهای بسیاری با خود که چالش عمومی است سالمتیک بحران  عنوانبه

و همکاران،  1منزیسمرگ )(، اندوه 9911 ،صادقی چوکامیو  باقری شیخانگفشه) یعمل-(، وسواس فکری3139و همکاران،  7ایکسو)

نشانگر مهم  کی عنوانبه (91-کووید) روسیو راب کرونااضط (.3139و همکاران،  91داسیلواکرد )اشاره  1( و اضطراب کرونا3131

 یاز عالئم جسم شماریانگشتبرجسته شده است و با تعداد و پاندمیک کرونا ویروس  ریگهمه یماریدر سالمت روان در طول ب

 (.3131همکاران،  و 93؛ به نقل از میلمن3131، 99لیشود )میو حالت تهوع مشخص  خوابیبی، جهیرفتن اشتها، سرگ نیمانند از ب

 ناشی باضطرا است و کادر درمان شده در نگرانی و استرس سبب قطعی، پیشگیری و درمان هرگونه نبود  شیوع گسترده کرونا و

 ،(3139و همکاران،  99ژنگ) یافسردگ(، 9911فریور و همکاران، ) یجسمان مشکالتتواند منجر به ری کرونا میبیما به ابتال از

کاهش رفتارهای مراقبتی ( و 3139و همکاران،  90سامپایوروان )کاهش سالمت (، 9911آبادی و همکاران، ین سربوزی حساسترس )

در افراد از کرونا بر اضطراب  مؤثر(. با توجه به چنین مشکالتی شناخت عوامل 9911اسدی و همکاران، شود )در در کادر درمان 

ود که یکی بینی شمتعددی پیش شناختیروانمتغیرهای هیجانی، شخصیتی و این اضطراب بر اساس . اهمیت فراوانی برخوردار است

 (.3139و همکاران،  95روبرتزباشد )آوری تابتواند می هاآناز 

 شدهتوصیفزا زا و تهدیدتنیدگیآمیز با شرایط موفقیتسازش یافتگی  توانایی عنوانبهیک ویژگی شخصیتی  عنوانبهآوری تاب

قدرت و توانایی فرد برای رویارویی و مواجهه با  عنوانبهآوری تاب، بر اساس نظریه کانر و دیویدسون، ردیگعبارتیبه .است

ها و شود فرد در برابر چالشآوری باعث میتاب (.3131و همکاران،  97زاگاالز-کاچوناست ) شدهتعریف اهو سختی 90هامشقّت

                                                           
1. Wuhan 
2. syndrome infectious mild 
3. Tam 
4. myalgia 
5. Giwa 
6. Jiang 
7. Xu 
8. Menzies 
9. coronavirus anxiety 
10. Da Silva 
11. Lee 
12. Milman 
13. Zheng 
14. Sampaio 
15. Roberts 
16. adversity 
17. Cachón Zagalaz 
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 911                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های (. بر اساس پیشینه پژوهش ویژگی3131و همکاران،  9هرناندز-زگونزالدهد )مشکالت، اضطراب کمتری از خود نشان می

های ویژگی(. 3131و همکاران،  3گرابیکنند )بینی توانند میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس را پیششخصیتی هگزاکو می

اشد. بوجب تمایز وی از سایرین میدائم وجود دارند و م طوربه تقریبا  هایی که در وجود یک فرد شخصیتی هگزاکو به مجموع ویژگی

ست که ا شدهتعریفهای عاطفی، احساسی، شناختی و مفهومی فرد نظامی از درون سیستم عنوانبههای شخصیتی هگزاکو ویژگی

ی، ذیری، برونگرایپفروتنی، هیجان -انسان به محیط است. ابعاد شخصیتی هگزاکو ابعاد صداقت فردمنحصربههای واکنش کنندهتعیین

 (.3191، 9اشتون و لی) شودیمشناسی، باز بودن نسبت به تجربه را شامل توافق، وظیفه

بینی کننده که با اضطراب کرونا در ارتباط است، پریشانی های شخصیتی، یکی دیگر از عوامل پیشآوری و ویژگیافزون بر تاب

 شدهتوصیفتجربه اضطراب، استرس و افسردگی  عنوانبه یشناختروان(. پریشانی 3131و همکاران،  5کیومباشد ) 0شناختیروان

است که  شدهتعریف 1احتیاطییا بی 1قراری، بی7، ناامیدی0احساس عصبی بودن عنوانبه شناختیروان، پریشانی دیگرعبارتیبهاست. 

یعنی شیوع کرونا  یعت پرمخاطره فعلیدر وض(. 3131و همکاران،  91هائوندارد )فعالیتی را  گونهچیهآن انگیزه انجام  واسطهبهفرد 

سالمت روان افراد در سطوح مختلف جامعه به نوعی متفاوت در معرض مخاطره قرار و  ، ممکن است وضیعت بهداشتویروس

توان که بندی میدر یک جمع(. 9911شهیاد و محمدی، هستند ) شناختیروانو به خاطر شیوع کرونا ویروس دچار پریشانی  دارند

ظری و ن ازلحاظکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشتوانند با می شناختیروان یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یرآوتاب

اضطراب با  شناختیروان یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاباما پژوهشی که روابط در ارتباط باشد، تئوریکال باهم 

ر قالب یک پژوهش منسجم و واحد مورد بررسی قرار داده باشد، وجود ندارد، لذا در راستای را با همدیگر دکرونا  مارییاز ب یناش

زاکو و هگ یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاببین  آیاپاسخگویی به این خالء تحقیقاتی، سوال پژوهش حاضر این خواهد بود که 

 ؟در آنان رابطه وجود دارد روناک مارییاز ب یاضطراب ناشبا شهر تهران  نیدر ساکن شناختیروان یشانیپر

 روش پژوهش

ال سجامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر تهران در دوران شیوع کرونا در تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

جامعه  حجم جامعه آماری گسترده است و بر اساس آخرین سرشماری تعداد کهازآنجاییبودند.  9011و بهار  9911زمستان سال 

/+ حجم -5/1ی خطای و حاشیه 5/1انحراف استاندارد ، 15/1اطمینان نفر هستند. بر اساس فرمول کوکران با  1010111آماری 

احتمال ریزش برخی  کهازآنجاییپذیری و شد. همچنین در جهت کاهش سطح خطا، افزایش تعمیم تعییننفر  910نمونه را 

                                                           
1. González-Hernández 
2. Garbe 
3. Ashton &Lee  
4. psychological distress 
5. Qiu 
6. nervous  
7. hopeless 
8.  restless 
9. fidgety 
10. Hao 
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 991                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نفر بود.  011نفر بیشتر انتخاب شد. لذا حجم نمونه در این پژوهش  390ایر دالیل دیگر تعداد ها به دلیل ناقص بودن و سپرسشنامه

کاغذی -( خواهد بود امکان اجرای مداد91-با توجه به اینکه زمان اجرای میدان پژوهش در دوران شیوع کرونا ویروس )کووید

ار از روش آنالین از طریق گوگل فرم استفاده شد. لذا به این ها بر روی شهروندان وجود نداشت. لذا برای انجام این کپرسشنامه

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در داده لیوتحلهیتجزجهت بود.  9گیری در این پژوهش در دسترسدلیل روش نمونه

جی و شامل آزمون کهای تحقیق سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای تحقیق از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفروضه

 9و تورم واریانس 3، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهاکشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برای آزمون 

ها از بود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها در صورت نرمال بودن داده 0ی چندگانههمخطبرای بررسی عدم 

 استفاده شد. 30نسخه  SPSS افزارنرمرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از ضریب همبستگی پی

 ابزار پژوهش

سوال است که دو خرده مقیاس  91این مقیاس شامل  :(8931پور و همکاران )یعل CDAS) (5قیاس اضطراب بیماری کرونام

را  91و  97، 90، 95، 90، 99، 93، 99، 91نی با سواالت و عالئم جسما 1و  1، 7، 0، 5، 0، 9، 3، 9شامل عالئم روانی با سواالت 

گیرد، به این صورت که هرگز صفر نمره، گاهی ای صورت میدرجه 0گذاری مقیاس در طیف لیکرت کند. نمرهگیری میاندازه

 31تا  97اب یا خفیف، نمره عدم اضطر دهندهنشان 90تا  1نمره گیرد. نمره تعلق می 9نمره و همیشه  3نمره، بیشتر اوقات  9اوقات 

اضطراب شدید بیماری کرونا است. در پژوهش توسط سازندگان مقیاس  دهندهنشان 50تا  91اضطراب متوسط و نمره  دهندهنشان

به دست آمد. همچنین پایایی  110/1ی مجذور میانگین تقریب شد که مقدار خطای ریشه تائیدروایی آن با روش تحلیل عاملی 

به دست  11/1و کل مقیاس  10/1، عالئم جسمانی 11/1با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب برای عالئم روانی مقیاس نیز 

(، 9911 و همکاران، اعزازی بجنوردی)17/1های دیگر ضریب آلفای کرونباخ (. در پژوهش9911پور و همکاران، علیاند )آورده

(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 9911سقزی و همکاران، است ) آمدهدستبه 10/1( و ضریب 9911)عینی و همکاران، 15/1

 به دست آمد.  70/1

 7تصور از شایستگی فردی خرده مقیاس 5سوال دارد و  35این مقیاس  :(3009)6کانر و دیویدسون( RISC) یآورمقیاس تاب

با  1پذیرش مثبت تغییر؛ 31و  91، 91، 95، 90، 7، 0 با سواالت 1؛ تحمل عاطفه منفی35و  30، 39، 97، 90، 93، 99، 91با سواالت 

                                                           
1. convenience sampling 
2. Tolerance 
3. variance inflation factor  (VIF) 
4. multicollinearity 
5. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 
6. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
7. personal competence 
8. tolerance of negative affects 
9. positive acceptanceof change 
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 999                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 خدابخشیکند )گیری میرا اندازه 1و  9با سواالت  3معنوی تأثیرات؛ 33و  39، 99با سواالت  9کنترل؛ 1و  5، 0، 3، 9سواالت 

مخالفم نمره  کامال رای باشد به این صورت که بلیکرت می یادرجهپنجگذاری مقیاس به صورت نمره (.9911و همکاران،  کوالیی

 ،قدرتی میرکوهیو مرادی است ) شدهگرفتهدر نظر  0موافقم نمره  کامال ، 9، موافقم نمره 3، نظری ندارم نمره 9، مخالفم نمره 1

ی و روحانبود )آوری خواهد نشانگر افراد دارای تاب 51ی که نمره باالتر از طوربهباشد. می 51. نقطه برش این مقیاس نمره (9911

رابر مقدار آلفای کرونباخ بهای شهید بهشتی، عالمه طباطبایی و دانشگاه یزد (. در داخل ایران بر روی کارکنان دانشگاه9911اشراقی، 

شده پنج عامل  تجدیدنظر(. ضریب همبستگی بین مقیاس با سیاهه 9917پورحسین و همکاران، است ) آمدهدستبه 11/1با 

 دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 19/1دار در سطح و معنی 31/1تا  91/1( ضرایب در دامنه بین 3111) 0کاستا و مک کری 9شخصیت

 شدهدهاستفا(. در یک پژوهش برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 9917جنادله و همکاران، است )روایی همگرایی مقیاس 

 شدهگزارش 13/1(. همچنین در یک پژوهش آلفای کرونباخ 9911حاتمی، حسینی نیا و است ) آمدهدستبه 79/1است که ضریب 

( و در 3119)کانر و دیویدسون، 17/1سازنده پرسشنامه آلفای کرونباخ (. در خارج کشور 9911صابری فرد و حاجی اربابی، است )

، 0دایاز-زابالوس و موستریو-)سانچز 19/1(، آلفای کرونباخ 3131، 5)سالمینن، پرتوال و پورو11/1ها آلفای کرونباخ دیگر پژوهش

در (. 3131و همکاران  7لیاست )پایایی مقیاس  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 10/1( و در یک مطالعه دیگر ضریب 3131

 به دست آمد. 19/1پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

فروتنی با -صداقت مؤلفهبوده که شش  سوال  30این سیاهه شامل  :(3089) 3( دی ورایزBHI-24) 1سیاهه شخصیت هگزاکو

خوشایندی( با توافق )؛ 33و  90، 91، 0گرایی با سواالت ؛ برون39و  97، 99، 5پذیری با سواالت ؛ هیجان30و  91، 93، 0سواالت 

گیری را اندازه 91و  99، 7، 9؛ باز بودن نسبت به تجربه با سواالت 31و  90، 1، 5شناسی با سواالت ؛ وظیفه39و  95، 1، 9سواالت 

مخالفم  کامال (. به این صورت که 3131و همکاران،  91لنیسباشد )مکای لیکرت میدرجه 5گذاری سیاهه به صورت کند. نمرهمی

، 99، 1، 1، 7، 0، 9شود. سواالت گذاری مینمره 5موافقم نمره  کامال و  0، موافق نمره 9، نظری ندارم نمره 3، مخالف نمره 9نمره 

، 0، مخالف نمره 5مخالفم نمره  کامال گردد. به این صورت که به گزینه گذاری می، به صورت معکوس نمره30و  33، 31، 97، 93

های (. سازنده سیاهه ویژگی9911بشرپور و همکاران، ) ردیگتعلق می 9موافقم نمره  کامال و  3، موافق نمره 9نظری ندارم نمره 

، 55/1روتنی ف-ی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب برای صداقتسوالی برای بررس 30شخصیتی نسخه 

به دست  01/1و باز بودن نسبت به تجربه  09/1شناسی ، وظیفه59/1خوشایندی( توافق )، 01/1گرایی ، برون50/1پذیری هیجان

                                                           
1. control 
2. spirituality 
3. The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
4. McCrae & Costa 
5. Salminen, Perttula & Puro 
6 . Sánchez-Zaballos & Mosteiro-Díaz 
7. Lee, Yu & Kim 
8. 24-item Brief HEXACO Inventory (24-BHI) 
9. De Vries 
10. MacInnis 
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 993                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

اهه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب برای (. در داخل ایران برای بررسی پایایی سی3199دی ورایز، است )آورده 

و باز بودن نسبت به  11/1شناسی ، وظیفه11/1خوشایندی( توافق )، 70/1گرایی ، برون17/1پذیری ، هیجان71/1فروتنی -صداقت

ر روی دانشجویان دانشگاه همچنین در داخل ایران روایی عاملی آن ب (.9911بشرپور و همکاران، است )به دست آورده  09/1تجربه 

روایی  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 17/1( RMSEA) بیتقرمحقق اردبیلی بررسی و شاخص خطای ریشه مجذور میانگین 

در خارج از کشور برای بررسی پایایی روایی سیاهه از روایی عاملی  (.9911فرد و محمدی، بشرپور، طاهریاست )عاملی سیاهه 

در پژوهش حاضر (. 3191، 9دینکاست ) آمدهدستبه 15/1که شاخص خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  است شدهاستفاده

 به دست آمد. 13/1آلفای کرونباخ 

گذاری سوال است. نمره 91این پرسشنامه شامل  :(3009) همکاران( کسلر و K-10) 3کسلر شناختیروانپرسشنامه پریشانی 

نمره،  9نمره، گاهی اوقات  3نمره، اوقات محدودی  9 وقتچیهباشد به این صورت که ای میدرجه 5پرسشنامه در طیف لیکرت 

پریشانی پایین،  دهندهنشان 95تا  91(. نمره 3131و همکاران،  9برویجنیکز) ردیگنمره تعلق می 5نمره و تمام اوقات  0اکثر اوقات 

(. در داخل ایران 3191و همکاران،  0پریراباشد )پریشانی خیلی باال می 51 تا 91پریشانی باال و  31تا  33پریشانی متوسط،  39تا  90

(. 9917رمضانی و بختیاری، است ) شدهگزارش 15/1است که ضریب  شدهاستفادهبرای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

خارج از کشور در یک پژوهش برای  (. در9911اکبری، است ) شدهمحاسبه 19/1در یک پژوهش دیگر ضریب آلفای کرونباخ 

(. در 3191، 5آسامیکا و اوجاسانیااست ) آمدهدستبه 50/1است که ضریب  شدهاستفادهبررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

(. همچنین 3131برویجنیکز و همکاران، است ) شدهمحاسبه 19/1یک پژوهش دیگر در خارج از کشور ضریب آلفای کرونباخ 

و  0رومرواست ) شدهگزارش 19/1ای دیگر نشان داده است که این پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است و ضریب لعهمطا

 به دست آمد. 13/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 3139همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Dinić 
2. Kessler Psychological Distress Scale (K-10) 
3. Bruijniks 
4. Pereira 
5. Osamika & Ojasanya 
6. Romero 
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 999                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

 جمعیت شناختی افراد نمونه  . توصیف ویژگی8جدول 

 درصد راوانیف متغیرهای جمعیت شناختی

 00 300 زن جنسیت

 50 990 مرد

 911 011 کل

 7/91 993 کارمند شغل

 99 71 آزاد

 5/07 315 دانشجو

 0 90 آموزدانش

 1/90 11 دارخانه

 911 011 کل

 39 991 زیر دپیلم تحصیالت

 39 930 دیپلم

 9/91 990 دیپلمفوق

 7/90 911 لیسانس

 3/93 79 لیسانسفوق

 1/7 07 دکترا

 911 011 کل

 انحراف معیار میانگین میانگین و انحراف معیار سن

01/90 010/5 

ن سن دهد که میانگیجمعیت شناختی شامل جنسیت، اشتغال، تحصیالت و سن افراد نمونه را نشان می توصیف ویژگی -9جدول 

 بود.  050/99و انحراف معیار سن  91/91افراد 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص3جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرهای پژوهش

 135/1 -015/1 39/0 97/1 33 3 011 اضطراب کرونا

 -751/1 -905/1 31/5 51/31 91 99 011 تصور از شایستگی فردی

 -393/1 -990/1 03/0 19/97 35 99 011 تحمل عاطفه منفی

 -511/1 -399/1 19/5 99/91 91 0 011 مثبت تغییرپذیرش 

 190/1 991/9 03/0 57/0 93 9 011 کنترل

 -770/1 -099/1 91/3 57/9 1 9 011 معنوی تأثیرات

 199/1 -599/1 00/91 11/51 19 93 011 آوریتابنمره کل 

 350/1 -391/1 73/0 99/93 91 0 011 فروتنی-صداقت

 -510/1 -315/1 15/5 11/1 97 0 011 پذیریهیجان

 935/1 -903/1 50/0 99/99 91 5 011 گراییبرون

 -050/1 -900/1 53/0 19/99 91 5 011 خوشایندی(توافق )
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 990                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 -993/1 -305/1 97/0 01/91 91 5 011 شناسیوظیفه

 -011/1 -050/1 07/0 11/91 97 5 011 باز بودن نسبت به تجربه

 -519/1 -099/1 91/93 99/33 51 91 011 شناختیروانپریشانی 

هد. دمی را نشان شناختیروانهای شخصیتی هگزاکو و پریشانی آوری، ویژگیهای توصیفی اضطراب کرونا، تابشاخص -3جدول 

این نشان که  قرار دارد( 3تا  -3در بازه ) های پژوهشمتغیر و کشیدگی نفر بودند. همچنین مقدار چولگی 011ها تعداد آزمودنی

نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و مفروضه ، 9ند. در جدول نرمال برخوردارتوزیع از  های پژوهشمتغیردهد می

  آمده است. 9ی چندگانههمخطعدم 

 . نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و عدم همخطی چندگانه9جدول 

 واتسون )خودهمبستگی( دوربین یانسوارتورم  ضریب تحمل بینمتغیرهای پیش

 371/9 713/1  تصور از شایستگی فردی

101/3 

 931/9 110/1 تحمل عاطفه منفی

 399/9 130/1 پذیرش مثبت تغییر

 501/7 990/1 کنترل

 011/7 995/1 معنوی تأثیرات

 109/9 109/1 فروتنی -صداقت

 053/0 509/1 پذیریهیجان

 995/3 359/1 گراییبرون

 979/9 951/1 خوشایندی() توافق

 990/3 099/1 شناسیوظیفه

 935/3 390/1 باز بودن نسبت به تجربه

  909/3 955/1 شناختیروانپریشانی 

باشد،  5/3تا  5/9دهد. بر اساس قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین را نشان می 3واتسون-نتایج آزمون دوربین -9جدول 

 وردنظرمدوربین واتسون متغیرهای  آماره کهازآنجاییبین از استقالل مناسب برخوردار هستند. ه متغیرهای پیشآن است ک دهندهنشان

از  کدامهیچ همچنیناستقالل مناسب متغیرهای پژوهش است.  یدهندهنشاناین که  به دست آمد 5/3الی  5/9این پژوهش بین 

باشند. نمی 91تر از حد مجاز از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ کدامهیچو  9/1از حد مجاز  ترکوچکمقادیر آماره تحمل 

های پارامتریک ضریب توان از آزمونبین است، میعدم وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیش دهندهنشاننتایج  کهازآنجایی

ضرایب ماتریس همبستگی  -0در جدول شماره ت. اس اطمینانقابلهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن 

 بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

 

 

                                                           
1. multicollinearity 
2. durbin-watson 
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 995                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش4جدول 

 سطح معناداری متغیر مالک= اضطراب کرونا متغیرهای پژوهش

 119/1 -511/1**  تصور از شایستگی فردی

 119/1 -009/1** تحمل عاطفه منفی

 119/1 -090/1** پذیرش مثبت تغییر

 119/1 -519/1** کنترل

 119/1 -091/1* معنوی تأثیرات

 119/1 -577/1** فروتنی -صداقت

 119/1 595/1** پذیریهیجان

 119/1 -011/1** گراییبرون

 119/1 -515/1** خوشایندی(توافق )

 119/1 -513/1** شناسیوظیفه

 119/1 -597/1** باز بودن نسبت به تجربه

 119/1 591/1** شناختیروانانی پریش

  19/1مقدار احتمال در سطح   

-صداقت)هگزاکو  های شخصیتیآوری، ویژگیبین تابنتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  -0بر اساس جدول 

طراب کرونا رابطه منفی و درصد اطمینان( با اض 11خطا و  19/1و باز بودن( )در سطح  شناسیوظیفهگرایی، توافق، فروتنی، برون

درصد  11خطا و  19/1)در سطح  شناختیروانپذیری( و پریشانی هیجان) هگزاکومعناداری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی 

بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این  کهازآنجاییاطمینان( با اضطراب کرونا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 زاکو وهگ های شخصیتیآوری، ویژگیتاب بر اساس اضطراب کرونابینی سازد، لذا برای پیشپذیر میمه تحلیل را امکانامر ادا

 آمده است.  0و  5شود که نتایج آن در جداول استفاده می از رگرسیون چندگانه به روش همزمان شناختیروانپریشانی 

 شناختیروانو پریشانی  هگزاکو های شخصیتیآوری، ویژگیتاببر اساس  ونااضطراب کر. خالصه مدل و تحلیل واریانس 5جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 771/1 (MRهمبستگی چندگانه )

 017/1 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 511/1 شدهتعدیل Rمجذور 

 F 511/75آماره 

 F 119/1سطح معناداری

های شخصیتی هگزاکو و پریشانی آوری، ویژگیتابچندگانه بین  نتایج نشان داد که ضریب همبستگی -5با توجه جدول 

های آوری، ویژگیتاب بر اساس اضطراب کرونادرصد از واریانس  7/01است. همچنین  771/1برابر  اضطراب کرونابا  شناختیروان

مدل  مناسب بودن دهندهنشان راههیکتبیین شود. همچنین نتایج معنادار تحلیل واریانس  شناختیروانشخصیتی و پریشانی 

 ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان آمده است.  -0است. در جدول  شدهارائهرگرسیونی 
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 990                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یشناختروانو پریشانی هگزاکو های شخصیتی آوری، ویژگیتاببر اساس  اضطراب کرونابینی . ضرایب رگرسیون چندگانه پیش6جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 017/93 977/9 - 757/9 119/1 (Constantثابت )

 119/1 -019/90 -571/1 107/1 -011/1  تصور از شایستگی فردی

 119/1 -570/7 -001/1 991/1 -111/1 تحمل عاطفه منفی

 119/1 -090/9 -000/1 310/1 -011/1 پذیرش مثبت تغییر

 119/1 -315/9 -051/1 315/1 -193/1 کنترل

 133/1 -507/3 -300/1 009/1 -010/1 معنوی تأثیرات

 193/1 -917/9 -313/1 379/1 -911/1 فروتنی -صداقت

 101/1 151/3 303/1 905/1 311/1 پذیریهیجان

 119/1 -111/0 -911/1 911/1 -119/9 گراییبرون

 130/1 -195/3 -311/1 909/1 -310/1 خوشایندی(توافق )

 135/1 -501/3 -315/1 913/1 -901/1 شناسیوظیفه

 119/1 -951/0 -771/1 970/1 -101/9 باز بودن نسبت به تجربه

 190/1 100/3 371/1 103/1 101/1 شناختیروانپریشانی 

آوری، تابنتایج نشان داد که نه به روش همزمان تحلیل رگرسیون چندگا غیراستانداردضرایب استاندارد و بر اساس  -0جدول 

قرار  ائیدتبینی کنند و فرض پژوهش مورد را پیش اضطراب کروناتوانند می شناختیروانو پریشانی هگزاکو های شخصیتی ویژگی

 گرفت.

 گیریبحث و نتیجه

 مارییاز ب یبا اضطراب ناش شناختیروان ینشایهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاب نیرابطه ب یبررسهدف از این پژوهش 

گرایی، ونفروتنی، بر-)صداقتهگزاکو  های شخصیتیآوری، ویژگیبین تاب نشان داد که نتایجبود.  شهر تهران نیکرونا در ساکن

پذیری( هیجان) وهگزاکبین ویژگی شخصیتی  .و باز بودن( با اضطراب کرونا رابطه منفی و معناداری وجود دارد شناسیوظیفهتوافق، 

ان داد که نشنیز چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون . با اضطراب کرونا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد شناختیروانو پریشانی 

ن نتایج . ایشودتبیین می شناختیروان یشانیهگزاکو و پر یتیشخص یهایژگیو ،یآورتاب وسیلهبه اضطراب کروناواریانس 

 همسویی دارد. ( 3131همکاران )گرابی و و  (3139همکاران )روبرتز و (، 3131همکاران )نتایج تحقیقات کیو و  با آمدهدستبه

ار را آوری، تحمل افراد در برابر شرایط دشوتابتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشآوری با در تبیین رابطه بین تاب

ها را کرونا ویروس جان انسان کهازآنجاییرفتار کند.  پذیرانعطافبر شرایط سخت بتواند آوری یعنی فرد در برادهد. تابنشان می

درگیر رعایت این تفکر است که هر آن ممکن است جان خود یا عزیزش را از دست بدهد و همچنین  دائما کند و فرد تهدید می

 نچهآداند در برابر ارد و تا حدی ناشناخته است فرد نمیگونه تجربه قبلی از آن ندبیماری جدیدی است که فرد هیچ کهازآنجایی

رفتاری داشته باشد. عالوه بر آن این نگرانی برای افراد وجود دارد که نکند در صورت ابتال به کرونای شدید خود یا عزیزانم 

ت این برد ولی قادر نیسال میآوری قدرت تحمل شرایط دشوار را در فرد باها ظرفیتی برای پذیرش نداشته باشد. تاببیمارستان
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 997                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

فرد قدرت تحمل باالیی  هرچندهای ذهنی را از بین ببرد، زیرا در بحث اضطراب کرونا بحث مرگ و زندگی در میان است و دغدغه

ل ن دلیبه همیباشد.  تفاوتیبدر شرایط دشوار داشته باشد این ضمانت وجود ندارد که در برابر مرگ خود یا عزیزانش هم بتواند 

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناشآوری با اضمنطقی است که گفته شود بین تاب

ها رگهای از لوهفروتنی ج-صفت صداقتتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشفروتنی با -در تبیین رابطه بین صداقت

و همکاری با دیگران  پسندمردمکشد که در رفتار ماعی به تصویر میاجت روابطرا در  3و اجتناب از طمع 9و صفات انصاف، خلوص

غیور ت )اس شدهیابیارزفروتنی به معنای اصیل بودن در روابط بین فردی -(. به عبارتی صداقت3191اشتون و لی، کند )نمود پیدا می

بانی کند و در برابر آنان فروتن و صادق شود که فرد نسبت به دیگران احساس همدلی و مهر( و باعث می9917وحدت و فراهانی، 

شود دایره روابط اجتماعی فرد گسترش پیدا کند و سبب می گونهنیاباشد و از این طریق رفتارهای جامعه پسند در وی باالتر رود. 

چار متر دفرد در مواقع تجربه شرایط پرتنش و تجربه هیجانات منفی از حمایت اطرافیان و دوستان خود برخوردار هستند و ک

از  یراب ناشطفروتنی با اض-به همین دلیل منطقی است که گفته شود بین صداقتهایی مانند کرونا شود. اضطراب ناشی بیماری

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییب

( در صفت 3191) یلبر اساس نظریه اشتون و توان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشبا  پذیریهیجاندر تبیین رابطه بین 

افراد دارای اضطراب سطوح باال و مداومی از نگرانی . ردیگیبرمرا  5، وابستگی0و اضطراب 9هایی همچون ترسپذیری، ویژگیهیجان

هش شان را کاهای هیجانیدشوار است که پریشانیو مضطرب  ریپذ جانیهبرای این افراد . کننددر مورد عالئم بدنی را تجربه می

ها و عدم مقاومت در ناتوانی در تحمل پریشانی(. 3197و همکاران  0اوبرایناست ) تحملرقابلیغ هاآنها برای این پریشانیدهند و 

باعث تجربه عالئم اضطرابی مانند اضطراب کرونا شود و در این افراد می پذیریبی و هیجان، منجر به تجربه عالئم اضطراهاآنبرابر 

داشته  رابطه وجود کرونا مارییاز ب یطراب ناشبا اض پذیریهیجانن دلیل منطقی است که گفته شود بین به همیشود. در آنان می

 باشد.

گرایی ی با برونگرایبر اساس مدل هگزاکو، برونتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشبا  گراییبروندر تبیین رابطه بین 

و همکاران،  7؛ به نقل از بوکر9111کری، کاستا و مکآن )گرایش به درگیر شدن در تعامالت اجتماعی و لذت بردن از  عنوانبه

دونل و مکشناختی )روان(، پایین بودن مشکالت 3131و همکاران،  1جانستون-وائوقان) نفسعزت( با باالتر بودن 3131

گرایی برونافرادی با ( همراه است. 3131و همکاران،  91زالکون) یابیدوستانایی ( و روابط اجتماعی گسترده و تو3131، 1سمکووسکا

                                                           
1. sincerity 
2. greed avoidance  
3. fearfulness 
4. anxiety 
5. dependence 
6. O’Bryan 
7. Buecker 
8. Vaughan-Johnston 
9. McDonnell & Semkovska 
10. Van Zalk 
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 991                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و به دلیل دامنه گسترده دوستان و حمایت از سوی خانواده و توانایی  کنندیمتجربه  کمتری اضطراب آزاردهنده، در شرایط البا

 و شوند و ارزیابی درستی از پریشانی دارندمنفی می جذب هیجانات بودن با دیگران کمتر یمیصمروابط اجتماعی باال و همچنین 

ته باشد، خود داش یشرویپبه همین دلیل وقتی یک فرد کمتر در هیجانات منفی جذب شود و ارزیابی درستی از پریشانی و تنش 

هند. داز خود بروز می های مانند شیوع کرونا ویروسدهد و کمتر عالئم اضطراب در موقعیتتحمل پریشانی باالتری از خود نشان می

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناشبا اض گراییبرونبه همین دلیل منطقی است که گفته شود بین 

ا صفاتی بر اساس نظریه شخصیتی هگزاکو توافق بتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشدر تبیین رابطه بین توافق با 

با دیگران(، گرایش به برخورد نرم ) 3(، مالیمتدهیدبیآستمایل به بخشیدن افراد در مواقعی که فرد از آنان ) 9همچون بخشودگی

های مختلف( تمایل فرد برای آرام ماندن و عصبانی نشدن در موقعیت) 0سازش با دیگران( و صبوری بهتمایل فرد ) 9پذیریانعطاف

-شود افراد در مواقع تجربه هیجانات منفی و موقعیتصفاتی که باعث می نیترمهمیکی از  (.3191اشتون و لی، است ) شدهتوصیف

آرام بماند و پریشانی خود را مدیریت و کنترل کند صبوری است که یک صفت مهم در ویژگی شخصیتی  پراسترسزا و های تنش

 شانیزندگو شکست در  یزدگدلل غم، ناراحتی، منفی زیادی مث اتهیجانشود مقبولیت است. فردی که دچار اضطراب کرونا می

 منظوربهراد . این افگرددمی این افراددر  اضطراب بیشترکنند که منجر به افزایش میزان تجربه می کرونا استرا که ناشی از بیماری 

به کردن بر چنین تجارب منفی نیازمند غل ترمهمنیازمند تسکین دادن و رفع کردن و از همه  هاآنمنفی،  هایهیجانمقابله با چنین 

ا هپذیری و مالیم بودن در برابر این موقعیتد. در این هنگام مقبول بودن در جامعه و صبوری، انعطافبدون هرگونه آسیب هستن

به کند. ری را تجرتببیند و اضطراب کرونا پایین شناختیروانداشته باشد و کمتر آسیب  هاآنشود فرد تحمل بیشتر در برابر باعث می

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناشبه همین دلیل منطقی است که گفته شود بین توافق با اض

ها نایی کنترل تکانهکه شامل دو توا شناسیوظیفهتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناششناسی با در تبیین رابطه بین وظیفه

و اجرای وظایف اشاره  یدهسازماناز طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف است، به طراحی،  و تمایالت همراه با استفاده

شود و (. وقتی یک فرد با یک هیجان منفی و واقعه ناخوشایند مانند شیوع کرونا ویروس مواجه می3110 و کاستا، کریمکدارد )

کند شناسی به فرد کمک میا از خود بروز دهد. ویژگی شخصیتی وظیفهر آزاردهندهممکن است به مضطرب شده و هیجانات منفی و 

ریافت های مثبتی بیشتری را از دیگران دتقویت شناسیوظیفههای محیطی و حمایت اطرافیان برخوردار باشد و به علت که از پاداش

ا و هیجانات زدر برابر شرایط پرتنش و آسیبشود برای کمک به فرد تا های دیگران یک عاملی میها و تقویتکنند و این حمایتمی

به همین دلیل منطقی است که گفته شود بین منفی تحمل باالتری داشته باشد و کمتر عالئم اضطرابی را از خود نشان دهد. 

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناششناسی با اضوظیفه

                                                           
1. forgivingness 
2. gentleness 
3. flexibility   
4. patience 
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 991                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 عنوانبه به تجربه باز بودن نسبتتوان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشبا  هباز بودن نسبت به تجربدر تبیین رابطه بین 

ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه  (.3131بوکر و همکاران، است ) شدهتعریفهای جدید تمایل افراد برای تجربه موقعیت

د، در فرد قوی باش باز بودن نسبت به تجربهقتی ویژگی شود. وپذیری و خردورزی اطالق میانعطاف به تمایل فرد برای کنجکاوی،

اساسی  ، با ارضای نیازهایاثر گذاشته ینیبخوشهای رشد شخصی و بر گستره روابط اجتماعی، فراهم نمودن زمینه تواندمی

دکارآمدی ورهای خوقرار دهد و سبک عملکرد بهتر فرد در شغل و تحصیل و رشد با ریتأث، ابعاد مختلف فردی را تحت شناختیروان

اآشنا های نبا پدیده شدنمواجهجستجوی احتمالی و ظرفیت  باز بودن نسبت به تجربه(. 9911دستجردی و همکاران، گردد )در فرد 

اشتون ست )او مطیع بودن  راهسربهگویی، خالف عرف بودن در برابر ، استعداد، فرهیختگی، بذلهییگرافلسفهشامل خالقیت، عقل، 

دهد. افراد با این ویژگی دارای قدرت های جدید را نشان میو کسب تجربه یتازگبهی افراد (. این بعد، میزان عالقه3191و لی، 

ور و قدم پهستند ) اقدام گراهای دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و های هنری، کنجکاو و نسبت به ایدهتخیل، عالقه به جلوه

تعقل و  نهدر زمیباالتری دارند، مشکالت کمتری  باز بودن نسبت به تجربهیشینه پژوهش، افرادی که (. بر اساس پ9911همکاران، 

بوکر و همکاران، کنند )( و احساس تنهایی تجربه می3191، 3تیدیکیس و دونبار) تیخالق(، 3131و همکاران،  9سوتو) یخردورز

 تواند به افراد کمک کند تا در مواقع شیوعانند خردوزی و خالقیت میهایی م(. تجربه کمتر احساس تنهایی و داشتن توانمندی3131

با  جربهباز بودن نسبت به تبه همین دلیل منطقی است که گفته شود بین بحران کرونا ویروس اضطراب کمتری را تجربه کنند. 

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناشاض

تجربه  عنوانبه تیشناخروانپریشانی  توان گفت که میکرونا  مارییاز ب یاضطراب ناشبا  شناختینروادر تبیین رابطه بین پریشانی 

(. 3131کیو و همکاران، است ) شدهتوصیف( و افسردگی 3131و همکاران،  0برونتهاسترس )(، 3131و همکاران،  9کلساضطراب )

سطح در  5روانشناختی غیرانطباقی کنشوریو  شدهادراکطراب های افسردگی و اضای از نشانهمجموعه شناختیروانپریشانی 

کننده برای یک فرد در پاسخ به یک عامل  و ناراحت فردمنحصربهیک وضعیت هیجانی و زای زندگی اشاره دارد رخدادهای تنش

اخوان ؛ به نقل از 9113 و دوهرنوند، 0دوهرنوندشود )زا یا نیاز خاص است که به آسیب گذرا یا همیشگی برای وی منتهی میتنش

به کار  ناختیشروان، یک معیار مفید برای شناسایی بسیاری از اختالالت شناختیروان(. به عبارتی پریشانی 9917و همکاران،  عبیری

 (. زمانی که افراد عالئمی3131و همکاران،  7هونکانیمیشود )شود و شامل عالئمی چون اضطراب، افسردگی و استرس میگرفته می

ر احساس کنند، بیشترا به خاطر شیوع کرونا ویروس تجربه می شناختیروانهای پریشانی نشانه عنوانبههمچون استرس و اضطراب 

اخبار  کنند و به همین دلیل به دلیل تجربه ترس باالتر از ابتال و پیگیریکنند و اخبار مربوط به کرونا را بیشتر پیگیری میترس می

                                                           
1 Sutu 
2. Tidikis & Dunbar 
3. Keles 
4. Burnette 
5. maladaptive psychological functioning 
6. Dohrenwend 
7. Honkaniemi 
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 مستقیما   کهازآنجاییکارکنان درمانی  ازجملهکنند. از طرفی برخی افراد در مشاغل مختلف تری را نیز تجربه میکرونا، اضطراب بیش

نا در که شانس ابتال به کرو جهتازاین دارندعهدهبا بیماران کرونایی در ارتباط هستند و وظیفه رسیدگی به امور درمانی آنان را بر 

شانی کنند. به همین دلیل منطقی است که گفته شود بین پریست، اضطراب کرونا بیشتری را تجربه میآنان بیش از افراد دیگر جامعه ا

 رابطه وجود داشته باشد. کرونا مارییاز ب یطراب ناشبا اض شناختیروان

ن شیوع کرونا های این پژوهش انجام آن بر ساکنان شهر تهران بود. همچنین اجرای میدانی آن در دورامحدودیت نیترمهمیکی از 

ده است کرویروس و به صورت آنالین بوده است که این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به سواالت می

وری آاست در روند جمع و ممکناست  شدهاستفاده در این پژوهش از پرسشنامه خودسنجیاند. که به اینترنت دسترسی داشته

و یا پاسخگویی غلط و با  تربا صرف زمان اندک باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی اطالعات خطایی رخ داده

تواند خارج از اختیار پژوهشگر محسوب ها میکه البته این محدودیت سوگیری باشد و در نهایت موجب انحراف نتایج مطالعه شود

ر ای اتکا شد و از سایهای پرسشنامهالقی و قانونی صرفا  به دادهدر این مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اخشوند. 

شود نهاد میاز این مطالعه، پیش آمدهدستبهاستفاده نشد. بر مبنای نتایج  توانست مفید باشدمنابع اطالعاتی همچون مصاحبه که می

تی، کیفیت زندگی، سرسخ، کلمن-زاکرمن مانند نظریه های شخصیتیویژگیدیگر مانند  های آتی نقش متغیرهاییدر پژوهش که

 هاییافته .مورد بررسی قرار گیرند کرونا مارییاز ب یناش اضطراببینی در پیشو غیره، پذیری، الگوهای ارتباطی خانواده انعطاف

بینی یشپ قعدرواپذیر نیست؛ امکان هاآناز  یعل استنباطاند و آمدهدستبهی از نوع همبستگی فپژوهش حاضر، در یک طرح توصی

ای هاستفاده از مطالعات طولی و سایر روش. ت آنهستند نه علّ کرونا مارییاز ب یناش اضطرابهای ها در بهترین حالت، همبستهکننده

گردد با استفاده یم تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهادمی (کیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحق

توان می آمدهدستبهد. بر اساس نتایج پرداخته شو کرونا مارییاز ب یناش اضطراببر  مؤثرعوامل یک مطالعه کیفی به بررسی  از

ا هتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میاز یافتهبه این صورت که عملی مطرح کرد. در سطح دستاوردها این پژوهش را 

مانند  ربطیذهای در سازمانآوری و سرسختی و غیره تنظیم هیجان و مداخالت مبتنی بر تابت درمانی مانند آموزش و مداخال

کمک شود. همچنین به مشاوران و  کرونا مارییاز ب یناش اضطرابو کاهش  برای بهبود شناختیروانمراکز مشاوره و خدمات 

وان با تها استفاده کنند. به این صورت که میه از این یافتههای خود در مراکز مشاورشود در غربالگریروانشناسان بالینی پیشنهاد می

از  یناش اضطرابدر شناسایی افراد مستعد  شناختیروانهای شخصیتی هگزاکو و پریشانی آوری، ویژگیهای تاباجرای پرسشنامه

 و سایر اختالالت اضطرابی استفاده کرد.  کرونا مارییب
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 منابع

 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی (. 9917)محمد.  ،غالمی فشارکی ؛ ومحمدرضا ،یشعیر ؛فاطمه، اخوان عبیری

 .09-70(، 9)91، روانشناسی بالینی مجله. ای تنظیم شناختی هیجان: نقش واسطهشناختیروان

 همبستگی بین (. 9911)مهین.  ،سلمانیو  ؛زهرا ،رویانی ؛معصومه ،فرمهدوی ؛سیروس ،پورخواجویی ؛فاطمه ،سلمانی؛ ندا، اسدی

 ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانهای ارجاعی کرونا. های مراقبتی پرستاران شاغل در بیمارستاناضطراب کرونا و رفتار

30(9 ،)991-910. 

 کرونا بر اساس بینی اضطراب پیش(. 9911)رضیه.  ،زادهغضبانو  ؛آمنه ،مرادی شکیب ؛سمانه ،پورقدم؛ المیرا ،اعزازی بجنوردی

 .90-00(، 3)1، روان پرستارینشریه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی سالمت و اضطراب مرگ در بیماران دیابتی. 

 پیش بینی آشفتگی روان شناختی مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم بر اساس ذهن آگاهی و (. 9911)بهمن. ، اکبری

 .311-391(، 9)0، وان کودکسالمت رنشخوار فکری. 

 کووید 3191عملی طی همه گیری کرونا ویروس -وسواس فکری(. 9911)الناز.  ،صادقی چوکامیو  ؛فرزین ،باقری شیخانگفشه(-

 .3711-3710(، 0)31، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(: نامه به سردبیر. 91

  ،شخصیتیپرسشنامه  کوتاه فرم فارسی نسخه روانسنجی هایویژگی(. 9911ژ. )گالوی ،یو محمد فرد، مینا؛یطاهرسجاد؛ بشرپور 

 .05-11(، 90)1گیری تربیتی، فصلنامه اندازهدانشجویان.  در سؤالی 30 -هگزاکو

 ( .9917پورحسین، مهشید؛ خرسندی یامچی، اکبر؛ و فیروز کوهی برنج آبادی، مجید.) یبا ابعاد استرس شغل یآوررابطه تاب لیتحل 

-13(، 09)99فصلنامه نامه آموزش عالی، . (زدی ،یعالمه طباطبائ ،یبهشت دیشه یها)مورد مطالعه: دانشگاه یدر کارکنان نظام دانشگاه

01 . 

 ( .9917جنادله، جالد؛ بساک نژاد، سودابه؛ یونسی، عیدان؛ و سعادتمند، خدیجه.) ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و رابطه

 .79-71(، 9)91مجله علمی و پژوهشی روانشناسی بالینی، . آموزانب امتحان در دانشآوری با اضطراتاب

 ازنشستگاندر ب یآورو تاب شناختیروان یستیبهز یبر مبنا یزندگ یفیتک بینییشپ(. 9911نیا، نرگس؛ و حاتمی، حمیدرضا. )حسینی .

 .19-17(، 9)31دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

 بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات (. 9911)اکرم.  ،ثناگوو  ؛محمدرضا ،نژادفلسفی ؛لیال ،متین ؛آناهیتا ،ییکوال خدابخشی

 .9-1(، 9)7، روان پرستارینشریه آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر. بلوغ بر تاب

 ( .9911دستجردی، رضا؛ فرزاد، ولی اله؛ و کدیور، پروین.) مجله  ،بینی بهزیستی روانشناختیگ شخصیت در پیشنقش پنج عامل بزر

 .930-999(، 3)91، علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 اثربخشی معنویت درمانی بر اجتناب شناختی و پریشانی روان شناختی سالمندان حاضر (. 9917)فروغ.  ،بختیاری ؛ وبتول، رمضانی

 .93-09(، 9)9، سالمندشناسیدر خانه سالمندان. 

 آوری دانش آموزای دارای اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب (.9911ی، عباس؛ و اشراقی، حمید. )روحان

 .01-70(، 99)90مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، . اُفت تحصیلی
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 گی، استرس و اضطراب افسرد(. 9911)محمد.  ،نمازی نیاو  ؛خیزارن ،میری ؛محمدرضا، عسکری ؛طاهره، سربوزی حسین آبادی

 .530-599(، 0)33، مجله طب نظامیحیدریه. در بیمارستان نهم دی تربت 91-پرستاران در پاندمی کووید

 ای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه (. نقش واسطه9911محسن. ) ،محمدیانگلو  ؛حمیده ،یزدانی اسفیدواجانی ؛ایوب ،سقزی

 .99-03(، 09)99، درمانیفرهنگ مشاوره و روانفصلنامه . اب کروناحمایت اجتماعی ادراک شده با اضطر

 آوری در دانشجویان رابطه جو عاطفی خانواده با خود تنظیمی هیجانی و تاب(. 9911)فاطمه. ، حاجی اربابی ؛ وفرشته ،صابری فرد

 .01-09(، 9)0، روانشناسی و روانپزشکی شناختعلمی و پژوهشی مجله دانشگاه آزاد مشهد. 

 در  (. اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا9911حسن. ) ،عبداله زادهو  ؛زهرا ،علیپور؛ ابوالفضل ،قدمی ؛احمد ،علی پور

 .909-975(، 93)1، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سالمت. نمونه ایرانی

 آوریتابکرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و (. تدوین مدل اضطراب 9911نغمه. ) ،ترابی ؛ ومتینه، عبادی ز؛سانا ،عینی :

 .9-93(، 09)99، درمانیفرهنگ مشاوره و روانفصلنامه . نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده

 (. رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت )هگزاکو( با نگرش سیاسی 9917). محمدنقی ؛فراهانیو  ؛بهمن ،غیوروحدت

 .51-70(، 31)1، پژوهش های روانشناسی اجتماعی. رانشهروندان شهر ته

 بینی باورهای بهداشتی در پیش نقش رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و(. 9911)سجاد.  ،بشرپورو  ؛سمانه، آرام عزیزی ؛مهران ،فریور

 .9-91(، 0)1، فصلنامه مدیریت پرستاری( در پرستاران. 91-اضطراب بیماری کرونا )کووید

  ،های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان ی بین ویژگی(. بررسی رابطه9911عزت اهلل؛ مهرداد، حسین؛ و جعفری، حسنعلی )قدم پور

 . 19-919(، 9)3، فصلنامه  روانشناسی تربیتیسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. 

 ه نشریدر پیش بینی رضایت از زندگی سالمندان.  آوریتابقش امید و مقایسه ن(. 9911)مهدی.  ،قدرتی میرکوهیو  ؛شهرزاد ،مرادی

 .79-19(، 9)5، سالمندشناسی
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