
 

 کلمن،_زاکرمن شخصیتی هایویژگی اساس بر ویروس کرونا شیوع از ناشی اضطراب بینیپیش  

 بستگیدل هایسبک و شناختیروان بهزیستی

 1فالحیه سارا

 نویسنده). ایران خمین، اسالمی، آزاد دانشگاه خمین، واحد انسانی، علوم دانشکده مشاوره، گروه راهنمایی، و مشاوره آموختهدانش .1
 (.ئولمس

 11-82، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 80/11/1088تاریخ پذیرش:                                                    80/80/1088تاریخ وصول: 

 چکیده

لمن، ک_زاکرمن یتیشخص یهایژگیبر اساس و روسینا وکرو وعیاز ش یاضطراب ناش ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

 جامعه آماری این پژوهش کلیهو از نوع همبستگی بود.  کمیبود. طرح پژوهش،  بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیبهز

استفاده از فرمول نفر از این افراد با  011به این منظور تعداد بودند.  9011و بهار  9911شهروندان شهر اصفهان در سال زمستان 

 قیاس اضطراب بیماری کرونامشد و به خواهند انتخاب گیری در دسترس و به روش نمونه( 0112همکاران )و  تاپاچنیکپلنت از 

(CDAS) های شخصیتی زاکرمنپرسشنامه ویژگی(، 9911همکاران )پور و علی-( کلمنZKPQ )( 0110زاکرمن ،) مقیاس

پاسخ ( 9111) دیر و کولینز( AAS) ساالنبزرگ بستگیدلهای سبک مقیاس( و 9111) فیر( PWS) شناختیروانبهزیستی 

 نشان داد که نتایج شد. لیتحل رهیچندمتغ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر شدهآوریجمع یهاداده .ندداد

ار وجود دارد رابطه معناداضطراب کرونا با  بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیکلمن، بهز_زاکرمن یتیشخص یهایژگیو بین

(19/1>P .) یتیشخص یهایژگیو وسیلهبهاضطراب کرونا واریانس درصد  9/21نیز آشکار کرد که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون 

 یهایژگیودهد که های این پژوهش نشان مییافته. شودتبیین می بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیکلمن، بهز_زاکرمن

 .دندار بینی اضطراب کروناپیشدر  نقش مهمی بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیکلمن، بهز_زاکرمن یتیشخص

 .بستگیدل هایسبک ،شناختیروان بهزیستی شخصیتی، هایویژگی کرونا، اضطراب کلیدواژه:

 
 1041 سال، پنجم نجاه وپ، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

اگرچه این ویروس به سایر کشورها سرایت پیدا کرد.  ازآنجاچین آغاز شد و  9در ووهان 0191کرونا ویروس جدید در دسامبر سال 

 0عضالنی همچون سرفه، تب، سردرد و دردهای عالئمیهمراه با  (0109و همکاران،  9تام) 0خفیفی از سندرم عفونت مالیم منشأ

اکنون پیدایش این بیماری هم (.0109و همکاران،  6جیانگاست )اختالالت گوارشی همراه  ندرتبهو  (0101و 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 فکری0109 و همکاران، 2ایکسو)

نشانگر مهم  کی عنوانبه (91-کووید) روسیو اضطراب کرونا (.0109و همکاران،  91داسیلواکرد )اشاره  1( و اضطراب کرونا0101

 یاز عالئم جسم یبرجسته شده است و با تعداد انگشت شمارا ویروس و پاندمیک کرون ریگهمه یماریدر سالمت روان در طول ب

 (.0101و همکاران،  90؛ به نقل از میلمن0101، 99لی) شودمیو حالت تهوع مشخص  خوابیبی، جهیرفتن اشتها، سرگ نیمانند از ب

 ناشی باضطرا است و رمان شدهکادر د در نگرانی و استرس سبب قطعی، پیشگیری و درمان هرگونه نبود  شیوع گسترده کرونا و

 ،(0109و همکاران،  99ژنگ) یافسردگ(، 9911فریور و همکاران، ) یجسمان مشکالتتواند منجر به ری کرونا میبیما به ابتال از

روان کاهش سالمت (، 0109و همکاران،  90روبرتز) یآور(، کاهش سطح تاب9911آبادی و همکاران، سربوزی حسین استرس )

(. با توجه به چنین مشکالتی 9911اسدی و همکاران، شود )کادر درمان  درکاهش رفتارهای مراقبتی ( و 0109همکاران،  و 95سامپایو)

این اضطراب بر اساس متغیرهای شخصیتی، . در شهروندان از اهمیت فراوانی برخوردار استکرونا بر اضطراب  مؤثرشناخت عوامل 

؛ 0101و همکاران،  96گرابی) باشدهای شخصیتی تواند ویژگیمی هاآنشود که یکی از  بینیهای تحولی پیشو ویژگی شناختیروان

 (.  0109و همکاران،  92سندو

دائم وجود دارند و موجب تمایز وی از سایرین  طوربه تقریباًهایی که در وجود یک فرد های شخصیتی به مجموع ویژگیویژگی

های واکنش دهکننتعییناست که  شدهتعریفی عاطفی، احساسی، شناختی و مفهومی فرد هانظامی از درون سیستم عنوانبهباشد و می

                                                           
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. Roberts 
15. Sampaio 
16. Garbe 
17. Sandu 
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دن های شخصیتی تحت عنوان دارا بوکلمن، ویژگی-انسان به محیط است. بر اساس مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن فردمنحصربه

آلوجا و ) است شدهتعریف 5خصومت-رخاشگریو پ 0، فعالیت9آمیزی، مردم0طلبی تکانشی، هیجانی9رنجورخوییروان-اضطراب

و  6سوندرسکو) داردبینی اضطراب کرونا نقش مهمی در پیش شناختیروانتوان گفت بهزیستی همچنین می (.0101همکاران، 

(، 2پذیرش خود) گذشتهنگرش مثبت به خود و زندگی  عنوانبه شناختیروانبهزیستی  بر اساس نظریه ریف،(. 0109همکاران، 

(، توانایی مدیریت زندگی 1استقالل) سرنوشت(، استقالل و تعیین 1رابطه مثبت با دیگران) باال باکیفیتو  بخشرضایتشتن روابط دا

(، باز بودن در برابر تجربیات 91تسلط محیطی) شخصیهای های متناسب با نیازها و ارزشها، ایجاد زمینهاز فرصت مؤثرو استفاده 

؛ 9111ریف، ) است شدهتعریف( 90داشتن هدف در زندگی) استاد به اینکه زندگی شخصی معنادار ( و اعتق99رشد فردی) جدید

 (.0109، 99دیاز-مارتینآباسکال و -به نقل از فرناندز

ا ر ترفیسالمت روان ضع یامدهایپ ،بستگیدل یهادر سبک یفرد یهاتفاوت از سوی دیگر یک پژوهش نشان داده است که

و همکاران،  90وولس) کنندیزا تالش ماسترس یهاتیکنار آمدن با موقع یبرا منیناا بستگیدلدارای سبک فراد و ا کندیم ینیبشیپ

 بستگیدلای هگیرد. سبکشکل می هاآناولیه بین نوزاد و مراقب  غیرکالمی از طریق روابط بستگیدل(. بر اساس دیدگاه بالبی، 0100

پیوند  و بستگیدلای های رفتاری افراد را به جدایی از نگارهاشاره دارد که شکل پاسخ تگیبسدلکاری معینی از های درونبه مدل

سازد کند که وی را قادر میکاری یک پایگاه امنی را برای فرد فراهم میهای درونکند. این مدلها تعیین میمجدد با این نگاره

 ینیبشیپبا توجه به آنچه گفته شد  .(0191و همکاران،  95فوچشوبر) کندمستقل و کاربردی تنظیم  نسبتاًاحساسات خود را به روشی 

کلمن، -زاکرمن یتیشخص یهایژگیوتواند از نظر تئوری و برخی مبانی پژوهشی با می روسیکرونا و وعیاز ش یاضطراب ناش

ا نشان داده رها را در پیشینه پژوهش ردر ارتباط باشند، اما پژوهشی که رابطه این متغی بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیبهز

 وعیاز ش یاضطراب ناششود که آیا پژوهشی این سوال مطرح می خألاست، لذا در جهت رفع این  قرارگرفته یموردبررسباشد کمتر 

 ی است؟نیبشیپقابل  بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستیکلمن، بهز-زاکرمن یتیشخص یهایژگیبر اساس و روسیکرونا و

 

                                                           
1. neuroticism-anxiety 
2. impulsive sensation seeking 
3. sociability 
4. activity 
5. aggression hostility 
6. Sønderskov 
7. self-acceptance 
8. positive relationships 
9. autonomy 
10. mastery 
11. personal growth 
12. purpose in life 
13. Fernández-Abascal & Martín-Díaz 
14. Vowels 
15. Fuchshuber 
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 روش پژوهش

ین پژوهش جامعه آماری اشود و از رگرسیون استفاده شد. بینی انجام میپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی که با هدف پیش

 گیری در دسترس و بر طبق فرمولبه روش نمونهبودند.  9011و بهار  9911کلیه شهروندان شهر اصفهان در سال زمستان 

n=50+8m  زمان  کهییازآنجانفر برآورد شد.  011( و با احتساب ریزش حجم نمونه 0112همکاران )و  9گنیتاپاکاز پلنت از

ها وجود نداشت برای اجرای ( بود و امکان اجرای مداد کاغذی پرسشنامه91-کووید) روسیواجرای پژوهش در دوران شیوع کرونا 

ا در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی هداده لیوتحلهیتجزها از روش آنالین استفاده شد. جهت پرسشنامه

های تحقیق شامل آزمون کجی و کشیدگی برای جهت سنجش متغیرهای تحقیق از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفروضه

برای بررسی  9نسو تورم واریا 0، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهانرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برای آزمون 

گی ها از ضریب همبستبود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها در صورت نرمال بودن داده 0ی چندگانههمخطعدم 

 استفاده شد. 00نسخه  SPSS افزارنرمپیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از 

 ابزار پژوهش

گذاری مقیاس سوال است و نمره 91این مقیاس شامل  :(8931همکاران ) پور وعلی (CDAS)5قیاس اضطراب بیماری کرونام

نمره و همیشه  0نمره، بیشتر اوقات  9گیرد، به این صورت که هرگز صفر نمره، گاهی اوقات ای صورت میدرجه 0در طیف لیکرت 

 دهندهنشان 01تا  92ضطراب یا خفیف، نمره عدم ا دهندهنشان 96تا  1نمره (. 9011زاده و همکاران، مظلوم) یردگنمره تعلق می 9

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

 به دست آمد. همچنین پایایی 116/1 (RMSEA) ی مجذور میانگین تقریبشد که مقدار خطای ریشه تائیدروش تحلیل عاملی 

های (. در پژوهش9911پور و همکاران، علیاند )به دست آورده 11/1مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب کل مقیاس 

(. در پژوهش حاضر 9011 و همکاران، شمالی احمدآبادیاست ) آمدهدستبه 19/1تا  11/1دیگر ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 

 .به دست آمد 29/1آلفای کرونباخ 

سوال است که در پژوهش  51این پرسشنامه شامل  :(2002زاکرمن )( ZKPQ) 6کلمن-های شخصیتی زاکرمنپرسشنامه ویژگی

 09. لذا اندشدهحذفسوال آن به دلیل بار عاملی پایین  2اند ( که پرسشنامه را در ایران هنجاریابی کرده9919همکاران )المعی و 

 1طلبی تکانشی؛ هیجانی91و  1، 1، 2، 6، 5، 0، 9، 0، 9 سؤاالتبا  2رنجورخوییروان-اضطراب ملخرده مقیاس شا 5 ماندهیباقسوال 

                                                           
1. Tabachnick 
2. Tolerance 
3. variance inflation factor  (VIF) 
4. multicollinearity 
5. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 
6. Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) 
7. neuroticism-anxiety 
8. impulsive sensation seeking 
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 سؤاالتبا  0؛ فعالیت02و  06، 05، 00، 09، 00، 09، 01 سؤاالتبا  9آمیزی؛ مردم91و  91، 92، 96، 95، 90، 99، 90، 99 سؤاالتبا 

کند گیری میرا اندازه 09و  00، 09، 01، 91، 91، 92، 96، 95 سؤاالتا ب 9خصومت؛ و پرخاشگری/90و  99، 90، 99، 91، 01، 01

روشن ) ردیگصفر نمره تعلق می غلطنمره تا گزینه  9 درستاز  ایدو گزینهگذاری در طیف لیکرت نمره. (9919المعی و همکاران، )

ازآزمایی ب ضریباست که  شدهاستفادهکرونباخ  در داخل ایران برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای. (9912چسلی و همکاران، 

در (. 9919المعی و همکاران، است ) آمدهدستبه 61/1کردن دو نیمهضریب  و 60/1آلفای کرونباخ ضریب ، 21/1کل پرسشنامه 

کرونباخ یب آلفای اضر( و در یک پژوهش دیگر 9911)ویسی و دلقندی، 26/1های داخل ایران ضریب آلفای کرونباخ سایر پژوهش

عامل  جزبهآن )های در بحث روایی افتراقی هم پرسشنامه و عامل(. 9916بشرپور و عینی، است ) شدهمحاسبه 21/1تا  66/1در دامنه 

، ییگرابرونبین گروهی از افراد که نمرات باالیی و گروهی از افراد که نمرات پایینی در شاخص  فعالیت( به بهترین نحو توانسته

( 9110) زنکیآ( آیزنک و RS-EPQ) 0شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک دنظریتجدگرایی و روان رنجورخویی فرم پریشیروان

خارج از کشور ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه بین  در(. 9919المعی و همکاران، شود )کسب کرده بودند، تمایز و افتراق قائل 

 به دست آمد. 26/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 1019و همکاران،  5کوویاست ) آمدهدستبه/ 16تا  21/1

شامل تسلط محیطی با  مؤلفه 6سوال است و  91این مقیاس شامل  :(8313) 7( ریفPWS) 6شناختیروانمقیاس بهزیستی 

 سؤاالتی با ، داشتن هدف در زندگ99، 99، 9 سؤاالت، رابطه مثبت با دیگران با 91، 1، 0 سؤاالت، پذیرش خود با 6، 0، 9 سؤاالت

(. 0191، 1توماس و آزمیتیاکند )گیری میرا اندازه 91، 90، 1 سؤاالتو استقالل با  92، 95، 2 سؤاالت، رشد فردی با 96، 90، 5

، تا 9م نمره مخالف کامالًباشد به این صورت که موافقم می کامالًمخالفم از تا  کامالًای از درجه 6طیف  صورتبه سؤاالت

تعلق  6م نمره موافق کامالًو  5نمره  م، تا حدودی موافق0م نمره ، خیلی کم موافق9م نمره ، خیلی کم مخالف0نمره  ممخالف حدودی

گذاری معکوس نمره صورتبه 92، 96، 99، 91، 1، 5، 0، 9 سؤاالت(. 9912و ممی زاده اوجور،  آبادمیابراهاصغری ) ردیگمی

علیجان زاده است ) آمدهدستبه 21/1ژوهش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی مقیاس در یک پ. (9919سفیدی و فرزاد، شوند )می

ها برای تسلط و خرده مقیاس 25/1 شناختیروان(. در یک تحقیق دیگر ضریب پایایی مقیاس بهزیستی 9911تنکابنی و باقری، 

 21/1و استقالل   11/1، رشد فردی 21/1ندگی ، داشتن هدف در ز21/1، رابطه مثبت با دیگران 21/1، پذیرش خود 21/1محیطی 

در دامنه  هامؤلفهو  19/1 سؤاالت(. همچنین در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ کل 9911گلستانه و بهزادی، است ) آمدهدستبه

ا مقیاس ب شناختیروان(. روایی همگرایی مقیاس بهزیستی 9911حاجی کرم و همکاران، است ) شدهگزارش 21/1تا  26/1بین 

                                                           
1. sociability 
2. activity 
3. aggression hostility 
4. Eysenck Personality questionnaire 
5. Kövi 
6. psychological well-being scale (PWS) 
7. Ryff 
8. Thomas & Azmitia 
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 91                                                                                                                     1041، شماره پنجاه و پنجم، سال هفتمدوره  لوم رفتاری،مجله پیشرفت های نوین در ع

روایی همگرایی مقیاس  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 19/1دار در سطح و معنی -61/1ضریب همبستگی  9ناگویی هیجانی تورنتو

، 11/1، پذیرش خود 29/1تسلط محیطی همچنین در یک پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ برای  (.9912سدیدی و یمینی، است )

است  آمدهدستبه 10/1 سؤاالتو کل  19/1، استقالل 16/1، رشد فردی 21/1تن هدف در زندگی ، داش11/1رابطه مثبت با دیگران 

ضریب همبستگی  مقیاس بررسی و نتایج نشان داده است یسنجروانهای در خارج از کشور ویژگی(. 9011عربی و همکاران، )

و همکاران،  0فریدمناست )روایی همگرایی  دهندهاننشاست که  شدهگزارشدار و معنی 10/1پیرسون مقیاس با رضایت از زندگی 

 آمدهدستبه 10/1تا  21/1در دامنه بین  هامؤلفهبرای  10/1 سؤاالتدر یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای کل (. 0192

 که ضریب آلفای کلاست  شدهاستفاده(. همچنین برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ 0191فریدمن و همکاران است )

 به دست آمد. 10/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  (.0109، 9کوبورتای و آلزوبیاست ) آمدهدستبه 29/1مقیاس  سؤاالت

خرده مقیاس شامل سه زیر سوال و  91این مقیاس  :(8330) 5دری و کولینز( AAS) 4ساالنبزرگ بستگیدلهای سبک مقیاس

؛ 95و  99، 91، 1، 0، 9 سؤاالتناایمن دوسوگرای اضطرابی با  بستگیدل؛ 92و  99، 90، 1، 6، 9 سؤاالتایمن با  بستگیدل

 مقیاس سؤاالت(. 9911خانجانی و همکاران، کند )گیری میرا اندازه 91و  92، 96، 90، 5، 0 سؤاالتناایمن اجتنابی با  بستگیدل

، نه مخالف 0، تا حدودی مخالفم نمره 9مخالفم نمره  کامالًشامل  از نوع لیکرت یادرجه 5روی یک مقیاس  یگذارعالمتتوسط 

روایی سازه  .(0191)فوچشوبر و همکاران،  شودمی گذارینمره 5موافق نمره  کامالًو  0، تا حدودی موافق نمره 9و نه موافق نمره 

وایی ر دهندهنشانره کل وجود داشت که های آن با نمداری بین خرده مقیاسمقیاس توسط سازندگان آن بررسی و همبستگی معنی

 6ایچنبرگاست )شده  تائیدبا اعتیاد به اینترنت  بستگیدلهای (. روایی همگرایی مقیاس سبک9111کولینز و رید، است )سازه مقیاس 

ایمن، اجتنابی  ( برای هر یک از سه زیر مقیاس9111) دیرضریب پایایی بازآزمایی این آزمون توسط کولینز و (. 0192و همکاران، 

 گیبستدلاست. در داخل ایران پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای  شدهگزارش 50/1و  29/1، 61/1و دوسوگرا به ترتیب، 

است  شدهگزارش 29/1 سؤاالتو کل  261/1ناایمن اجتنابی  بستگیدلو  11/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 29/1ایمن 

(. در یک پژوهش روایی همگرا و افتراقی آن بررسی و ضرایب همبستگی با رضایت زناشویی برای 9011ان، عربی و همکار)

روایی همگرا و  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه -05/1اضطرابی  بستگیدلو  -91/1اجتنابی  بستگیدل، 92/1ایمن  بستگیدل

در خارج از کشور برای بررسی همسانی درونی مقیاس با استفاده از (. 9911صدیقی و همکاران، است ) بستگیدلافتراقی مقیاس 

 11/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  25/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 29/1ایمن  بستگیدلبرای آلفای کرونباخ، ضرایب 

ناایمن دوسوگرای  بستگیدل، 20/1ایمن  بستگیدلبرای در یک پژوهش ضرایب (. 0191و همکاران،  2جونزاست ) آمدهدستبه

                                                           
1. Toronto Alexithymia Scale-20 
2. Friedman 
3. Koburtay & Alzoubi 
4. Adult Attachment Scale (AAS)  
5. Collins & Read 
6. Eichenberg 
7. Jones 
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(. بررسی نتایج یک پژوهش دیگر 0191، 9نیلاست )گوین و مک شدهگزارش 25/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  62/1اضطرابی 

در پژوهش حاضر  .(0191فوچشوبر و همکاران، است )به دست آورده  12/1تا  19/1ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس را در دامنه بین 

 .است آمدهدستبه 19/1رونباخ آلفای ک

 هایافته

 های متغیرهای پژوهش. شاخص8جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرهای پژوهش

 105/1 -015/1 592/9 96/99 91 1 011 اضطراب کرونا

 -251/1 -965/1 199/9 90/9 5 0 011 رنجورخوییروان-اضطراب

 -090/1 -996/1 919/9 00/9 6 0 011 تکانشی طلبیهیجانی

 -511/1 -099/1 151/0 96/9 2 9 011 آمیزیمردم

 190/1 991/9 090/0 56/9 1 9 011 فعالیت

 -611/1 -056/1 515/0 00/0 1 9 011 پرخاشگری/خصومت

 -226/1 -099/1 119/0 11/1 9 9 011 تسلط محیطی

 -516/1 -015/1 196/0 16/1 92 5 011 پذیرش خود

 905/1 -915/1 592/5 01/1 90 9 011 رابطه مثبت با دیگران

 -650/1 -065/1 610/0 10/91 92 5 011 داشتن هدف در زندگی

 -990/1 -096/1 162/0 61/91 90 9 011 رشد فردی

 -651/1 -909/1 005/0 11/90 92 5 011 استقالل

 190/1 910/9 091/9 20/1 90 0 011 ایمن بستگیدل

 -610/1 -550/1 291/0 11/91 95 2 011 ناایمن اضطرابی بستگیلد

 -220/1 -00/1 165/5 56/90 00 1 011 ناایمن اجتنابی بستگیدل

ا نشان ر بستگیدلهای و سبک شناختیروانهای شخصیتی، بهزیستی های توصیفی اضطراب کرونا، ویژگیشاخص -9جدول 

این که  قرار دارد( 0تا  -0در بازه ) های پژوهشمتغیر و کشیدگی دند. همچنین مقدار چولگینفر بو 951ها هد. تعداد آزمودنیدمی

نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و ، 0ند. در جدول نرمال برخوردارتوزیع از  های پژوهشدهد متغیرنشان می

  آمده است. 0ی چندگانههمخطمفروضه عدم 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Gouin & MacNeil 
2. multicollinearity 
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 وربین واتسون برای استقالل خطاها و عدم همخطی چندگانه. نتایج آزمون د2جدول 

 دوربین واتسون )خودهمبستگی( یانسوارتورم  ضریب تحمل بینمتغیرهای پیش

 021/9 210/1 رنجورخوییروان-اضطراب

101/0 

 901/9 116/1 طلبی تکانشیهیجانی

 099/9 106/1 آمیزیمردم

 501/2 996/1 فعالیت

 011/2 995/1 پرخاشگری/خصومت

 169/9 109/1 تسلط محیطی

 120/9 190/1 پذیرش خود

 059/9 650/1 رابطه مثبت با دیگران

 909/9 129/1 داشتن هدف در زندگی

 099/9 052/1 رشد فردی

 099/2 096/1 استقالل

 951/2 995/1 ایمن بستگیدل

 969/9 209/1 ناایمن اضطرابی بستگیدل

 920/9 190/1 اجتنابی ناایمن بستگیدل

باشد،  5/0تا  5/9دهد. بر اساس قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین را نشان می 9واتسون-نتایج آزمون دوربین -0جدول 

 روردنظمدوربین واتسون متغیرهای  آماره کهییازآنجابین از استقالل مناسب برخوردار هستند. آن است که متغیرهای پیش دهندهنشان

از  کدامچیه نیهمچناستقالل مناسب متغیرهای پژوهش است.  یدهندهنشاناین که  به دست آمد 5/0الی  5/9این پژوهش بین 

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

های پارامتریک ضریب توان از آزمونبین است، میم وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیشعد دهندهنشاننتایج  کهییازآنجا

ضرایب ماتریس  -9در جدول شماره  است.  نانیاطمقابلهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. durbin-watson 
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 گی بین متغیرهای پژوهش. ماتریس همبست9جدول 

 سطح معناداری متغیر مالک= اضطراب کرونا متغیرهای پژوهش

 119/1 221/1** رنجورخوییروان-اضطراب

 119/1 650/1** طلبی تکانشیهیجانی

 119/1 -050/1** آمیزیمردم

 119/1 -910/1** فعالیت

 119/1 010/1* پرخاشگری/خصومت

 119/1 -209/1** تسلط محیطی

 119/1 -659/1** رش خودپذی

 119/1 -219/1** رابطه مثبت با دیگران

 119/1 -690/1** داشتن هدف در زندگی

 119/1 -090/1* رشد فردی

 119/1 -960/1* استقالل

 119/1 -210/1* ایمن بستگیدل

 119/1 260/1** ناایمن اضطرابی بستگیدل

 119/1 611/1** ناایمن اجتنابی بستگیدل

 19/1ر احتمال در سطح مقدا      15/1مقدار احتمال در سطح 

های و سبک ختیشناروانهای شخصیتی، بهزیستی ویژگیبین نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  9بر اساس جدول 

ه وجود دارد این امر ادام بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری کهازآنجاییرابطه معناداری وجود دارد. با اضطراب کرونا  بستگیدل

و  شناختیوانرهای شخصیتی، بهزیستی ویژگیبینی اضطراب ناشی از کرونا بر اساس سازد، لذا برای پیشپذیر میتحلیل را امکان

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

 بستگیدلهای و سبک شناختیروانهای شخصیتی، بهزیستی ویژگیه مدل و تحلیل واریانس اضطراب کرونا بر اساس . خالص4جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 110/1 (MRهمبستگی چندگانه )

 219/1 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 266/1 شدهلیتعد Rمجذور 

 F 111/011آماره 

 F 119/1سطح معناداری

های بکو س شناختیروانهای شخصیتی، بهزیستی ویژگینتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین  0با توجه جدول 

های شخصیتی، ویژگی بر اساساضطراب کرونا درصد از واریانس  9/21است. همچنین  110/1برابر اضطراب کرونا با  بستگیدل

مناسب بودن  دهندهنشان راههکیین نتایج معنادار تحلیل واریانس تبیین شود. همچن بستگیدلهای و سبک شناختیروانبهزیستی 

 ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان آمده است.  5است. در جدول  شدهارائهمدل رگرسیونی 
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 ستگیبدلهای و سبک شناختیروانهای شخصیتی، بهزیستی ویژگیبینی اضطراب کرونا بر اساس . ضرایب رگرسیون چندگانه پیش5جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 106/99 021/9 - 112/91 119/1 (Constantثابت )

 116/1 511/0 909/1 990/1 121/1 رنجورخوییروان-اضطراب

 109/1 012/0 111/1 990/1 052/1 طلبی تکانشیهیجانی

 119/1 -229/99 -111/1 911/1 -911/9 آمیزیمردم

 119/1 -600/91 -201/1 999/1 -921/9 فعالیت

 119/1 091/9 901/1 102/1 969/1 پرخاشگری/خصومت

 192/1 -012/0 -926/1 159/1 -902/1 تسلط محیطی

 119/1 -560/6 -915/1 100/1 -900/1 پذیرش خود

 119/1 -551/9 -599/1 990/1 -911/1 رابطه مثبت با دیگران

 119/1 -019/1 -091/1 195/1 -909/1 داشتن هدف در زندگی

 119/1 -550/9 -969/1 91/1. -991/1 رشد فردی

 110/1 -901/9 -962/1 100/1 -991/1 استقالل

 119/1 -961/6 -510/1 919/1 -609/1 ایمن بستگیدل

 116/1 119/0 916/1 166/1 900/1 ناایمن اضطرابی بستگیدل

 119/1 112/9 911/1 195/1 996/1 ناایمن اجتنابی بستگیدل

رونا بینی اضطراب کتحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای پیش راستانداردیغضرایب استاندارد و بر اساس  -5جدول 

بینی کنند و نند اضطراب کرونا را پیشتوامی بستگیدلهای و سبک شناختیروانهای شخصیتی، بهزیستی ویژگینتایج نشان داد که 

 قرار گرفت.  تائیدفرض پژوهش مورد 

 گیریبحث و نتیجه

 شناختیروان یستیبهز یتیشخص یهایژگیبر اساس و روسیکرونا و وعیاز ش یاضطراب ناش ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

اضطراب با  تگیبسدل یهاو سبک شناختیروان یستیبهز یتیشخص یهایژگیو بین نشان داد که نتایجبود.  بستگیدل یهاو سبک

 وسیلهبهاضطراب کرونا واریانس درصد  9/21نیز آشکار کرد که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون رابطه معنادار وجود دارد. کرونا 

-یژگیوهد که دهای این پژوهش نشان مییافته. شودتبیین می بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستی، بهزیتیشخص یهایژگیو

 آمدهدستبهجه . این نتیدندار بینی اضطراب کروناپیشدر  نقش مهمی بستگیدل یهاو سبک شناختیروان یستی، بهزیتیشخص یها

 همکارانسوندرسکو و و ( 0100همکاران )(، وولس و 0109همکاران )(، سندو و 0101همکاران )با نتایج تحقیقات گرابی و 

وان گفت که تهای شخصیتی بر اضطراب کرونا میبینی کننده ویژگیدر تبیین نقش پیشتواند همسویی داشته باشد. می( 0109)

 9ن ترسهایی همچوویژگیتوانند با های شخصیتی ناسالم میویژگی عنوانبهو پرخاشگری  یطلبجانیهرنجورخویی، روان-اضطراب

                                                           
1. fearfulness 
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. نندکافراد دارای اضطراب سطوح باال و مداومی از نگرانی در مورد عالئم بدنی را تجربه میشند. در ارتباط با 0، وابستگی9و اضطراب

 هاآنها برای شان را کاهش دهند و این پریشانیهای هیجانیدشوار است که پریشانیپذیر و مضطرب هیجانبرای این افراد 

در  بی و هیجان پذیری، منجر به تجربه عالئم اضطراهاآنمت در برابر ها و عدم مقاوناتوانی در تحمل پریشانی. است تحملرقابلیغ

ی آمیزهای مانند مردمشود. از سوی دیگر ویژگیباعث تجربه عالئم اضطرابی مانند اضطراب کرونا در آنان میشود و این افراد می

فرادی ا است. شدهفیتعراعی و لذت بردن از آن گرایش افراد به درگیر شدن در تعامالت اجتم عنوانبهگرایی که که نوعی از برون

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

ریشانی یابی درستی از پشوند و ارزجذب هیجانات منفی می بودن با دیگران کمتر یمیصمو توانایی روابط اجتماعی باال و همچنین 

خود داشته  یشرویپو به همین دلیل وقتی یک فرد کمتر در هیجانات منفی جذب شود و ارزیابی درستی از پریشانی و تنش  دارند

های مانند شیوع کرونا ویروس از خود بروز دهد و کمتر عالئم اضطراب در موقعیتباشد، تحمل پریشانی باالتری از خود نشان می

 بینی کنند. توانند اضطراب کرونا را پیشهای شخصیتی میلذا منطقی است که گفته شود ویژگی. دهندمی

 شدهتجربهبه کیفیت  تیشناخروانهزیستی بتوان گفت که بر اضطراب کرونا می شناختیروانبینی کننده بهزیستی در تبیین نقش پیش

متی المطلوب است. بهزیستی یک حالت رضایت از شاد بودن، س شناختینرواعملکرد و تجربه  کنندهمنعکسکند و زندگی اشاره می

، شناختیروانهزیستی (. ب9011قاسمی و همکاران، ) داردمطلوب اشاره  شناختیروانو موفقیت است که به تجربه و عملکرد 

م مت روان است. فردی که سالالهمان س شناختیروانحی ذهنی است که معانی متفاوتی برای افراد مختلف دارد. بهزیستی الاصط

؛ به نقل از سپهوند و همکاران، 0191ولز، ) است قبولقابل راهیکاست قادر به مقابله و تنظیم فشارهای مکرر زندگی روزمره در 

 رواینزابینند، خود را در برابر همه مسائلی ناتوان میافرادی که روحیه استقالل طلبانه ندارند توان گفت که (. همچنین می9011

رسد که در برخورد با بیماری کرونا نتوانند سبک زندگی سالمی را برگزینند و اضطراب کرونای بسیار زیادی را منطقی به نظر می

ه من ک اعتقاددارندکنند و معتقدند زندگی جریان دارد، همچنین تجربه کنند. از طرف دیگر افراد مستقل، وجود بیماری را انکار نمی

های بهداشتی را پروتکل هاآنتغییر دهم که سالمت خود و خانواده را تضمین کنم.  ایگونهبهزندگی خود را  قادر هستم سبک

لذا منطقی است که گفته را ناتوان کند.  هاآندهند که اضطراب های مفرح در زندگی اجازه نمیکنند و با گنجاندن برنامهرعایت می

 بینی کنند. طراب کرونا را پیشتوانند اضمی شناختیروانشود بهزیستی 

یمن دارند به هنگام ا بستگیدلافرادی که توان گفت که بر اضطراب کرونا می بستگیدلهای بینی کننده سبکدر تبیین نقش پیش

 کنند. این افراد در زمان ترس برای کسب آرامش و آسایش بهاز اطرافیان و نزدیکان خود چندان احساس ناراحتی نمی جدا شدن

ن پذیرند و با رفتار مثبت با آهرگونه تماسی که از سوی اطرافیانشان برقرار شود را با آغوش باز می هاآنآورند. نزدیکان روی می

، و پایدارتری هستند و از خودباوری اعتمادترقابلبه دنبال روابط  معموالًایمن دارند،  بستگیدلدهند. کسانی که واکنش نشان می

ی با الگوی فرد ابط صمیمانه، حمایت اجتماعی و توانایی به اشتراک گذاشتن احساسات با دیگران برخوردار هستند.لذت بردن از رو

                                                           
1. anxiety 
2. dependence 
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گران ایمن روابط عاطفی و صمیمی بهتری را با دی بستگیدلافراد با  .داندمی دسترسقابلخود را  اطرافیان و حامیانایمن،  بستگیدل

گیرد برای آرامش شوند یا مانع در سر راه رسیدن به هدفشان در زندگی قرار میک مشکل میدچار ی کهیهنگامکنند و تجربه می

کند و کمتر مشکالت آورند و تجربه آرامش را در دنیای واقعی برای خود جستجو میمی یخودروخود به اطرافیان و نزدیکان 

 منیاان بستگیدلهای . همچنین در تبیین نقش سبکادارندرهای اضطرابی دهند و آرامش الزم در موقعیتاضطرابی از خود بروز می

ی، توان گفت که افراد دارای احساس ناایمنناایمن اجتنابی( می بستگیدلسبک ناایمن دوسوگرای اضطرابی و  بستگیدلسبک )

 خورند، بیشتر انزوا ویدر ایجاد و برقراری ارتباط با دیگران شکست م کهیهنگاممضطراب و عدم اعتمادی که به دیگران دارند، 

مراقب  یتوجهیبرا تجربه نکنند. لذا  یامانهیصمشود که با دیگران روابط دوستانه و دهند و این اما باعث میتنهایی را ترجیح می

ا ب شود که خودنظم دهی با موفقیت انجام نشود و ساختارهای روانی مرتبطدر دوران اولیه زندگی، نسبت به نیازهای فرد باعث می

 بستگیدلبک سناایمن دوسوگرای اضطرابی و  بستگیدلسبک ) منیناا بستگیدلمهار درونی رفتار شکل نگیرد. در نتیجه افراد دارای 

منطقی است  لذاکنند. ناایمن اجتنابی( با عدم دریافت حمایت از سوی دیگران در مواقع تنش و بحران اضطراب بیشتری را تجربه می

 بینی کنند.توانند اضطراب کرونا را پیشمی بستگیدلای هکه گفته شود سبک

های این پژوهش انجام آن بر روی شهروندان اصفهانی بود. همچنین اجرای میدانی آن در دوران شیوع یکی از مهمترین محدودیت

کرده یم سؤاالتخگویی به آنالین بوده است که این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاس صورتبهکرونا ویروس و 

آوری معج دررونداست  و ممکناست  شدهاستفاده یخود سنجدر این پژوهش از پرسشنامه اند. است که به اینترنت دسترسی داشته

ری و یا پاسخگویی غلط و با سوگی تربا صرف زمان اندک باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی دادهرخاطالعات خطایی 

ر دتواند خارج از اختیار پژوهشگر محسوب شوند. ها می، که البته این محدودیتموجب انحراف نتایج مطالعه شود تیدرنهاو باشد 

ای اتکا شد و از سایر منابع های پرسشنامهاین مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اخالقی و قانونی صرفاً به داده

در  ود کهشاز این مطالعه، پیشنهاد می آمدهدستبهاستفاده نشد. بر مبنای نتایج  انست مفید باشدتواطالعاتی همچون مصاحبه که می

در یره، و غ و تحولی شناختیروانهای هگزاگو و سایر ویژگی های شخصیتیویژگیدیگر مانند  های آتی نقش متغیرهاییپژوهش

اند آمدهدستهبی از نوع همبستگی فپژوهش حاضر، در یک طرح توصی هاییافته. مورد بررسی قرار گیرندبینی اضطراب کرونا پیش

ت ند نه علّهست اضطراب کروناهای ها در بهترین حالت، همبستهبینی کنندهپیش درواقعنیست؛  ریپذامکان هاآنی از علّ استنباطو 

 .آن

اشد. تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر بیم (کیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحقهای استفاده از مطالعات طولی و سایر روش

هانی بر اضطراب کرونا در شهروندان اصف مؤثرعوامل گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی می به این صورت که پیشنهاد

ز ابه این صورت که  عملی مطرح کرد.در سطح دستاوردها این پژوهش را مدر توان می آمدهدستبهد. بر اساس نتایج پرداخته شو

رفتاری و کاهش استرس -های شناختیت درمانی مانند درمانها و مداخالتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش مییافته

و کاهش اضطراب کرونا  برای بهبود شناختیروانمانند مراکز مشاوره و خدمات  ربطیذهای در سازمانآگاهی و غیره مبتنی بر ذهن

ا استفاده ههای خود در مراکز مشاوره از این یافتهشود در غربالگریهمچنین به مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد میکمک شود. 
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در  ستگیبدل یهاو سبک شناختیروان یستیبهز یتیشخص یهایژگیوهای توان با اجرای پرسشنامهکنند. به این صورت که می

 و سایر اختالالت اضطرابی استفاده کرد. شناسایی افراد مستعد اضطراب کرونا 

 منابع

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

، ایران شناسی بالینیو روان پزشکیروانمجله های ارجاعی کرونا. های مراقبتی پرستاران شاغل در بیمارستاناضطراب کرونا و رفتار

06(9 ،)991-916. 

  در  شناختیروانو سرسختی  شناختیروانپذیری نقش انعطاف (.9912، محمدجواد؛ و ممی زاده اوجور، محمد. )آبادیمابراهاصغری

 .92-59(، 9)1های روانشناسی بالینی و مشاوره، پژوهش. سربازان شناختیروانتبیین بهزیستی 

 کووید 0191کرونا ویروس  یریگهمهعملی طی -وسواس فکری(. 9911)الناز.  ،صادقی چوکامیو  ؛ینفرز ،باقری شیخانگفشه(-

 .0211-0210(، 6)01، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(: نامه به سردبیر. 91

 ( .9916بشرپور، سجاد؛ و عینی، ساناز .)کلمن و قدرت  -زاکرمن شخصیت بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین الالتاخت بینیپیش

 . 10-19(، 5)91مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، . ایگو

 ( .9911حاجی کرم، آمنه؛ قمری، محمد؛ و امیری مجد، مجتبی .)خانواده و بهزیستی  -اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تعارض کار

 . 991-901(، 0)6مجله سالمت اجتماعی، . شاغل در شرکت مخابرات متأهلزنان  یشناختروان

 ( .9911خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته؛ و نعیمی، ابراهیم .)یتیترب یهاو سبک بستگیدلارتباط کارکرد خانواده، سبک  یبررس 

 .909-900(، 92)91، یدرمانروانفرهنگ مشاوره و . در نوجوانان ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد

 بر پایه مدل پنج عاملی ب  های شخصیت خوشهبینی اختاللپیش(. 9912)میرصالح. ا ،آرادلو  ؛ساناز ،عینی؛ رسول ،روشن چسلی

 .2-95(، 0)96، شخصیت روانشناسی بالینی ودو فصلنامه کلمن و قدرت ایگو. -جایگزین زاکرمن

 شناختیروانتی (. رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیس9011مهدیه. ) ،سپهوند؛ و فریبرز ،فتحی چگنی ؛محسن ،نژادعارف ؛رضا ،سپهوند 

 .095-001(، 9)01، شناختیروانمجله دست آوردهای . با میانجیگری تعالی یابی شغلی

 ( .9912سدیدی، محسن؛ و یمینی، محمد.) صلنامه ف. ای و ناگویی هیجانیبر اساس راهبردهای مقابله شناختیروانبینی بهزیستی پیش

 . 905-909(، 0)90، شناختیروانعلمی و پژوهشی مطالعات 

 افسردگی، استرس و اضطراب (. 9911)محمد.  ،نمازی نیاو  ؛خیزارن ،میری ؛محمدرضا، عسکری ؛طاهره، سربوزی حسین آبادی

 .506-599(، 6)00، مجله طب نظامیحیدریه. در بیمارستان نهم دی تربت 91-پرستاران در پاندمی کووید

 ن به زیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوینرواسازی آزمو(. 9919)ولی اله.  ،فرزاد ؛ وفاطمه ،سفیدی. 

 .65-29(، 9)96، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 (. نقش اضطراب کرونا، نگرانی و 9011منصوره. ) ،پورجانب الهی ؛ وعاطفه ،برخورداری احمدآبادی ؛مهدی، شمالی احمدآبادی

(، 0)9، رویکردی نو در علوم تربیتی .91-گیری کوویدآموزان در همهبینی اضطراب یادگیری دانشباورهای فراشناختی منفی در پیش

91-9. 
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 های اساس ویژگی الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر(. 9911)سیمین دخت.  ،رضاخانیو  ؛فریده ،ای فرددوکانه ه؛فائز ،صدیقی

-9016(، 15)91، شناختیروانفصلنامه علمی پژوهشی علوم ای. مقابلهگری راهبردهای با میانجی بستگیدلهای شخصیتی و سبک

9025. 

 های اجتماعی مجازی بر اساس نارسایی بینی وابستگی به شبکهپیش(. 9011)مالک.  ،میرهاشمیو  ؛نسرین ،باقری ن؛پروی، عربی

 .66-26(، 9)1ری، روان پرستا علمی و پژوهشی نشریهو احساس تنهایی.  شناختیروان، بهزیستی بستگیدلهای هیجانی، سبک

 (. اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا9911حسن. ) ،عبداله زادهو  ؛زهرا ،علیپور؛ ابوالفضل ،دمیق ؛احمد ،پورعلی 

(CDAS) 969-925(، 90)1، پژوهشی روانشناسی سالمت -فصلنامه علمی. در نمونه ایرانی. 

 سازی رفتاری و آموزش مبتنی بر ش فعالبررسی تطبیقی اثربخشی آموز(. 9911)مسعود.  ،باقری؛ و مهدی، علیجان زاده تنکابنی

وانپزشکی مجله روانشناسی و رهای شهر کرمان. دانش آموزان پسر پایه نهم دبیرستان شناختیروانپذیرش و تعهد بر افزایش بهزیستی 

 .25-16(، 9)6، شناخت

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

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

 اسالمی -نگر ایرانی(. اثربخشی بسته درمانی مثبت9011شهاب الدین. ) ،فقاریالذوو  ؛محمدعلی، نادی؛ ایلناز ،سجادیان ؛زهرا ،قاسمی

-61(، 9)01، شناختیروانمجله دست آوردهای . آموزان دختر متوسطه دومدانش شناختیروانو پریشانی  ناختیشروانبر بهزیستی 

01. 

 ( .9911گلستانه، موسی؛ و بهزادی، علی .) اثربخشی آموزش مداخله روانشناسی مثبت بر افزایش بهزیستی، سرزندگی تحصیلی و

 . 2-02(، 9)99ناسی کاربردی، فصلنامه روانش. آموزان دخترپیشرفت تحصیلی دانش

 ( .9919المعی، وحیده؛ المعی، سعیده؛ یعقوبی، حسن؛ و محمدزاده، علی.) نامه شخصیت پایایی پرسش بررسی ساختار عاملی، روایی و

 .62-19(، 9)90مجله تحقیقات علوم رفتاری، کلمن. -زاکرمن

 (. رابطه 9011فائزه. )، صالیانی ؛ وعالیه، زمانی طاوسی ؛میالد ،شیرخانی ؛محمدجواد ،اصغری ابراهیم آباد ؛محمدرضا ،مظلوم زاده

 .999-901(، 0)99، روان شناسی بالینی. مجله گری دشواری تنظیم هیجاناضطراب کرونا با اضطراب سالمتی: نقش میانجی

 ای اعتیاد به اینترنت دار های شخصیتی در تشخیص دانش آموزاننقش ممیزی ویژگی(. 9911)علیرضا.  ،دلقندی ؛ وسعید ،ویسی

 .9-9(، 91)0، های نوین در علوم رفتاریپیشرفتکلمن(.  مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا

 Aluja, A., Rossier, J., Oumar, B., García, L. F., Bellaj, T., Ostendorf, F., & Čekrlija, Đ. (2020). 

Multicultural Validation of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire Shortened 

Form (ZKA-PQ/SF) Across 18 Countries. Assessment, 27(4), 728-748.  
 Collins, N.R., & Read, S.J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in 

dating couples. J Personal Soc Psychol, 58, 644–663. 
 Da Silva, M. L., Rocha, R. S. B., Buheji, M., Jahrami, H., & Cunha, K. D. C. (2021). A systematic 

review of the prevalence of anxiety symptoms during coronavirus epidemics. Journal of Health 

Psychology, 26(1), 115-125. 

 Eichenberg, C., Schott, M., Decker, O., & Sindelar, B. (2017). Attachment Style and Internet 

Addiction: An Online Survey. Journal of Medical Internet Research, 19(5). 
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