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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of predictors of 

cognitive emotion regulation skills, psychological hardiness and 

resilience on corona anxiety. This research is applied according to 

the purpose and according to the method, it is descriptive-correlation 

in the method of prediction. The statistical population included all 

students of Payame Noor University of Shiraz in the academic year 

1300-1499, whose number was about 8064 people, a sample of 367 

people was selected by stratified method. Data collection tools 

included questionnaires of cognitive emotion regulation strategies, 

psychological hardiness, resilience and corona anxiety. Data were 

analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests. The 

results showed that positive strategies for cognitive emotion 

regulation, components of psychological hardiness and resilience 

with corona anxiety have a negative correlation at the level of 0.01. 

But there is a positive correlation between negative strategies and 

corona anxiety. The results of regression analysis also showed that 

through positive coping strategies of emotion, commitment, control, 

challenge and resilience, corona anxiety scores can be predicted 

inversely. Negative emotion regulation strategies also directly 

predicted corona anxiety scores. Therefore, to reduce corona anxiety, 

special attention should be paid to the categories of cognitive 

emotion regulation, psychological stubbornness and resilience. 
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 شناختی تنظیم راهبردهای با کرونا اضطراب رابطه بررسی
آوری تاب و روانی سرسختی، هیجان
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 امیری مهرناز
 ایران، تهران، نور پیام دانشگاه، شناسیروان ارشد کارشناسی

 چکیده

، یجانه شناختی تنظیم هایمهارت اساس بر کرونا اضطراب بینیپیش بررسی پژوهش ایناز  هدف

، روش به توجه با و کاربردی هدف به توجه با حاضر پژوهش. بود آوریتاب و روانی سرسختی

 در یرازش نور پیام دانشگاه دانشجویان تمامی شامل آماری یجامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی

 به نفر 367 تعداد به اینمونه که بود نفر 8064 حدوداً هاآن تعداد که 1399-1400 تحصیلی سال

 تنظیم راهبردهای مقیاس شامل اطالعات آوریجمع ابزار. شد انتخاب ایطبقه گیرینمونه روش

 همکاران و پور علی ویروس کرونا اضطراب پرسشنامه، (Garnefski et al., 2001) هیجان شناختی

 شناختیروان سرسختی پرسشنامه، (Conner & Davidson, 2003) آوریتاب مقیاس، (1398)

(Lang & Goulet, 2003 )گرسیونر و پیرسون همبستگی ضریب وسیلهبه هاداده وتحلیلتجزیه. بود 

 وتحلیلتجزیه از حاصل هاییافته. گرفت انجام 23-اس پی اس اس  افزارنرم از استفاده با چندگانه

 و روانی سرسختی هایمؤلفه، هیجان یشناخت تنظیم مثبت راهبردهای که داد نشان هاداده آماری

 منفی راهبردهای بین و است 01/0 سطح در منفی همبستگی دارای کرونا اضطراب با آوریتاب

 از لحاص هاییافته. دارد وجود معناداری و مثبت یرابطه کرونا اضطراب با هیجان شناختی تنظیم

، تعهد، انهیج یشناخت تنظیم مثبت راهبردهای طریق از که داد نشان نیز چندگانه رگرسیون تحلیل

 نیبیپیش معکوس صورتبه را کرونا اضطراب نمرات توانمی آوریتاب و جویی چالش، کنترل

؛ کردند ینیبپیش مستقیم صورتبه را کرونا اضطراب نمرات نیز هیجان تنظیم منفی راهبردهای. کرد

 رسختیس و یآورتاب، هیجان شناختی تنظیم راهبردهای که دهدمی نشان پژوهش هاییافته بنابراین

 .دارند کرونا اضطراب بینیپیش در معناداری سهم روانی

 :های کلیدیواژه
 روانی سرسختی، هیجان شناختی تنظیم، آوریتاب، کرونا اضطراب

 
 تاس شیراز نور پیام دانشگاه عمومی شناسیروان رشته ارشد کارشناسی نامهانیپا از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

یکی از ، مسری در طول تاریخ هایبیماریشیوع انواع 
ترین عوامل تهدیدکننده سالمت جم و روان انسان اساسی

 است 191 -بوده؛ که جدیدترین آن ویروس نوظهور کووید

 عظیمونا از خانواده کرویروس (. 1399، )ذوالفقاری و الهی
های تنفسی از ها هستند که باعث عفونتویروس

رگ م سببحاد تنفسی و گاهی  هایبیماریسرماخوردگی تا 
این ویروس از خفیف تا شدید متغیر و  های. نشانهشوندمی

و  ورعلیپ) سرفه و مشکل در تنفس است، عالئم آن شامل تب
(. عوارض مربوط به کرونا به مشکالت 1398، همکاران

، شود و بسیاری از بعدهای دیگر روانیجسمانی ختم نمی
شامل شده است. برخی عوامل  اجتماعی اقتصادی و ... را نیز
لط انتشار اخبار غ، ترس از مرگ، مانند ترس از ابتال به ویروس

مقررات محدودیت ، های روزمرهتداخل در فعالیت، و شایعات
، کاهش روابط اجتماعی )همکاران، مرور و سفر و عبور

و بسیاری  مالی، بروز اختالالت شغلی، خانواده( و دوستان
سالمت روان افراد جامعه را در ، شرایط عوامل مرتبط با این

 ،شواهد پژوهشی موجود بنا برمعرض خطر قرار داده است؛ که 
افزایش اضطراب و اختالالت ، رود اهم این نتایجانتظار می

اضطــراب ناشــی از ، اضطــراب کرونــا د.اضطرابی باش
شــدن بــه ویــروس کرونــا اســت کــه بیشــتر بــه ال مبت

دلیــل ناشـناخته بـودن و ایجـاد ابهـام شـناختی دربـاره آن 
 استرس و اضطراب (.1399، )علیزاده فرد و علیپور است

ها سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و افراد را در برابر بیماری
 (.1399، ی و الهی)ذوالفقار کندیمپذیر ازجمله کرونا آسیب

با اضطراب  زیادیعوامل ، شدهانجامی هاپژوهشطبق 
است که این عوامل با اضطراب کرونا  و ممکن ارتباط دارند

توان راهبردهای این عوامل می ازجملهنیز رابطه داشته باشند. 
 ،تنظیم شناختی هیجان را نام برد )اعزازی بجنوردی و همکاران

هیجانی و ، راهبردهای شناختیتنظیم هیجان شامل (. 1399
افزایش و ، است که برای حفظ ناآگاهانه یا آگاهانهرفتاری 

(. Huppert et al., 2019) شودکاهش یک هیجان استفاده می
تنظیم هیجان با استفاده از ، ترین این راهبردهایکی از رایج

 ها یا فرآیندهای شناختیهای شناختی است. شناختاستراتژی

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Covid 19 

های خود را تنظیم ها و احساسمک نمایند که هیجانبه افراد ک
آوری وی ها مغلوب نشود و تابکرده و توسط شدت هیجان

ها و حوادث ناگوار را در مقابل شرایط دشوار نظیر بیماری
نشان  هاپژوهش(. Oschner & Gross, 2005افزایش دهد )

و  افراد در برابر استرس یآورتابیکی از عوامل  اندداده
، )محمودی و قائمی تنظیم هیجان است هایمهارت، ضطرابا

های سبک همهتنظیم شناختی هیجان به ، (. به عبارتی1396
اهش ک، از آن برای افزایش هاانسانشود که می گفتهشناختی 

ده دهنو نشان نمایندمیهیجانی استفاده  تجربیاتیا حفظ 
تند هس تلخزا و اتفاقات کنار آمدن با شرایط استرس هایروش

(Cai, 2017 هر نوع اشکال و نقص در تنظیم هیجانات .)
روانی چون اضطراب و  هایبیماریتواند فرد را در برابر می

چگونگی ، سازد. به اعتقاد محققان ریپذبیآسافسردگی 
ارزیابی سیستم شناختی فرد به هنگام مواجهه با اتفاق منفی از 

نی افراد ناشی از اهمیت زیادی برخوردار است. سالمت روا
میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای  دوطرفهارتباطی 

زا ها و ارزیابی صحیح از شرایط تنشتنظیم شناختی هیجان
هرچه توانایی مدیریت  (.Garnefski et al., 2009است )
ی زا و در شرایطهای تنشفرد در موقعیت، ها باالتر باشدهیجان

ای تواند از راهبردهای مقابلهمی، که دچار اضطراب است
ین سطح پای، مناسب و سازگارانه تری استفاده کند. در عوض

ها و تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان
در مواقعی که فرد دچار چالش و درگیر ، هاستمدیریت آن

اضطراب و استرس است منجر به استفاده از راهبردهای 
تنظیم شناختی . (Cai, 2017)شود مناسب میناکارآمد و نا

هیجانات مخصوصاً در دانشجویان که مستعد رشد در 
 بهداشت براجتمـاعی و آموزشی هستند ، فرهنگـی یهانهیزم

افسـردگی و افزایش ، اضـطراب و کاهش هاآنروانی 
 تیدرنهاکارکردهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید و 

 ،خوش ضمیر و بینش) شود هاآنباعث ارتقا بهداشت روان 
1395). 

که بیماری کرونا شرایطی را به وجود آورده با توجه به این
ها سطحی از اضطراب و ناامنی روانی ایجاد که در تمام انسان

یروانلذا بررسی سرسختی ، کرده است  ازجمله 2شناخت
ها و عواقب تواند تنیدگیمتغیرهای دیگری است که می

2 Psychological hardiness 
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(. 1396، نامطلوب زندگی را تعدیل کند )رمضانی و حجازی
های شخصیتی است که ای از ویژگیسرسختی روانی مجموعه

ی از منبع عنوانبهدر روبرو شدن با اتفاقات فشارزای زندگی 
(. 1391، کند )سوارییک محافظ عمل می عنوانبهمقاومت و 

ه نسبت بی دارند باالی شناختیروانافرادی که سرسختی 
بر شرایط و زندگی احساس ، رفتارهای خود متعهدتر هستند

ها را فرصتی برای رشد ها و چالشو محدودیت دارند تسلط
، (. در همین زمینهBartone & Homish, 2020)دانند می

اند برانگیختگی فیزیولوژیکی مداوم و تحقیقات نشان داده
کرد دستگاه ایمنی و طوالنی نیز به فشار و اختالل در عمل

ا ب شناختیروانولی سرسختی ، انجامدبیماری می درنهایت
 ای ازهای مقابلهایجاد دگرگونی در ارزیابی رویدادها و پاسخ

به عمل  زا جلوگیریبرانگیختگی فیزیولوژیکی مخرب و آسیب
( نیز بر 1993) Kobasa & Puccetti(. 1395، آورد )بازیارمی

 ازجملهسرسختی  شناختیروانهای ویژگیاین باورند که 
های جالب و گرایش به داشتن تجربه، حس کنجکاوی زیاد

که تغییر در زندگی انرژیک بودن و این، ابراز وجود، معنادار
تواند در سازش فرد با رویدادهای می، امری عادی است

 وبخای از راهبردهای مقابله زای زندگی مفید باشد وتنیدگی
هره اپیدمی کرونا ب طیشرادر  ژهیوبهها له با بیماریبرای مقاب

 ارهدوبزای بیماری را ضمن ارزیابی و منابع استرس برندمی
 .دانندمیفرصتی برای رشد و یادگیری 

های یکی دیگر از مؤلفه، انبه بحران کرو با توجه
ی هاکه برخورداری از آن فرد را در برابر آسیب شناختیروان
، نمایدعاطفی و اجتماعی محافظت می، هیجانی، شناختیروان
یتاب آوری توانایی استقامت در مقابل است. تاب 1آور

ف شده استرس تعری با انطباق برای مثبت تغییرات و ظرفیت
، دیگرعبارتبه(. 1399، است )ابوالفضلی و همکاران

عنوان یک عامل آوری ویژگی شخصیتی است که بهتاب
مزمن رابطه دارد و در  هایبیماریبا گسترش  شناختیروان

عنوان یک توانایی برای مقابله با علوم مرتبط با سالمت به
 (.Desantis, 2013های زندگی تعریف شده است )دشواری

 ،دهنده کیفیت زندگیدرواقع در روبرو شدن با شرایط کاهش
آوری مانند یک سپر محافظتی در برابر این کاهنده کیفیت تاب

گردد. تر میندگی عمل نموده و منجر به بقای سازگارانهز

                                                                                                                                                                                                                                 
1. Resilience 

آوری در کاهش اضطراب به این صورت عمل مکانیزم تاب
، نفسهای اصلی آن همچون اعتمادبهنماید که مؤلفهمی

تسلط ، پذیرش مثبت تغییر، اطمینان به غرایز، شایستگی فردی
انند ا مزو تأثیرات معنوی هنگام قرارگرفتن در شرایط استرس

یک حائل عمل نموده و اجازه نمایان شدن اضطراب را 
دهد که (. تحقیقات نشان می1399، دهد )عینی و همکاراننمی

 ازنظر، آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستندافراد تاب
عاطفی آرام هستند و قدرت مقابله با شرایط ناگوار را دارا 

 (.Letzring, 2005باشند )می
 تنظیم شناختی هیجان و هایمهارتبنابراین بررسی رابطه 

ک ی عنوانبهاست که بیماری کرونا  جهتازآناضطراب کرونا 
آید و با در نظرگرفتن این نکته زا به حساب میبحران اضطراب

که میزان باالی استرس و هیجانات منفی که عمدتاً افراد مبتال 
تجربه ، هستند و اغلب افرادی که در معرض این بیماری

ها و نگرش، های هیجانیلذا شناخت ویژگی، کنندمی
های خود به کار راهبردهایی که این افراد برای تنظیم هیجان

ها و افزایش کمک شایانی به کاهش این اضطراب، گیرندمی
، مجیدپورتهرانی و آفتابکرد )سالمت روان جامعه خواهد 

ی سرسختی (. در خصوص اهمیت بررسی و مطالعه1400
گفت که این متغیر با سالمت بدنی رابطه مثبت  توانیمروانی 

 آثار منفی اضطراب، عنوان یک منبع مقاومت درونیداشته و به
(. با توجه به نقش 1400، بیرجندی و همکارانکاهد )را می

 ،زا در زندگیهای اضطرابسرسختی روانی در کاهش موقعیت
در مهار اضطراب  ختیشناروانلزوم بررسی نقش سرسختی 

 اهمیت سرسختی، شود. به عبارتیاحساس می شدتبهکرونا 
و ضرورت کنترل  سوروانی در کاهش اختالالت روانی از یک
نیاز به انجام چنین ، و کاهش اضطراب کرونا از سوی دیگر

عنوان یکی آوری هم بهپژوهشی را دوچندان خواهد کرد. تاب
ر مهم در سالمت روانی افراد بسیا شناختیرواناز متغیرهای 

آوری و بهبود آن در شناخت تاب روازاینشود. شناخته می
تواند در کاهش اضطراب ناشی از کرونا که بر جامعه افراد می

ت در الزم اس روازاینداشته باشد.  ییبسزاسایه افکنده اهمیت 
 زمینه این متغیر حیاتی و اضطراب کرونا پژوهش به عمل آید.

در شرایط  هاآنو اثر  ذکرشدهاهمیت متغیرهای  با وجود
، بحرانی کرونا اما به دلیل نوظهور بودن ویروس کرونا
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هایی که به بررسی رابطه متغیرهای تنظیم شناختی پژوهش
آوری با اضطراب کرونا سرسختی روانی و تاب، هیجان

، از سوی دیگرپرداخته باشند بسیار معدود و نوپا هستند. 
 کشور نقش کی یختهیفره قشر جوان و عنوانبه انیدانشجو

وع کنند و موضیم فایجامعه ا شرفتیپ یرا در چگونگ یقیعم
است. با در نظر گرفتن  یاتیح یامسئله هاآن یسالمت روان

 طهیدر ح خصوصبه وناکر روسیکه و یفراوان هایبیآس
لذا  ،وارد کرده است انیدانشجو یلیتحص تیبر وضع یروان

 بخصوص – یمرتبط با سالمت روان یرهایمتغ یبررس
و  یروان یسرسخت، جانیه یشناخت میتنظ هایمهارت

ست. کرده ا دایپ ییباال اریبس تیاهم، برهه نیدر ا - آوریتاب
ازجمله  –گرفتن این موضوع که تمام مردم دنیا  در نظربا 

عوارض روانی آن  خصوصبهبا بحران کرونا و  -کشور ایران
کنند و مشخص نیست تا چه زمانی نرم می وپنجهدستکماکان 

های ویژه در این الزم است پژوهش، این بیماری وجود دارد
به لحاظ ، نوظهور بودن ویروس، عالوهزمینه به عمل آید. به

زمانی این مجال را به پژوهشگران نداده تا تحقیقات زیادی در 
ی از با اضطراب ناش شناختیروانحوزه رابطه متغیرهای 

 با توجه به اهمیت درنتیجهویروس کرونا به انجام برسانند. 
هدف پژوهش ، موضوع و با عنایت به مطالبی که ذکر شد

 ،جانیه یشناخت میتنظ ی راهبردهایرابطهحاضر بررسی 
با اضطراب کرونا در دانشجویان  آوریتابو  یروان یسرسخت

 است.

 .1شکل 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 روش

ی فیصتو، هدف کاربردی و با توجه به ماهیت ازنظراین تحقیق 
 انیشامل کل دانشجو یجامعه آمار. است یهمبستگ از نوع

-1400 یلیدر سال تحص رازینور ش امیدانشگاه پدختر و پسر 
گیری نمونهروش  ر بودند.نف 8064 هاآنکه تعداد  1399
 نیابرابن؛ قرار گرفت مورداستفاده انتخاب نمونهجهت  یاطبقه
 قیاز طر موردنظرنفر از جامعه  367 دتعدا قیتحق نیدر ا

 نینفر از ا 194و مورگان انتخاب شدند.  یجدول کرجس
و  شوندیدرصد( را شامل م 87/52دختر ) انیدانشجو، تعداد
 رندیگیبرمدر  درصد( 13/47پسر ) انیدانشجو زینفر را ن 173

تا  20افراد ها را درصد بیشتری از آزمودنی، که از این میزان
 40های باالی آزمودنی، تشکیل دادند ( سالدرصد 70/63) 30

اند سال نیز از فراوانی کمتری نسبت به سایرین برخوردار بوده
 درصد(. 08/16)

 حاضر در ادامه بیان شده است. ابزار پژوهش
و  Garnefski جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها اسیمق

و دو بعد  هیگو 36 یدارا اسیمق نیا (:2001) همکاران
 یمنف یو راهبردها جانیه یشناخت میمثبت تنظ یراهبردها

 اسیبر اساس مق هاهی. گواست جانیه یشناخت میتنظ
و  گذاری( نمرهشهی= هم 5= هرگز تا 1) کرتیل یادرجهپنج

 گذاریمعکوس نمره صورتبه هاهیاز گو یمیحدود ن
 یشناخت میمثبت تنظ یلذا دامنه نمرات راهبردها، شوندیم
 جانیه یشناخت میتنظ یمنف یو راهبردها 20-100 جانیه

از  رشتبی استفاده دهندهباالتر در هر بعد نشان مرهو ن 80-16
کل وجود ندارد  یآن راهبرد است. الزم به ذکر است که نمره

 .توان با هم جمع کردیرا نم یمثبت و منف یو نمرات راهبردها
در  جانیه یشناخت میتنظ یمثبت و منف یراهبردها ییایپا

 88/0و  92/0 بیکرونباخ به ترت یبا روش آلفا حاضرپژوهش 
 .به دست آمد

 Lang & Goulet شناختیروان یپرسشنامه سرسخت
نج پ اسیبا استفاده مق هاهیاست و گو هیگو 42دارای (: 2003)

، ندارم ی: نظر3، : مخالفم2، : کامالً مخالفم1) کرتیل اینهیگز
و نمره ابزار  شوندیم گذاری: کامالً موافقم( نمره5: موافقم و 4

 نیشود؛ لذا دامنه نمرات بیمحاسبه م هاهیبا مجموع نمره گو
 یهانمره لیاز تحل شرو نیاست و براساس ا 210تا  42
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 نشانگر این استتا  42 نمره و میکنیرا جمع م آمدهدستبه
 126تا  85 نمره، رخوردار استب یکم یروان یفرد از سرسخت

 نیز نمایانگرتا  127 نمرهو متوسط  یروان یسرسختنشانگر 
 اسیمق یهااسیرمقیز .است در فردباال  یروان یسرسخت
تعهد ، سؤال( 16کنترل ) از اندعبارت شناختیروان یسرسخت

 آلفایبه  مقیاسپایایی . سؤال( 11) ییچالش جو، (سؤال 15)
که ضریب آلفا برای خرده مقیاس کنترل  محاسبه شد خکرونبا

 به دست آمد. 79/0جویی و چالش 75/0تعهد ، 86/0

در این Conner & Davidson (2003 :) آوریتاب اسیمق
عبارت وجود دارد و هر عبارت براساس یک  25پرسشنامه 

مقیاس لیکرت بین صفر )کامالً نادرست( و چهار )همیشه 
حداقل نمره صفر و ، براینشود؛ بناگذاری میدرست( نمره

است و نمره هر آزمودنی  100حداکثر نمره در این پرسشنامه 
آمده از هر یک دستهای بهبرابر مجموع نمرات یا کل ارزش
 50نمره کمتر از ، است 50از سؤاالت است. میانگین نمره 

آوری نشانه تاب 50آوری کمتر و نمره بیشتر از نشانه تاب
از روش آلفای کرونباخ  محاسبه پایاییبیشتر است. برای 

 بود. 88/0استفاده شد که ضریب پایایی برابر 

علی پور و  (CDAS8) روسیپرسشنامه اضطراب کرونا و
ابزار  نیاست. ا هیگو 18 یدارا اسیمق نیا(: 1398همکاران )

( شهی)هم 3از صفر )هرگز( تا  کرتیل یادرجه 4 فیدر ط
است و  54تا  0 نیب هایآزمودن. نمره شودیم یگذارنمره

 انزیاز م، به دست آورد اسیمق نیدر ا یهرچه فرد نمره باالتر
 نیا یهمگرا و واگرا ییبرخوردار است. روا یاضطراب باالتر

( با استفاده از 1398پور و همکاران ) یپرسشنامه توسط عل
پژوهش  در. شده است تأیید تأییدیو  یاکتشاف یعامل لیتحل

شد  یکرونباخ بررس یبا استفاده از آلفا اسیمق ییایحاضر پا
 د.بو 76/0آلفا برابر  بیکه ضر

ون و همبستگی پیرس ضریب وسیلهبهها داده وتحلیلتجزیه
 مورد 23SPSS افزارنرمرگرسیون چندگانه با استفاده از 

 .قرار گرفتند وتحلیلتجزیه

 هایافته

ی توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش در هاشاخصنتایج 
ارائه گردیده است. 1جدول 

 .1جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص
 متغیر میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره

 تنظیم شناختی هیجان راهبردهای مثبت 23/49 75/13 16 88
 راهبردهای منفی 41/62 36/13 17 88
 سرسختی روانی مؤلفه کنترل 41/50 23/10 16 68
 مؤلفه تعهد 01/46 37/9 15 75
 مؤلفه چالش جویی 36/35 20/9 15 63

 سرسختی روانی )کل( 84/126 24/28 46 185
  آوریتاب 67/65 13/14 7 97
  اضطراب کرونا 29/29 37/11 2 54

میانگین راهبردهای  گرددیم مشاهده 1 جدولچنانچه در 
به  41/62و میانگین راهبردهای منفی برابر  23/49مثبت برابر 
میانگین نمره کل راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ، دست آمد
میانگین و انحراف معیار  آمده است.به دست  17/109نیز برابر 

مقدار ، 23/10و  41/50مراقبت مؤلفه کنترل به ترتیب برابر 
و  01/46میانگین و انحراف معیار مؤلفه تعهد به ترتیب برابر 

و میانگین و انحراف معیار چالش جویی به ترتیب برابر  37/9
به دست آمد. همچنین میانگین و انحراف معیار  20/9و  36/35

به دست  24/28و  84/126مره کل سرسختی به ترتیب برابر ن
، استحکام شخصی، ی شایستگیهامؤلفهآمده است. میانگین 

ه ب آوریتابتحمل عواطف منفی و نمره کل ، اعتماد به غرایز
به  67/65و  83/16، 66/15، 15/17، 24/18ترتیب برابر 



 

 

    22 ص    ... کرونا اضطراب رابطه یبررس | همکاران و تابع بردبار

  1400بهار   | 52 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 انوتیمدست آمده است. با توجه به میانگین به دست آمده 
 باالیی برخوردار هستند. آوریتابگفت که دانشجویان از 

میانگین و انحراف معیار اضطراب کرونا در دانشجویان به 

در ادامه نتایج آزمون  باشند.می 37/11و  29/29ترتیب برابر 
اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع -کولموگروف

 ست.ارائه گردیده ا 2هش در جدول ونمرات متغیرهای پژ

 .2جدول 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش -آزمون کولموگروف

 سطح معناداری درجه آزادی اسمیرنف–کولموگروف zآماره  متغیر
 74/0 367 028/0 راهبردهای مثبت
 32/0 367 031/0 راهبردهای منفی

 14/0 367 072/0 مؤلفه کنترل
 11/0 367 090/0 مؤلفه تعهد

 20/0 367 044/0 مؤلفه چالش جویی
 08/0 367 030/0 سرسختی روانی

 13/0 367 051/0 آوریتاب
 08/0 367 084/0 اضطراب کرونا

سطح معناداری در این آزمون که ، 2 جدولبا توجه به 
شده است تفاوت معناداری بین توزیع نمرات  05/0بیشتر از 

با توزیع نرمال وجود ندارد. لذا مفروضه نرمال بودن توزیع نیز 

 ی پارامتریکهاآزموناستفاده از  بیترتنیابهرعایت شده و 
ادامه ماتریس همبستگی بین متغیرهای  در پذیر است.امکان

 ارائه گردیده است. 3در جدول پژوهش 

 .3 جدول

 ی پژوهشرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر
 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 . اضطراب کرونا1
       1 -35/0** راهبردهای مثبت .2
      1 085/0 33/0** ی-ی منفراهبردها .3
     1 -22/0** 56/0** -48/0** . کنترل4
    1 69/0** -05/0 53/0** -29/0** . تعهد5
   1 61/0** 70/0** -39/0** 58/0** -49/0** چالش جویی .6
  1 56/0** 61/0** 75/0** -08/0 47/0** -46/0** سرسختی روانی .7
 1 49/0** 16/0** 09/0 31/0** -26/0** 04/0 *-43/0* آوریتاب .8

دهد ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان می 3جدول 
 و جانیه یشناخت میمثبت تنظ یراهبردها نیبکه در آن 

 01/0و معنادار در سطح  یمنف یاضطراب کرونا همبستگ
با اضطراب کرونا  یمنف یراهبردها نیب یوجود دارد ول

 یهالفهتک مؤتک نیب یمثبت وجود دارد. همبستگ یهمبستگ
و  یمنف 01/0در سطح  زیبا اضطراب کرونا ن یروان یسرسخت

رونا با اضطراب ک آوریهمبستگی بین تاب. ستمعنادار بوده ا
، در ادامه بود. 01/0معنادار در سطح  یمنف یهمبستگ یدارانیز 
بر  ناواضطراب کر ینیبشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیضرا

ارائه  4راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در جدول اساس 
 است. گردیده
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 .4جدول 

 تنظیم شناختی هیجانبر اساس اضطراب کرونا  ینیبشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیجدول ضرا

 T Sig شدهضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده  مدل
2R B SD Β 

 57/49 96/3  50/12 0001/0  (cمقدار ثابت )

 0001/0 -92/6 -32/0 047/0 -322/0 18/0 راهبردهای مثبت

  0001/0 69/6 31/0 048/0 17/0 راهبردهای منفی

 یراهبردها، شودیمشاهده م 4در جدول که  طورهمان
و معکوس  یمنف طوربهتوانست  t= -92/6مثبت با مقدار 

با  زین یمنف یکند و راهبردها بینیپیشاضطراب کرونا را 
69/6 =t  نمرات اضطراب کرونا را  میمستق صورتبهتوانست

 نویرگرس بیضرا ادامهکند. در  ینیبشیپ انیدر دانشجو
 یبر اساس سرسختاضطراب کرونا  ینیبشیپ یچندگانه برا

 .است گردیدهارائه  5ی در جدول روان

 .5 جدول

 یروان یبر اساس سرسختاضطراب کرونا  ینیبشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیجدول ضرا

 T Sig شدهضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده  مدل
2R B SD Β 

 20/85 30/3  79/25 0001/0  (cمقدار ثابت )

 0001/0 -89/4 -34/0 09/0 -46/0 23/0 کنترل

 02/0 -34/2 -14/0 09/0 -22/0 16/0 تعهد
 0001/0 -44/5 -35/0 10/0 -52/0 24/0 چالش جویی

عرض  tمقدار ، شودیمشاهده م 5در جدول که  طورهمان
معنادار است  یآمار ازلحاظکه  است 42/14از مبدأ برابر با 

(05/0P≤ .)با مقدار مؤلفه کنترل که  شودیمشاهده م نیهمچن
 بتایا مقدار تعهد ب مؤلفه -34/2 تیو مقدار  -34/0 بتای
 با مقدار بتای و چالش جویی -89/4 تیو مقدار  -14/0

 معکوس صورتبه ندتوانست -44/5 تیو مقدار  -35/0
در  .(≥05/0P) دینما نییرا تب اضطراب کرونا در دانشجویان

 اضطراب ینیبشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیضراادامه 
 .است گردیدهارائه  6آوری در جدول تاببر اساس  کرونا

 .6جدول 

 یآوراضطراب کرونا بر اساس تاب ینبیشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیجدول ضرا

 T Sig شدهضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده  مدل
2R B SD Β 

 80/78 78/2  29/28 0001/0  (cمقدار ثابت )

 0001/0 -26/9 -43/0 036/0 -33/0 19/0 آوریتاب

از طریق ، شودیمشاهده م 6که در جدول  طورهمان
توانست  t= -26/9 و مقدار -43/0بتای  با مقدار آوریتاب

 .دکن بینیپیشو معکوس اضطراب کرونا را  یمنف طوربه

 گیرینتیجهبحث و 

درصد  95نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که با اطمینان 
منفی و معکوس  طوربه توانیماز طریق راهبردهای مثبت با 
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کرد و براساس راهبردهای منفی  بینیپیشاضطراب کرونا را 
 اضطراب کرونا را درنمرات  مستقیم صورتبه میتوانیمنیز 

 بینی کنیم.دانشجویان پیش
، قزیی سهاتوان به پژوهشیم افتهی نیهمسو با ا جیاز نتا

، (1399ساالری و همکاران )، (1399یزدانی و گل محمدیان )
، (1399شهبازی و همکاران )، (1399مجد ) یریو ام اریورمز

 انهمکار و یبجنورداعزازی ، (1399علیزاده فرد و همکاران )
و  Restubog، (1399امیرفخرایی و همکاران )، (1399)

 Domaradzka اشاره کرد.Shorer (2020 )، (2020) همکاران

& Fajkowska (2018) که  دندیرس جهینت نیبه ا نیز
 ینفبا اضطراب رابطه م جانیه یشناخت میمثبت تنظ یراهبردها

با اضطراب رابطه  جانیه یشناخت میتنظ یمنف یراهبردها و
 .مثبت داشتند

ات توان گفت که تنظیم مؤثر هیجانها میدر تبیین این یافته
احساسات منفی را کاهش ، و استفاده از راهبردهای مثبت

نترل ک، دیگرعبارتبهبرد. دهد و بهزیستی روانی را باال میمی
 یمانند توجه به احساسات و جستجو، فعاالنه احساسات خود

مثبت  جیمنجر به نتا، هاآنبهبود  یبرا ییهاراهفعاالنه 
 یاز راهبردها ادیاستفاده ز. از سویی شودیم شناختیروان

و  یسازفاجعه، ینشخوار فکر همچونو منفی  ناسازگارانه
 یجهدرنتکند و یفرد را مستعد اضطراب م، مقصر دانستن خود

 همچون فشارزا و زاتنش یدادهایواکنش مناسب به رو جایبه
ان واکنش نش هاآنبه  شیو تشو یاضطراب کرونا با آشفتگ

در افرادی که از راهبردهای منفی تنظیم کرونا  یدمیاپ دهد.یم
 خودخواسته نهیباعث ترس و قرنط، گیرندهیجانی بهره می

بحران فردی و  کی عنوانبه تواندیم درنتیجه، شودمیافراد 
ار استرس و فش جادیث اباع درنتیجهکه  شود قلمداد یاجتماع

و به طرق  شودیبر افراد و اجتماع م ادییزی و روان یروح
 نی. همچنکندیم دیرا تهد هاآن یروان سالمت، گوناگون

فردی درون  نیروابط ب تیفیک در باعث اختالل تواندیم
 نیجامعه شود که مجموعه ا از خانواده و احساس طرد شدن

 ریاعصاب و روان نظ هایمارییب فرد را مستعد تواندیعوامل م
فرد  آگاه نمودن، طورکلیبه .کند اضطراب و استرس، یافسردگ

، هاآن موقعبهو ابراز  رشیپذ، مثبت و منفى جاناتیه از
، اضطراب، نقش مهمى در کاهش عالئم جسمانىتواند می

سطوح سالمت )افسردگى و اختالل در عملکرد اجتماعى 
ه اند کنشان داده قاتیتحق رو نیداشته باشد؛ و از هم (روانى

منفى نقش  جاناتیمثبت و کاهش ه جاناتیسطوح باالى ه
و  یبجنورد)اعزازی دارد  روسیو کرونا مهمى در اضطراب

 (.1399، همکاران

صحیح  مدیریت عدم با منفی راهبردهای از استفاده
 و هستند مرتبط زندگی روزمره برابر رویدادهای در هاهیجان
 قبیل از نموددرون هایاختالل بروز یا هانشانه ایجاد باعث

 در سوگیری دیگرعبارتبه شوند؛می اضطراب و افسردگی

 ایجاد به منجر محیط اجتماعی رویدادهای تفسیر و تعبیر

 که شودمی اجتماعی محیط و خود درباره اشتباه هایفرضیه

را به دنبال دارد؛  یاجتماع یهاتیاز موقعمنفی  ارزیابی امر این
 ثبتم یراهبردها شیتوان انتظار داشت که با افزایم نیبنابرا
 میتنظ یمنف یو کاهش راهبردها جانیه یشناخت میتنظ

اهش ک یابتید مارانیاضطراب کرونا ب زانیم جانیه یشناخت
 .ابدی

های از دیگر نتایج تحقیق این بود که براساس زیرمقیاس
 توانیمتعهد و چالش جویی( ، سرسختی روانی )کنترل

نی بیمنفی پیش صورتبهاضطراب کرونا را در دانشجویان 
 یهاتوان به پژوهشیم فرضیه نیهمسو با ا جیاز نتانمود. 

امیرفخرایی و همکاران ، (1399اعزازی بجنوردی و همکاران )
(1399) ،Restubog (2020) و همکاران ،Kovacs & Borcsa 
تهرانی و  یدیمجو ( 1400) مکارانو بیرجندی و ه (2017)

 اشاره کرد.( 1400آفتاب )
تحقیقات نشان داده افرادی که اخبار مربوط به کرونا را 

ند کنکنند معموالً اضطراب بیشتری را تجربه میدنبال می
(World Health Organization, 2020 اضطراب .)به  هاآن

مدام ، اندچیزهای جزئی نگران در مورداین دلیل است که 
های فکری زیادی دارند و در مشغله، کننداحساس ناامنی می

رو و رسیدن به اهدافشان نگرانی زیادی دارند. امور پیش
ه با مقابل یشخص برا کی تیظرف عنوانبه یروان یسرسخت

رد ف ییتوانا نیو بهتر، هافشارها و چالش، زاتنش یدادهایرو
ود. شیم فیتوص، که در آن حضور دارند یطیاز شرا نظرصرف

 یگزندتوانند در هر حوزه یم یروان یسرسخت یژگیافراد با و
که با  یاجتماع یسالمت و زندگ، خود مانند آموزش
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از فشارها و اضطراب ، شوندیزا مواجه مهای استرستیموقع
برخوردار  مؤثرمواجهه  اییتوانند از مزایکنند و میفرار نم

راب اضط یدادهایرو، باال یذهن یبا سرسخت انیشجوشوند. دان
فاده از با است، کنندیم یابیارز رتریپذکنترلو  ترمثبتزا را 
ود بر اضطراب خ یراحتبهو نگرش مثبت  یذهن یهایاستراتژ
 یروان یسرسخت شیبا افزا درنتیجه کنندیمغلبه 

 دادهایرو یمنف یابیدر اثر ارز یکیولوژیزیف یهایختگیبرانگ
 نیبنابرا؛ ابدییمافراد کاهش  نیاضطراب در ا ازجمله
مثبت است که  شناختیروان یژگیو کی یروان یسرسخت

 شناختیرواناز مشکالت  یریجلوگ هایراهاز  یکی تواندمی
 کرونا باشد. یدمیمانند اضطراب در دوران اپ

 ازی تمثب یابیارز باال معموالً شناختیروان یافراد سرسخت
ی دارند و از راهبردها زااسترس یدادهایرو یحت دادهایرو

. نندکیاستفاده م هایماریبا ب مقابلهی مناسب برا یامقابله
ر اضطراب کرونا د زانیم روانی یسرسخت شیبا افزا درنتیجه

 .ابدییم کاهش افراد
در ادامه به تبیین اضطراب کرونا در دانشجویان براساس 

پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون  هاآن آوریتاب
 یجتوان با نتاها را میبیانگر رد فرض صفر بود. این یافته

ورمزیار و امیری ، (1399ترابی ) عبادی و، عینی یهاپژوهش
، یآخوند، رزادهینص، (1399آفتاب و شمس )، (1399امجد )

 و همکاران Oducado، (1399) ایزاده و خرم ن یجمال
(2020) ،Bartlett & Vivrette (2020)  و نصیرزاده و

 .همسو دانست (1399همکاران )
بینی اضطراب کرونا در پیش آوریتابدر تبیین نقش 

 یتیصشخی ژگیاشاره به و آوریتاب، یطورکلبهتوان گفت می
و  طورکلیبه شخص یکننده کارداندارد که منعکس

 مختلف یطیمح طیعملکرد در پاسخ به شرا یریپذانعطاف
 مینظو ت یمیخودتنظ با کیسازه اغلب در رابطه نزد نیاست. ا

 ییدهنده توانانشان و شودیدر نظر گرفته م جانیه
تفاوت م طیکنترل در شرا سطوح میفرد در تنظ یریپذانعطاف

و کارآمد در برخورد با عوامل  مؤثر مقابله، رونیااست. از
 ,Milioni et alاست )فرد  مسئلهحل  ها وفشارزا و چالش

نشان داده  (2020) و همکاران Proutدر نتایج پژوهش  (.2015
؛ با اضطراب کرونا رابطه معکوس دارد آوریتابشد که 

باالتر با کاهش استرس و اضطراب همراه  آوریتاببنابراین 
پذیری در مواقع است. افرادی که توانایی باالیی در انعطاف

در  توانایی بهتری، را دارند دشوار زندگی و بازگشت به تعادل
آموزان دانش کهیهنگامواکنش به اضطراب و استرس دارند. 

در  ایردند به عقب برگ، ندیایکنار ب بتوانند با شرایط خطرآفرین
در  هاآنبه  تواندمی نیا، مقاوم باشند یعصب یبرابر فشارها

نامطلوب مرتبط با بحران کمک  یاز مشکالت روان یریجلوگ
تا از مشکالت روحی و روانی مرتبط  کمک کند هاآنکرده و به 

با بحران جلوگیری کنند و به ارتقای سالمت روانی و عملکرد 
باال در  آوریتابافراد با  .مثبت و رشد مطلوب کمک کنند

های ها و سبکحلهای ناخوشایند با یافتن راهموقعیت
وانند سازگاری و انعطاف بهتری در برخورد با تای میمقابله

ظرفیت درونی  آوریتابشرایط پر تنش از خود نشان دهند. 
ها در مواجهه با رخدادهای نامطلوب زندگی تنظیم هیجان

پذیری در مواجهه با اضطراب را موجب است که انعطاف
 آوریتابتوان از بنابراین می؛ (Prout et al., 2019شود )می
راهبردی هدفمند در زمان رویارویی با شرایط  وانعنبه

 نام برد.، زاآسیب
دشواری در ، ی این پژوهشهاتیمحدود ترینمهماز 

 ،و شیوع کرونا ویروس یریگهمهبا توجه به  هاداده یآورجمع
 هاگاهدانش سایر دانشجویانبه پژوهش امکان تعمیم نتایج  عدم

شاره ا توانیمنیز عدم امکان استنباط علی از نتایج پژوهش و 
پژوهشی مشابه بر روی  شودیمپیشنهاد  جهتنیازا نمود.

و همچنین سایر اقشار جامعه  هادانشگاهدانشجویان سایر 
ی آزمایشی و شبه آزمایشی جهت بررسی هاطرحبرمبنای 

در سطح  ؛ وبر اضطراب کرونا استفاده شود تأثیرگذارمتغیرهای 
ظیم تأثیر راهبردهای تنبا توجه به  گرددیمپیشنهاد ، کاربردی

آموزش استفاده از ، شناختی هیجان بر اضطراب کرونا
ن همچنی قرار گیرد موردتوجه راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

 کاهش رد آوریتأثیر معنادار سرسختی روانی و تاببا توجه به 
، ران خانوادهشود مشاویم شنهادیپ، اضطراب کرونا

و  هاارائه برنامهتدوین و شناسان با شناسان و روانجامعه
و رویکردهای  یسرسخت شیافزا نهیدر زم ییهاآموزش

 شناختیروانبه کاهش اختالالت ، انیبه دانشجوآورانه تاب
 .نمایندکمک 
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 منابع

 ی(. اثربخش1399. )ص، ینصر و ن.، پور یطهماسب، پ.، یابوالفضل
 یآورتاببر  یبر ذهن آگاه یبرنامه کاهش استرس مبتن

ان دختر دوره متوسطه. آموزدانش نفسعزتو  یلیتحص
 .397-383، (نامهژهیو)14، یآموزش یهاپژوهش در نظام

 ،غضبانزاده و، .آ، مرادی شکیب، .س، قدمپور، .ا، اعزازی بجنوردی
راهبردهای  بینی اضطراب کرونا براساسپیش(. 1399ر. )

سرسختی سالمت و اضطراب مرگ ، تنظیم شناختی هیجان
 .44-34، 8(2)، نشریه روان پرستاری. در بیماران دیابتی

(. ارتباط خودشناسی انسجامی و 1399ا. )، شمس و، .ر، آفتاب
ای : نقش واسطه19-آوری با اضطراب ابتال به کوویدتاب

 شناسیرواننگرانی و فعالیت بدنی. ، عدم تحمل ابهام
 .225-206، 32، ورزشی

، بزرگیدشت، ب.، شاداسماعیلی، م.، فردمعصومی، آ.، امیرفخرایی
بینی اضطراب کرونا پیش(. 1399ل )، درویش باصری و، .ز

 تیشناخروانسرسختی ، ویروس بر اساس نگرانی سالمتی
 فصلنامه پرستاری. و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی

 .1083-1072، 8(2)، دیابت زابل

ی و سبک زندگ شناختیروان(. مقایسه سرسختی 1395ص. )، بازیار
در بین بیماران فشار خونی و افراد عادی در شهر نورآباد. 

-68، 2(4)، و علوم تربیتی شناسیروانفصلنامه مطالعات 
84. 

 ی(. ارائه مدل برا1400. )ه، یصابر، س.، بشردوست، ه.، یحائر
به  شیبر اساس گرا یاجتماع یهابه شبکه ادیاعت ینیبشیپ

به  ازین یگریانجیمبه ارتباط با  ازیو ن فتهیخودش تیشخص
، یآموزش یهاپژوهش در نظامآموزان. در دانش یدطلبییتا

15(54) ،68-79. 

(. اثربخشی آموزش 1391) .ح، سلیمی بجستانی و، .ط، حسینی قمی
آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتال به سرطان تاب

 –فصلنامه علمی در بیمارستان امام خمینی )ره( تهران. 
 .109-97، 4، سالمت شناسیروانپژوهشی 

ی بین راهبردهای (. رابطه1395. )م، بینش و، .ش، خوش ضمیر
تنظیم شناختی هیجان و خالقیت هیجانی با بهداشت روانی 

-85، (33)10، یآموزش یهاپژوهش در نظام .دانشجویان
100. 

(. سطح اضطراب کودکان در 1399ط. )، الهی و، .آ، ذوالفقاری
از بیماری براساس  هاآنارتباط با میزان آگاهی و نگرش 

اضطراب و افسردگی ، مدل باور سالمتی و میزان استرس
، 14(1)، شناختیرواننامه پژوهش در سالمت فصلمادران. 

40-55. 
آوری و سرسختی (. نقش تاب1396م. )، حجازی و، .ف، رمضانی

ورزشکار و غیر  در سالمت روانی افراد شناختیروان
ینی بال شناسیروانپژوهشی  –علمی  دو فصلنامهورزشکار. 

 .36-27، 15(2)، و شخصیت
 ،محسنی و، .ن، عالی زاده، م.، زادهفیشر، س.، بکرایی، م.، ساالری

اضطراب کرونا ویروس بر اساس  بینیپیش(. 1399ف. )
تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل. 

 .52-38، (4)1، کاربردی یدرمانخانوادهفصلنامه 
ای (. نقش واسطه1399م. )، گل محمدیان و، .ح، یزدانی، ا.، سقزی

فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی 
فرهنگ مشاوره و با اضطراب کرونا.  شدهادراک
 .62-33، (43)11، یدرمانروان

 شناختیروان(. رابطه ساده و چندگانه سرسختی 1391) ک.، سواری
پژوهش در یادگیری مجله گرایی با سالمت روانی. و کمال

 .57-48، 1، آموزشگاهی و مجازی

 و، ز.، کریمی، ع.، دکالی راد، ش.، مقربی استاد کالیه، .ی، شهبازی
(. بررسی رابطه راهبردهای تنظیم 1399ف. )، خسروی فرد

هیجان با اضطراب کرونا و اختالل استرس پس از سانحه 
درمان  ،بهداشت یالمللنیبچهارمین کنفرانس در پرستاران. 

 .و ارتقای سالمت
(. 1398) ح.، عبداله زادهو ، .ز، علیپور، .ا، قدمی، .ا، علی پور

 اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا

(CDAS) یپژوهش -یعلم فصلنامه. در نمونه ایرانی 
 .175-163، (32)8، سالمت یشناسروان

ینی بالگوی تحلیل مسیر پیش(. 1399ا. )، علیپور و، .س، علیزاده فرد
کرونافوبیا براساس عدم تحمل بالتکلیفی و اضطراب 

، 14(1)، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت  سالمتی.
16-27. 

تدوین مدل اضطراب (. 1399ن. )، ترابی و، .م، عبادی، س.، عینی
 آوری: نقشبینی و تابکرونا در دانشجویان براساس خوش

فرهنگ مشاوره مجله . شدهادراک اجتماعی میانجی حمایت
 .32-1، 43، یدرمانروانو 

، لیمنظری توک و، .ل، سعیدتالشی، گ.، شعبانیان، ع.، افشارکریمی
(. بررسی تأثیر مداخله تنظیم هیجان گروهی بر 1397و. )
آوری و اضطراب مرگ زنان مبتال به سرطان پستان. تاب
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، 1(25)، سالمت شناسیروانپژوهشی  –فصلنامه علمی 
95-105. 

ای (. نقش واسطه1400ر. )، آفتاب و، .ل، مجیدپور تهرانی
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نگرانی در رابطه بین 

 شناسیروان. 19 -و اضطراب ابتالء به کووید یآورتاب
 doi: 10.22075/jcp.2021.22029 .86-75، (2)13، بالینی

.2027 
(. رابطه بین تنظیم شناختی 1396ف. )، قائمی و، .ک، محمودی

پژوهش در  .احمرهاللآوری در مدیران هیجان با تاب
 .110-93، (37)11، آموزشی یهانظام

(. اثربخشی 1397م. )، فرمحمدی و، .ع، رضایی، ز.، نصیرزاده
آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب آموزش تاب

، 2(10)، بالینی شناسیروان .آموزان دختر دبیرستاندانش
29-40. 

س. ، ایو خرم ن، ا.، زاده نوق یو جمال، م.، یو آخوند، م.، رزادهینص
 و یافسردگ، اضطراب، استرس تیوضع ی(. بررس1399)

( در COVID-19کرونا ) یماریب وعیاز ش یناش آوریتاب
گزارش کوتاه.  کی: 1399شهرستان انار در سال  یخانوارها

 .898-889، (8)19، رفسنجان یمجله دانشگاه علوم پزشک
اضطراب کودکان  بینیپیش(. 1399م. )، امیری مجد و، .ف، ورمزیار

آوری در دوران شیوع کرونا براساس تنظیم هیجانات و تاب
، (51)5، های نوین در علوم رفتاریمجله پیشرفتویروس. 

1-13. 
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