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Abstract 
Coronavirus disease has led to many negative psychological consequences for people due 

to its high prevalence and increasing casualties. One of the negative consequences is stress. 

The aim of this study was to Determining the relationship between family cohesion and 

adaptive patterns and cognitive emotion regulation strategies with the stress perceived 

during the coronavirus epidemic. The study was a descriptive correlational study that 

included a statistical population of all 18- to 60-year-olds who participated in the study 

online. The study sample consisted of 432 people who responded online to Perceived 

Stress scale (PSS), Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) and 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Multiple step-by-step regression 

analysis was used in SPSS-18 to analyze the data. The results showed that there was a 

negative and significant relationship between perceived stress and cohesion and adaptive 

patterns of family and acceptance, positive refocusing, focus on planning, positive 

reappraisal and putting into perspective. The results also showed a positive and significant 

relationship between the components of self-blame, rumination, catastrophizing and 

other-blame with perceived stress. In addition, positive refocusing, other-blame, putting 

into perspective, rumination, adaptability, and positive reappraisal were able to predict 

respondents' perceived stress. Based on the results of the present study, the cohesion and 

adaptive patterns of family and cognitive emotion regulation strategies are among the 

factors influencing the perceived stress of the Iranian population during coronavirus 

epidemic and should be considered in psychological interventions. 
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  رانیچابهار، ا ،یآموزش یچابهار، گروه تکنولوژ یالملل نیدانشگاه ب .1

 ، مشهد، ایران مشهد یدانشگاه فردوس .2

  رانیزابل، ا ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب  یعلم ئتیه .3
 

 چکیده اطالعات مقاله

 

 20/12/1399 تاریخ دریافت: 

 03/04/1400 تاریخ پذیرش: 

 چکیده 

  یروانشناخت  ی امدهایروز افزون تلفات آن، منجر به پ  شی و افزا  ادی ز  یرشناس یگبه علت همه  روسی کروناو  ی ماریب 

  نییپژوهش با هدف تع  نیاسترس است. ا  ،یمنف  یامدهایپ  نیاز ا   یک یمردم شده است.    ن یدر ب   یادیز  یمنف

استرس ادارک شده    زان یبا م  جان یه  یشناخت  میتنظ  ی خانواده و راهبردها  ی و انطباق  یهمبستگ  ی رابطه الگوها

بود که جامعه    یو از نوع همبستگ  یفیمطالعه توص  کی پژوهش    ن ی انجام گرفت. ا  روسی ناوکرو  ی دمیدر دوران اپ

در پژوهش شرکت کردند. نمونه پژوهش    ینترنتیساله بود که به صورت ا 60تا    18افراد   هیآن شامل کل  یآمار

انطباق    یاب ی ارز  اسی(، مقPSSبه پرسشنامه استرس ادراک شده )  نی ال نفر بودند که به صورت آن   432شامل  

( پاسخ  CERQ)  جانیه  یشناخت  میتنظ  یو پرسشنامه راهبردها (FACES-III)خانواده    یو همبستگ  یریپذ

  ج یها استفاده شد. نتا داده  لی تحل  ی برا  SPSS-18  گام به گام در  وهیچندگانه به ش   ونیرگرس  لیدادند. از تحل

خانواده و    یو انطباق  یهمبستگ  ی استرس ادارک شده با الگوها  نیب  یدار  یو معن  ی نشان داد که رابطه منف

  ی شمار  تیممجدد مثبت و کم اه  یاب یارز   ،یزیتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ر   رش،ی پذ  یهامولفه

  ، ینشخوارگر  ،یرزشنگرخودس  یهامولفه  نیب   یدار  ینشان داد رابطه مثبت و معن  جی نتا  نیوجود داشت. همچن

تمرکز مجدد    ی هامولفه  ن یبا استرس ادراک شده وجود داشت. عالوه بر ا   یسرزنشگر  گر یو د   ی فاجعه انگار

  شیمجدد مثبت قادر به پ  ی اب ی و ارز  یری انطباق پذ  ،ینشخوارگر  ،یشمار  ت یکم اهم ،یسرزنشگر  گریمثبت، د

  ی و انطباق  یهمبستگ  یپژوهش حاضر، الگوها  جی ا دهندگان بودند. براساس نتاسترس ادارک شده پاسخ  ینیب 

  ی ران یا  تیگذار بر استرس ادارک شده جمع  ریاز جله عوامل تاث  جانیه  یشناخت  میتنظ  یخانواده و راهبردها

 .رندیمورد توجه قرار گ یدر مداخالت روانشناخت د یباشد و با  ی م روسیکروناو  یدمیدر دوران اپ
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 مقدمه 
هایی نظیر تب، سرفه و مشکل با عالئم و نشانهیک بیماری حاد تنفسی است که    192کووید    یا  1کروناویروسبیماری  

بیماری از سایر  تنفس  به    .(World health organization, 2020a)  های مشابه مجزا میشوددر  علت حمله  به  ویروس  این 

.  (Huang et al., 2020; Rothan, & Byrareddy, 2020) سیستم تنفسی باعث بروز عالئم اختالل حاد تنفسی در فرد می شود

ج در  دنیا گسترش یافت و به تدری  به تما یک ماه در    طیدر یوهان چین آغاز شد و در    2019دسامبر سال  این بیماری از  

به طوری که تا زمان نگارش . (Zhang, Wu, Zhao & Zhang, 2020) سرتاسر کشورها باعث مرگ جمعیت کثیری شده است

میلیون نفر و تعداد کل فوت شدگان   دهاین مطالعه، براساس آمار رسمی تعداد کل مبتالیان به کروناویروس در جهان بالغ بر 

نفر جان خود را    اندر کشور ایران نیز هزار.  (World health organization, 2020b)نیز بالغ بر یک صد هزار نفر بوده است  

 . (Moghanibashi-Mansourieh, 2020) اند بخاطر این بیماری از دست داده

از مردم در سرتاسر جهان شده است بلکه فشار روانی غیرقابل تحملی را نیز  زیادیمرگ عده  باعثنه تنها این بیماری 

یکی از استرس زا ترین عوامل درباره این موضوع، این است که تاکنون درمان و یا  .  (COVID, 2020)  ورده استبه همراه آ

همچنین   .(Chen et al., 2020)  واکسن قطعی برای این بیماری یافت نشده است و زمان اتمام گسترش آن نیز مشخص نیست

و    گرفتنقرنطینه قرار    ، در آن  پیش بینی و غیرقابل تبیین بودن، غیرقابل  قطعی برای این بیماری  نبود واکسن   نظیر  مسائلی 

بنابراین، در    .(Duan, & Zhu, 2020)مختل شدن کار و زندگی موجب شده است که مردم استرس زیادی را تجربه کنند  

رگیر هستند  شرایط کنونی و با وجود همه گیری این بیماری یکی از مهمترین مشکالت روانشناختی که اغلب افراد با آن د

حالت یا فرایندی روانشناختی است که طی آن فرد بهزیستی    3استرس ادراک شده .  (Yang et al., 2020)  می باشد  استرس

یک نشانه   استرس.  )Heinen, Bullinger, & Kocalevent(2017 ,  کند جسمی و روانشناختی خود را تهدید آمیز ادراک می

  . (Liu, 2020) میشودبیماران   این کیفیت زندگی منجر به کاهشمشترک در بیماران مبتال به اختالالت تنفسی مزمن است و 

تا دو سوم بیماران مزمن تنفسی را درگیر میکند و منجر به کاهش کیفیت زندگی و عملکرد جسمی    استرس ادراک شده

 .(Qiu et al., 2020) میشود

های فشارزا اعمال دهد که باورهای افراد در میزان کنترلی که می توانند بر موقعیتها نشان مینتایج برخی از پژوهش

ز احساس خودکفایتی آنان برای فائق آمدن بر مشکالت و رویدادهای آزاردهنده، بر میزان برانگیختگی هیجانی و  نمایند و نی

در رابطه با بیماری کروناویروس نیز به نظر میرسد .  )Gross(2013 ,های مذکور تاثیر گذار است  عملکردهای فردی در موقعیت

در این بیماری همچنین می   استرسبر دالیلی که پیش تر نیز اشاره شد،   پیامد شایع برای این بیماری باشد، عالوه  استرس

ها،  ترس از ناشناختهو نداشتن کنترل بر آن و عدم احساس کفایت در جلوگیری از آن بوجود آید.  تواند به علت ناشناخته بودن  

نیز    19کووید  است. بنابراین درباره    زا بوده  استرسادراک ایمنی را در انسان کاهش میدهد و این مسئله همواره برای بشر  

 .(Bajema, 2020) را تشدید میکند استرس، این و نداشتن کنترل زیاد در مهار آناطالعات کم 

تواند یک عامل مهم در جهت افزایش بهزیستی ها نشان میدهد که عملکرد خانواده میشواهد حاصل از برخی پژوهش

اعضای   روانی  برای کارکرد   دو  et al., 2017) Cheng.(   (1976)  Olson  خانواده باشدروانشناختی و سالمت  را  بعد محوری 

که بین اعضای    را تدوین نموده است. همبستگی به عنوان پیوندهای هیجانی  5و انطباق پذیری  4خانواده، یعنی همبستگی

 
1. Coronaviruses 

2 . COVID-19 

3. perceived stress 

4. cohesion 

5. adaptability 



 72-57(، 2)8روانشناسی خانواده، 

60 

 

تعریف    انها در پاسخ به نیازهایشها، ارتباط نقشساختار، نقش  خانواده وجود دارد و انطباق پذیری توانایی خانواده در تغییر

های دارای تر استرس والدین را در خانوادهانسجام خانوادگی، سطوح پایین  باالیسطوح    .(Bellantuono et al., 2018)  می شود 

، منابع موجود  براساس نظریه استرس خانوادگی  .(Park et al., 2018)  کندبینی میپیش  مشکالت روانشناختی و بیماری مزمن

در مدل استرس خانوادگی دو دسته منابع  .  ای در چگونگی انطباق خانواده با شرایط پراسترس دارندبرای خانواده، نقش اساسی

، نتایج مثبت یا منفی  اعضای خانوادهاند که میتوانند برای  فردی و منابع خانوادگی به عنوان عناصر مهمی درنظر گرفته شده

  (2019)در همین راستا نتایج پژوهش   .(Rada et al., 2018)  تحت تأثیر قرار دهند   ها راد و استرس ادراک شده آنبیاورنبه بار  

Rafati & Yousefi  داری بین عملکرد خانواده با کیفیت زندگی بیماران ام اس وجود داشت.  بیانگر آن بود که رابطه معنی

et al (2018) Goodarzi  مسئله   حل  بجز  ابعاد  همه  در  مطالعه  تحت  دمانس   به  مبتال  بیماران  در  خانواده  لکردنشان دادند که عم 

  معنی   و  منفی  رابطه  مراقبین  استرس  و   اضطراب  افسردگی،  با   خانواده  عملکرد   های مقیاس  خرده  همه  بین  و   بوده  اختالل  دارای

 .داشت  رابطه  والدگری  استرس  و روانیسالمت  با  خانوادگی  نیز نشان داد که عملکرد  Amiri (2017) داشت. پژوهش  وجود  دار

داری بین سالمت روانی و عملکرد خانواده وجود  نیز نشان داد که رابطه معنی  Ardalan & Ardalan (2016)نتایج پژوهش  

 داشت و سالمت روانی افراد تحت تاثیر عملکرد خانواده بود. 

ممکن است بر استرس افراد در دوران اپیدمی کرونا   روانشناختی فردی نیز هستند کهعالوه بر عملکرد خانواده، عوامل 

هدف مدار هست که    یفرایند  ،تنظیم هیجاناست.    1اثرگذار باشند، یکی از این عوامل راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

های  که افراد از طریق آن هیجان فرایندی است    گرفته وشده صورت  منظور اثرگذاری برشدت، مدت و نوع هیجان تجربه به

 تنظیمدر واقع  .   ;Bargh & Williams(Gross & Thompson, 2007(2007 ,  کنندصورت هشیار و ناهشیار تعدیل میخود را به 

های منفی و  دهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از بروز هیجانسازمان  اساسی در شروع، ارزیابی و  شیوههیجان، یک  

تجارب هیجانی  تنظیم  ها برای مدیریت و  ترین روش از متداولیکی  .  (Gross, 2015)  شودرفتارهای ناسازگارانه محسوب می 

به   راهبردهای شناختی برای پاسخ  عنوانبهشناختی هیجان    تنظیم .)Potthoff(2016 ,  استفاده از فرآیندهای شناختی است

. شودمی  نگیزاننده هیجانی تعریف شده است و بخشی از مقابله شناختی محسوبمدیریت اطالعات برا  زا ورویدادهای تنیدگی

توان به  راهبردها میکنند. ازجمله این متنوعی استفاده می از راهبردهای تنظیم هیجانی زا تنیدگیافراد در مواجهه با شرایط 

و راهبردهای مثبت شامل تمرکز    5فاجعه انگاری،    4دیگرسرزنشگری،  3خودسرزنشگری ،  2گری   راهبردهای منفی شامل نشخوار

  و  ارنفسگیگ) اشاره کرد، 10و کم اهمیت شماری 9ریزی، تمرکز مجدد بر برنامه8پذیرش ، 7مجدد مثبت   ارزیابی، 6مثبت مجدد

 در تمامی اختالالت دیگر محور نیمی از اختالالت محور یک و    در بیش از  ی تنظیم هیجان  مشکالت های  نشانه(.  2006،  کراج

 .(Gross, 2013) مشاهده استقابلدوم، اتفاق  

دیگران   مالمتسازی،    خود، فاجعهمالمت  اند راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مانند  ها نشان دادهپژوهش 

 ,Nolen-Hoeksema)  ن دارد های جواها و بزرگسالنوجوان   و سرکوب فکر تأثیر مخربی بر سالمت روان و کیفیت زندگی
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Wisco & Lyubomirsky, 2008)  .پژوهش از  داده  نیز  ها تعدادی  نیرومندینشان  رابطه  که  راهبردهای    اند  از  استفاده  بین 

Mahmoudpour در همین راستا نتایج پژوهش    .(Izadpanah et al., 2018)  روانی وجود دارد  شناسیآسیبو    هیجانیشناختی  

et al (2018)   و  مثبت  صورتبه  اضطرابی  حساسیت  و  تجربی  اجتناب  سرکوبی،   هیجان  تنظیم  هایبیانگر آن بود که مؤلفه 

 مواد  به  وابسته  افراد  در  شدهادراک   استرس  بینیپیش  به  قادر  دار  معنی  و  منفی  صورت  به  مجدد  ارزیابی  یمؤلفه  و  دارمعنی

 شده،  ادراک  استرس  معنادار   کاهش   باعث  هیجان  تنظیم  شان داد که آموزشن   et al (2019) Nironamnd  بودند. پژوهش

  راهبردهای  همه  با  نیز نشان دادند که استرس  Zare & Solgi (2012)شده است.   آوریتاب  افزایش  و  هیجانی  تنظیم دشواری

 به   مثبت  همبستگی(  انگاری  فاجعه  فکری،  نشخوار  خود سرزنشگری ،  دیگر سرزنشگری،)   هیجان  شناختی  تنظیم  ناکارآمد

 . آمد دست

در مجموع با عنایت به آنچه که اشاره شد، با توجه به ماهیت بیماری کروناویروس، استرس جزء اساسی از این بیماری 

از عوامل موثر   هایی که اشاره شد، بیانگر آن بود که دو مورداست که طیف وسیعی از افراد به آن مبتال هستند. نتایج پژوهش

بر کاهش استرس ادراک شده افراد، عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان است؛ با این حال مطالعات انجام  

شده در زمان قبل از اپیدمی کرونا ویروس بوده است و به تبع آن نمی توان برای زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده  

یگر با توجه به اثرات منفی که استرس ناشی از بیماری کرونا ویروس بر سالمت روانی و جسمانی  است، تعمیم یابد. از سوی د

دارد، شناخت عواملی که مرتبط با آن هستند اهمیت فراوانی دارند، تا بتوان براساس آن نتایج، مداخالت درمانی متناسب در  

ژوهش، فرضیه زیر برای این پژوهش مطرح می شود که  جهت کاهش این استرس طراحی کرد. با توجه به این مسائل و خال پ

اپیدمی   با استرس ادارک شده در دوران  انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  الگوهای همبستگی و  بین 

کروناویروس رابطه وجود دارد؛ همچنین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کدام یک از متغیر های  

ای همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از توان بیشتری برای پیش بینی استرس ادراک الگوه

 شده برخوردار است؟ 

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش  

ساله بود که به صورت   60تا    18. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد  مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود

تردد   در پژوهش شرکت کردند. این روش با توجه به محدودیت 1399های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال اینترنتی در ماه

نفری    432ت نمونه گیری تمام  هنگام جدی شدن خطر کرونا و فاصله گذاری اجتماعی )قرنطینه( در ایران انتخاب شد. جه

های جمعیت شناختی،  مرد( که پرسشنامه را به صورت آنالین تکمیل کردند، انتخاب شدند. بر اساس داده  156زن و    276)

نفر    126سال،    30تا    20نفر بین    222سال،    20نفر کمتر از    24نفر بودند. همچنین    156نفر از پاسخ دهندگان زن و    276

  280نفر مجرد،    138سال سن داشتند. از لحاظ تاهل    50نفر بیشتر از   18سال و    50تا    40نفر بین   42ل،  سا  40تا    30بین  

نفر لیسانس،    252نفر دیپلم،    36نفر دارای تحصیالت زیر دیپلم،    24نفر مطلقه بودند. از لحاظ تحصبالت    14تفر متاهل و  

نفر فاقد شغل    150نفر دارای شغل و    282ه لحاظ شغل نیز  نفر داری مقطع دکتری بودند. ب  18نفر فوق لیسانس و    102

FACES)-خانواده    همبستگی  و   پذیری  انطباق   ، مقیاس ارزیابی1(PSS)بودند.  همه آزمودنی ها به پرسشنامه استرس ادراک شده  

 
1. Perceived Stress Scale (PSS) 
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III)1    ن  پرسشنامه تنظیم شناختی هیجاو فرم کوتاه(CERQ)2  ها از روش آمار توصیفی پاسخ دادند. برای تحلیل داده

  SPSS-18 )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام( در  

 استفاده شد. 

 

 ابزار سنجش 

جنسیت، سن، وضعیت تاهل، مقطع این پرسشنامه شامل اطالعاتی نظیر  پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی:       

 تحصیلی و وضعیت شغلی بود. 

برای ارزیابی میزان استرس ادارک    et al (2018) Cohenاین مقیاس توسط    :)PSS(  پرسشنامه استرس ادراک شده     

هایی که  شده تدوین شد. نسخه اصلی شامل سواالتی است که میزان احساسات و افکار فرد را در ارتباط با رویدادها و موقعیت

آیتم می باشد و هر آیتم براساس یک مقیاس    14کند. این مقیاس دارای  در طو یک ماه گذشته اتفاق افتاده است، ارزیابی می

،  2ها به ترتیب نمره  ای )هرگز، تقریبا هرگز، برخی اوقات، اغلب و خیلی مواقع( پاسخ داده میشود. این گزینهدرجه   5یکرت  ل

 86/0تا    84/0را میسنجد. کوهن و همکاران ضریب آلفای کرونباخ  برای اعتبار مقیاس را در دو گروه از افراد بین    4و    3،  2،  1

و در نمونه   86/0که توسط قربانی و همکاران صورت گرفت آلفای کرونباخ در جامعه آمریکا    هاییگزارش کردند. در مطالعه

تن از استادان صاحب نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تایید    10محاسبه شد. روایی محتوایی این مقیاس توسط    81/0ایرانی  

در پژوهش     .(Ebadi, Bigdeli & Kianersi, 2018)  گزارش شد  74/0شد. ضریب آلفای کرونباخ آن توسط باستانی و همکاران  

 به دست آمد.  91/0حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ 

  FACES-II   شده  نظر  تجدید  فرم  آزمون  این  : (FACES-III)  خانواده  همبستگی  و   پذیری   انطباق  مقیاس ارزیابی  

  خانواده،   کارکرد  محوری  بعد  دو  سنجش  برای  سوال  20در    Olson, Portner & Lavee (1985)  توسط  پرسشنامه  این.  است

شده    ساخته  خانواده   کارکرد  3پیچیده   حلقوی  الگوی  اساس  بر  مقیاس   این .  است  شده   تدوین  پذیری   انطباق   و   همبستگی  یعنی

تقریباً  )  5تا    ( هرگزتقریباً  )  1پاسخ    ای پاسخ داده میشوند. دامنۀگزینه  5صورت لیکرت  به  تمام عبارات این مقیاساست.  

  سؤاالت   ینمره   جمع  با  خانواده  همبستگی  ینمره  ها،پرسش  تمام  ینمره   جمع   با  است  برابر  مقیاس  نمره کل ت.اس   (همیشه

  ارزیابی   مقیاس  داد  یک پژوهش نشان  نتایج .  آیدمی  دست  به  زوج  سؤاالت  ینمره  جمع  با   خانواده  پذیری انطباق   ینمره  و  فرد

آلفای    خانواده   همبستگی  برای8577/0آلفای    ابزار،  کل  برای  68/0  کرونباخ   آلفای  با   خانواده  همبستگی   و   پذیریانطباق  و 

 همبستگی  برای  بازآزمایی   در  همبستگی   ضرایب.  است  برخوردار  خوبی   نسبتاً  درونی   همسانی  از   پذیریانطباق   برای74/0

) Momeni, Kavoosiپرسشنامه است    خوب  بسیار  ثبات  یدهندهنشان   بوده است و  80/0  پذیری  انطباق   و برای  83/0  خانواده

, 2015)Omid, & Amaniخرده  برای  کرونباخ   آلفای  ضریب  یمحاسبه  طریق  از  پرسشنامه  این  پایایی   حاضر،  پژوهش   . در  

 .آمد  دست به 89/0 و  65، 92/0برابر با  ترتیب و کل مقیاس به پذیریانطباق  و همبستگی  هایمقیاس

توسط    : )CERQ(پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان    فرم کوتاه پرسشنامه  ارزیابی    Garnefski  (1999)این  برای 

.  (Garnefski & Kraaij, 2007) طراحی شد    راهبردهای شناختی افراد در پاسخ به تجارب تهدیدکننده و استرس آور زندگی

.  )Garnefski, Kraaij & Spinhoven(2001 ,باشد ای با نه خرده مقیاس میگویه  18 گزارشی مذکور یک ابزار خودپرسشنامه 

 
1. Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) 

2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire–Short Form 

3. Circumplex Model 
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( نشان  82/0تا    68/0 یگیرد. نتایج آلفای کرونباخ )با دامنه)تقریباً همیشه( قرار می  5)تقریباً هرگز( تا    1  ی نمرات بیندامنه 

ی اعتبار مطلوبی بوده و تحلیل مؤلفه  ی تنظیم شناختی هیجان دارایپرسشنامهی فارسی  خرده مقیاس نسخه  9 داده که

ی تنظیم شناختی هیجان را مورد حمایت قرارداده اصلی پرسشنامه  عاملی   9 درصد واریانس، الگوی  75 اصلی ضمن تبیین

 .)Mashhadi, Mir_Doroghi, & Hasani(2011 ,ها نسبتاً باال بود بین خرده مقیاس است. همچنین، همبستگی

 

 هایافته

گونه که اند. همانشدههای توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائهشاخص   1در جدول  

و   55/32، میانگین عملکرد خانواده  26/26ر با  دهندگان براباز جدول فوق مشخص است میانگین استرس ادارک شده پاسخ

گزارش شده است. همچنین با توجه به مقادیر کجی و کشیدگی   1های تنظیم شناختی هیجان نیز در جدول میانگین مولفه

به بیشتر نیست و این    - 2  و   2باشد؛ زیرا مقدار قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب از  همه متغیرها نرمال می

  .)Kline(2015 , باشدمعنای نرمال بودن متغیرها می

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

در جدول شماره  به استفاده شد.  پیرسون  از ضریب همبستگی  متغیرها  روابط  بررسی  ماتریس همبستگی   2منظور 

اند. با توجه به نتایج این جدول، رابطه همبستگی و انطباق پذیری خانواده با استرس ادراک شده  شده  متغیرهای پژوهش ارائه

های خودسرزشنگری، معنی دار است. در میان راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز، رابطه مولفه  01/0منفی و در سطح   

های پذیرش تمرکز مجدد مثبت،  مثبت و رابطه مولفه نشخوارگری، فاجعه انگاری و دیگر سرزنشگری با استرس ادراک شده  

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و کم اهمیت شماری با استرس ادراک شده منفی می باشد. بغیر از مولفه 

 دار هستند. معنی 01/0دار است، بقیه روابط در سطح معنی 05/0همبستگی که در سطح 

 کشیدگی  چولگی  انحراف معیار میانگین متغیر

 - 59/0 22/0 03/9 26/26 استرس ادارک شده 

 19/0 - 85/0 20/8 04/36 همبستگی خانواده 

 53/1 - 38/0 68/4 59/26 انطباق پذیری خانواده 

 56/0 - 90/0 73/11 63/62 نمره کل عملکرد خانواده 

 33/1 07/1 70/1 93/3 خودسرزنشگری 

 - 73/0 - 30/0 21/2 69/6 پذیرش 

 - 96/0 - 08/0 94/1 76/6 نشخوارگری 

 - 59/0 39/0 04/2 66/5 ترکز مجدد مثبت 

 - 54/0 - 42/0 98/1 27/7 ریزی تمرکز مجدد بر برنامه

 - 17/0 - 76/0 92/1 68/7 ارزیابی مجدد مثبت 

 78/0 - 18/0 12/2 55/6 کم اهمیت شماری 

 - 43/0 77/0 07/2 34/5 فاجعه انگاری 

 14/0 97/0 25/2 47/4 دیگرسرزنش گری 
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 : ضرایب همبستگی پیرسون بین استرس ادراک شده، الگوی همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شرکت کنندگان پژوهش 2جدول  

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

            1 استرس ادارک شده   -1

           1 -25/0** همبستگی خانواده  - 2

          1 63/0** -10/0* انطباق پذیری خانواده  - 3

         1 -02/0 -17/0** 21/0** خودسرزنشگری  -4

        1 07/0 01/0 11/0* -29/0** پذیرش  -5

       1 04/0 42/0** 10/0* 01/0 36/0** نشخوارگری  - 6

      1 30/0** 27/0** -19/0** 04/0 27/0** -50/0** تمرکز مجدد مثبت  - 7

تمرکز مجدد بر   - 8

 ریزی برنامه 
**32/0- **20/0 *10/0 02/0- **21/0 07/0- **43  /0 1     

    1 70/0** 47/0** 02/0 32/0** -03/0 001/0 25/0** -39/0** ارزیابی مجدد مثبت  - 9

   1 43/0** 24/0** 37/0** 12/0** 35/0** -12/0* -03/0 31/0** -38/0** کم اهمیت شماری  - 10

  1 -28/0** 21/0** 13/0** -48/0** 43/0** -29/0** 16/0** 06/0 - 16/0** 41/0** فاجعه انگاری  -11

 1 43/0** -17/0** -23/0** -21/0** -33/0** 18/0** -29/0** -04/0 02/0 -10/0* 45/0** دیگرسرزنش گری  -12

**P<0.01, *P<0.05.  
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استرس ادراک شده بر اساس عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از تحلیل   بینیدر ادامه به منظور  پیش

استفاده شد؛ در این پژوهش ابعاد عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رگرسیون چند گانه به شیوه گام به گام 

ها به عنوان متغیر مالک وارد مدل شدند. قبل از ارائه نتایج بین و نمره استرس ادارک شده آزمودنیبه عنوان متغیرهای پیش

از عامل تورم واریانس  یادآوری شد که  تورم واریانس  برای بررسی پیش  2و تحمل   1باید  استفاده شد. مقادیر  فرض هم خطی 

 از مقادیر  کیچیهآمده  دستحاکی از هم خطی چندمتغیره است. بر اساس نتایج به  1و    0و تحمل، خارج از دامنه    10از    تربزرگ

قرار   1و    0ی این متغیرها در بازه  نبود. همچنین تمامی مقادیر تحمل برا  10از    تربزرگبین  تورم واریانس برای متغیرهای پیش

فرض  فرض فوق رعایت گردیده است. همچنین در پژوهش حاضر از آماره دوربین واتسون به منظور بررسی پیش دارد و پیش

فرض  دهنده عدم رعایت این پیشباشد، نشان  4آمده، کمتر از  دست استقالل خطاها استفاده شد. چنانچه آماره دوربین واتسون به 

  باشد؛ می  4به دست آمد که این مقدار کمتر از    15/0واتسون برابر با    -آمده، مقدار آماره دوربیندستبر اساس نتایج به  است.

های تحلیل باشد. درمجموع نتایج فوق حاکی از برقراری مفروضهبنابراین مفروضه استقالل خطاها برای متغیرهای فوق برقرار می

بنابراین استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه بالمانع بوده و در ادامه نتایج    باشد؛حاضر می  رگرسیون گام به گام برای تحلیل

 گردد. ارائه می 4و جدول  3به این تحلیل در جدول  مربوطه

توان نتیجه گرفت در تبیین استرس ادراک شده از روی عملکرد خانواده و راهبردهای  می  3بر اساس نتایج مندرج در جدول  

کند، یعنی  بینی میاز واریانس متغیر مالک را تبیین و پیش 2R =48/0بین  ناختی هیجان مجموع متغیرهای پیشتنظیم ش

بین  مشاهده شده برای کل متغیرهای پیش Fکنند. میزان درصد نمره استرس ادراک شده را تبیین می 48بین متغیرهای پیش

های عملکرد خانواده، مولفه انطباق پذیری و از بین راهبردهای تنظیم ذکر است از بین مولفه دار است. قابلمعنی  001/0در سطح  

وان های تمرکز مجدد مثبت، دیگر سرزنشگری، کم اهمیت شماری، نشخوارگری و ارزیابی مجدد مثبت تشناختی هیجان مؤلفه 

بینی کنندگی داشتند و وارد مدل شدند. سایر همبستگی عملکرد خانواده و سایر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توان پیش

 بینی کنندگی نداشتند و وارد مدل نشدند.  پیش

 بینی استرس ادارک شده از طریق عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانگام برای پیشبه: نتایج تحلیل رگرسیون گام3جدول 

 ها مدل شاخص گام 
مجموع  

 مجذورات 
df 

میانگین 

 مجذورات 
F p R R2 S. E 

1 
 87/8995 1 87/8995 بینی پیش 

57/147 001/0 50/0 25/0 80/7 
 95/60 430 04/26212 باقیمانده 

2 
 40/6115 2 81/12230 بینی پیش 

17/114 001/0 58/0 34/0 31/7 
 56/53 429 10/22977 باقیمانده 

3 
 41/4497 3 24/13429 بینی پیش 

64/88 001/0 61/0 38/0 12/7 
 73/50 428 67/21715 باقیمانده 

4 
 50/3938 4 01/15754 بینی پیش 

44/86 001/0 66/0 44/0 74/6 
 55/45 427 90/19453 باقیمانده 

5 
 42/3291 5 12/16457 بینی پیش 

77/74 001/0 68/0 46/0 62/6 
 01/44 426 78/18750 باقیمانده 

6 
 84/2852 6 05/17117 بینی پیش 

02/67 001/0 69/0 48/0 53/6 
 56/42 425 86/18090 باقیمانده 

 
1. variance inflation factor (VIF) 

2. tolerance 
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 : تمرکز مجدد مثبت، دیگر سرزنشگری، کم اهمیت شماری، نشخوارگری، انطباق پذیری، ارزیابی مجدد مثبت6  گام

دار است. اثر معنی  001/0منفی و در سطح   (=ß-12/0) ، اثر تمرکز مجدد مثبت بر استرس ادراک شده4با توجه به جدول  

دار است. اثر کم اهمیت شماری بر استرس  معنی  001/0مثبت و در سطح   (=27/0ß) دیگر سرزنشگری بر استرس ادراک شده

مثبت و در  (=32/0ß) دار است. اثر نشخوارگری بر استرس ادراک شدهمعنی 001/0منفی و در سطح  ( =ß-23/0) ادراک شده

دار است و در معنی  001/0سطح  منفی و در   (=ß-14/0) دار است؛ اثر انطباق پذیری بر استرس ادراک شدهمعنی  001/0سطح  

دار است. بر اساس این نتایج  معنی  001/0منفی و در سطح   ( =ß-15/0) نهایت اثر اارزیابی مجدد مثبت بر استرس ادراک شده

 توان دریافت که اثر نشخوارگری برای پیش بینی استرس ادارک شده، بیش از سایر متغیرها می باشد. می

 به گام استرس ادارک شده از طریق عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان : ضرایب رگرسیون گام 4جدول 

 مقدار معناداری  b ß tخطای استاندارد  B بینمتغیر پیش متغیر مالک 

 استرس ادراک شده 

 001/0 -79/2 -12/0 20/0 -56/0 تمرکز مجدد مثبت 

 001/0 39/7 27/0 15/0 11/1 دیگر سرزنشگری 

 001/0 -85/5 -23/0 17/0 -01/1 اهمیت شماری کم  

 001/0 21/8 32/0 18/0 48/1 نشخوارگری 

 001/0 -05/4 -14/0 10/0 -41/0 انطباق پذیری 

 001/0 -60/3 -15/0 19/0 -71/0 ارزیابی مجدد مثبت 

 

 بحث  

این پژوهش به منظور تعیین رابطه الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میزان 

انطباقی خانواده و   الگوهای همبستگی و  اپیدمی کروناویروس انجام گرفت. نتایج نشان داد که  استرس ادارک شده در دوران 

ی در تبیین استرس ادارک شده در دوران اپیدمی کروناویروس داشت. نتایج  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه نقش مهم

انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه معنی الگوهای همبستگی و  داری با میزان استرس  نشان داد که 

های تمرکز مجدد مثبت، دیگر  ولفهپذیری خانواده و مادارک شده در دوران اپیدمی کروناویروس داشتند؛ همچنین مولفه انطباق 

دهندگان بودند.  سرزنشگری، کم اهمیت شماری، نشخوارگری و ارزیابی مجدد مثبت قادر به پیش بینی استرس ادراک شده پاسخ

ای به بررسی رابطه الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی  با بررسی پیشینه پژوهشی تاکنون مطالعه

جان با میزان استرس ادارک شده در دوران اپیدمی کروناویروس انجام نگرفته است؛ با این حال نتایج این پژوهش می تواند  هی

،  Rafati & Yousefi  ،et al (2018) Goodarzi  ،Amiri (2017)  ،Ardalan & Ardalan (2016)  (2019)های  پژوهشهمراستا با نتایج  

et al (2018) Mahmoudpour  ،et al (2019) Nironamnd    وZare & Solgi (2012)  اند عملکرد خانواده و  است که نشان داده

 داری دارد.تنظیم هیجانی بر استرس و سالمت روانی افراد سالم و دارای اختالل رابطه معنی

دراک شده افراد در زمان شیوع کرونا  در تبیین رابطه منفی بین الگوهای همبستگی و انطباقی خانواده با میزان استرس ا

هایی نظیر قرنطینه و حضوری حداکثری در زمان اپیدمی کروناویروس و به علت محدویت  ویروس، باید به این نکته اشاره کرد که

شته هر چه  میان اعضاء آن هماهنگی و تقسیم مسئولیت وجود داشته باشد، الگوهای انضباطی موفقی دااعضای خانواده در خانه،  

خانواده  خانوده بیشتر باشد و    صمیمیت و نزدیکی بین  همبستگیف  همچنین هر چه  ، د و حد و مرز بین افراد رعایت گرددنباش

  ، به صورت موثرتری می توانند با بحران کروناویروس کنار بیایند و توان حل کردن تعارضات به وجود آمده را بخوبی داشته باشد

نهایت   استفاده کنند و در  برای حل مسائل خود  راهبردهای مساله مدار  را تجربه کنند،از  بطور کلی هرچه   استرس کمتری 

سالمت روانی اعضای خانواده بیشتر میشوند و والدین نقش  کارامد تر باشد    ابعاد پیوستگی و انطباق پذیریخانواده در هر کدام از  
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کرمانشاه نشان دادند بین عملکرد خانواده و با  در   Momeni & Alikhani (2013)ر همین راستا دد کرد. نبهتر ایفا خواه خود را

مطالعه نشان میدهد که افسردگی، اضطراب  . این  افسردگی، اضطراب و استرس زنان متأهل رابطه منفی و معنی دار برقرار است

همبستگی نسبت به    انطباق پذیریانطور که مشاهده شد بعد  از عملکرد خانواده باشد. هم  و استرس یکی از اعضا میتواند متاثر

باشد، این بعد از عملکرد خانواده زمانی  میادارک شده  عملکرد خانواده با درجات متفاوت قادر به پیش بینی تغییرات استرس  

آنانمهمتر میشود که خانواده   روانی و جسمانی  باشد که سالمت  زایی  استرس  به  در شرایط  بیماری    به صورت جدی  علت 

کروناویروس مورد خطر قرار گرفته است و توانایی انطباق با این شرایط منجر به کاهش استرس در بین اعضای خانواده میشود؛  

پذیری انطباق  از سبک  توانایی  استفاده  با  در خانواده و  به نحو مقتضی  قادر میسازد که  را  پذیر خانواده  انعطاف  های رفتاری 

برای گفتگو و سازندگی و انجام   الزامانطباق یافته و همین امر فرصت ی کروناویروس افته نظیر وجود بیمارهای تغییر ی موقعیت

 .(Torre et al., 2019)کرد خواهد  کمتری را اعضای خانواده تجربهآورد و در نتیجه استرس  وظیفه در خانواده را بوجود می

با استرس ادارک شده افراد در زمان اپیدمی کرونا ویروس نیز می    در تبیین رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

افرادی که از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان استفاده میکنند از سبک تبیین خوش بینانه   به این نکته اشاره کرد  توان

علت به  را  بیماری  چون  ناگواری  رویداد  و  میکنند  کناستفاده  قابل  و  ناپایدار  بیرونی،  میدهند های  نسبت  ) & Karing  ترل 

, 2019)Beelmannبیماری نمیدانند و به این خاطر مدام در پی    به وجود آمدن و گسترش  . به این صورت که آنها خود را مقصر

بلکه یک نگاه خوش بینانه دارند به این    و.جود داردسرزنش خود نیستند. آنها بیماری را طوری تصور نمیکنند که تا آخر عمر  

ینه ماندن،  های حصل از بیماری نظیر در قرنطپس از پایان یافتن محدودیتو میتوانند    همواره وجود نداردصورت که بیماری،  

و احساس امید و خوشبینی بیشتری را تجربه    بیماری قابل کنترل استاین  به زندگی عادی برگردند. هم چنین از نظر آنها  

ستفاده از راهبردهای ا   همچنین  خواهند کرد و بر این اساس از مشکالت روانشناختی کمتری نظیر استرس برخوردار خواهند شد.

مکن است با کاستن از هیجانات منفی و در نتیجه بهبود عملکرد شناختی و هیجانی، موجبات  مثبت تنظیم شناختی هیجان، م

  آوری منجر به کاهش استرس و اضطراب میشود که این تاب رویارویی فرد برای حل مشکل و افزایش تاب آوری او را فراهم آورد

, 2019)Chervonsky & Hunt(  .  شناختی هیجان را به عنوان یک عامل مهم در جهت  بنابراین میتوان راهبردهای مثبت تنظیم

)Fredrickson ;2016 ,  در نظر گرفت. در این راستا برخی تحقیقاتدر زمان اپیدمی کرونا ویروس  روانشناختی    مشالتکاهش  

, 2006)Shiota    ا استرس،  در مواجهه بمثبت  نشان داده است که استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان همچون ارزیابی مجدد

 & McCarthy, Lambert  بر کاستن از هیجانات منفی، میتواند باعث افزایش هیجانات مثبت شود.عالوه  در بسیاری از مواقع  

Moller (2006)    که از احساسات مثبت به طور هوشمندانه برای    آورنددر مقابل استرس تابنیز بیان کردند که افراد به این دلیل

برخی پژوهشگران، تنظیم هیجان را به عنوان یک واسطه در زمینه    همچنین  ای برتر استفاده میکنند. هدستیابی به نتایج مقابل

دارد که استفاده از راهبردهای متفاوت تنظیم    اعتقادTroy (2012 (.  (Silk et al., 2019)   اندسازگاری با استرس پیشنهاد کرده

های فیزیولوژیک غیرانطباقی یا اختال  هایی مانند پاسخهیجان، مزایای متفاوتی مانند، کاهش تجربه هیجانات ناخواسته و هزینه 

تجربه هیجانات  در عملکرد اجتماعی را به دنبال دارد. استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان منجر به کاهش در  

در  د. کننمنفی میشود و کسانی که از این راهبردها استفاده میکنند، هیچ بهای فیزیولوژیکی، احساسی و اجتماعی پرداخت نمی

جهت ارائه تبیین دیگر میتوان به مطالعات گراس و تامپسون در اینباره اشاره کرد: استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی 

های شناختی،  واکنش  های ذهنی افراد را در مواجهه با حوادث استرس زا تعدیل میکند و بهها و واکنشرزیابیهیجان، تأثیر ا

قرار داشتن در زمان اپیدمی بیماری  از آن جایی که  .  (Gross, 2015)  انگیزشی و رفتاری مناسب در چنین شرایطی منجر میشود  

، استفاده آنها از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی  برای بیشتر افراد استتجربه منفی و استرس زا در زندگی    کرونا ویروس یک

ای که داشتن دید مثبت آنها داشته باشد. به گونه  و به تبع آن کاهش استرس  آوریهیجان، میتواند تأثیر مثبتی در فرآیند تاب
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اهد داشت و منجر به کاهش استرس مثبت، هیجانات و عواطف مثبت را همراه خوها و خودگویی های  به شرایط به همراه ارزیابی

 در این افراد خواهد شد. 

در مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که همبستگی و انطباق پذیری خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  

رده کرونا ویروس در جمعیت ایرانی دارد. با توجه به اثرات ارتباط مهمی در سازگاری با استرس ادراک شده در زمان اپیدمی گست

نامطلوب استرس در زمان اپیدمی کروناویروس، اهمیت کارکرد صحیح خانواده و راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان 

تواند تلویحات آموزشی می تواند از عوامل موثر در جهت کاهش استرس ناشی از کروناویروس باشد؛ بنابراین نتایج این پژوهش می

و کاربردی فراوانی داشته باشد. علی رغم نتایج کاربردی که از این پژوهش قابل استنباط است، پژوهش حاضر همچون سایر 

بوده است،  ها دارای محدودیتپژوهش نیز  پژوهشهایی  به واسطه شرایط قرنطینه و عدم  یهاهمانند تمامی  این دوران  ی که 

دهی، انجام میشوند؛ ممکن است همراه با  ها به شکل آنالین و با استفاده از ابزارهای خود گزارشمودنیدسترسی حضوری به آز

ها و همچنین  با توجه به این محدودیت.  ها و قضاوت غلط در پاسخ دادن باشندهایی نظیر احتمال درک نادرست گویهمحدودیت

های حضوری ممکن هایی با حجم نمونه بیشتر و به روشاست بررسی  به علت اینکه این بیماری در سرتاسر کشور گسترش یافته

عالوه بر این پیشنهاد میشود متخصصان روانشناسی و درمانگران این حوزه،   است اطالعات جامع تری را در اختیار قرار دهد.

ا پیامدهای ناشی  برای کاهش  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  به عملکرد خانواده و  بیشتری  بیماری کروناویروس توجه  ز 

 داشته باشند.

 

 سپاسگزاری

پژوهشگران    . گردید  انجام   uoz-GR_7943  شماره  پژوهانه  با   زابل  دانشگاه   پژوهشی   معاونت  مالی  حمایت  با    مطالعه  این

دانند که از دانشگاه زابل به دلیل حمایت مالی و همچنین تمامی شرکت کنندگان جهت مشارکت در پژوهش  بر خود الزم می

 تشکر و قدردانی نمایند. 
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