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چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي نقش سبکهای حل مسئله و سرمايه روانشناختي در استرس
ادراک شده حاصل از ويروس كرونا در زنان خانواده بود .روش :روش پژوهش توصيفي از نوع
همبستگي بود و از جامعه آماری زنان شاغل شهر بندرعباس ،تعداد  155زن به عنوان نمونه به روش
نمونهگيری در دسترس در پژوهش شركت كردند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه سبکهای
حل مسئله كسيدی و النگ ( ،)1996سرمايه روانشناختي لوتانز و آويلو ( )2007و استرس ادراک
شده كوهن ،كمارک و مرملسين ( )1983استفاده شد .برای تحليل دادهها از روش آماری ضريب
یافتهها :بين سبکهای حل مسئله

همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گامبهگام استفاده شد.
درماندگي ،اجتناب و گرايش با استرس ادراک شده همبستگي مثبت و بين سبکهای حل مسئله
مهار گری  ،خالقيت و اعتماد با استرس ادراک شده همبستگي منفي معناداری برقرار بود ()p=0/01؛
همچنين بين خرده مقياسهای خودكارآمدی و تابآوری با استرس ادراک شده ( )p=0/01و نمره
كل سرمايه روانشناختي و خرده مقياس اميدواری و خوشبيني با استرس ادراک شده ()p=0/05
همبستگي معناداری برقرار است .ضرايب رگرسيون گامبهگام نشان داد كه سبک مهار گری با ضريب
بتای ( ،)β=0/27سبک خالقيت با ضريب بتای ( ،)β=0/24سرمايه روانشناختي خودكارآمدی با
ضريب بتای ( ،)β=0/20سرمايه روانشناختي تابآوری با ضريب بتای ( )β=0/19و سرمايه
روانشناختي خوشبيني با ضريب بتای ( )β=0/17توانست استرس ادراک شده حاصل از كرونا
نتیجهگیری :بر اساس يافتههای به دست آمده از پژوهش ،به نظر

ويروس را در زنان پيشبيني كند.
ميرسد استفاده از راهبردهای تنظيم هيجان و داشتن احساس معنا در زندگي ميتواند از ميزان
شدت بار رواني در شرايط استرسزا بکاهد.

کلیدواژهها :استرس ادراک شده ،بار رواني ،سبکهای حل مسئله ،سرمايه روانشناختي ،كرونا

ويروس
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مقدمه 
1

در ماه دسامبر  2019نوع جديدی از بيماری كرونا ويروس در شهر ووهان چين شناسايي شد و به سرعت
در تمام چين گسترش و بسياری از مناطق از جمله آفريقا ،قاره آمريکا ،مديترانه شرقي ،اروپا ،آسيای
جنوب شرقي و اقيانوس آرام عربي را آلوده ساخته است .كرونا ويروس خانواده بزرگي از ويروسها هستند
كه ممکن است باعث عفونتهای تنفسي از سرماخوردگي گرفته تا بيماریهای شديدتر مانند مرس 2و
سارس 3شوند (سا .)2020 ،4در ژانويه سال  2020سازمان بهداشت جهاني اظهار داشت كه خطر باالی
انتشار كوويد  19به ساير كشورهای جهان وجود دار (فيشهوف)2020 ،؛ زيرا انتقال اين ويروس انسان به
انسان است و متوسط دوره نهفتگي  5روز و  2ساعت تخمين زده ميشود كه به مسافران هوايي اجازه
ميدهد تا اين بيماری را در سطح جهان گسترش دهند ،شواهد نشان ميدهد كه انتقال ويروس ميتواند
در طول دوره رخ دهد ،چرا كه در دوره نهفتگي بيماران بدون عالمت هستند (سازمان بهداشت جهاني،
 .)2020سرانجام سازمان بهداشت جهاني در مارس ( )2020ارزيابي كرد كه كوويد  19را ميتوان به عنوان
بيماری همهگير توصيف كرد؛ بيماری همهگير كوويد 19 -ناشي از كرونا ويروس نوين 2019 -در سراسر
جهان ،در حال گسترش است و اكثر كشورها از جمله ايران را مبتال و درگير كرده است (علي پور ،قدمي،
علي پور و عبداله زاده .)1399 ،اين شکل از همهگيری يک بيماری ،در واقع يک رخداد بزرگ اجتماعي
است كه نه تنها در سطح يک منطقه كه در سطح كشور و حتي كل دنيا مطرح گشته است (عزيزی و
بشرپور .)1399 ،حال الزم است آثار رواني آن بر جامعه نيز مورد توجه قرار گيرد كه بر اساس مطالعۀ
تونگ ،تانگ ،لي ،لي ،وانگ و يا )2020( 5تصريح شد افسردگي ،اضطراب ،بيخوابي و پريشاني مسائل
رواني درگير در بيماری كوويد  19هستند.
اجرای سياستهای بهداشتي و قرنطينه عليرغم پيامدهای مثبت ،موجب بروز اثرات منفي روانشناختي در
سطح جامعه شده است .ترس از بيماری ،ترس از مرگ ،انتشار اخبار غلط و شايعات ،تداخل در فعاليتهای
روزمره ،مقررات منع يا محدوديت سفر و عبور و مرور ،كاهش روابط اجتماعي (همکاران ،دوستان،
خانواده) ،بروز مشکالت شغلي و مالي و دهها پيامد ديگر اين شرايط ،سالمت روان افراد جامعه را تهديد
مينمايد .پيامهايي كه افراد درباره آمار روزافزون مبتاليان به كرونا ميشوند از طريق تهديد امنيت و
آرامش افراد باعث افزايش نگراني سالمتي در آنان ميشود (روی ،تريپاتي ،كار ،شارما ،ورما ،كاوشال،6
 .)2020بي شک يکي از مهمترين اين عوامل ،اضطراب مربوط به بيماری كرونا است .پژوهشها نشان
ميدهند كه بروز بيماریهايي مانند بيماریهای تنفس به علت مشکالت جدی جسماني و كاهش كيفيت
زندگي بيماران باعث بروز اضطراب ناشي از بيماری خواهند شد (وو و مک كوگان2020 ،7؛ والرومورنو،
1. Corona Virus
2. MERS
3. SARS
4. World Health Organization
5. Tong, Tang, Li, Li,Wang & Yi
6. Roy, Tripathy, Kar, Sharma, Verma & Kaushal
7. Wu, Z., McGoogan
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الكومبا ترژو و كاسانا گران .)2020 ،1بيشتر تحقيقات بر اضطراب ،بيماران تمركز دارند ،اما واقعيت آن
است كه در زمان همهگيری يک بيماری مانند كرونا ،ترس از بيماری و ترس از مرگ ،در كنار آشفتگي
فعاليتهای روزمره ،موجب ميشود تا افراد سالم نيز با اضطراب بيماری درگير شوند (رابين و ويسلي،2

 .)2020بيشتر مطالعات انجام شده درباره شيوع بيمارهای واگير و اجرای قرنطينه ،اثرات رواني منفي
از جمله عالئم استرس پس از سانحه ،سردرگمي و عصبانيت را گزارش كرده است .فشارزاها شامل
مدت زمان طوالني قرنطينه ،ترس از عفونت ،نااميدی ،كسالت ،منابع و اطالعات ناكافي ،ضرر مالي و
شرم بودند (بروكس 3و همکاران .)2020 ،ويروس كوويدـ  19ميتواند برای چهار گروه از افراد عواقب
جدی سالمت رواني ـ اجتماعي داشته باشد .يک :افرادی كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با افراد
مبتال به ويروس در ارتباط بودند .دو :افرادی كه از نظر زيستي يا رواني آسيبپذيرتر هستند (شامل
افرادی كه مبتال به بيماری رواني يا زمينهای هستند) .سه :متخصصان سالمت (كه به ميزان بيشتری
در معرض بيماران مبتال قرار دارند) .چهار :افرادی كه اخبار مربوط به اين ويروس را از طريق شبکهها
و رسانهها جمعي دنبال ميكنند (فيوريلو وگورود .)2020 ،بنا بر مطالعات اخير ،به نظر ميرسد فشار
رواني و تجربه عالئم شديد استرس حاصل از شيوع بيماریهای واگير جهاني در برخي از خانوادهها،
يک امر قابل پيشبيني و قطعي باشد .در زمان فاصله گداری اجتماعي ،فعاليتهای خانوادهها با
كودكان و نوجوانان نيازمند تالش بيشتر از سوی والدين و سرپرستان است كه نياز به وقف دادن خود
با دوركاری ،كارهای خانه و مراقبت از كودكان است (ماركس و همکاران .)2020 ،اين مسئله با توجه
به اينکه زنان مسئوليت مراقبت های بهداشتي را در خانواده بر عهده دارند حائز اهميت است (همارد،
مونرو ،اتکينسون و باللوک .)1999 ،شدت استرسهای اجتماعي ـ اقتصادی تجربه شده در زنان
ميتواند متأثر از عوامل سن ،تعداد فرزندان ،سطح پايين حمايت اجتماعي و نابرابری مسئوليت در
خانه باشد (اسپرليچ و گيير .)2015 ،ضمن اينکه ،تعطيلي در سراسر جهان منجر به افزايش موارد
خشونت در بعضي از خانواده شده است .به طوری كه در آن زنان و كودكاني كه با خشونت زندگي
ميكنند ،هيچ گريزی از آزاردهندگان خود ندارند (گراهام ـ هاريزون.)2020 ،
مفهوم استرس ادراکشده 4در آخرين تغييرات مربوط به نظريه الزاروس ،در يک مدل رابطهای قرار
گرفته است .به اين معنا كه استرس تنها ناشي از يک تحريک بيروني و سلسلهای از پاسخهای بدني،
رفتاری و يا شناختي نيست؛ بلکه استرس يک تعامل بين افراد و محيط آنهاست .در اين الگوی
تبادلي ،مطالبه و تقاضاها از منابع موجود برای مقابله با محرکهای تنشزا فراترند (الزاروس.)1993 ،
مفهوم ارزيابي 5به عنوان يکي از طرفهای اصلي در مدل رابطه ای استرس بر پايه اين ايده است كه

1. Valero-Moreno, Lacomba-Trejo & Casaña-Granell
2. Rubin & Wessely
3. Brooks
4. perceived stress
5. Assessment
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فرآيندهای هيجاني همانند استرس وابسته به انتظارات و ديدگاههای افراد در مورد اهميت يک موضوع
و پيامد آن است .اين مفهوم مطرح شده درباره ارزيابي ،يک استدالل مناسب برای تفاوتهای فردی در
زمينه كيفيت ،شدت و طول مدت هيجانهای تجربه شده در محيطهای كامالً يکسان است .به طور
كلي فرض بر اين است كه مواردی از عوامل شخصي و موقعيتي تعيينكننده چگونگي ارزيابيهاست .از
جمله مهمترين عوامل مؤثر بر جنبههای شخصي؛ تمايالت انگيزشي ،اهداف ،ارزشها و انتظارات
فراگير است و پارامترهای موقعيتي مربوطه؛ قابل پيشبيني بودن ،كنترلپذيری و آگاه بودن از تهديد
رويدادی بالقوه پراسترس هستند (كروهن .)2002 ،عوامل بسياری از جمله سبکهای حل مسئله 1با
اضطراب مرتبط هستند و ممکن است كه اين عوامل با اضطراب كرونا نيز رابطه داشته باشند (اشتراوس،
كيويتي ،هوپرت .)2019 ،پژوهشها نشان ميدهند كه سبکهای حل مسئله هيجان مدار و پاسخهای
هيجاني نامناسب در مواجهه با بيماری كرونا ويروس از جمله احساس غمگيني و پريشاني و راهبردهای
غير سازندهی حل مسئله موجب پريشانيهای كوتاه مدت عاطفي در بين زنان شاغل ميشود (سياح،
اولي پور ،اردمه ،شهيدی ،يعقوبي عسگرآباد .)1393 ،سبکهای حل مسئله افراد اشاره به سبکهای
ترجيحي آنان هنگام برنامهريزی كردن ،ايده پردازی ،آمادگي آنان برای عمل به هنگام مواجهه با مشکالت
و شرايط آسيبزا و همچنين مديريت تغيير اشاره دارد (كسيدی .)2002 ،حل مسئله ظرفيت شناختي
مرتبه باالتری است و پيامدهايي برای عملکرد روزمره دارد (كاليا ،فوستينگ و كودی .)2019 ،ميتيس و
كاپاچ ( )2018در تحقيقات خود گزارش دادند كه بين راهبردهای حل مسئله و مديريت اضطراب ارتباط
وجود دارد .همچنين عزيزی و بشرپور ( )1399نتيجه گرفتند كه بين سبکهای تنظيم هيجان و
سبکهای مقابله با استرس با اضطراب كرونا ويروس رابطه وجود دارد .سبکهای حل مسئله به سبکهای
حل مسئله سازنده 2و سبکهای حل مسئله غير سازنده 3تقسيم ميشوند .سبکهای حل مسئله سازنده
شامل -1:اعتماد در حل مسئله (بيانگر اعتقاد در توانايي فرد برای حل مشکالت) -2،سبک مسئله خالقانه
(نشان دهنده برنامه ريزی و در نظرگرفتن راهحلهای متنوع برحسب موقعيت مسئلهزا) و  -3سبک
گرايش يا تقرب (نشان دهنده نگرش مثبت به مشکالت و تمايل به مقابله رودررو با آنها) است و
سبکهای حل مسئله غير سازنده سبک اجتناب (نشان دهنده تمايل به رد شدن از كنار مشکالت بهجای
مقابله با آنها)-2 ،درماندگي در حل مسئله يا جهتيابي (بيانگر بيياوری فرد در موقعيتهای
مسئلهزاست) و  -3مهار گری حل مسئله يا كنترل در حل مسئله (بعد كنترل بيروني -دروني را در
موقعيتهای مسئلهزا منعکس ميكند) را شامل ميشود؛ بنابراين سبکهای درماندگي ،مهار گری و
اجتناب ،زيرمقياسهای حل مسئله غير سازنده و سبکهای گرايش ،خالقيت و اعتماد زير مقياسهای حل
مسئله سازنده ميباشند (شاطری ،اشکاني و مدرس غروی.)1388،

1. problem-solving style
2. constructive problem solving styles
3. non-constructive problem solving styles
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يکي از اين سازهها ،سرمايه روانشناختي است (الرسون ،1نورمن ،2هاگس ،3اوی .)2013 ،4سرمايه
روانشناختي يک حالت توسعهای مثبت روانشناختي با مشخصههای متعهد شدن و انجام تالش الزم
برای موفقيت در كارها و وظايف چالشبرانگيز (اعتمادبهنفس/خودكارآمدی ،)5داشتن استناد مثبت درباره
موفقيتهای حال و آينده (خوشبيني ،)6پايداری در راه هدف و در صورت لزوم تغيير مسير رسيدن به
هدف برای دستيابي به موفقيت (اميدواری )7و پايداری هنگام مواجه با سختيها و مشکالت برای
دستيابي به موفقيت (تابآوری )8است (لوتانز ،يوسف ،آووليو؛ ترجمه رضايي منش ،تقي زاده و كاهه،
 .)1391لوتانز و همکارانش در توسعه چارچوب رفتار سازماني مثبت در سازمانها ،سرمايه روانشناختي
مثبت را به عنوان يک عامل تركيبي و منبع مزيت رقابتي سازمانها مطرح كردهاند .لوتانز ،9آوی،10
آوليو 11و پترسون )2010( 12معتقدند كه با آموزش سرمايه روانشناختي ميتوان به مقابله با استرس
پرداخت .سرمايه روانشناختي مثبت ،خود از چهار متغير روانشناختي تشکيل شده كه عبارتند از:
اميدواری ،خودكارآمدی ،خوشبيني و تابآوری .خوشبيني يک سبک تفکر و نوعي نگرش به جهان
هستي و اجتماعي است كه افراد بر اساس آن وقايع را خوب و مثبت تفسير ميكنند .اين سبک تفکر در
مقابل بدبيني است و بهصورت فطری و ذاتي در انسانها نهاده نشده ،بلکه اكتسابي و آموختني است.
بدبيني به افسردگي ،موفقيت پايين و بروز بيماریهای جسمي-روحي منجر ميشود .در مقابل،
خوشبيني موجب شادماني ،موفقيت باال و سالمت جسمي و روحي ميشود .خوشبيني عوامل استرسزا
را خنثي ميكند .افراد خوشبين به وقايع استرس زای ناگوار به عنوان عوامل موقتي و محدود مينگرند و
اميدوارند كه شرايط سخت و مصيبتبار بهسرعت سپری شود و كاميابيهای زندگي جای آنها را بگيرد.
افراد خوشبين قادرند تفکرات بدبينانه را از خود دور سازند (رضايي آهوانلو و همکاران.)1397 ،
به دليل جديد بودن بيماری كرونا پژوهشهای بسيار اندكي درباره اضطراب كرونا انجام شده و به جز يک
پژوهش ،هيچ پژوهشي درباره رابطه سبکهای حل مسئله با اضطراب كرونا يافت نشد لذا با توجه به
پيامدهای نامطلوب اضطراب كرونا ويروس و نقش مخرب آن در سالمت روان زنان شاغل و همچنين
تأثيرات گسترده آن بر روند زندگي فردی ،اجتماعي و شغلي آنها و نظر به اينکه اين اختالل ميتواند
زندگي شخصي و خانوادگي زنان شاغل را با آسيب جدی مواجه سازد ،ضروری است كه اقدامات علمي و
كاربردی مقتضي برای بهبود مؤلفههای روانشناختي ،هيجاني و شغلي اين افراد و كاهش اضطراب كرونا
1. Larson
2. Norman
3. Hughes
4. Avey
5. Self steem/self-efficacy
6. optimism
7. hope
8. resiliency
9. Luthans
10. Avey
11. Avolio
12. Peterson
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ويروس صورت گيرد .لذا با استناد به يافتهها و ادبيات پژوهش و اهميت بررسي علمي بيشتر ،اين پژوهش
با هدف تعيين نقش سبکهای حل مسئله و سرمايه روانشناختي با استرس ادراک شده ويروس كرونا در
زنان خانواده برای آزمون سؤالهای زير اجرا شد.
 .1آيا بين سبکهای حل مسئله و سرمايه روانشناختي با استرس ادراک شده ويروس كرونا در زنان
خانواده رابطه وجود دارد؟
 .2آيا سبکهای حل مسئله و سرمايه روانشناختي ميتواند استرس ادراک شده حاصل از ويروس كرونا در
زنان خانواده را پيشبيني كند؟
روش 

طرح آماری پژوهش ،از نوع توصيفي ـ همبستگي بود .جامعه آماری پژوهش زنان ساكن شهر
بندرعباس بودند .در اين پژوهش طبق توصيه كالين )2011( 1مجموع گويههای هر  3ابزار پژوهش حاضر
كه  62گويه شد در عدد  2.5ضرب شد كه حجم نمونه  155زن خانواده برآورد شد كه با رعايت
معيارهای ورود و خروج از پژوهش به روش نمونهگيری دسترس انتخاب شدند .به اين ترتيب
پرسشنامه ها ،در طول مدت يک ماه در بازه زماني ارديبهشت تا خرداد به شکل آنالين از طريق
پيامرسانهای اجتماعي (واتساپ ،تلگرام و بله) در اختيار شركتكنندگان قرار گرفت .در اين پژوهش
معيار ورود به پژوهش عبارت بود از رضايت آگاهانه جهت شركت در پژوهش و داشتن حداقل  20و
حداكثر  45سال سن ،متأهل ،حداقل سطح سواد سوم راهنمائي و معيارهای خروج از پژوهش نيز عبارت
بود از مصرف دارو و مخدوش بودن يا ناقص تکميل شدن پرسشنامه بود.
ابزارپژوهش 
 .1پرسشنامه سبکهای حل مسئله کسیدی و النگ ( .)1996پرسشنامه سبکهای حل
مسئله كسيدی و النگ ( )1996دارای  24پرسش است كه شش عامل را ميسنجد و هر كدام از عوامل
دربرگيرنده چهار سؤال ميباشند .اين عوامل شامل درماندگي در حل مسئله (سؤاالت  )1-4يا جهتيابي،
مهار گری حل مسئله يا كنترل (سؤاالت  )5-8در حل مسئله ،سبک مسئله خالقانه (سؤاالت ،)9-12
اعتماد در حل مسئله (سؤاالت  ،)13-16سبک اجتناب (سؤاالت  )17-20و سبک گرايش (سؤاالت -24
 )21يا تقرب و روی آورد است .پرسشهای اين مقياس با گزينههای «بلي»« ،خير» و «نميدانم» پاسخ
داده ميشوند؛ بنابراين هر يک از عوامل با داشتن  4سؤال ،نمرهای برابر با حداقل صفر و حداكثر  4خواهند
داشت .هر عاملي كه باالترين نمره را داشته باشد ،نشان مي دهد فرد به هنگام مواجهه با مشکالت از آن
شيوه استفاده ميكند .در اين حالت حداكثر نمره حل مسئله  24و حداقل نمره صفر و نمره متوسط 12
خواهد بود؛ بنابراين سبکهای درماندگي ،مهار گری و اجتناب ،زيرمقياسهای حل مسئله غير سازنده و
سبکهای گرايش ،خالقيت و اعتماد زيرمقياسهای حل مسئله سازنده هستند (شاطری ،اشکاني و مدرس
1. Kline
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غروی .)1388،كسيدی و النگ ( )2005آلفای كرونباخ اين پرسشنامه را در يک مطالعه برای سبکهای
درماندگي ،مهار گری ،خالقيت ،اعتماد ،اجتناب و گرايش را به ترتيب ،0/52 ،0/71 ،0/57 ،0/66 ،0/66
 0/65و در مطالعها ی ديگر ضرايب آلفای كرونباخ اين پرسشنامه را ترتيب برای ابعاد ياد شده ،0/60 ،0/86
 0/53 ،0/51 ،0/66 ،0/66به دست آوردند .در پژوهش محمدی ( )1387نيز ضرايب آلفای كرونباخ
مؤلفهها باالی  0/81بودند به جز سبک گرايش .افزون بر اين محمدی و صاحبي ( )1380پايايي دروني اين
آزمون را با بهرهگيری از ضريب آلفای كرونباخ برابر با  0/60گزارش نمودند .
روانشناختی.اين پرسشنامه توسط لوتانز و آويلو 1در سال ( )2007در قالب 24
.2پرسشنامهسرمایه 
گويه برای ارزيابي سرمايه روانشناختي تدوين و بهكار گرفته شد .اين پرسشنامه شامل  4خرده مقياس
خودكارآمدی (سؤاالت  1تا )6؛ اميدواری (سؤاالت  7تا )12؛ تابآوری (سؤاالت  13تا  )18و خوشبيني
(سؤاالت  19تا  )24است كه پاسخهای آن بر اساس مقياس  5درجهای ليکرت از كامالً موافقم تا كامالً
مخالفم تنظيم و از صفر تا  5نمرهگذاری ميشود (كامالً موافقم :نمره 5؛ كامالً مخالفم :نمره ( )1بهادری-
خسروشاهي و همکاران .)1391 ،يوسف و لوتانز )2007( 2نسبت كایدو اين آزمون را برابر با  24/6و
آمارههای  CFIو  RMSEAدر اين پرسشنامه به ترتيب  0/97و  0/08گزارش كردند .بهادریخسروشاهي
و همکاران ( ) 1391نيز اعتبار پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاكرونباخ برای مقياس كلي اين پرسشنامه
 0/85و روايي محتوايي و صوری آن را نيز قابل قبول گزارش كردند.
.3پرسشنامهاسترسادراکشده .پرسشنامه استرس ادراکشده در سال  1983توسط كوهن ،كمارک
و مرملسين 3ساخته شده است .اين مقياس ،تعداد  14گويه دارد .بر اساس طيف پنج درجهای ليکرت با
نمره گذاری صفر تا چهار (هيچ ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد) پاسخ داده ميشود .آزمون استرس
ادراکشده شامل دو خرده مقياس هفت سؤالي است .يک :خرده مقياس ادراک منفي از استرس .دو :خرده
مقياس ادراک مثبت از استرس .ضرايب پايايي همساني دروني مقياس از طريق ضريب آلفای كرونباخ در
دامنهای از  0/84تا  0/86به دست آمده است (كوهن ،كمارک و مرملسين .)1983 ،ضريب آلفای كرونباخ
در نمونههای ايراني اين پرسشنامه  0/80ارزيابي گرديد (حکيم جوادی ،مظاهری ،لواساني و بابا ربيع،4
 .) 1386در پژوهش حاضر نيز ،ضريب آلفای كرونباخ برای دو خرده مقياس استرس ادراک شده مثبت و
منفي از  0/66تا  0/71به دست آمده است .
شیوهاجرا :بهمنظور تکميل پرسشنامهها ،ابتدا برای كسب مجوز اقدامات الزم انجام شد .در پژوهش
حاضر با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای تکمرحلهای تعداد  270نفر از زنان شاغل انتخاب شدند .به
اين صورت كه ابتدا از بين ادارات و سازمانهای دولتي شهر بندرعباس بهصورت تصادفي  6سازمان (ادارات
آموزش و پرورش (اداره كل و شهرستان) ،فني و حرفهای ،بهزيستي ،كميته امداد امام خميني (ره)،
شهرداری و اداره آبفای) انتخاب شدند .در مرحله بعد كليه زنان شاغل در مؤسسات و سازمانهای فوق به
1. Luthans & Avolio
2. Youssef & Luthans
3 . Cohen, Kamarck & Mermelstein
4. Hakim Javadi, Mazaheri, Lavasani & Babarabi,
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عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند .بعد از انتخاب نمونه پژوهش و قبل از توزيع پرسشنامهها ،توضيحاتي
مقدماتي در مورد هدف پژوهش به زنان شاغل ارائه شد و اين نکته بيان شد كه اطالعات مندرج در
ابزارهای پژوهش كامالً محفوظ است و تکميل پرسشنامهها بدون ذكر نام و نشاني است و در هر زمان از
پژوهش ميتوانند از همکاری خود انصراف دهند .سپس پژوهشگر با هماهنگيهای الزم در زماني از قبل
تعيين شده در اين مکانها حضور يافت و به صورت همزمان و در يک نشست به كاركنان به صورت فردی
پرسشنامهها را ارائه نمود و پس از پاسخگويي نمونهها ،پرسشنامهها جمعآوری شد .برای تجزيهوتحليل
دادههای مربوط به آمار توصيفي متغيرهای پژوهش ،از جمله شاخص مركزی ،پراكندگي و همچنين آزمون
ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گامبهگام از نرم افزار  spss-24استفاده شد.
یافتهها

در ابتدا ويژگيهای جمعيت شناختي آزمودنيها مربوط به سن و تحصيالت مورد ارزيابي قرار گرفت.
شركتكنندگان در پژوهش توصيفي حاضر ،متشکل از  155آزمودني  20تا  45ساله با ميانگين و (انحراف
معيار)  )5/17( 33/28بودند .از ميان شركتكنندگان در پژوهش  20نفر ( 13درصد) زير ديپلم 68 ،نفر
( 44درصد) از مقطع ديپلم 44 ،نفر ( 28درصد) از مقطع كارداني و  23نفر ( 15درصد) از مقطع
كارشناسي بودند.

روانشناختیواسترسادراکشده 
هایتوصیفیسبکهایحلمسئله،سرمایه 


.یافته
جدول1
شاخص آماری

ميانگين

انحراف
استاندارد

سبک درماندگي
سبک مهار گری
سبک خالقيت
سبک اعتماد
سبک اجتناب
سبک گرايش

5/68
5/90
5/50
5/45
5/64
5/58

1/44
1/45
1/53
1/55
1/49
1/48

-0/29
-0/28
-0/20
0/02
-0/68
-0/32

نمره كل سرمايه روانشناختي
خرده مقياس خودكارآمدی
خرده مقياس اميدواری
خرده مقياس تابآوری
خرده مقياس خوشبيني

77/37
18/67
25/42
16/60
16/67

15/81
3/85
5/11
4/75
4/19

-0/24
0/65
0/39
-0/02
-0/20

-0/68
0/28
-0/45
-1/07
-0/52

استرس ادراک شده

48/62

11/08

1/89

-1/28

مقياس

كشيدگي

تـــــورم دوربـين
واريانس واتسون

چولگي

ضريب
تحمل

-0/47
-0/90
-0/30
-0/76
0/15
-0/35

0/63
0/72
0/77
0/54
0/56
0/62

1/58
1/38
1/29
1/85
1/76
1/59

0/58
0/44
0/30
0/27
0/34

1/74
1/26
1/25
1/63
1/93

1/54

-

-

-

1/64

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه از بين ابعاد سبکهای حل مسئله ،كمترين نمره مربـوط بـه سـبک حـل
مسئله اعتماد با ميانگين و انحراف استاندارد  )1/55( 5/45و بيشترين نمره مربوط به سـبک حـل مسـئله
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مهار گری با ميانگين و انحراف استاندارد  )1/45( 5/90است .همچنين ميانگين و انحراف اسـتاندارد نمـره
كل سرمايه روانشناختي  )15/81( 77/37است و از بين خرده مقياسهای آن كمترين ميانگين مربوط به
خرده مقياس تابآوری با ميانگين و انحراف استاندارد  )4/75( 16/60و بيشترين ميانگين مربوط به خـرده
مقياس اميدواری با ميانگين و انحراف استاندارد  )5/11( 25/42است و ميانگين و انحراف اسـتاندارد نمـره
استرس ادراک شده  )16/05( 48/62است و از بين ابعاد آن كمتـرين ميـانگين مربـوط بـه بعـد اضـطراب
تعامالت اجتماعي با ميانگين و انحراف استاندارد  )11/08( 36/52گزارش شده است .همچنين جدول فوق
نشان ميدهد كه چولگي و كشيدگي بين  ±2قرار دارنـد؛ بنـابراين توزيـع دادههـای متغيرهـای پـژوهش
طبيعي است .مقدار دوربين واتسون در فاصله مجاز  1/5تـا  2/5قـرار دارد؛ بنـابراين مفروضـه عـدم وجـود
همبستگي بين خطاها تائيد ميشود و ميتوان از رگرسيون اسـتفاده كـرد .مقـادير ضـريب تحمـل و تـورم
واريانس نيز نشان داد از نبود همپوشي بين متغيرهای پيشبين دارد.
روانشناختیبااسترسادراکشده 
یسبکهایحلمسئلهوسرمایه 

جدول.2ضریبهمبستگ
استرسادراکشده

متغیر
ضريب همبستگي
سبک درماندگي
سبک مهار گری
سبک خالقيت
سبک اعتماد
سبک اجتناب
سبک گرايش
نمره كل سرمايه روانشناختي
خرده مقياس خودكارآمدی
خرده مقياس اميدواری
خرده مقياس تابآوری
خرده مقياس خوشبيني

**0/48
**-0/38
**-0/47
**-0/26
**0/27
**0/25
*-0/19
**-0/21
*-0/19
**-0/21
*-0/20

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/017
0/010
0/016
0/010
0/016

نتايج جدول  2نشان ميدهد كه بين سبکهای حل مسئله درماندگي ،اجتناب و گرايش با استرس ادراک
شده همبستگي مثبت و بين سبکهای حل مسئله مهار گری ،خالقيت و اعتماد با استرس ادراک شده
همبستگي منفي معناداری در سطح  0/01برقرار بود و همچنين بين خرده مقياسهای خودكارآمدی و
تابآوری با استرس ادراک شده در سطح  0/01و نمره كل سرمايه روانشناختي و خرده مقياس اميدواری
و خوشبيني با استرس ادراک شده در سطح  0/05همبستگي معناداری برقرار است.
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پیشبینیاسترسادراکشدهبرپایهمتغیرهای
بهگامبرای 
گام 
جدول.3خالصهتحلیلرگرسیون 
پیشبین

مدل

متغير

R

R2

Beta

t

P

اول

سبک مهار گری

0/36

0/13

0/27

-3/47

0/001

دوم

سبک خالقيت

0/23

0/24

2/92

0/004

سوم

خرده مقياس خودكارآمدی

0/53

0/28

-0/20

-2/57

0/011

چهارم

خرده مقياس تابآوری

0/56

0/31

0/19

2/31

0/022

پنجم

خرده مقياس خوشبيني

0/67

0/46

0/17

2/22

0/031

0/48

نتايج مندرج در جدول فوق نشان ميدهد كه از بين متغيرهای مورد مطالعه در پنج گام به ترتيب
سبک مهار گری ،سبک خالقيت ،خرده مقياسهای خودكارآمدی ،تابآوری و خوشبيني در
پيشبيني تغييرات مربوط به استرس ادراک شده نقش دارند كه در مجموع  46درصد از تغييرات
مربوط به متغير مالک را به طور معناداری  P=0/01پيشبيني مينمايند .بدين ترتيب در گام نخست،
سبک مهار گری با  R 2 =0/13قادر است 36 ،درصد از تغييرات مربوط به استرس ادراک شده را
تبيين كند .در گام دوم متغير سبک خالقيت وارد مدل رگرسيون شد كه نتايج نشان داد ضريب
تعيين مربوطه  R2=0/23است .ميزان نمو ضريب تعيين پس از ورود متغير دوم  0/10است؛ بنابراين
حدود  10درصد از تغييرات مربوط به متغير استرس ادراک شده توسط سبک خالقيت پيشبيني
ميشود .در گام سوم خرده مقياس خودكارآمدی با  R 2 =0/28قادر است  28درصد از تغييرات
مربوط به استرس ادراک شده را تبيين نمايد .ميزان نمو ضريب تعيين پس از ورود متغير سوم 0/05
است كه  5درصد از تغييرات مختص به استرس ادراک شده را پيشبيني مينمايد .در گام چهارم
خرده مقياس تابآوری با  R 2 =0/31قادر است  31درصد از تغييرات مربوط به استرس ادراک شده را
تبيين نمايد .ميزان نمو ضريب تعيين پس از ورود متغير چهارم  0/03است كه  3درصد از تغييرات
مختص به استرس ادراک شده را پيشبيني مينمايد و در گام پنجم خرده مقياس خوشبيني با
 R 2 =0/46قادر است  46درصد از تغييرات مربوط به استرس ادراک شده را تبيين نمايد .ميزان نمو
ضريب تعيين پس از ورود متغير پنجم  0/11است كه  11درصد از تغييرات مختص به استرس ادراک
شده را پيشبيني مينمايد .

نتیجهگیری 

بحثو
با توجه به شيوع و همهگيری بيماری كرونا ،اضطراب ناشي از اين بيماری و در معرض خطر بودن زنان
خانواده ،پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش سبکهای حل مسئله و سرمايه روانشناختي در استرس
ادراک شده حاصل از ويروس كرونا در زنان خانواده انجام شد .يافتههای اين پژوهش نشان داد كه بين
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سبک های حل مسئله درماندگي ،اجتناب و گرايش با استرس ادراک شده همبستگي مثبت و بين
سبکهای حل مسئله مهار گری ،خالقيت و اعتماد با استرس ادراک شده همبستگي منفي معناداری
برقرار بود و همچنين بين خرده مقياسهای خودكارآمدی و تابآوری با استرس ادراک شده و نمره كل
سرمايه روانشناختي و خرده مقياس اميدواری و خوشبيني با استرس ادراک شده همبستگي معناداری
برقرار است .اين نتيجه از جهاتي با نتايج پژوهشهای عزيزی و بشرپور ( ،)1399هاه و همکاران (،)2017
ميتيس و كاپاچ ( )2018همسو بود .ميتيس و كاپاچ ( )2018در تحقيقات خود گزارش دادند كه بين
راهبردهای حل مسئله و مديريت اضطراب ارتباط وجود دارد .همچنين عزيزی و بشرپور ( )1399نتيجه
گرفتند كه بين سبکهای تنظيم هيجان و سبکهای مقابله با استرس با اضطراب كرونا ويروس رابطه
وجود دارد .اين مطالعات بر اين نکته تأكيد دارند كه استفاده زياد از سبکهای حل مسئله غير سازنده
همچون درماندگي ،مهار گری و اجتناب با سطح بااليي از اضطراب همراه است و اين راهبردها موجب
تشديد و استمرار اضطراب ميشوند .به عبارتي ميتوان گفت استفاده از سبکهای حل مسئله غير سازنده
فرد را مستعد اضطراب ميكند و در نتيجه به جای عکسالعمل و واكنش مناسب به موقعيتهای آسيبزا
و تنشزا همچون اضطراب كرونا با آشفتگي و تشويش به آنها واكنش نشان ميدهد.
در تبيين نتايج به دست آمده بايد گفت كه افراد دارای سبک سازنده در حل مسئله افرادی با نگرش مثبت
به مشکالت هستند و تمايل به رويارويي با مشکالت را دارند .در واقع افرادی كه دارای سبک حل مسئله
سازنده هستند از شيوه مقابله مسئله مدار استفاده ميكنند و بجای اينکه خودشان را درگير هيجانات
مربوط به مشکالت و مسائل كنند در پي حل مشکالت برميآيند و بر خود مشکالت متمركز ميشوند.
افراد در اين شيوه اقدام به فعاليت بيشتر ،جستوجوی راهحلها و كسب راهنمايي از ديگران ميكنند.
همچنين به طور فعالتری با مشکل درگير ميشوند و سعي دارند كه تعارض ايجاد شده را به نحو مطلوبي
حل كنند .گرايش زنان شاغل به حل مسئله باعث ميشود كه حس خودكارآمدی شان افزايش يابد و
همچنين اعتماد به تواناييهای شخصي آنان جهت مقابله مناسب با ويروس كرونا و اضطراب ناشي از آن
فراهم شود .در واقع شيوع باالى اضطراب كرونا و ساير مشکالت هيجانى مرتبط با آن و تأثير اين مشکالت
روى عملکرد كلى فرد از جمله عملکرد فردی و اجتماعي موجب شده كه برخى از محققان ،عوامل مرتبط
با اين مشکالت را مورد توجه قرار دهند .از جمله يکى از اين عوامل ،وجود نوعى اختالل در سبکهای حل
مسئله سازنده ذكر شده است كه به عقيده متخصصان پيشبيني كننده آسيب روانى فرد در آينده و عامل
كليدى و مهمى در پيدايش اضطراب ،استرس ،افسردگى (ايزنبرگ و همکاران )2010 ،و ميتواند در زنان
شاغل زمينهساز اضطراب كرونا ويروس و تقويتكننده آن باشد .در تبيين اين يافته بر مبنای پژوهش
ديدريچ و همکاران ( )2016ميتوان گفت كه راهبردهای سازنده حل مسئله كه راهبردهای سازش يافته
در مقابله با رويدادهای تنش زا هستند باعث بهبود عزت نفس ،صالحيتهای اجتماعي و غيره ميشوند ،در
مقابل سبکهای حل مسئله غير سازنده كه راهبردهای سازش نيافته در مقابله با رويدادهای تنش زا
هستند باعث اضطراب ،استرس ،افسردگي ،ساير آسيبهای رواني و غيره ميشوند .همچنين سبکهای
سازنده حل مسئله با شاخصهای سالمت و كيفيت زندگي رابطه مثبت و سبکهای غير سازنده حل
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مسئله با شاخصهای نشانههای بدني منفي ،افسردگي و استرس رابطه مثبت دارند .نکته حائز اهميت ديگر
اينکه استفاده از سبکهای سازنده حل مسئله با عدم مديريت صحيح هيجانها در برابر رويدادهای روزمره
زندگي مرتبط هستند و باعث ايجاد نشانهها يا بروز اختاللهای درون نمود از قبيل افسردگي و اضطراب
ميشوند.
همچنين در تبيين يافتههای حاضر بايد بيان نمود سرمايه روانشناختي از طريق ايجاد مراقبت ،توجه
جديد به خود و پيشنهاد فرايندهای دروني دلسوزانه به تغيير افراد و استفاده از سبکهای حل مسئله
سازنده و مناسب كمک ميكند .اين تغييرات ميتواند به صورت نوعي از درمان فيزيولوژی  -رواني -عصبي
تعبير و تفسير شود (گيلبرت و پروكتر .)2006 ،لذا به صورت مستقيم ميتواند بر كاهش اضطراب كرونا
ويروس زنان شاغل نقش داشته باشد .در تبيين يافتههای حاضر بايد بيان نمود افراد در معرض خطر ابتال
به ويروس كرونا (همانند افراد شاغل در ادارات و سازمانها) هيجان منفي زيادی مثل اضطراب ،ناراحتي،
دلزدگي از كار و ترس از مرگ را تجربه ميكنند .به منظور مقابله با چنين هيجانهای منفي ،آنها نيازمند
تسکين دادن و رفع كردن و از همه مهمتر نيازمند غلبه كردن برچسبهای منفي بدون هرگونه آسيب
هستند .اين افراد بايد شفقت خودشان را در ارتباط با اين نوع از هيجانهای منفي افزايش دهند؛ به عبارت
ديگر سرمايه روانشناختي يک پاسخ ممکن به رنج و شکست شخصي است و ميتواند به طور كلي به
عنوان يک نوع محافظ خود ،درک نگرش نسبت به خود همره با پذيرش محدوديتها به عنوان يک بخش
طبيعي از تجربه انساني تعريف شود (نف و داهم.)2015 ،
در تبيين يافتههای حاضر بايد بيان داشت پيشبيني مرگ خود و ترس از فرايند مرگ و مردن درباره افراد
مهم زندگي ،واكنشهای مرضي در برخي افراد ايجاد ميكند .بر اساس نظريه مديريت وحشت ،يادآوری
فناپذيری به توليد اضطراب چشمگيری منجر ميشود كه افراد را برای كاهش آن برميانگيزد .دور از ذهن
نيست كه افراد با شفقت خود باالتر در مواجه با افکار مرتبط با فناپذيری و پذيرش اين جبر و محدوديت
(مرگ) با خود به مهرباني و مدارا رفتار كنند ،خود را همانند ديگران دانسته و با آنها در تجربهای مشترک
ديده (احساس اشتراكات انساني) و به جای نشخوار ذهني و غرق شدن در اين افکار با ذهن آگاهي و
بهوشي بيشتری به اين پديده بنگرند و در نتيجه اضطراب كرونای كمتری را نشان دهند و يا به طور
عکس ،توجه به مرگ و افزايش اضطراب مرگ سبب افزايش دلسوزی و شفقت در انسانها نسبت خود شود
و يا ممکن است هر در اين موارد به صورت توأمان عمل كرده و شفقت خود باالتر تجربه كمتر اضطراب
كرونا و در عين حال ،ياد مرگ و اضطراب ناشي از آن به شفقت بيشتر نسبت به خود منجر شود كما اينکه
اين ديالوگ مرگ و مهرباني نسبت به خويش توسط نظريهپردازان وجودی نيز مطرح شده است .از اين رو
با توجه به مطالبي كه ذكر گرديد بايد بيان نمود افرادی كه شفقت به خود دارند ميزان هيجانات منفي
كمتری را در خود به وجود ميآورند .اين افراد به دليل اين كه تنظيم هيجاني بهتری نسبت به ديگران
دارند (ديدريچ و همکاران ،)2014 ،ادراكات آنها كمتر تحت تأثير هيجاناتشان قرار گرفته و سعي ميكنند
به صورت واقعبينانه با محيط خود ارتباط برقرار كنند .از اين رو اين افراد ادراک واقعبينانهتر نسبت به خود
ديگران و شرايط زندگي دارند .هر پژوهشي در هنگام اجرا با محدوديتهايي مواجه است و از
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محدوديتهای اين مطالعه ميتوان بهدشواری در جمعآوری دادهها با توجه به همهگيری و شيوع كرونا
ويروس ،روش نمونهگيری غيرتصادفي داوطلبانه ،ابزارهای خود گزارشي و محدود شدن جامعه پژوهش به
زنان شاغل شهر بندرعباس اشاره كرد .با توجه به محدوديتها در صورت امکان استفاده از روشهای
نمونهگيری تصادفي ،بررسي نتايج پيشبيني استرس ادراک شده از كرونا بر اساس متغيرهای پيشبين به
تفکيک جنسيت ،استفاده از مصاحبه ساختاريافته يا نيمه ساختاريافته برای جمعآوری دادهها بر روی زنان
شاغل و گروه هدف ساير شهرها توصيه ميشود .همچنسن توصيه ميشود كه برای كاهش استرس از كرونا
برنامههايي جهت آموزش سرمايههای روانشناختي و كاهش سبکهای حل مسئله غير سازنده طراحي و از
طريق كارگاههای آموزشي مجازی و الکترونيکي اجرا كرد.
موازیناخالقی 
مالحظات اخالقي در پژوهش با جلب رضايت آگاهانه شركتكنندگان رعايت شده است؛ همچنين به افراد
درباره محرمانه بودن نتايج اطمينان داده شد.
سپاسگزاری 
از همه شركتكنندگان در پژوهش و همهكساني كه در اجرای اين پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و
قدرداني ميشود.
تعارضمنافع 
بنا بر اظهار نويسندگان ،اين مقاله حامي مالي و تعارض منافع ندارد.
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سبکهایحلمسئله 

پرسشنامه
بلي

نمي دانم

خير

سواالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

كارهايم را بدون هدف انجام مي دهم ،بدون اين كه در نظر بگيرم كه آنها ممکن است موقعيت مرا تحت تاثير قرار دهند
احساس بي ياوری مي كنم ،احساس مي كنم قادر نيستم در مورد هيچ نوع راه حلي در رابطه با حل مشکلم فکر كنم
هنگامي كه با مشکالت مواجه مي شوم فقط به خودم فکر مي كنم
به هنگام بروز مشکالت زندگي ام از هم پاشيده شده در آن هنگام احساس نااميدی مي كنم
برای مشکالتم خودم را سرزنش مي كنم
تمايل دارم فکر كنم كه اين منم كه مشکالتم را بوجود مي آورم
به توانايي ام برای مقابله با مشکل اميدی ندارم
به طور كلي ميتوانم كنترل موقعيت های مسئله زا را به عهده بگيرم
چندين راه برای مواجهه با مشکلم در نظر مي گيرم
برای انجام كارها نقشه مي كشم و آن را دنبال مي كنم
هنگامي كه با مشکلي مواجه ميشوم تحريک مي شوم كه با خالقيت عمل كنم
تا آنجايي كه ممکن است راه های زيادی را برای مواجهه با موقعيت در نظر مي گيرم

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
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0
0
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0
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

به طور كلي ميتوانم راه حلي را خارج از موقعيت های مشکل ببينم و مي دانم چه كاری بايد انجام دهم
تصميماتي مي گيرم كه بعدا از اتخاذ آنها خشنودم
به هنگام مواجهه با يک موقعيت جديد اطمينان دارم كه در صورت بروز هرنوع مشکل ميتوانم آنرا كنترل كنم
راه هايي كه من برای مقابله با مشکل انتخاب مي كنم معموال همانطور كه برنامه ريزی كرده ام دقيقا به نتيجه مي رسند
احساس مي كنم كه مرور زمان بهترين راه عالج است پس فقط بايد صبر كرد
فکر مي كنم همه چيز درست خواهد شد و نبايد نگران بود
فقط آرزو مي كنم كه مشکالت به طريقي برطرف شوند
سعي مي كنم كل مسئله را ناديده گرفته و به فراموشي بسپارم
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.21
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برخي اوقات قدم های مثبت نيز برمي دارم
مشکالت را به عنوان يک درگيری كه بايد برآن غلبه كرد مي بينم
احساس مي كنم مشکالت قسمتي طبيعي از زندگي هستند و با آنها رودرو ميشوم
سعي مي كنم جنبه مثبت موقعيت را ببينم
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***
روانشناختی 
پرسشنامهسرمایههای 

-1بااعتماديک مسئله طوالني رابررسي مي كنم تايک راه خل بيابيم
-2من بااعتمادكامل ميتوانم وظايفم رادركارهای جمعي معين كنم.
 -3من بااعتماد ميتوانم دربحث های اساسي زندگي ام مشاركت كنم
-4من بااعتمادكامل ميتوانم اهداف زندگي ام راتعيين كنم
 -5منبااعتمادكامل ميتوانم دربيرون بامردم روبه روشوم تادرباره مسايل ومشکالت بحث كنم
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-6من بااعتمادكامل ميتوانم اطالعات مفيدی به سايردانشجويان هم رشته ام ارائه كنم.
-7اگرمتدركاروموقعيتي گيربيفتم ميتوانم راههای زيادی برالی خالص شدن ازآن بيابم
 -8درحال حاضرمن به شدت اهداف تحصيلي ام را دنبال ميکنم.
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1

0
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-9من فکرميکنم روشهای زيادی برای هرمشکل وجوددارد
-10هم اكنون من خودم رابه عنوان موفق ترين فرددرتحصيل ميبينم .
-11من ميتوانم راههای زيادی برای رسيذن به اهداف جاری تحصيلم بيابم.
-12درحال حاضرميتوانم بااهداف تحصيلي كه برای خودمشخص كرده ام روبه روشوم.
 -13زماني كه بامانعي درامورتحصيلي ام روبه رو ميشوم بازحمت كمي آن رااصالح ميکنم وبه
كارم ادامه ميدهم.
-14من معموالمشکالت متنوع راميتوانم مديريت كنم.
 -15من اگرمجبورباشم درحين انجام تکاليف باخودم حرف ميزنم.
 -16من معموال باموقعيت های تنش زادرتحصيلم باآرامش برخورد ميکنم.
 - 17من ميتوانم ازعهده مشکالت تحصيلم برآيم زيراقبال سختي هاراتجربه كرده ام.
 - 18من احساس ميکنم كه ميتوانم درحين انجام امورتحصيلي چندفعاليت ديگررانيزانجام
دهم.
 - 19من انتظاربهترين عملکردرادارمحتي زماني كه اهداف كاری ام درحين انجام
آنهانامشخص باشند.
 - 20اگرچيزاشتباهي برايم پيش آيدسعي ميکنم عملکرد عاقالنه وبهتری ازخودنشان بدهم.
 - 21من هميشه جنبههای مثبت كارم را ميبنم
 – 22من راجع به آنچه كه برايم درآينده درارتباط با كار وتحصيلم اتفاق مي افتدخوشبين
هستم
 - 23درامورتحصيلي كارهاهيچ وقت درمسيری كه من ميخواستم پيش نرفته است.
 -24من به امورتحصيلي ام به عنوان وجه زندگي ام نگاه مي كنم.
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پرسشنامهاسترسادراکشده 
هرگز

تقريبا
هرگز

گاهي
اوقات

اغلب
اوقات

بسياری از
اوقات

سئواالت

رديف
1
2
3

آيا از اتفاقات غيرمنتظره پريشان و آشفته شدهايد؟
آيا احساس كردهايد كه قادر به كنترل مسائل مهم در زندگي خودتان نيستيد؟
آيا احساس عصبي بودن و تحت فشار بودن كردهايد؟

0
0
0
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1
1
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2
2

3
3
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آيا با موفقيت از عهده مسائل و مشکالت روزانه برآمدهايد؟

0
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5

آيا احساس كردهايد كه بطور مؤثر با تغييراتي كه در زندگيتان رخ داده ،كنار
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آمدهايد؟
0
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6

آيا درباره توانايي حل مشکالت شخصي ،احساس اهمينان كردهايد؟

1
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4

1
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4

7

آيا احساس كردهايد اوضاع همانطور كه ميخواهيد پيش ميرود؟

0

8

آيا متوجه شدهايد كه نميتوانيد از عهده كارهايي كه بايد انجام دهيد ،برآييد؟

0

2

3

4

9

آيا بطور موفقيت آمي با مشکالت آزارنده زندگي كنار آمدهايد؟

0

1

3

4

10

آيا احساس كردهايد بر اوضاع تسلط داريد؟

0

1

2

4

11

آيا به خاطر اتفاقات رخ داده كه خار ج از كنترل شما بوده ،خشمگين شدهايد؟

0

1

2

3

4

12

آيا راجع به كارهايي كه مجبور بودهايد انجام دهيد ،فکرتان مشغول شده است؟

0
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2

3
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آيا قادر بودهايد كه بر استفاده از وقتهای خودتان كنترل داشته باشيد؟
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14

آيا مشکالت شما به حدی زياد بوده كه نتوانيد بر آنها غلبه كنيد؟

0

1

2

3

4

64|of


| 2 دوره
|14001
Journal
Applied
Family Therapy1  شمارهVol.
2 No.

 | بهارWinter2021
فصلنامه خانواده درماني کاربردی
46-64

The prediction of the psychological burden of Coronavirus
on women in the family during the quarantine: The role of
problem-solving styles and psychological capital

Sajad. Farhadi*

1

& Hajar. Gholamnazari

2

Abstract
Aim: This study was aimed to study the role of problem solving styles and psychological
capital in perceived stress caused by Coronavirus among the women of family. Method:
The research method was descriptive-correlational, and from the statistical population of
women in Bandar Abbas, 155 women participated in the study as a sample by using the
convenience sampling method. The data were collected using the Cassidy and Lang
(1996) Problem Solving Styles Questionnaire, gLuten & Avolio (2007) Psychological
Capital, and Cohen, Kamarck, & Mermelstein (1983) Perceived Stress. Pearson
correlation coefficient and stepwise regression analysis were used to analyze the data.
Results: There was a positive correlation between the problem-solving styles of
helplessness, avoidance, and tendency, and perceived stress, and there was a significant
negative correlation between the problem-solving styles of inhibition, creativity, and
trust and the perceived stress (p = 0.01). Also, there is a significant correlation between
self-efficacy and resilience subscales and perceived stress (p = 0.01). And there is a
significant correlation between the total score of psychological capital and the subscales
of hope and optimism and perceived stress (p = 0.05). The stepwise regression
coefficients showed that inhibition style with a beta coefficient (β = 0.27), creativity
style with a beta coefficient (β = 0.24), self-efficacy psychological capital with a beta
coefficient (β = 0.20), psychological capital Resilience with a beta coefficient (β = 0.19),
and psychological capital of optimism with a beta coefficient (β = 0.17) were able to
predict the perceived stress of coronavirus in women. Conclusion: According to the
findings of the study, it seems that the use of emotion regulation strategies and having a
sense of meaning in life can reduce the severity of the psychological burden in stressful
situations.
Keywords: Perceived stress, Psychological
Psychological Capital, Coronavirus

Burden,

Problem-Solving

Styles,

1. *Corresponding Author: Master of Educational Psychology, Bandar Lengeh Branch,
Islamic Azad University, Bandar Lengeh, Iran
samanfarhadi2022@gmail.com
2. Master of Educational Psychology, Bandar Lengeh Branch, Islamic Azad University,
Bandar Lengeh, Iran

