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 مقدمه

های مهم اقم ادی   ترامی جنبت تسریباًزت   ارت 1ویروس زرونابیراری  گیری هرتا تاجت بت وضیعت ب

و ( 2020 رای و چا   قرار داد    تأثیراجمراعی و حمی نظامی ترامی زشارهای جها  را تحت  ریاری 

این بیراری بر روی بهداشت رالمت روا  ارراد در  شناخمی روا بت عبارف دییر رلج زرد   بحث آثار 

 تیت بت خ ا با تاج(. 2020 لی  وانگ  زئا  ژائا و ژئا   ربایی برخاردار ارت جامعت از اهریت بت رطاح

و هرچنین در د مرگ و میر ناشی از آ  مررن ارت این بیراری رریع ت انمشار لعو بت  19-دیزاو

را بت  مخاطر  اندازد  باو  را   منگ  شی و  وضیعت بهداشت رالمت روا  ارراد در رطاح مخملف جامعت 

 چن   شمت باشدبت هررا  دا بین یادیز شناخمی روا ف المشر  یف ج رو  بر مشرالالع( و 2020لا  

 تحرل تیظرر یدارازت  19 -دیزاو رارا یانجا  شد   ب یها یبررر(. 2020لیانگ  لی  ژئا  رائی و وانگ  

ارراد بت شدف در معرض بروز اخمالالف  این یراریب عتیباد  و با تاجت بت وض ینییپا شناخمی روا 

( بت 2020 یاو  چن و ژئا  قرار دارند  یاررار منف نیو هرچن یترس  ار ردگ اضطرا  مانند  شناخمی روا 

این بیرارا  مارد تاجت قرار گررمت ارت.  شناخمی روا  2هرین دلیل در پژوهش حاضر میبا  رررخمی

بت عناا    یزندگ یبا حاادث رشارزا ییارویارت زت در رو یمیشخ  یها یژگیاز و یا مجراعترررخمی 

(. 1396رازی   و چیت یریرح  پارجهرمی  زند یمحارظ عرل م از مساومت و بت عناا  رپر یمنبع

ارت و شامل رت مؤلفت  راما یپ یاین بت بت خاد و دن یزل یریگ جهت کی شناخمی روا  یرررخم

 یرشار روان(. از طرری 1399نژاد گرجی و ابرقا    ررمری  ثاممی  مهدی ارت ییجا تعهد  زنمرل و مبارز 

شاد  بنابراین راهبردهایی زت در حل  می اخمالل خاا آمد   بت وجادزرونا باعث از  ترساز  یناش

مشرالف خاا  اثرگذار باشد  در این مسطع زمانی مارد تاجت ارت  زانک  شانگ  ما  جیا  را  و گئا  

منجر  یج ری ها با عفانت تیرابطت دو را کیدر  19-دیزاو یراریاز ب ترساز  یناش یرشار روان(. 2020

 را   را   وئا  ژئا  ژانگ و  شاد یم 3رانحت از خاا  و عالئم ارمرس پآ تیفیبت زاهش رالمت  ز

زت  19-دیمشرالف ارراد مبمال بت زاو یریاخمالل در خاا  از دها  (. بر اراس نمایج پژوهش2020شانگ  

انمشار  یدر ط نیدر چ یسیتحس جیدهد. نما یارراد رو نیا یبرا نتیقرنط ای بولتیا یها مررن ارت در بخش

بت شدف زاهش  رارا یب نیخاا  در ا فتیزشاخص  دهدیزت در شهر ووها  انجا  شد  نشا  م یراریب

 (. 2020 بروزآ  وب مر  ارریت  وودلند  ورلی و گرینبرگ   زندیم دایپ

زرد  و بت  نیتأمای از خاا  نیرو دهند  زت نیازهای مرتبط با خاا  ارراد را  بت  ارف دور  4زیفیت خاا 

زاگن    برگر  پارزر  یانک مک شاد دهد تعریف می شخص اجاز  انجا  منارب زارزردهای روزانت را می

(. خاا  یری از نیازهای اراری و ریبیالاژیک ان ا  باد  و وقمی 2005مالری  باررایک  بک و هررارا   

خاابی  زند. بی ک بد  نیب تغییر میگردد رایر عرلرردهای ریبیالاژی چرخت خاا  و بیداری مخمل می

های ع بی  مشرالف تنف ی  مشرالف  های قلبی  رشارخا  باال  بیراری تااند ماجب بیراری مبمن می

(  بنابراین تاجت بت 1399 طاهری  منشئی و عابدی  ادراری  دردهای مبمن و مشرالف گاارشی شاد 

                                                           
1. coronavirus 

2. hardines 

3. Posttraumatic stress disorder (PTSD) 

4. quality of sleep 
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تاا  بت درما  مبمنی بر  های روانشناری می درما  از جرلتخاا  از اهریت باالیی برخاردار ارت   م ئلت

یک رویررد تجربی ارت زت هیجا  را بت عناا  اراس و پایت تجربت  مدار اشار  زرد. درما  هیجا  1هیجا 

شامل  و( 1398پرور    داوودی  منشئی و گلداند  در ارتباط با زارزردهای انطباقی و غیرانطباقی می

شاد.  می نت برقرارالهای خا ی ارت زت دریک زمینت ارتباطی هرد د  هیجا های مبمنی بر رعال زر رو 

 راءارمفاد های خاد  از هیجا  ها آ تغییر روشی زت  زند زت زرک بت مراجعا  در این رویررد ررض می

 یها وار  طرحتغییر در  منجر بتیابند  نت خالص بت آ  درمرری میالزرد  و در یک ارتباط مراقبمی و هرد

 (.1399 دهنای   ادقی و رپهاند   شاد هیجانی می

و ماجب زاهش اضطرا   جا ینشا  داد زت درما  ممررزب بر ههای  ارف گررمت  مرور نمایج پژوهش

  منین و 2005  تارک  هایربرگ  الترک  منین و ررررا  2000 تایر و لین   شاد میورااس بیرارا  

های ممعددی  پژوهشزت بیا  شد   طار هرا . (1399برجعلی   نیا و   نا ری2008و گراس   2007  رراچ

اما اثربخشی این درما  بر روی تبعاف   اند های مخملف را نشا  داد  اثربخشی این رو  درمانی در حیطت

بنابراین در پژوهش حاضر   ارراد درگیر با زرونا نیاز بت مطالعت و بررری بیشمری دارد شناخمی روا 

و زیفیت خاا  در بیرارا  زرونا با رابست ب مری  شناخمی روا مدار بر رررخمی  جا اثربخشی درما  هی

 پژوهشی زیر مارد ارزیابی قرار گررت: رؤاالفدر بیراررما  مارد پژوهش قرار گررمت و 

و زیفیت خاا  بیرارا  با رابست ب مری در  شناخمی روا درما  مبمنی بر هیجا  بر رررخمی  .1

 ارت؟ مؤثرمرحلت پآ آزما  

و زیفیت خاا  بیرارا  با رابست ب مری در  شناخمی روا درما  مبمنی بر هیجا  بر رررخمی  .2

 مرحلت پیییری پایدار ارت؟

 

 پژوهش روش

آزما  و پآ -آزما این پژوهش در چارچا  یک رو  تحسیق نیرت تجربی باد و با ارمفاد  از طرح پیش

زرونا در شهر  لیبت دلزلیت ارراد با رابست ب مری  شاملجامعت آماری . پیییری با گرو  گاا  انجا  شد

های طالسانی  در بیراررما  1400ب مری شدگا  در باز  زمانی اردیبهشت تا تیرما   ا یاز مباد زت  چالاس

 15نفر( و گرو  گاا    15در دو گرو  آزمایش  نفر انمخا  و  30گیری در درمرس  نرانتبت رو  و رازی 

معیارهای ورود بت پژوهش عبارف باد از ب مری در بخش زرونایی  جاییبین شدند. ادری نفر( بت  ارف ت 

رضایت جهت شرزت در پژوهش و رالمت عرامی و ج ری و معیارهای خروج از پژوهش نیب تحت درما  

 دارویی و رواندرمانی و غیبت بیش از دو جل ت باد.

 ابزار پژوهش

گیری رررخمی  ( برای انداز 1982  زابارا و مدیاین پررشنامت تارط  .2پرسشنامه سرسختي. 1

جایی( تشریل شد  ارت. هدف این   تعهد  زنمرل  مبارز  مؤلفت 3و  20تهیت شد  ارت. این آزما  از 

دهی این پررشنامت  ارف  . شیا  نرر ارت پررشنامت ارزیابی میبا  رررخمی و عاامل آ  در ارراد

                                                           
1. Emotion-focused therapy (EFT) 

2. hardiness psychological scale (HS) 
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( ارت. جرع زل نرراف این 1و اغلب اوقاف= 2  گاهی اوقاف=3  بت ندرف=4 هرگب= ای درجت 4لیررف 

شاد و هر چت این نرر  باالتر باشد  بیانیر  می بت عناا  اممیاز رررخمی آزمادنی در نظر گررمت رؤاالف

-10زنمرل   مؤلفت رؤاالف(  9-1تعهد   مؤلفت رؤاالفخمی باالتر پارخ دهند  ارت و برعرآ. ررر

 تک تک. برای رنجش اممیاز زلی این آزما   اممیاز ارت( 20-17جایی   مبارز  مؤلفت رؤاالف(  16

شاد.  می با هم جرع شد  و بت عناا  میبا  اعمساد بت دعا در ررد پارخ دهند  در نظر گررمت ها رؤال

زابارا و  شاد. می آ  بعد با هم جرع رؤاالفمرباط بت هر عامل  اممیازاف  ازیامم گیری انداز برای 

پار  دانند. این آزما  تارط زارع و امین می ( این آزما  را دارای روایی راز  منارب1992مدی  

( بر روی دانشجایا  دانشیا  پیا  نار مارد هنجاریابی قرار گررت. نمایج نشا  دهند  هر انی 1390 

 7ی و چرخش واریررآ بعد از ا ل های مؤلفت. بر اراس تحلیل ارت درونی منارب این پررشنامت

نمایج  زنند. می در د زل واریانآ آزما  را تبیین 16/50شدند. این رت عامل  ارمخراجعامل  3تررار 

 مؤلفت رؤاالف  82/0زنمرل  مؤلفت رؤاالف  84/0تعهد  مؤلفتو برای  91/0 آلفای زرونباخ زل

در  با ارمفاد  از آلفای زرونباخرشنامت پراین  ییایپا بیضر گبار  شد  ارت. 75/0جایی  مبارز 

 آمد. بت درت 866/0 پژوهش حاضر

( 1989تارط دزمر بایآ  ریلاند  مانک  برما  و زاپفر  این پررشنامت   .1کیفیت خواب پرسشنامه .2

پیمرزبارگ با هدف رنجش زیفیت و الیای خاا  ارراد راخمت شد. این  یپبشر روا در مار ت 

ویژگی در طال ما  گذشمت  7عبارف ارت زت زیفیت خاا  ارراد را با ارزیابی  18پررشنامت شامل 

  4  طال مدف خاا 3در بخاا  ررمن تأخیر  2رازد. این ماارد عبارتند از: زیفیت ذهنی خاا  مشخص می

خرد   7. هر یک از 8و اخمالل عرلررد روزانت 7آور   م رف داروهای خاا 6اخمالالف خاا   5زارایی خاا 

دهد و نرراف باالتر نشا  دهند  زیفیت  را بت خاد اخم اص می 3پررشنامت نرر   فر تا  مسیاس این

 ان جا  درونی پررشنامت را با ارمفاد  از آلفای  (1989ضعیف خاا  ارت. دزمر بایآ و هررارا   

( در پژوهش خاد پایایی این پررشنامت را بر 2009بت درت آوردند. ز ین و زلیراگال   83/0زرونباخ 

اند. اعمبار این پررشنامت برای جرعیت ایرانی از ان میما  گبار  زرد  83/0اراس آلفای زرونباخ 

د  ارت آم بت درت 83/0قرار گررمت ارت و آلفای زرونباخ آ   دیتائتهرا  مارد  یپبشر روا 

 مجدداً(. در ایرا  این پررشنامت تارط محسسین ابمدا بت رارری ترجرت و 1387ن ب و عظیری    ررهادی

گبار   82/0و  78/0 حت آ  بت انیلی ی برگرداند  شد  و روایی و پایایی آ  بت ترتیب  دیتائبت منظار 

(. هرچنین در پژوهشی دییر 2008زیا     یداللهی  قرایی و  ادقیبند قالبزاد   علای   شد  ارت  ح ن

بت درت آمد  حیدری  احمشا   52/0و بت رو  تن یف  46/0پایایی پررشنامت بت رو  آلفای زرونباخ 

 آمد. بت درت 70/0(. آلفای زرونباخ در پژوهش حاضر 1389زاد  و مرعشی  

                                                           
1. pittsburgh sleep quality index (PSQI) 

2. subjective sleep quality 

3. sleep latency 

4. sleep duration  

5. habitual sleep efficiency 

6. sleep disturbances 

7. use of sleep medications 

8. daytime dysfunction 
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از ب مت درمانی  زت شاد بت  ارف یک رعالیت گروهی انجا  میبرنامت  اینن. جایدرمان متمرکز بر ه .3

تن از اعضای  3رازی شد و در پژوهش حاضر تارط  مفها  ( 2012هیجا  مدار جان ا   مبمنی بر 

 ها و ممخ  ین این حاز  مارد تائید محماایی قرار گررت. هیئت علری دانشیا 

ورااس و اضطرا    عالئم تیدر مارد ماه حیتعهد در درما   تاض جادیارتباط و ا یرقرار. بجل ت اول

 افیتررزب بر تجرب ییبر اراس تاانا ها یآزمادن یابیو مشاهد  و ارز جا یدرما  ممررزب بر ه یراز مفها 

 .یدرون

تعاملی  یها تیماقعاراری زت زیربنای  یها جا یهشنارایی چرخت تعاملی معیا  و شنارایی . جل ت دو 

در  رگذاریتأثممناقض  دوگانت و انمسادی دربار  خاد و اشخاص مهم و  یها اح اسشنارایی   ه مند

 .ثبت هیجانی  برگت تسایت هیجا  و برگت ثبت اررار نازارآمد بت لحاظ هیجانی یها برگتزندگی  تازیع 

با خطا و  تاأ تفرر غیرمنطسی روی آشفمیی هیجانی  معرری چهار ربک  تأثیرو رهراند   آ . جل ت را 

 اخمالل خاا .ئم العاف مرباط بت عالبیرو  زشید  اط

عاطفی زیربنایی  شناخت نیازها و _یارمیی و آگاهی  شنارایی ررایندهای شناخمی. پجل ت چهار 

 .رراند  آ  بت آگاهی

مااجهت  اف یتجرب ر یبر پذ دیتأز  یجانیه یها وار  طرح ییشنارا  یعضالن یراز آرا . جل ت پنجم

 داغ. ی ندل یاجراو  یتج ر

نشد  یا از  ینرادگذارزت قبال  یا تجربتو ت دیق  زند یممطالبت نیازی زت بیرار از آ  اممناع  .جل ت ششم

 .مخملف یها تیماقعدر ارتباط با  ها جا یهآ  اجمنا  شد  ارت. گ مرد  زرد  مفها  خاد با بازرازی 

تسایت پرداز  هیجانی  ردیابی اح اراف حل نشد   بازرازی مجدد هیجا   رراخاانی و  .جل ت هفمم

و حل و ر ل مجدد هیجا  ن بت  ها هیجا برانییخمن مجدد اح اراف منفی  رراهم نراد  حرایت برای 

 .بت ناع ورااس و اضطرا  ررد

نمسال اح اراف ناخاشایند بت قبلی  آماز  ررایند ا مشرالفجدید برای  های حل را یجاد ا جل ت هشمم.

  مهم زندگی در خارج از جل ت درما یها جنبتو تغییراف  مشرالفایجاد و اربایش تاانایی مااجهت با 

های طالسانی و رازی از بین بیرارا  ب مری شد   از ز ب مجاز از مدیریت بیراررما  پآشیوه اجرا. 

دعاف بت هرراری شد. پآ از شنارایی و انمخا  زت واجد شرایط آماز  و مداخلت گروهی بادند  رابق

ها  طال مدف هر جل ت و  تعداد جل تاهداف پژوهش  دربار  طرح پژوهش  محل برگباری آ   ها   نرانت

این ارراد رعایت ا ال اخالقی نظیر رازداری و محرمانت ماند  اطالعاف بت ها   م ائل مطروحت در جل ت

نامت  ها برای شرزت در پژوهش رضایت ها و ابراز ترایل آ  آزمادنی تاضیح داد  شد و پآ از جلب رضایت

گرو  آزمایش هیجا  های درما  بت  ارف گروهی و هفمیی برای  جل ت شد.زمبی از هر دو گرو  اخذ 

آزما  و در مرحلت پیییری  آزما   پآ گرو  آزمایش بت هررا  گرو  گاا  در مرحلت پیشبرگبار شد. مدار 

های پژوهش پارخ دادند. برای رعایت ماازین اخالقی پآ از پایا  پژوهش  گرو   دو ماهت بت پررشنامت

ن خت بی ت ها با ارمفاد  از  ای آماز  هیجا  مدار را دریارت زردند. داد  دقیست 90جل ت  8گاا  نیب در 

 گیری مررر تحلیل شد. و بت رو  تحلیل واریانآ آمیخمت با انداز  اس.پی.اس.اساربار  و چهار  نر 
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 اه یافته

( باد. 86/5  67/33و زنمرل  (50/4  10/33زنندگا  گرو  آزمایش  میانیین و انحراف معیار رنی شرزت

را زنا  تشریل   زنندگا  د شرزتدر  60در د و  7/66در گرو  آزمایش و گرو  زنمرل بت ترتیب 

ها  ها از لحاظ جن یت هرین ه مند و تفاوف معناداری میا  آ  دو نشا  داد زت گرو  دادند. آزما  خی می

در د  3/53در د و  7/46(. در گرو  آزمایش و گرو  زنمرل بت ترتیب P  144/0=χ2>05/0وجاد ندارد  

ها از لحاظ وضعیت تأهل  دو نشا  داد زت گرو  آزما  خیدادند.  ها را ارراد مجرد تشریل می آزمادنی

در د راق  40 زنندگا  گرو  آزمایش دیپلم  در د شرزت P  133/0=χ2 .)20>05/0هرین ه مند  

در د  7/46زنندگا  گرو  زنمرل دیپلم   در د شرزت 7/26در د لی انآ و باالتر داشمند.  40دیپلم و 

ها از لحاظ مسطع  آزما  خی دو نشا  داد زت گرو باالتر داشمند. در د لی انآ و  7/26راق دیپلم و 

 (. P  62/0=χ2>05/0تح یلی هرین ه مند  

 

در مراحل پیش آزمون،  شناختي روانکیفیت خواب و سرسختي  . میانگین و انحراف استاندارد1جدول 

 پس آزمون و پیگیری دو گروه آزمایش و گواه

 پیییری  پآ آزما  پیش آزما  گرو  ممغیر

انحراف  میانیین

 ارماندارد

انحراف  میانیین

 ارماندارد

انحراف  میانیین

زیفیت  ارماندارد

 خاا 

 944/1 27/9 225/2 67/9 535/2 00/13 آزمایش
 57/2 93/12 416/2 87/12 615/2 47/13 زنمرل

 088/8 13/52 782/7 87/51 017/7 60/43 آزمایش رررخمی
 120/7 47/43 936/6 6/43 988/6 47/43 زنمرل

 
ن بت بت  آزما   شاد میانیین در گرو  هیجا  مدار و گرو  گاا  در مرحلت پآ هرچنا  زت مالحظت می

 دهد.  اربایش نشا  می شناخمی روا آزما  در زیفیت خاا  و در رررخمی  پیش
 

 . نتایج آزمون شاپیرو ویلک، لوین و ام باکس2جدول 

 ام باکس  لوین ویلک آزمون شاپیرو گروه متغیر
درجت  آمار 

 آزادی

رطح 

 معناداری

F  رطح

 معناداری

F  رطح

 معناداری

   167/0 015/1 456/0 15 945/0 آزمایش زیفیت خاا 
 167/0 689/1   694/0 15 960/0 زنمرل

رررخمی 

 شناخمی روا 

   434/0 631/0 059/0 15 886/0 آزمایش
     381/0 15 940/0 زنمرل

 

ی زیفیت خاا  ها هرینی واریانآها و آزما  لاین مفروضت  ویلک نرمال باد  داد -نمایج آزما  شاپیرو

 872/0=P  027/0و=F775/0  ( و رررخمی=P  083/0و=F زرد. نمایج نشا  داد زت هرینی  دیتائ( را
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( و =Box’s M 732/8 و F=285/1و  P=260/0برای زیفیت خاا    زاواریانآ-واریانآ  ماتریآ

ررض زرویت   (.P>05/0(  محسق شد  ارت  =Box’s M 102/22 و F=708/1و  P=058/0  رررخمی

گروهی از ا الح گرینهاوس گیبر  برای ممغیرها برقرار نباد بنابراین برای گبار  در بخش اثراف درو 

 گبار  شد  ارت. 3و تحلیل واریانآ آمیخمت در جدول  تجبیت  ارمفاد  شد.

 

 های درون گروهي و بین گروهي ج تحلیل واریانس برای تفاوت. نتای3جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیرها

 مجذورات 

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات 

F  سطح

معنادار 

 ی

 مجذوراتا

 سهمي

زیفیت 

 خاا 
 

/527 569/66 269/1 467/84 آزما 

32 

001/0 537/0 

عضایت ×آزما 

 گروهی

822/44 269/1 325/35 26/17 001/0 381/0 

 247/0 005/0 183/9 444/134 1 444/134 عضایت گروهی

 رررخمی
 

/941 967/344 039/1 489/358 آزما 

82 

001/0 748/0 

عضایت ×آزما 

 گروهی

822/347 039/1 703/334 473/

80 

001/0 742/0 

 143/0 04/0 66/4 178/728 1 178/728 عضایت گروهی

 
ی و تعامل گروه درو در بخش  شناخمی روا نرراف زیفیت خاا  و رررخمی  3بر اراس جدول 

 در هرچنین (.P<01/0 دار ارت  گیری معنا های ماردمطالعت در رت مرحلت انداز  گرو  درگرو *آزما 

آزما  تعسیبی بنفرونی (. P<05/0 باد  دار معنا ماردمطالعت های گرو  در  میانیین تفاوف گروهی بین بخش

 . شد  ارتگبار   3ای مراحل آزما  ارمفاد  شد و نمایج آ  در جدول شرار   جهت بررری مسای ت

 

  يبنفرون. آزمون تعقیبي 4جدول 

 مقایسه جفتي متغیر
 

تفاوت 

 ها میانگین

سطح  خطای استاندارد

 داری امعن

 001/0 36/0 *967/1 آزما  پآ–آزما   پیش کیفیت خواب

 001/0 329/0 *133/2 پیییری–آزما   پیش

 814/0 149/0 167/0 پیییری–آزما   پآ

سرسختي 

 شناختي روان

 001/0 464/0 *200/4- آزما  پآ–آزما   پیش

 001/0 46/0 *267/4- پیییری–آزما   پیش

 1 075/0 067/0- پیییری–آزما   پآ

 
 ماؤثرتر  شاناخمی  روا مداخلت در تغییر نرراف زیفیت خاا  و رررخمی  دهد یمنشا   ها نیانییممسای ت 

(. بات ایان معناا زات اثاراف      P>01/0ها از پآ آزما  بت پیییری معنادار نی امند    عرل زرد  ارت. تفاوف

 زیفیات  بر ممررزب بر هیجا  تاا  نمیجت گررت اثربخشی بنابراین می  اند داشمتدرمانی در طال زما  ثباف 

 دارد. ثباف زما  طال در شناخمی روا  رررخمی و خاا 
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 گیری بحث و نتیجه

 شناخمی روا هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درما  مبمنی بر هیجا  بر زیفیت خاا  و رررخمی 

مارد مطالعت در تفاوف  یها گرو بین  ارراد با رابست ب مری زرونایی باد. نمایج تحسیق نشا  داد زت

. ضریب باد  ارت مؤثر شناخمی روا معناداری وجاد دارد و مداخلت در بهباد زیفیت خاا  و رررخمی 

در د از تغییراف رررخمی  8/55از تغییراف زیفیت خاا  و  در د 7/43دهد   اتای تفریری نشا  می

 یبر رررخم جا یممررزب بر هبنابراین درما    شاد تبیین می یبند گرو بت وریلت ممغیر  شناخمی روا 

با تاجت بت رطح  باد  ارت. مؤثر زرونا لیبت دل یخاا  در ارراد با رابست ب مر تیفیو ز شناخمی روا 

تاجت بت ارراد مبمال با   یراریب نیاز ا یتلفاف ناش با یو م جها زرونا در رطح  یراریب اعیش یگ مردگ

تبعاف روانی پآ از درما   ب یار حائب اهریت ارت. نمایج پژوهش ژیا و هررارا   لیبت دلرابست ب مری 

 تاا یمارراد مرتبط باد  زت  نیاضطرا  و ارمرس در ا شیبا اربا خاا اخمالل در ( نشا  داد زت 2020 

های پژوهش حاضر  ارمت. یشد رارا یب نیا درخاا   تیفیمنارب ربب بهباد ز شناخمی روا مداخالف با 

و گراس   2007    منین و رراچ2005  تارک و هررارا   2000 تایر و لین   یها پژوهش جیبا نماهر ا 

 جا ینشا  داد زت درما  ممررزب بر ه( 1399نیا و برجعلی   نا ری پژوهش( باد  ارت و هرچنین 2008

 گردد. یبت زرونا م و ورااس بیرارا  مبمالماجب زاهش اضطرا  

ای پیدا  حظتتفاوف قابل مالبیراری زرونا  لیبت دلارراد با رابست ب مری  ک زندگی زلیت ارراد بخ اصرب

وضعیت بیراری روی  بیرارا  باشد  هرچنین شناخمی روا میبا  رررخمی  تااند زت یک دلیل میاند  زرد 

و اضطرا   ار ردگیدر طال اپیدمی بیراری  ارمرس روانی و  نیب نشا  داد  شد  ارت.زیفیت خاا  

  شادروانی ماجب زاهش زیفیت خاا  گردد. هرچنین اضطرا  باعث اربایش ح اریت بت رشار  تااند می

مررن  ها آ در ارراد مخملف جامعت زت رالمت روا   شناخمی روا بنابراین شنارایی علت این اخمالالف 

منارب بماا  رالمت روا   یدرمان ا روهای  ارت بت خطر ارمد امری ضروری ارت تا با ارمفاد  از شیا 

 (.2020 زانگ و هررارا    ارراد را حفظ نراد

 زندگی رخدادهای از ارراد اراری تجار   شناخمی روا رررخمی  زرد  بیا  تاا  می یارمت این ندر تبیی

 ارت  آ  تجار  و زندگی از منفی و مثبت عااطف دربرگیرند  یایت از زندگرض. زند می آمنعر را آنا 

 رررخمی قضاوف اراس را عاطفی های ارزیابی این  نظرا   احب از برخی زت نی ت آور تعجب نبنابرای

  شناخمی روا دارند. رررخمی  هررا  بت را ها خلق و هیجاناف از اشرالی عاطفی های ارزیابی. زنند می تلسی

مدار بر  آنجایی زت رویررد هیجا ز ا  ردیگ یبرم در را زندگی ابعاد هرت زت ارت هیجانی وازنش یک نیب

ها و عااطف تررزب دارد  اراس درما  خاد را بر خادرازی و تعادل ررد قرار داد  ارت و از را   روی هیجا 

 بت درمانی های جل ت در دارد و او اح اری ری مم و ررد یپنداری مثبت رعی در خادنظم بخش منخایش

 ( 1398د  داودی و هررارا   زن اح اراف تاز  ارمفاد  می های درمانی برای بیا  گ مرد  از رو   ارف

  ارف بت و ارت شناخمی و دلب میی ان انیرایانت  ایه از دیدگا  تلفیسی مدار هیجا  یا از رایی ش

 بازرازی مثبت  اح اراف بر دیتأز اح اراف  بر تررزب ناخت قبیل ش از راهبردهایی از ممناع و گ مرد 

شاد  می ارمفاد  رویررد این در ح نت روابط و تاز  معانی ادو ایج خلق و حل را  زرد  دایپ هیجانی 

 با و آماز  با دارند هیجانی تحال اح اراف بیشمر زت این بت تاجت با و (1399 دهنای و هررارا   
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ارراد ح عااطف مثبت و منفی التغییر و ا  باعث تاا  می رویررد نخاص ای ای مداخلت های رو  از ارمفاد 

رررخمی  تاا  میبا   مدار می و  بت طار زلی  بر اراس نمایج این پژوهش بت زرک مداخلت هیجا  شد

 را در بیرارا  با رابست ب مری زرونا اربایش داد. شناخمی روا 

از آنجا زت بر زیفیت خاا  اثرگذار ارت.  مدار هیجا  درما  زت باد این حاضر پژوهش یارمت ندومی

با زنمرل تاجت و  مدار جا یه یه مند  راهبردها یریردیدر تعامل  زامالً ررمار و  جا یه شناخت  عاطفت 

از . شاد یم جا یه میو رپآ تنظ یشناخم های ری مم عرلررد رییماجب تغ جا یه یعااقب شناخم

 یو اجمراع یریبیر طیمح افیرا با ضرور ررد یو رازگار شاند یقبل از ررمارها واقع م هاجا یه زت ییآنجا

 تیوضع شادیماجب م یبشیو انی ی میز  یذهن یندهایبا هراهنگ زرد  ررآ جا  ی. هرازند یم نتیبه

ماجب  تیبا م ائل  در نها مناربو زارآمد  ژ یو یها با پارخ یو بیشاد و ضرن تجه تیتثب طیررد با مح

 نیمدار ررد را بت ا جا یه رردیرو(. 1398 داوودی و هررارا    شادیاو م یاجمراعو  یج ران یبسا

از م ائل وجاد  یرر کیدهند و  رییتغرا  شا  یزندگ یحاادث قطع تااند ینرزت اگرچت  رراند یم یآگاه

دهند و در مسابل  رییرا تغ ها آ تا رو  مسابلت با  ردیبی ادیتااند  یخارج ارت  اما م ها آ دارد زت از زنمرل 

 ستیحس بتو نیر  ررد ن بت  ا یشتاا     بنابراین بت زرک این درما  میوازنش نشا  دهد دادیآ  رو

مرتبط بت آ  را زنمرل نراد تا زیفیت خاا  را در این ارراد اربایش داد  جانافیشناخت ه ی زروناراریب

 (.1399 طاهری و هررارا   

هش  رراً بر روی جنآ تاا  بت این ماارد اشار  زرد زت این پژو های این پژوهش می از جرلت محدودیت

انجا  گررمت ارت. هرچنین نداشمن دور  پیییری بت دلیل مشرل  بیرارا  ب مری در شهر چالاس

  جبء عااملی ه مند گیری بیراری زرونا و قرنطینت خانیی هرت لیبت دلدرمرری بت این درمت از بیرارا  

. بت منظار بررری آثار بلندمدف درما   زند پذیری نمایج این مطالعت را با محدودیت مااجهت می زت تعریم

جا زت رویررد  از آ شاد.  تا رت ما  برای مطالعاف بعدی پیشنهاد می زم درتها  پیییری آزمادنی

نظر اقم ادی مسرو  بت  ررت و از نظر پبشری  عاری از عاارض جانبی ارت.  مؤثر از یا مداخلتمدار  هیجا 

ناشی از  شناخمی روا باری درما  مشرالف  عیطار ورشنارا  بت شاد این مداخلت تارط روان پیشنهاد می

 د.بت زار گررمت شا اثراف شرایط زرونا

 

 موازین اخالقي 

در این پژوهش ماازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانت  تضرین حریم خ ا ی و رازداری رعایت شد. با 

زنندگا  در  ها  شرزت ها ضرن تأزید بت ترریل ترامی رؤال تاجت بت شرایط و زما  ترریل پررشنامت

ماند و این امر نیب  میها اطرینا  داد  شد زت اطالعاف محرمانت  مارد خروج از پژوهش مخمار بادند. بت آ 

 رعایت شد  پآ از اترا  پژوهش گرو  گاا  نیب تحت مداخلت هیجا  مدار قرار گررمند. زامالً

 

 سپاسگزاری

زنندگا  زت در اجرای این  بیراررما  طالسانی و رازی شهر چالاس و هرت شرزت زارزنا از مدیریت و 

  شاد.پژوهش هرراری داشمند  تشرر و قدردانی می
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 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نای ندگا   این مسالت حامی مالی و تعارض منارع ندارد.

 

 

 منابع

و  یخادزارآمد  شناخمی روا  یرررخم(. 1396.  میمر  یراز تیچ ررید .  و   یریرح.  زامرا   یپارجهرم

 .تهرا  را  یا یزنیر  انجرن روانشنار نیششر. ا یدر دانشجا شناخمی روا  ی میبهب

خاابی  زیفیت خاا   (. رابطت شدف بی1389  مرعشی  ماندانا. .  واحمشا  زاد   پروین . حیدری  علیرضا

ر لنامت علری پژوهشی ز  و  و اخمالل در رالمت روا  با عرلررد تح یلی در دخمرا . یآلادگ خاا 
 .76-65(: 4 1  ررهنگ

مسای ت اثربخشی درما  شناخمی ررماری  ( 1398 مح ن.   گل پرور .  وغالمرضا  منشئی . روژین  داودی

ناجاا  محار بر عالئم نامارابیا و زیفیت خاا  در ناجاانا   یذهن آگاهدرما  هیجا  مدار و درما  

  62-71 (:5  7  روا  پررماری .هراری لیمابا یبدخمر دارای عالئم 

-اثربخشی رویررد تلفیسی واقعیت درمانی(. 1399محردعلی.    رپهاندی .  وم عاد   ادقی . حدیث  دهنای

مجلت علا   .زاری تیروئید زم مبمال بت در زنا خاا  و خادزارآمدی جن ی  تیفیبر زهیجا  مدار 
 .91-102(: 2 8  پبشری  درا

بر  رالمت روا  ینیب شی(. پ1399.  د یرع  ابرقا .  ونیگل ی نژاد گرج یمهد . دیناه ی ثامم . میمر ی ررمر

. خانااد  رآمازید آمازا   دانش در مادرا   یمثلث شناخمو  یجانیها  ه  شناخمی روا  یاراس رررخم

 . 101-84 :(3 1  یزاربرد یدرمان

مسای ت اثربخشی آماز  ذهن آگاهی ناجاا  (. 1399 احرد.   عابدی .  وغالمرضا  منشئی . علی  طاهری

 یها پژوهش .دید  پ ر و مشرالف خاا  در ناجاانا  داغ نفآ عبفمحار با آماز  هیجا  محار بر 

 34-64 (:75  19  مشاور 

(. بررری الیا و زیفیت ذهنی خاا  در دانشجایا  پبشری 1387عظیری  حامد.   .  وررهادی ن ب  عبداهلل

مجلۀ علری دانشیا  علا  پبشری دانشیا  علا  پبشری هردا  و ارتباط آ  با  فاف شخ یمی. 
 15-11(:1 15.هردا 
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*** 
 کیفیت خوابپرسشنامه 

 
 ..................  خاابید؟ها چت راعمی میمعراالً شب       .1

 زشد تا خاابما  ببرد؟ ..................طال میروید  چند دقیست از زمانی زت بت رخمخاا  می       .2

 شاید؟ ..................ها چت راعمی از خاا  بیدار میمعراالً  بح       .3

 میبا  خاا  واقعی شرا در شب چند راعت ارت؟ ..................       .4

بار یک هی  اید؟در طی ما  گذشمت چند بار بت خاطر ماارد زیر در خاابید  مشرل داشمت 5

در 

 هفمت

دوبار 

در 

 هفمت

رت بار 

یا بیشمر 

 در هفمت

     تاان مید بخاابید.دقیست نیب نری 30با گذشت  1/5

     شدید.های شب یا  بح زود از خاا  بیدار مینیرت 2/5

     مجبار بادید برای درمشایی ررمن بلند شاید. 3/5

     برشید.تاان مید بت راحمی نفآ نری 4/5

     زردید.زردید یا با  دای بلند خروپف میرررت می 5/5

     زردید خیلی رردتا  ارت.اح اس می 6/5

     تا  ارت.زردید خیلی گر اح اس می 7/5

     دیدید.زاباس می 8/5

     درد داشمید. 9/5
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ذزر زنید چندبار اگر بت جب ماارد راق دالیل دییری وجاد دارد مطرح زنید و  10/5

 اید. دالیل شرا......................بت علت ماارد راق مشرل داشمت

    

بخش یا آرا   آوردر طال ما  گذشمت چند بار برای بت خاا  ررمن داروی خاا  6

 اید؟م رف زرد 

    

در طال ما  گذشمت چندبار در بیدار ماند  برای رانندگی زرد  یا خارد  غذا یا  7

 زار زرد  مشرل داشمید؟

    

-در طال ما  گذشمت چندبار برای حفظ ترایل خاد بت انجا  زارها مشرل داشمت 8

 اید؟

    

خیلی  در طال ما  گذشمت بت طار زلی زیفیت خاا  شرا چیانت باد؟ 9

 خا 

ن بماً 

 خا 

ن بماً 

 بد

 خیلی بد

    

*** 
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Abstract  
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of emotionally focused 

therapy on mental toughness and sleep quality among people with a history of 

hospitalization because of Coronavirus. Methods: This study was quasi-

experimental with a pretest-posttest design and follow-up. The statistical 

population included people with a history of hospitalization because of 

Coronavirus in Chalous city. After screening people Kobasa and Maddi's 

hardiness questionnaire (1982) and Pittsburgh sleep quality index (1989), 30 

people were selected by convenience sampling method and were randomly 

assigned to the experimental group (15 people) and control group (15 people). 

The participants of the experimental group received Johnson's (2012) 

emotionally focused therapy intervention in eight 90-minute sessions, and the 

control group did not receive any treatment. The data were analyzed using the 

mixed-design analysis of variance using SPSS software. Results: The results 

indicated that emotionally focused therapy intervention was effective in 

improving sleep quality (F = 9.18, P = 0.005) and psychological toughness (F = 

4.66, P = 0.040). The effect was stable in the follow-up stage as well. 

Conclusion: The discriminant eta coefficient indicates that the grouping variable 

explains 24.7% of the changes in sleep quality and 14.3% of the changes in 

mental toughness. Therefore, emotionally focused therapy has been effective on 

mental toughness and sleep quality among people with a history of 

hospitalization because of Coronavirus. 

Keywords: Emotionally Focused Therapy, Mental Toughness, Sleep Quality, 

Coronavirus 
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