
  

  

  

Quarterly Journal of Social Development and Welfare Planning
Volume 13, Issue 52, Autumn 2022, 275-301
qjsd.atu.ac.ir
DOI: doi.org/10.22054/qjsd.2022.63148.2234

O
ri

gi
na

l 
R

es
er

ch
   

  
   

A
cc

ep
te

d:
14

/1
/2

02
2

   
   

R
ev

ie
w

:
29

/1
2

/2
02

1 
   

   
  R

ec
ei

ve
d:

1/
9/

20
21

   
  

  
IS

S
N

: 
2

3
45

-4
92

X
eI

S
S

N
: 

2
47

6-
64

2
9 

   
  

Assessing the State of Happiness and Resilience of 

Mothers in the Face of Corona Anxiety

Somayeh Miri  PhD in sociology (social issues), Kashan University, 
Kashan, Iran.

Mohsen Niazi Professor of Social Sciences, Kashan University, 
Kashan, Iran.

Fatemeh Khosh Bayani 
Arani

Master of Cultural Studies, Kashan University, Kashan, 
Iran.

Abstract

The sudden appearance of corona disease has caused anxiety in the family members 

especially mothers. Because this disease, in addition to physical health risks, has left 

various psychological effects such as chronic anxiety and the fear of death. In this 

regard, the present study aims to investigate the state of happiness and resilience of 

mothers in facing the Corona anxiety. The study was done by survey method. The 

statistical population of the research concludes all married women with children 

over 20 years of age in Kashan city while and a multi-stage cluster sampling method 

was used. The data collection tools were standard Oxford happiness questionnaires, 

resilience variable from Connor and Davidson questionnaire and the anxiety caused 

by Corona was collected from Alipour et al.'s questionnaire. Also, Cronbach's alpha 

coefficient and composite reliability above 70% were calculated for each dimension, 

which showed an adequate reliability for the questionnaire. The results of this 

research show that happiness (Satisfaction with life, positive mood, health, 

efficiency, self-esteem) and women's resilience (Acceptance of positive emotions, 

spirituality, trust in personal instincts, competence) are related to the anxiety caused 

by Corona (Physical symptoms and psychological symptoms) with a value equal to 

0.478.
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در مواجهه با ي مادرانآور و تابوضعیت شادکامی بررسی

  اضطراب کرونا

  .شناسی، مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران دکتري جامعه  سمیه میري

  .شگاه کاشان، ایراناستاد علوم اجتماعی دان  *محسن نیازي

  .کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان، ایران  ی آرانیانیب خوشفاطمه 

  چکیده

مادران شده  خصوص بهظهور ناگهانی بیماري کرونا باعث اضطراب ناشی از این بیماري در کانون خانواده 

همچون  یشناخت رواني عالوه بر مخاطرات سالمت جسمانی، اثرات مختلف بتال به این بیمارزیرا ا. است

 مطالعۀدر این راستا . اضطراب مزمن ناشی از ابتال به بیماري کرونا و ترس از مرگ بر جاي گذاشته است

این . مادران در مواجهه با اضطراب کرونا است يآور تابوضعیت شادکامی و حاضر با هدف بررسی

 20و داراي فرزند باالي  متأهلزنان  ۀیکلپژوهش  يآمار جامعۀ.انجام شده استشیمایپروش مطالعه به 

ابزار . اي استفاده شده است اي چندمرحله گیري خوشه که از روش نمونه باشدیمساله شهرستان کاشان 

ونور و ک پرسشنامۀاز  يآور تاباستاندارد شادکامی آکسفورد، متغیر  يها پرسشنامه، ها دادهيآور جمع

همچنین ضریب . و همکاران استفاده شده است پور یعلدیویدسون و اضطراب ناشی از کرونا از پرسشنامه 

براي هر بعد محاسبه گردید، که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه % 70يباالآلفاي کرونباخ و پایایی مرکب 

گی، خلق مثبت، سالمتی، کارآمدي، رضایت از زند(یشادکامکه  دهدیمنتایج این پژوهش نشان . باشدیم

بر ) پذیرش عواطف مثبت، معنویت، اعتماد به غرایز شخصی، شایستگی(زنان يآور تابو ) نفس عزت

  .باشدیم0.478دارد، و مقدار آن برابر با  ارتباط) عالئم جسمانی و عالئم روانی(اضطراب ناشی از کرونا 

  .کرونا، مادران شهر کاشان آوري، اضطراب شادکامی، تاب:ي کلیديها واژه
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  بیان مسئله

کشورهاي جهان  همۀمواجه شد و بیماري کرونا  ریگ جهانجهان با یک ویروسی  2019سال 

کرونا از سوي سازمان بهداشت جهانی  ریگ همهفراگرفت، با ظهور ویروس را

و  ي اجتماعیگذار فاصلهیی چون ها استیساعمال : یی مطرح شد از جملهها دستورالعمل

به قرنطینه روي آوردند اگر چه قرنطینه براي  مردمشانبسیاري از کشورها براي حفظ سالمت 

نتایج  .بسزایی داشت ریتأثجلوگیري از بیماري بسیار مناسب بود، ولی بر سالمت روانی افراد 

: دهد که افراد جامعه ممکن است سطحی از اختالالتی از قبیل مطالعات مختلف نشان می

چنین نتایج هم.ی، اضطراب، استرس و افسردگی و حتی خودکشی را تجربه کنندپریش روان

کنند معموالً اضطراب  افرادي که اخبار مربوط به کرونا را دنبال میمطالعات نشان داده است،

  ).World Health Organization, 2020(کنند بیشتري را تجربه می

 19-در زمان شیوع کووید که دهدیم، نیز نشان )2020(1و همکاران لئونتایج 

 کهیدرحال، ابدی یمافزایش ) اضطراب، افسردگی و عصبانیت(:احساسات منفی مانند

کاهش یافته است و مردم) شادکامی و رضایت از زندگی(:نمرات احساسات مثبت مانند

.شتندبیشتر نگران سالمتی و خانواده خود بودند و کمتر به اوقات فراغت و دوستان توجه دا

همراه با شروع قرن جدید، جوامع با معضالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بسیاري مواجه 

فراگیراضطرابدارايکهافرادياست؛معضالت، اضطراب فراگیر نیاز ایکی. هستند

.Demorest et al(دارندیینیپایهستند، شادکام وباالشیوعمزمن،سیر ).2 :2019

عنوان بهرااختاللنیا،یشناخت روانيها اختاللر یبا سافراگیرباضطرااختاللیهمراه

بدونکه ،کرده استمطرحیبزرگسالدورانکننده ناتوانيها اختاللترین مهماز یکی

,Sadock) .دهدیمنشان رایضعیفبهبودياحتمالدرمان 2011: 56)

یعالئمباکهاستیدلواپسمبهماغلبوندیناخوشابسیاراحساسکیاضطراب 

. استهمراهيقراریبومعده یناراحتق،یتعرسردرد،قلب،تپشسینه،قفسهدردنظیر

                                                  
1. Liu& et al
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,Borkovecاست رنجدریناآراموتنششدن،هراسان، زوديریپذ کیتحرازغالباًبیمار

2006: ناامیدي ویافسردگموجبیجانباثراتوپیامدهادرمان،تشخیص،.)(273

;Matziouابدی یمکاهش يا مالحظه قابلطور بهنیزآنانیشادکامودهشبیماران

Perdikaris; Galanis; Borkovec, 2008: با ظهور بیماري کرونا و گسترش سریع ). (314

آن، سطح اضطراب را در جمعیت جهانی افزایش داده که منجر به اختالل در سالمت افراد 

,Wang; Zhao(شود جامعه می 2020: 22(.  

نظر اغلب کارشناسان بر این است که براي حل بسیاري از مشکالت موجود به 

شهروندانی نیاز است که در زندگی شخصی و خانوادگی خود احساس رضایت و 

معتقد است ) 1382(فر یالنیمکه چنان). 78: 1392،و همکاران پور میرح(کنند شادکامی

ایجاد سالمت . کندفراهم بلکه تضمین نهات نهسالمت اعضاي خود را  ستیبایمکه جامعه 

وظایفی است که هر فرهنگی براي جامعه خود ایجاد  ترین مهمروانی براي اعضاي جامعه از 

سالمت تنها به معناي نداشتن بیماري . کامل است صورت بهو درصدد تحقق آن  کندیم

یشرفت از نیست بلکه داشتن رضایت از زندگی، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان و پ

، به نقل از شجاعی، 2،2007وکارماس 1،2001رایان دسی(است فرد سالم  يها مشخصه

  ).106: 1394سیمانی،

عاطفی به  العمل عکسکه  دهدیمپزشکی و روانشناسی نشان  يها افتهیهمچنین 

بالقوه به  طور بهتواندیمکه این ، دهدیمتأثیر قرار  را تحتحوادث زندگی سالمت روان 

، نقل از 2014؛3سباتینی(دارد روان اهمیت سالمت مت جسم آسیب برساند که نشان ازسال

براي داشتن سالمت روانی ما باید براي شادي خود زمان ). 947: 1395معینی و همکاران،

این امر . شودیمصرف کنیم شادکامی یک احساس عاطفی است که توسط افراد تجربه 

و منجر به افزایش قدرت ذهنی براي مقابله با مشکالت، گذاردیمتأثیر مثبتی بر فرد 

                                                  
1. Deci
2. Kärmas
3. Sabatini
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;Shuhood Mirza(شود یمسالم و بهبود عملکرد و بهزیستی بیشتر، ذهن  نفس اعتمادبه

Zeng; Xiaojun, 2013: 258.(  

مادران  يآور تابگفته شد، هدف ما بررسی میزان شادکامی و  تر شیپآنچه  بر اساس

شادکامی و: کرونا است، که به بررسی عواملی همانند در مواجهه با اضطراب در دوران

، اند کردهتأکید ) 2020(همکاران و گانگ. پردازدیمو اضطراب شیوع کرونا  يآور تاب

باعث ایجاد مشکالت سالمت روان  تواندیمتنها نهشدن با وضعیت فشار روانی زیاد  رو روبه

در مواجهه با  بنابراین،.راد خواهد داشتشود بلکه تأثیر ماندگاري نیز بر بهداشت روانی اف

خود  يها در خانهباید ،درگیري با بیماري ازمصون ماندن  يافراد برا ریگ همهيهايماریب

جداسازي اثرات مخربی بر کودکان و والدین قرنطینه و : قرنطینه شوند اما مهار بیماري مانند

.شودیمآشکار  1س از آسیبآن در عالئم اختالل استرس پ يها نشانهدارد، که  ها آن

(Gong; Zhang; Yuan; Chen, 2020: 54)

و فشار روانی ناشی از ابتال به بیماري  ریگ همهيهايماریببا توجه به ویژگی خاص 

با یکدیگر براي  ها انساندر قرنطینه و حفظ حدود روابط  ها آنالزام حضور براي افراد، و

مناسب براي حفظ سالمت روانی  يا مقابلهيها زمیمکاناز بیماري، نیاز به  يریگ شیپ

,Sprang; Silmanشود یماحساس  فشارهاي  تواندیماز عواملی که  یکی).(144 :2013

سازگار شویم تا  آمده شیپناشی از بیماري و مشکالت را کاهش دهد این است با شرایط 

  .میا دهآميآور تاببتوانیم با آن کنار بیاییم براي همین به سراغ مفهوم 

,Conor(است عاملی مهم براي مقابله با فشار روانی  آوري تاب 2003: 78 .(

مثبت نگر مورد توجه واقع  یشناس رواندر حوزهگذشته  يها دههدر طی  يآور تاب

رویدادهاي ناگوار زندگی است که با به معناي سازگاري مثبت با يآور تاب. گردیده است

ابدی یممرکز بر نقاط ضعف افراد پرورش  يجا بهردي ف يهاییتواناتمرکز بر قدرت و 

)Openshaw, خود قرار  ریتأثرا تحت  زیچ همهدر سال گذشته بیماري کرونا ).50 :2011

عاطفی اما داده است، از وضعیت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی گرفته تا روابط خانوادگی و

                                                  
1. PTSD
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از این ویروس قرار  متأثرشدت بهنباشد اگر بگوییم که مادران  راهیبدر این میان شاید 

خدمات و کارهایشان شغل محسوب نشده و درآمدي هم در  که نیااند و به دلیل  گرفته

تري را  پذیرتر بوده و شرایط سخت در برابر این بیماري قشري آسیب ینوع بهبرندارد 

  .چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی، اند متحمل شده

به اهمیت موضوع، جامعه آماري مادران هستند، چرا که  در این پژوهش نیز با توجه

در بعد . دهد کرونا به دو صورت سالمت روانی و جسمانی آنان را در معرض خطر قرار می

هاي کار طوالنی یکی از ریسک فاکتورهایی است که سیستم  سالمت جسمانی ساعت

وند بهبود افراد را دچار ایمنی بدن را تضعیف نموده و یا در صورت مبتال شدن به بیماري ر

  .کند درمانی را تضعیف می یآگه شیپکند و  مشکل می

از سوي دیگر در بعد سالمت روانی نیز به دلیل اینکه این افراد نقش سازمان دهنده و  

دارند در صورت بیماري یکی از اعضاي خانواده  بر عهدهمراقبت از اعضاي خانواده را 

خود  کهیدرصورتشوند و  را متحمل می یشناخت روانهاي  مادران بیشترین حجم استرس

هاي او را  توان انجام تمامی مسئولیت یخوب بهاین زنان نیز درگیر بیماري شوند سایر اعضا 

ندارند و این دو موضوع با تبعات منفی از قبیل تنش، اضطراب و در مواردي مشکالت 

ی افراد و روابط اجتماعی مت روحی و جسمالبر سسازگاري در مادران همراه است، که 

، سطح اند شده تجربهها حوزهدر نهایت اثرات منفی که در این . تأثیر منفی دارد ها آن

 باعثاجباري  شدنقرنطینه  لیبه دلو از طرفی .دهدیمافراد را کاهش این شادکامی 

از فعالیت  شدنمحروم آن،  جۀینتشده و که  ها آناجتماعی و جسمی تحرك د شدن محدو

در فجایع پاندمی در . داشته استتأثیر منفی بر سطح شادي است که مراودات اجتماعی و

این تحقیق با  ،بنابراین. از مردان است تر عیشاسراسر دنیا، اختالالت روانی حاد، در زنان 

باالي بیست سال مادران  يآور و تابیشادکام تیوضعیبررسبیان شد، به  آنچهتوجه به 

  .پردازدیمدر مواجهه با اضطراب کرونادر شهرستان کاشان
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  پژوهش نۀیشیپ

در مواجهه با اضطراب مادران يآور تابوضعیت شادکامی و این پژوهش، به دنبال بررسی

دیگري  يها گروهدر ارتباط با  قبالًکه این ارتباط  دهدیمتحقیق نشان  نۀیشیپ. کرونا است

ی شده است، که در این قسمت به بررسی بررسعادي اجتماعی طیشرامادران در  رازیغ به

  .شودیمآن پرداخته 

به این نتیجه رسیدند  يآور تابو  یشادکامدر بررسی رابطه ،)1394(همکاران خرم و

  . وجود دارد يداریمعنرابطۀو شادکامی همبستگی مثبت و اضطراب  يآور تابکه بین 

ند که سرسختی ، در پژوهشی به این نتیجه رسید)1398(همکاران فالح و 

با اضطراب و افسردگی افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه رابطه منفی  یشناخت روان

  ). 62: 1398فالح، (دارد داریمعنو 

با  یشناخت روان، گزارش کرد که سرسختی )1397(ایحداد ندر پژوهشی دیگر

  .)2018،ایحداد ن(دارد يداریمعنمنفی و  رابطهاضطراب سالمت

19- کوویدکه در زمان پاندمی ندنشان داددر پژوهشی ،)1399(همکاران وقدم حق

اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب،  ازجملهمنفی  یشناخت رواناثرات 

19-درمان و دیگر افراد درگیر با کوویداسترس، اختالالت خواب و عصبانیت در کادر

 يها هینظرشامل اضطراب سالمتی،  ییزا استرسعوامل ، استمعناداري افزایش یافته  طور به

زمان قرنطینه، ترس از سرایت بیماري، ناامیدي، خستگی، لوازم  شدن یطوالنتوطئه،

منفی درباره واکسیناسیون محافظتی کم، اطالعات ناکافی، ضرر مالی، شایعات، باورهاي

  ).1: 1399همکاران،و قدم حق(هستند 

با توجه . شیوع ویروس کرونا پرداخته است یشناخت روانيامدهابه پی) 1399(یفراهت

منجر  معموالًعفونی، پتانسیل زیادي براي سرایت روانی دارند و يهايماریببه اینکه شیوع 

 ها دولتبا گسترش جهانی این ویروس،  شودیمانواع مشکالت روانی به ترس، اضطراب و

ردي هماهنگ، به رفع نیازهاي مربوط به بهداشت راهب يها برنامهبا تدوین و اجراي . باید

  ).212: 1399فراهتی، (بپردازند روانی 
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 ییتوانا ،آوري تاببا ارتقاء نشان داد که يا مقاله، در )1399(همکاران کاکاوند و 

 یو به دنبال آن مشکالت ابدی یمشیافزا جانیه میمقابله در برابر عوامل اضطراب زا و تنظ

  . ابدی یمکاهش  ییناشوهمچون تعارضات ز

جه به شیوع باالي ونشان داد که با ت يا مقالهدر ) 1399(و همکاران  نصیر زاده

 از آنپایین در هنگام شیوع بیماري و پیامدهاي ناشی  يآور تاباختالالت روانی و 

و اضطراب با سطح تحصیالت سن و ارتباط  گرددیمپیشنهاد  یشناخت روانمداخالت 

  .)898: 1399نصیر زاده و همکاران، (دارد وجود  دار معنی

، نشان داد که میزان نگرانی سالمتی و )2020(و همکاران رويپژوهشنتایج  

Roy etاست کرونا زیاد  ياضطراب افراد در طول بیمار al, وانگ و مطالعات . )(7 :2020

اد که در جمعیت عمومی چین حین آغاز اپیدمی کرونا ویروس نشان د، )2020(همکاران 

درصد  8,1اضطراب و  عالئمدرصد داراي  28,8افسردگی،  عالئمدرصد افراد داراي  16,5

,Wang et al(هستند استرس  عالئمداراي  2020: 40(.

کرونا باعث نشان داد که افزایش ویروس،)2020(همکاران پژوهش لی و نتایج 

مثبت  يها جانیهاهش اضطراب، افسردگی و عصبانیت و ک :منفی مثل يها جانیهافزایش 

,Liuاست مثل شادکامی شده  2020: 9)(.  

با ظهور بیماري کرونا و گسترش سریع آن، سطح اضطراب را در جمعیت جهانی 

روان بیماري کرونا، سالمت . شود سالمت افراد جامعه میافزایش داده که منجر به اختالل در

چنین هم. تأثیر قرار داده است افراد را تحت) اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه(

. کنند کنند معموالً اضطراب بیشتري را تجربه می افرادي که اخبار مربوط به کرونا را دنبال می

در . دتواند موجب تشدید عالئم افسردگی در سطح جامعه شو اخبار و شایعات در جامعه می

هدف بررسی وضعیت همین راستا، با توجه به توضیح مختصر داده شده، پژوهش حاضر با 

با توجه به آوري مادران در مواجهه با اضطراب کرونا صورت گرفته تا بتوان  شادکامی و تاب

سالمت  تواندیماجتماعی که پیامدهاي مخرب جز بهاینکه اضطراب ناشی از بیماري کرونا 

تارهاي که نتیجه آن رف شودیم، باعث رفتارهاي مخربی در خانواده ندازدیبجامعه را به خطر 

.ایمنی غلط و همچنین کاهش سالمت روانی افراد خانواده است
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  چارچوب نظري

مرتبط بر  يها هینظر، بخش اول شودیمچارچوب نظري این تحقیق به سه بخش تقسیم 

مرتبط بر  يها هینظرو بخش سوم  يآور تابمرتبط بر  يها هینظرشادکامی، بخش دوم 

بسیار مهمی است که بسیاري از دانشمندان موضوعات  ازجملهشادکامی، .اضطراب است

 يبند میتقس، ارسطو شادکامی را به سه سطح اند پرداختهنظیر ارسطو، زنون و اپکیدر به آن 

سطح آن موفقیت و کامیابی است و باالترین آن شادکامی  نیتر نییپاکرده است که در 

معتقد ) 2001(1ارگایل).554: 1395قنبریان و همکاران، (ردیگیمناشی از معنویت قرار 

  ؛ )هیجانات مثبت(سرور خوشحالی یا  حالت .1: است که شادکامی شامل سه جزء است

به نقل از ()عواطف منفی(و اضطرابفقدان افسردگی . 3بودن از زندگی و  یراض .2

به باور هیلز و آرگایل دو نوع شادکامی وجود . )1389:39هزارجریبی و صفري شالی، 

زناشویی، تحصیل، شغل : ع شادکامی از رهگذر شرایط محسوس زندگی نظیریک نو. دارد

نوع دیگر، . شودیمکه شادکامی عینی نامیده  شودیمو امکانات مالی و رفاهی حاصل 

  .شودیممتأثر از حاالت درونی و ادراکات شخصی است که از آن به شادکامی ذهنی تعبیر 

 تواندیمویایی است و همچون سپري ، حرکت و پشورونشاطشادکامی مولد انرژي، 

آدمی را در برابر فشارها و مشکالت محافظت نموده و سالمت جسمی و روانی او را نیز 

,Hills; Argyle(کند تضمین  2001: نیز بر این باورند که  2اسچواتز و استراك .)599

که شامل چند جزء است، نخست  انجامدیمشادکامی مفهومی است که به خوشحالی 

فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد  شودیمکه باعث ینکه جزئی عاطفی و هیجانی استا

و خوشحال باشد و دوم اینکه جزئی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی را به دنبال 

  ).554: 1395قنبریان و همکاران، (دارد 

آن را یکی از  سست شدنشادمانی و کننده نیتأمگیدنز نیز اعتماد را یکی از عوامل 

وي معتقد است عوامل تهدیدکننده شادمانی . داندیمشادمانی  دکنندهیتهدعوامل 

                                                  
1. Argyle
2. Schuatz & strac
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 يها شهیر، جنگ، متزلزل شدن شدن یصنعتناشی از  زیآم خشونتتهدیدهاي : از اند عبارت

، )1387:38موسوي، (يوجودانتزاعی و احساس ناامنی و اضطراب  يها نظاماعتماد به 

یکی از عوامل تهدیدکننده شادمانی مطرح  عنوان بهساس ناامنی را ، گیدنز احدرواقع

که اعتماد را از دیگران سلب  داندیموي فقدان امنیت و ترس از تهدید را عاملی . کندیم

خود بروز  يها کنشکنشگران نسبت به ادعاي صداقتی که افراد در  شودیمکرده، موجب 

  .، دچار شک شونددهندیم

است،  يآور تابدر این تحقیق به بررسی آن پرداخته شده است متغیر دومی که  

است که به قابلیت تطابق  یشناس روانحوزةدر شناختی و آموختنی يا سازه، آوري تاب

 وسیله بهو بالیا یا فشارهاي جانکاه، غلبه یافتن و تقویت شدن  ها بیآسانسان در مواجهه با 

 يگر خود اصالحذاتی  سازوکاررا  يآور تاب) 1992(1ورنر و اسمیت.شودیمآن اطالق 

 يآور تابدرواقع . رترندیپذ انعطافهستند،  تاب آورکه  ها آنو معتقدند  دانندیمبشر 

برخورداري از یک نگرش سیال است؛ بدین معنا که فرد متناسب با تغییرات موقعیتی و 

).1398:77کلباسی و ذهبیون، (دهد یم، خود را تغییر يا توسعه

مباحث تحقیق در  ترین مهمیکی از  يآور تاب، )2003(2فولی و همکارانز نظرا

، همچنین از نظر پاتون )109: 1397و همکاران،  فر يدریح(استرسیدن به پایداري  ۀنیزم

آگاهانه منابع و رشد  تأمینروند فعالی از خود اصالحی،  يآور تاب، )2006(3و همکاران

تا سطحی فراتر از توانایی فردي مورد  شناسانه روانختارهاي است، توانایی براي ایجاد سا

  ).109: همان منبع(گذشته انتظار و تجربیات 

. و ارائه داده است يبند طبقهدرونی را در چهار بعد  يآور تابعوامل ) 1999(4کامپفر

شناختی،  يها تیصالحانگیزشی، / عوامل معنویت: از اند عبارتاین چهار بعد 

از نظر التار و. جسمی و بهزیستی جسمانی يها تیصالح، یاجتماع/ رفتارييها تیصالح

                                                  
1. Werner and Smith
2. Foley et al.
3. Paton et al
4. Kumpfer
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بهنجار است،  يها سازهیکی از مفاهیم و  يآور تاب، )2001(2و مستن) 2000(1چیچتی

توانایی افراد در سازگاري مؤثر با محیط را يآور تاب) 2006(3همچنین گومز و مک الرن

 يها تیموقعرض عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و قرار داشتن در مع رغمیعل، دانندیم

حیدري شرف و (شوند یممنفی هستند که با پیامدهاي منفی و مشکالت رفتاري مرتبط 

  ).188: 1398همکاران، 

4متغیر سوم مورد بررسی در این تحقیق اضطراب ناشی از کرونا است، از نظر سانتوس

از  يا مجموعهتواندیمریگ همهیک بیماري عنوان به) 2019(کرونا ، شیوع ویروس)2020(

احساسات و هیجانات نگرانی، ترس و تنش را در جامعه به وجود آورد، که از دیدگاه 

به جز مشکالت سالمت جسمانی، پیامدهاي ) 2020(5، دورمن ایالن پالمور موشوا،

ران، باقري و همکا(است همچون اضطراب و تنش را در افراد را موجب شده  يگرانبار

1399 :78.(

باعث مشکالتی در سالمت  19-بیماري کووید) 2020(لوریتاز نظر آسموندسون و 

 نۀیزمدر  هاینگرانهستند،  يا نهیزميهايماریبروان افراد در بین کسانی که داراي 

در معرض خطر یا  که نیا، اما افرادي هستند بدون کندیمانطباقی عمل  صورت بهبهداشتی 

اضطراب شدیدي نسبت به سالمتی جسمانی خود خاصی باشند، دچار  دچار بیماري

، این افراد دچار اضطراب پندارندیمبیماري وخیم  عنوان بهبدنی ساده را  عالئمو  شوندیم

,Asmundson and Taylor(هستند سالمت  2020: 71.(  

نیز در اضطراب سالمت، اشتغال ذهنی فرد ) 2013(آمریکا  یپزشک روانانجمن 

از یابینانیاطمو به دنبال  کندیمافراطی خود را بررسی  صورت بهاست، فرد  ازحد شیب

American(است دیگران  يسو Psychartic Association, 2013.(  ایت، راز دیدگاه

                                                  
1. Luthar&Cicchetti
2. Masten
3. Gomez &Mclaren
4. Santos
5. Mosheva, Hertz- Palmor, Dorman IIan and Matalon
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، حساسیت اضطرابی تمایل به پاسخ از روي ترس به اضطرابی است )2016(لیبل و کارلتون 

خوديخود بهاین است که تجربه اضطراب نایی باور بهو به مع کندیمکه فرد احساس 

، در باب رابطه )Wright, Lebell and Abramowitz, 2016: 45(زاست بیآسخطرناك و 

که  کندیمبیان  19-بین حساسیت اضطرابی، شدت اضطراب و اضطراب بیماري کووید

و داراي عواقب  از بیآسخود را  اضطرابي ها نشانهفرد  شودیمث عحساسیت اضطرابی با

و  شودیمی فاجعه باعث اضطراب فاجعه نیب شیپبداند در نتیجه این نوع تفسیر،  بار فاجعه

بنابراین، ).79: 1399باقري و همکاران، (داد ي اضطراب فرد را افزایش خواهد ها نشانهشدت 

اري جسمانی حسی در اضطراب بیم دیتشد) 2019(از نظر هاسیموساالر، تالیح و کاراسالن 

  ).Hacimusalar, Talih and Karaaslan, 2019: 6(کندیمنقشی مهم ایفا 
  

  ي تحقیقها هیفرضشده  -1جدول

  در این پژوهش مورداستفادهها هینظر  ي تحقیقها هیفرض  ها هیفرض

فرضیه 

  اصلی

آوري مادران با  شادکامی و تاببین 

اضطراب ناشی از کرونا رابطه وجود 

.دارد

سـت کـه شـادکامی شـامل سـه جـزء اسـت        ارگایل، معتقد ا

خوشحالی یا سرور؛ راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی 

  .و اضطراب

اسچواتز و استراك نیز بر این باورند کـه شـادکامی مفهـومی    

  انجامدیماست که به خوشحالی 

و اضـطراب را داراي   دانـد یمگیدنز، ناامنی را مانع شادکامی 

عناصر  مؤلفهناختی، مؤلفه بدنی،مؤلفه ش:داندیممؤلفهچهار 

  هاي رفتاري هیجانی، مؤلفه

.کنـد یمـ ي بنـد  دسـته چهار گـروه ،  را درآوري  کامپفر، تاب

 انگیــزش، /معنویــت  عوامــل ي شــناختی،هــا تیصــالح

و ي جسـمی  هـا  تیصـالح اجتمـاعی،  /ي رفتاريها تیصالح

  ی جسمانیستیبهز

 ترین مهمآوري یکی از  ، تاب)2003(فولی و همکاران (نظر از 

  رسیدن به پایداري است نۀیزممباحث تحقیق در 

خـود  ذاتـی   سـازوکار ي را آور تـاب ) 1992(ورنر و اسمیت 

هستند،  تاب آورکه  ها آنو معتقدند  دانندیمي بشر گر اصالح

  .رترندیپذ انعطاف

  1بعد 
و اضطراب  بین شادکامی و ابعاد آن

  .ناشی از کرونا رابطه وجود دارد

  2بعد 
آوري و ابعاد آن و اضطراب  تاببین 

  .ناشی از کرونا رابطه وجود دارد
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بـه جــز  ) 2020(، دورمـن ایــالن  پــالمور از دیـدگاه موشـوا،  

همچـون   انبـاري گرمشکالت سـالمت جسـمانی، پیامـدهاي    

بـاقري و  (است اضطراب و تنش را در افراد را موجب شده 

  ).78: 1399همکاران، 

باعث  19-بیماري کووید) 2020(از نظر آسموندسون و تیلور 

مشکالتی در سالمت روان افـراد در بـین کسـانی کـه داراي     

، اما افرادي هستند بدون شودیمي هستند، ا نهیزمي هايماریب

ض خطر یا دچار بیماري خاصی باشند، دچـار  در معر که نیا

  شوندیماضطراب شدیدي نسبت به سالمتی جسمانی خود 

  3بعد 
از کرونا سن و اضطراب ناشی بین 

  .رابطه وجود دارد

  

  4بعد 
تحصیالت و اضطراب ناشی از بین 

  .کرونا رابطه وجود دارد

  

  

  روش پژوهش

انجام شیمایو به روش پ یمقطع ی، از نظر زمانياربردکپژوهش حاضر بر اساس هدف، 

ساله شهرستان  20و داراي فرزند باالي  متأهلزنان  ۀیکلپژوهش  يآمار جامعۀ.شده است

، 1395در سال  1رانیز آمار اکبر اساس اطالعات مر ها آنکه تعداد  باشدیمن کاشا

آماري با استفاده از فرمول  نمونۀن پژوهش حجم یادر . نفر گزارش شده است 127017

، که از باشدیمنفر  384بینی خطاي برآورد و ریزش احتمالی گیري کوکران با پیش نمونه

به تعداد نمونه، افرادي  توجهبا . اي استفاده شده است هاي چندمرحل گیري خوشه روش نمونه

محتشم  ابانیخ) ره(ینیابان امام خمیخ شهرستان کاشان یکمنطقه براي جمعیت نمونه از 

صورت  بهزشاورکاشان بلوار دانش بلوار مادر و بلوار کشهرستان منطقه دو  و از) یاشانک

  .تصادفی انتخاب شده است

                                                  
1. https://www.amar.org.ir/
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شادکامی  پرسشنامۀ، پرسشنامه بوده که براي متغیر شادکامی از هادادهيآور جمعابزار 

، باشدیمعدد  26که تعداد سؤاالت در این بخش، . آکسفورد استفاده شده است

تأیید، اعتبار باالي این پرسشنامه را )2002(لیآرگنیز توسط هیل و  انجام شده يهایبررس

همچنین، . وایی را کسب کرده استر حدنصاباگر چه در پژوهش حاضر نیز .اند کرده

که تعداد . کونور و دیویدسون استفاده شده است پرسشنامۀاز  يآور تاببراي متغیر 

انجام شده اعتبار باالي این پرسشنامه  يهایبررس، باشدیمعدد  15سؤاالت در این بخش، 

ار آن مورد ، هم اعتب)1386(جوکار ، )1384(يمحمديها پژوهشکه در . اند کردهتأییدرا 

 محققپرسشنامه از ،براي متغیر اضطراب ناشی از کرونا همچنین. قرار گرفته است دییتأ

عدد  18استفاده شده که تعداد سؤاالت در این بخش ) 1398(همکاران علی پور و  ۀساخت

  .باشدیم

يا درجه پنجبا استفاده از طیف لیکرت  ها پرسشنامهپاسخ به سؤاالت این جهت 

بررسی روایی این پرسشنامه پس از  براي. ، طراحی گردیده استموردنظرقیاس م عنوان به

و با  شده عیتوز) نفر 30(تیجمعاز همان  تر کوچکنمونۀاستادان و متخصصان در  تأیید

براي هر بعد محاسبه گردید % 70يباالکرونباخ و پایایی مرکب و ضریب  ياز آلفااستفاده 

مالحظه زیر که در جدول  طور همانهمچنین، . باشدیمنامه که نشان از پایایی مناسب پرسش

متغیرهاي پنهان پژوهش نشان داد که  شده استخراجنتایج بررسی مقادیر واریانس ، شودیم

 يگرا همبر این اساس روایی . به خود اختصاص دادند 0.5متغیرها مقادیري بیش از  همۀ

  .شد تأیید، نیز شده استخراجین واریانس با استفاده از شاخص میانگ يریگ اندازهابزارهاي 
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  شدهمیانگین واریانس استخراجآلفاي کرونباخ، پایایی مرکب و -2جدول

مفاهی/مقوالت

  م
  ابعاد

تعداد 

  سؤاالت

آلفاي 

  کرونباخ
  پایایی مرکب

(AVE)  
میانگین واریانس 

  شده استخراج

  0,543  0,893  0,896  9  رضایت از زندگی  شادکامی

  0,555  0,879  0,872  5  خلق مثبت

  0,591  0,852  0,874  6  سالمتی

  0,566  0,836  0,882  4  کارآمدي

  0,712  0,836  0,878  2  نفس عزت

  0,590  0,825  0,880  4  پذیرش عواطف مثبت  آوري تاب

  0,790  0,863  0,897  2  معنویت

  0,580  0,783  0,878  4  اعتماد به غرایز شخصی

  0,531  0,849  0,879  5  شایستگی

  0,690  0,952  0,879  9  جسمانیعالئم   کرونا

  0,753  0,961  0,861  9  عالئم روانی

  

 lisrelو  spssافزار نرماز  شدهيآور جمعيها دادهلیوتحل هیتجزهمچنین براي 

.استفاده شده است

  

  پژوهش يها افتهی

  اطالعات جمعیت شناختی) الف

درصد  41.3سال،  25تا  20درصد بین 6,2، انیگو پاسخاز  آمده دست بهبا توجه به اطالعات 

 درصد 9,5سال،  40تا  35بین  درصد 17,5سال،  35تا  30درصد بین  23,9سال، 30تا  25

نفر  47,6از نظر تعداد فرزندان، . اند داشتهسال سن  45درصد باالتر از  1,6و  45تا  40بین 

 4درصد  2سه فرزند و درصد  4,3درصد دو فرزند و  46,1یک فرزند،  انیگو پاسخاز 

درصد  18,7درصد از پاسخگویان زیر دیپلم،  10,9از نظر تحصیالت،. اند داشتهفرزند 

 3,1درصد کارشناسی ارشد، و  14درصد کارشناسی،  48,4درصد کاردانی،  4,6دیپلم، 
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 34سال،  5تا  1از پاسخگویان، بین  درصد 22زمان ازدواج،  نظراز . اند بودهدرصد دکتري 

سال از زمان  15درصد باالي  2سال و  15تا  10درصد بین  42سال و  10تا  5د بین درص

  .گذشته است ازدواجشان

  

  متغیرهاي اصلی پژوهش برحسبتوزیع پاسخگویان ) ب

  ي مرکزي، پراکندگی و توزیع عواملها شاخص-3جدول

  آوري تاب  شادکامی  شاخص
اضطراب ناشی از 

  کرونا

67,6934.4141,50میانگینمرکزي

پراکندگی
14,78,8514,51انحراف معیار

218,9878,408210,73واریانس

  شکل توزیع
0,4450,3700,19چولگی

- 1,130- 0,0070,403کشیدگی

  

و  34,41برابر است با  يآور تاب، 67,69، میانگین شادکامی برابر است با 3در جدول

نیز  شده مشاهدهیمقدار چولگ. باشدیمدر دامنه  41,50اضطراب ناشی از کرونا برابر با 

رهاي یمتغ یکج لحاظازیعنی. قرار دارد) -2، 2(در بازه  موردمطالعهرهاي یمتغ يبرا

) -2، 2(متغیرها نیز در بازه  یدگیمقدار کش. ع آن متقارن استیپژوهش نرمال بوده و توز

  .نرمال برخوردار استیدگیرها از کشیع متغیدهد توز ین نشان میا. قرار دارد

  

  اطالعات استنباطی) ج

  اضطراب کروناآزمون ضریب همبستگی بین سن و تحصیالت با -4جدول 

  شادکامی  متغیر

  سن
  مورداستفادهآزمون   ضریب همبستگی  سطح معناداري

  پیرسون  0,534  0.024

  اسپیرمن  0,0150,691  تحصیالت زن
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 رابطۀاز  کی، حاآمده دست بهیب همبستگیبین سن و شادکامی و ضرنتایج به توجه با

بین آزمون نتایج. باشدیمها آنضعیف مثبت بین  یمعناداري بین دو متغیر و همبستگ

متوسط رو به  یمعناداري بین دو متغیر و همبستگ رابطۀتحصیالت و شادکامی نیز حاکی 

  .باال و مثبت بین دو متغیر است

  

  کرونا اضطراب و تحصیالت بین ارتباط بررسی يبرا طرفه کی واریانس آنالیز -5جدول

  
 مجموع

  مربعات

 درجه

  آزاري

 میانگین

  مربعات
F  

 سطح

  معناداري

 آزمون

لوین

 سطح

  معناداري

  398,488  5  1992,442  گروه بین

  194,268  57  11073,304  گروه درون  0.01  1.348  0,015  2,051

    13065,74662  کل

تحصیالت و اضطراب ناشی از  بین که است آن از حاکی ،آزمون این از حاصل نتایج

به این معنی که بین کسانی که تحصیالت یکسان و نایکسانی . بیماري کرونا رابطه وجود دارد

  .از جهت گرایش به اضطراب ناشی از بیماري کرونا تفاوت معناداري وجود دارد اند داشته

  

  پذیر متغیرهاي مشاهده) ونیبیر(مقادیر و معناداري بارهاي عاملی -6جدول

P Values tآمارة یبار عامل

0.000 12,865 0.316 آوري تاب>- اعتماد به غرایز شخصی

0.000 4,446 0.362 اضطراب ناشی از کرونا>- آوري تاب

0.000 9,919 0.364 شادکامی>-خلق مثبت

0.000 10,330 0,401 شادکامی>- رضایت از زندگی

0.000 3,136 0.178 شادکامی>- سالمتی

  اضطراب ناشی از کرونا>-شادکامی  0.182  4,055  0.000

  آوري تاب>- شایستگی  0.363  14,513  0.000

  شادکامی>- نفس عزت  0.123  18.183  0.000

  اضطراب ناشی از کرونا>- عالئم جسمانی  0.537  31.363  0.000

  ی از کرونااضطراب ناش>- عالئم روانی  0.504  30,380  0.000
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دهد، مقادیر بار  نشان می 6پذیر در جدول شماره  نتایج بررسی متغیرهاي مشاهده

گیري پژوهش،  مدل اندازه: توان گفت است و بنابراین می 0,4ها بیشتر از  عاملی تمام گویه

نتایج بررسی معناداري . مدلی همگن است و مقادیر بار عاملی، مقادیر قابل قبولی هستند

 2,58ها بیشتر از  گویه همۀبراي tدر این جدول، نشان داد که مقادیر آماره  tماره مقادیر آ

ها با متغیر مکنون مربوط به خود در  این بدان معناست که ارتباط بین گویه.گزارش شد

    .شود درصد پذیرفته می 99سطح اطمینان 

  

  الرکر براي متغیرهاي تحقیق –آزمون فورنل  -7جدول
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              1,000  0,576 0,544 0,447 0,043

ت
ضای

ر
ی  

دگ
زن

ز 
ا

            1,000  0,767  0,776 0,551 0,413  0,005  

ی
المت

س

          1,000  0,904  0,874  0,858 0,731 0,659 0,056

ی
ام

دک
شا

        1,000  0,614  0,451  0,464  0,513  0,902  0,719  0,049  

ی
تگ

س
شای

  

      1,000  0,383  
0،

674  
ت  0,031  0,337  0,434  0,505  0,620  0,659

عز
 

س
نف

  
    1,000  0,028  0,061  0,101  0,005  0,088  0,195  0,0,68  0,136  0,956  

ت
وی

عن
م

  

  1,000  0,840  0,097  0,027  0,001  0,099  0,013  0,093  0,009  0,111  0,005  

ف 
اط

عو
ش 

یر
پذ

ت
مثب

  

1,000  0,700  0,125  0,219  0,426  0.414  0,427  0,355  0,331  0,602  0,332  0,001  

ي
مد

رآ
کا

  

  

طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهاي پنهان، باید پراکندگی 

پذیرهاي خود داشته باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مدنظر روایی بیشتري را در بین مشاهده

هر متغیر پنهان باید بیشتر از  شده استخراجبر این اساس جذر میانگین .تشخیصی باالیی دارد
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. )11981فورنل و الرکر،(باشد حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهاي پنهان دیگر 

که مشخص است مقادیر موجود در روي قطر اصلی ماتریس، از کلیه مقادیر  طور همان

که این مدل داراي آن است  دهنده نشاناست و  تر بزرگآنموجود در ستون مربوط به 

  .ستاعتبار تشخیص مناسبی ا

  

  )اضطراب ناشی از کرونا(متغیر وابسته  شده یلتعدتعیین و ضریب تعیین  بیضر-8جدول 

شده یلتعدضریب تعیین  ضریب تعیین

0.608 0.369   اضطراب ناشی از کرونا

از کروناشده براي اضطراب ناشی  ، مقدار ضریب تعیین تعدیل8بر اساس نتایج جدول 

 37دهد که مجموع متغیرها قادر به تبیین بیش از  این مقدار نشان می. باشد می 0.369برابر با 

  .هستنددرصد اضطراب ناشی از کرونا

  

  ي تحقیقها هیفرضنتایج آزمون  -9جدول

ضریب 

مسیر

R2 آماره  P Values نتیجه

0,478  0,321 4,765 0,000 طراب ناشی از کرونااض >- آوري شادکامی و تاب  تأیید

  اضطراب ناشی از کرونا >- رضایت از زندگی  تأیید  0,000  2,927  0,377  0,325

  اضطراب ناشی از کرونا >-خلق مثبت  تأیید  0,000  3,337  0,332  0,545

  اضطراب ناشی از کرونا >- سالمتی  تأیید  0,003  2,786  0,335  0,339

  راب ناشی از کرونااضط >- کارآمدي  تأیید  0,000  2,646  0,300  0,498

  اضطراب ناشی از کرونا >-نفس  عزت  تأیید  0,007  2,704  0,301  0,348

  اضطراب ناشی از کرونا >-پذیرش عواطف مثبت  تأیید  0,000  2,837  0,198  0,365

  اضطراب ناشی از کرونا >- معنویت  تأیید  0,000  2,084  0,155  0,314

  اضطراب ناشی از کرونا >- یز شخصیاعتماد به غرا  تأیید  0,02  1,142  0,267  0,305

  اضطراب ناشی از کرونا >-شایستگی  تأیید  0,000  2,180  0,176  0,245

                                                  
1. Fornell & Larcker
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زنان بر اضطراب ناشی از  آوري تابشادکامی و  ۀیفرضدر بررسی نتایج آزمون 

رضایت از زندگی بر اضطراب ناشی  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.478کرونا، مقدار آن برابر با 

خلق مثبت بر اضطراب ناشی از  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.325ار آن برابر با از کرونا، مقد

سالمتی بر اضطراب ناشی از کرونا،  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.545کرونا، مقدار آن برابر با 

بر اضطراب ناشی از کرونا، مقدار  يکارآمدۀیفرض، نتایج آزمون 0.339مقدار آن برابر با 

بر اضطراب ناشی از کرونا، مقدار آن  نفس عزتۀیفرضآزمون ، نتایج 0.498آن برابر با 

پذیرش عواطف مثبت بر اضطراب ناشی از کرونا،  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.348برابر با 

معنویت بر اضطراب ناشی از کرونا، مقدار آن  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.365مقدار آن برابر با 

ه غرایز شخصی بر اضطراب ناشی از کرونا، اعتماد ب ۀیفرض، نتایج آزمون 0.314برابر با 

شایستگی بر اضطراب ناشی از کرونا، مقدار  ۀیفرض، نتایج آزمون 0.305مقدار آن برابر با 

مثبت است، که در  آمده دست بهمقادیر میریگیمباشد که نتیجه  ، می0.245آن برابر با 

رضیه صفر پژوهش رد و بر این اساس ف .درصد معنادار گزارش شده است 95سطح اطمینان 

  .شود می تأییدفرض مقابل 

  

  يریگ جهینت

. شودیمروانی است که باعث کاهش سالمتی  يها بیآسترین مهماضطراب یکی از 

اضطراب و نگرانی در میان افراد جامعه  شیافزامنجر به پیدایش ناگهانی بیماري کرونا نیز

. آشفتگی و مشکل شده است شده است، که ساختارهاي اجتماعی و فردي زندگی دچار

 ندةیآتواندیممثالً در دوران قرنطینه خانگی روال زندگی فرد مختل شده در نتیجه کمتر 

کنترل  کندیمکند در نتیجه فرد احساس  يزیر برنامهکند و براي آن  ینیب شیپخود را 

  .گرددیمزندگی از دست آن کاسته شده و این شرایط موجب احساس عدم امنیت وي 

وضعیت بررسیاین پژوهش نیز در راستاي اهمیت این موضوع در جامعه به

یکی  عنوان بهمادران . پردازدیمدر مواجهه با اضطراب کرونا مادران يآور و تابشادکامی 

در سرنوشت اعضاي خانواده  يا کننده نییتعهاي اصلی خانواده، همواره نقش  از پایه
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زیرا افزایش .شده است تر پررنگرایط جامعه این نقش اکنون نیز با توجه به ش. اند داشته

در خانواده، وظایف سنگین زنان براي  يریگ همهزنان در دوره  يها تیمسئولوظایف و 

اقدامات پیشگیرانه و مراقبت از بیماران مبتال در خانواده، وظایف زنان براي اداره امور 

ازي، مشکالت ناشی از مرگ و مج يها آموزشفرزندانشان در شرایط تعطیلی مدارس یا 

و  هايبدرفتاربیماري همسران، مشکالت زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست و 

.... و ها نهیقرنطآنان درون خانواده، فشارهاي اقتصادي ناشی از تعطیلی و  يها بیآس

جدي به سالمت جسمی، روانی و اجتماعی زنان وارد خواهد آورد، که این  يها بیآس

  .شودیمزنان  آوري تابموجب کاهش شادکامی و عوامل 

که نتایج  باشدیمشهر کاشان  سال 20آماري این پژوهش مادران باالي  جامعۀ

مادران  آوري تابمعنادار میان شادکامی و در این پژوهش حاکی از ارتباط  آمده دست به

بین  در بخش تجربی پژوهش نشان داد که.در مواجهه با اضطراب ناشی از کروناست

بنابراین . مادران با اضطراب ناشی از کرونا رابطه معنادار وجود دارد يآور تابشادکامی و 

مادران با اضطراب ناشی از کرونا  آوري تابو  یشادکامفرض وجود رابطه معنادار بین 

که به این ) 1394(نتایج این پژوهش با پژوهش خرم و همکاران . شودیمتأییدپاسخگویان 

ي دار معنیو اضطراب همبستگی مثبت و  یشادکامو  آوري تابند که بین نتیجه رسید

  .وجود دارد، همسو است

فرض وجود رابطه معنادار بین شادکامی و ابعاد آن و اضطراب ناشی  1بعد در فرضیه 

شد یعنی با افزایش شادکامی اضطراب ناشی از کرونا کاهش  تأییداز کرونا پاسخگویان 

 يها مؤلفه، که )1395(زاده میابراهیج این پژوهش با پژوهش نتا. و برعکس ابدی یم

و  اند میسهشادکامی  ینیب شیپکارکرد اجتماعی، افسردگی و اضطراب به ترتیب در 

  .است همسو است دار معنیشادکامی و اضطراب 

و ابعاد آن و اضطراب ناشی  آوري تابفرض وجود رابطه معنادار بین  2در فرضیه بعد 

و ابعاد آن اضطراب ناشی از  يآور تابیعنی با افزایش . شودیمتأییدسخگویان از کرونا پا

همکاران نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کاکاوند و . و برعکس ابدی یمکرونا کاهش 
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توانایی مقابله در برابر عوامل  يآور تاببه این نتیجه رسیدند که با ارتقا  که) 1399(

  .، همسو استابدی یمزایش اضطراب زا و تنظیم هیجان اف

فرض وجود رابطه معنادار بین سن و تحصیالت اضطراب ناشی از  4و  3در فرضیه بعد 

کرونا رابطه وجود دارد نتایج این پژوهش نشان داد که اضطراب با سطح تحصیالت و سن 

  .وجود دارد که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همسو است داري معنیارتباط 

رضایت از زندگی بر اضطراب ناشی از کرونا، خلق  ۀیفرضج آزمون نتایهمچنین

بر  يکارآمدبر اضطراب ناشی از کرونا، مثبت بر اضطراب ناشی از کرونا، سالمتی 

بر اضطراب ناشی از کرونا، پذیرش عواطف مثبت بر  نفس عزتاضطراب ناشی از کرونا، 

ا، اعتماد به غرایز شخصی بر اضطراب ناشی از کرونا معنویت بر اضطراب ناشی از کرون

اضطراب ناشی از کرونا، شایستگی بر اضطراب ناشی از کرونا، مثبت است، که در سطح 

بر این اساس فرضیه صفر پژوهش رد و  .درصد معنادار گزارش شده است 95اطمینان 

  .شود می تأییدفرض مقابل 

سترس وجود باید توجه داشت که اقدامات متعددي جهت حمایت از خود و کاهش ا

به فاصله گرفتن از تماشا، شنیدن و یا خواندن اخبار تکراري  توانیمآن  ازجملهدارد که 

شنیدن مکرر اخبار در مورد . اجتماعی اشاره نمود يها رسانهبیماري کرونا از طریق 

بوده و ترس و نگرانی را بیشتر دامن  آور استرسگسترش این بیماري در ایران و جهان 

مادران که سهم بسیار زیادي  آوري تابنتیجه بر افزایش شادکامی و همچنین ، در زندیم

  .بسزایی دارد ریتأثدر آرامش خانواده دارند، 
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