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 دهیچک

 روسی  و است ممکنو  ندریپذبیآسدر برابر عفونت  19 دیکوو مارانیبا ب کیتماس نزد لیدلبهدرمان  کادر
 مانن د  زا ت نش  دیش د  یه ا  واک نش  یم ار یب نیا تیماه یاز طرف .خانواده گسترش دهند یاعضا نیرا در ب
 از گذش ته  19 دی  کوو یریگ همه رونیا از. دهد یم شیافزا درمان کادر در را یافسردگ و اضطراب ،یخستگ
 ین  یب شیپ  حاضر ب ا ه د     پژوهش نیا .دگذار یم اثر زیبر سالمت روان و رفاه ن ،یسالمت جسمان بر ریتأث

 دی  مبتال به کوو مارانیب با ریدرگ کارکنان یمذهب یریگ جهتو  جانیه میتنظ قیاز طر شده ادراکاسترس 
 اس ترس  ۀط  یحم ذکور را در   یره ا یاس ت ک ه متغ   تحقیق ی  نیاول   و گرفت انجام 1400در زمستان  19

 کارکنان ،یآمار ۀجامع .است ی. پژوهش از نوع همبستگسنجد یماز کرونا در کادر درمان  یناش ةشد ادراک

 یسرش مار  ةویش  نمونه ب ه   عنوان بهنفر از آنها  280امام حسن بجنورد بود که  مارستانیب 19 دیکوو بخش
 یری  گ جه ت  و ج ان یه میتنظ   ،ش ده  ادراکاس ترس   ۀپرسش نام از  ه ا  داده یآور جمع یانتخاب شدند. برا

اف زار   ن رم  در گام به گام ۀگانچند ونیرگرسو  رسونیپ یهمبستگ با آزمون ها داده لیاستفاده شد. تحل یمذهب
SPSS.v26  ب ا  (پ ژوهش  از خ رو   مالک اعمال از)پس  نفر 221 یاز بررس یپژوهش یها داده .گرفتانجام 
 یمعن ادار  یک ه همبس تگ   نشان داد ها افتهیدست آمد.  به یپژوهش ۀجامع ۀهم یسرشمار روش از استفاده

 ی( و س رکوب -351/0) یدرون   یم ذهب  یری  گ جه ت (، -293/0مج دد )  یابی  با ارز شده ادراکاسترس  نیب
و  یمنف   یه ا  کنن ده  ین  یب شیپ   یدرون یمذهب یریگ جهتمجدد و  یابیارز نی( وجود دارد. همچن167/0)

 یابی  ارز ک ه  ازآنج ا  (.P < 01/0و  R2=  237/0) اس ت  شده ادراکمثبت استرس  ةکنندینیب شیپ یسرکوب
 19 دیبا کوو ریکارکنان درگ شده ادراکتوانستند استرس  یدرون یمذهب یریگ جهتو  جانیه میتنظ مجدد
 یفضاس از  زی  آن و ن فنونو آموزش  جانیه میتنظ یها دوره یبا برگزار رسد یمبه نظر  ،کنند ینیب شیپرا 
 کاهش داد. کارکنان را ةشد ادراکاسترس  توان یم 19 دیمتناسب با بخش کوو یمعنو

 .مخاطرات تیریمد، 19-دیکوو ،یمذهب یریگ جهت جان،یه میتنظ ،شده ادراک استرس :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 سراسر در کشور 200 از شیب در سرعت به و شد ییشناسا 2019 سال دسامبر در روسیکرونا و

 ،یادی  ز یه ا  پژوهش[. 30] پدید آورد مردم در ای ندهیفزا اضطراب و ترس و کرد تیسرا جهان

المل ل در   نیجامع ه و ب    ،یبر افراد در سطح فرد یو اجتماع یروان راتیاز تأث یا گسترده دامنۀ

ت رس از م ر ، انتش ار اخب ار      ،یماریترس از ب[. 33] اند دادهرا نشان  یماریب کی وعیهنگام ش

س فر و عب ور و م رور،     تیمحدود ایروزمره، مقررات منع  یها تیفعالتداخل در  عات،یغلط و شا

 ام د یپ ه ا  دهو  یو مال ی، بروز مشکالت شغلخانواده)همکاران، دوستان،  یکاهش روابط اجتماع

ممک ن   یماریب از یناش یها بیآس. دکن یم دی( سالمت روان افراد جامعه را تهدطیشرا نیا گرید

 م اران یب در را یخودکش   افک ار  و یافسردگ و یپوچ شکست، احساس و باشد انباریز اریبس است

 [.39،34] کند جادیا

و  ن د ریپذ بیآس  در براب ر عفون ت    19 دی  کوو م اران یبا ب کیتماس نزد لیدل بهن درما کادر

کمب ود   یاز طرف  [. 33] خانواده گسترش دهن د  یهمکاران و اعضا نیرا در ب روسیو توانند یم

 ک م  دس ت و  م اران یمراقب ت از ب  یآن ان ط    ابتالی سبب ممکن است یحفاظت فرد زاتیتجه

اض طراب   درم ان  کادر ،و همکاران ینعمتبراساس گزارش کار شود.  طیاز مح یچهارده روز دور

س المت   ب ر  ریت أث  از گذشته 19 دیکوو یریگ همه[. 37] کنند یمتجربه  نهیزماین را در  زیادی

ان د   گ زارش داده  یقبل یها ی[. بررس17 ،16] گذارد یم اثر زیبر سالمت روان و رفاه ن ،یجسمان

 یه ا  یم ار یب وعیخط مق دم را در ط ول ش     یها که مراقبت یبهداشت یها که کارکنان مراقبت

مش کالت س المت روان    ج اد یا یب را  یدیش د معرض خطر  در کنند، یارائه م یروسیو ریگ همه

زا از  بیآس   ای زا استرساز عوامل  یدینوع نسبتاً جد یفعل ریگ همه یماری[. چراکه ب38هستند ]

ش ده توس ط پزش کان در     تجربهاسترس  یروان تأثیرات [.43است ] یروان یشناس بیآس دگاهید

 نیآنها داش ته باش د. بن ابرا    یسالمت کل ایبر یاست عواقب جد ممکن 19 دیکوو وعیطول ش

 اریبس   یفعل وعیدر طول ش یبهداشت یها مراقبتدر کارکنان  شده ادراکسطح استرس  یبررس

ارائ ه   ه ا  یماریب وعیخط مقدم را در طول ش یبهداشت یها که مراقبت یکارکنانارزشمند است. 

م دت و چ ه در بلندم دت     در معرض مشکالت مرتبط با استرس، چه در کوت اه  شتریب کنند، یم

 افت ه یکشورها و مناطق جهان گسترش  شتریدر ب یماریب نی، ا2020مارس  30[. تا 1هستند ]

[. ش واهد  26ب ود ]  33000 ریم و مر  شمارو  963000شده  گزارش ةدشدییتأود. تعداد موارد ب

 ت أثیراتی  خط مقدم مراقبت کارکنان یروان تیبر وضع موضوع نیدر ووهان نشان داد که ا هیاول

 .[33] گذارد یم بر جایخشم و ترس  ،یاز جمله اضطراب، عالئم افسردگ
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 :کرداشاره  توان یم 19-دیدر خصوص کوو ریز قاتیبه تحق ییایجغراف بُعد در

 روسی  انتش ار و  ییای  عام ل جغراف  نیت ر  مهم کهنشان داد رهنما و بازرگان  قاتیتحق جینتا

پخش  یالگو ازکه  است یماریب نیبا ا ریدرگ یها استان یفاصله و مجاورت مکان ران،یکرونا در ا

 ةدوردر  ک ه  نتیج ه گرفتن د    درزادهی  ح و یحق  . [10] کن د  یم   تی  تبع ریپ ذ  س ازش  ییفضا

 نیش تر یب یمح الت ش هر   «یبص ر  یمایس  »و  «یساختار عملکرد»کرونا دو عامل  یریگ همه

نش ان داد   همک اران  و یمهاجر قیتحق یها افتهی. [9] اند داشته یاهال یارتباط را با سالمت روان

 یس ازمان  یآور ت اب را در  ریت أث  نیو سازمان کمتر تیریو عوامل مد نیشتریب یکه عوامل انسان

 .[21] دارند 19 دیکوو ۀنیزممخابرات در  یها شرکت

اف راد،   یب ر س المت کل     دی  کوو یماریاز ب یناش یفشار روان ،نژنگ و همکارا یها افتهیبرپایۀ 

 یو رفت ار  یش ناخت  یه ا  پاسخ [.43]است رگذاریتأثخواب و عالئم استرس پس از سانحه  تیفیک

 یاجتم اع  یه ا  تی  حماو  یروان   یپرفش ار ب ه آم ادگ    طیدر شرا نینو روسیافراد مبتال به کرونا و

موج ود   یتیو حم ا  یرفت ار  ،یمن ابع ش ناخت   ،یفشار روان هیبراساس نظر .دارد یبستگ شده کسب

مانند ت رس، اض طراب    یجانیه یها واکنشکه  انطباق آنان دارد یدر چگونگ یاساس اثرافراد،  یبرا

و همک اران   احی  الرب یپژوهش   یه ا  افتهی [.13دهد ] یمقرار  ریتأثو وحشت را در افراد مبتال تحت 

پرس تاران و   و ه م  م اران یب ه م  ش ده  ادراک یاز فش ار روان    ینشان داد که احساسات و افکار ناش

 ش خ   ک ه  یروان   یفش ارزا  عوام ل  فقط ،یاز نظر شناخت .دهد یمقرار  ریدرمانگران را تحت تأث

را  یاس ت ک ه س المت و    یفشار روان   ادراک فرد از ةنحوبلکه مهم  ستند،یمهم ن شود یممتحمل 

خ ود در   ییبه دو صورت مثب ت )ف رد ب ه توان ا     تواند یمادراک  نیا[. 25] دهد یمقرار  ریتحت تأث

 ةدعه   از توان د  ینم   کند یم احساس)فرد  یمنف و( دارد نانیاطم یروان فشار عواملمقابله مؤثر با 

نش ان   یدر پژوهش   انلویو چلب ییطباطبا[. 22] ردیگ صورت( دیبرآ موجود یها چالش و مشکالت

و ن امعلوم،   یخنث   تی  ماهبا  یجانیه یدادهایدر مواجهه با رو ادیز یآور تاب یافراد دارا کهدادند 

عل ت  ب ه امر ممک ن اس ت    نی. به اعتقاد آنها، اداشتندمثبت  جاناتیبه نشان دادن ه لیتما شتریب

 خص وص  بهدشوار  یها تیموقعشدن با  رو روبهبه هنگام  زیآم تیموفقکنار آمدن  یبراافراد  ییتوانا

ب ا   یآور ت اب اثبات کردن د ک ه    یوارجانیو ل مهربان[. 14] باشد یفرد نیب تیبا ماه ییها تیموقع

 ددار یمنف   یمانن د خش م و غ م همبس تگ     یمنف جاناتیمثبت و با ه یهمبستگمثبت  جاناتیه

اف راد   یعن  ی ؛کند یم جادیخود ا یبرااست که فرد  یا تجربه اغلباسترس هم  گرید یاز سو[. 22]

 [.23] را مهار و کنترل کنند خوداضطراب و استرس  توانند یم

 فش ار  ب ا  مقابل ه  یراهبرده ا  ب ه  توان یم یروان بر فشار رگذاریتأث مهم یفرد منابع جمله از

محور  مسئله مقابله)مانند  یروان فشار با مقابله مثبت یراهبردها از که یافراد. کرد اشاره یروان



 1401 پاییز، 3، شمارة 9/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  292

 شیاف زا  را مثب ت  یام دها یپ و ک اهش  را یمنف   یامدهایپ ،کنند یم استفاده( مثبت یابیارز و

 و ج ان یه ب ر  متمرکز مقابله)مانند  یمنف یا مقابله یراهبردها از استفاده که یدرحال ؛دهند یم

ش ادمهر و   زمینه، تحقی ق  نیهم در. است ارتباط در یمنف یامدهایپ شیافزا با( یاجتناب ۀمقابل

عاملی  ،دیکوو یماریب به مبتال افراد در یروان فشار با یا مقابله یراهبردها که داد نشان یسجاد

 افتن د یدر یپژوهش   یو همک اران ط    ییرض ا  یموس  [. 11،13] است درمان یبرا کننده نییتع

از ن وع   آن ان  یم ذهب  یری  گ جه ت به مذهب داشتند و  شیگرا یکه به شکل باطن یانیدانشجو

 یری  گ ج ه ینتهمک اران   و یقم   ینیحس  [. 36] ان د  دهکررا تجربه  یبود، اضطراب کمتر یدرون

 کنند یمرا تجربه  یکمتر یدگیاسترس و تن ،شتریب یمذهب یریگ جهت یکه افراد دارا اند کرده

با اس ترس   یمذهب یریگ و جهت یدفاع یها سبک ةدربار یو همکاران در پژوهش یعاشور[. 8]

معکوس و  ۀرابطبا استرس  یدرون یمذهب یریگ جهت نیکه ب دندیرس جهینت نیبه اشده  ادراک

[. 15] معنادار وج ود دارد  و میمستق ۀرابطبا استرس  یرونیب یمذهب یریگ جهت نیمعنادار و ب

 ۀرابط    ش ده  ادراکب  ا اس  ترس    یدرون    یم  ذهب  ی ریگ جه تنشان دادند ک ه  ها پ ژوهش

مثب  ت و   ۀرابط    ش ده  ادراکب  ا اس  ترس    یرون   یب یم ذهب یریگ جهتو معن ادار و  یمنف 

 .معن ادار دارد

 میو تنظ یمذهب یریگ جهتگفت  توان یممرور شده  یو پژوهش ینظر یمبان یبند جمعدر 

و ش کننده   یری  گ هم ه باش د.   گذارتوسط افراد اثر شده ادراکاسترس  زانیبر م تواند یم جانیه

را ب ر آن   یحاص ل از آن پژوهش گران داخل     یام دها یو پ رانیدر ا یماریابتال به ب طیبودن شرا

 ک دام چیه   یقبل یها پژوهشبپردازند.  یماریب نیامختلف مرتبط با  عوارضداشته است که به 

در رابط ه ب ا اس ترس     وهمزمان  صورت به را یمذهب یریگ جهتو  جانیه میدو عامل تنظ ریتأث

 نی  پ ژوهش حاض ر ا   پرس ش . اند هی نکرددر کادر درمان، بررس ژهیو بهاز کرونا  یناش ةشد ادراک

 کارکن ان در  ش ده  ادراکاس ترس   توانن د  یم   یم ذهب  یریگجهتو  جانیه میتنظ ایاست که آ

 کنند؟ ینیب شیپرا  19 دیبا کوو ریدرگ

 یزن دگ  یزا اس ترس  عیوقا با ما یسازگار در یمهم اثر جانیه میتنظ :جانیه میتنظ( الف

 و باشد داشته وقت چه باشد، داشته ییها جانیه چه فرد نکهیا به دارد اشاره جانیه میتنظ .دارد

 میتنظ   ةش د  ش ناخته  راهب رد  دو یسرکوب و مجدد یابیارز[. 4] کند تجربه و ابراز را آنها چگونه

 پاس خ  ب ر  متمرک ز  و ن د یآ شیپ   ب ر  متمرکز یجانیه میتنظ یمجزا راهبرد دو در که اند جانیه

 و تجرب ه  ب ا  مج دد  یابیارز. اند همراه یجانیه نظر از متفاوت یامدهایپ با و شوند یم یبند دسته
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 و تجرب ه  ب ا  یسرکوب و است مرتبط یمنف جانیه کمتر انیب و تجربه و مثبت جانیه شتریب انیب

 [.3 ،18] دارد ارتباط یمنف جانیه شتریب ۀتجرب و مثبت جانیه کمتر انیب

 ه ای  پرس ش  ب ه  که است یا افتهی سازمان دیعقا مجموعه مذهب :یمذهب یریگ جهت( ب

 .ش ود  یم   یدهنس ازما  ین  ید اعم ال  و فاتیتشر ،یمذهب متون قالب در و دهد یم پاسخ یزندگ

 مس ائل  فه م  ب ه  کم ک  یب را  آن از افراد که شود یم تصور ییبامعنا نظام مذهب گرید عبارت به

 .کنند یم استفاده خود حرمت حفظ و عیوقا مهار ،ینیب شیپ ،یجهان

 پژوهش ۀمنطق

 گرم ه،  ن،یاس فرا  وس ملقان،  مان ه  روان،یش   بجنورد، شهرستان هشت با یشمال خراسان استان

 را کش ور  تی  جمع از درصد 08/1 و دارد تیجمع نفر 863092 جرگالن، و راز و فارو  جاجرم،

 نف ر،  324083، شهرس تان بجن ورد ب ا    1395س ال   یرسم یبراساس سرشمار .شود شامل می

 عهیدسته از مسلمانان ش   دوشهر بجنورد  در [.6] است استان نیا تیدرصد جمع 55/37 شامل

 یدرون یریگ جهت یبند میتقسدر  ،یمذهب یریگ جهتاز لحاظ  مردم شتریب و اندساکن یو سن

 یمعنا که مذهب ب را  نی. بداست مذهبشانو  نیمردم آن در د تیاکثر یزندگ و رندیگ یمقرار 

 ش تر یب ،درآورن د و م ذهب را ب ه خ دمت خ ود      نید نکهیا یجا بهو در واقع  ستین لهیوسآنان 

 .هستند مذهبشانخدمت به  درصدد

 ها روش و مواد

 یه ا  ط رح  ۀمقول در که است ونیاز نوع رگرس یهمبستگ -یفیتوص یکمّ از نوع حاضر پژوهش

 19 دی  کوو م اران یب ب ا  ری  درگکارکن ان   هم ۀ  پ ژوهش  یآم ار  ۀجامع  . ردیگ یم قرار یفیتوص

نفر بود که با اس تفاده از روش   280به تعداد  1400 سال در بجنورد شهر حسن امام مارستانیب

خ رو    یه ا  مالکو پس از اعمال  شدندنمونه انتخاب  عنوان به یپژوهش ۀجامع ۀهم یسرشمار

 درب ارة  یحاتیپ ژوهش ابت دا توض     یاصول اخالق تیرعا برایماندند.  ینفر باق 221از پژوهش، 

حف ظ   یش د. ب را   بی ان  ه ا  یآزم ودن  یب را  ها پرسشنامهکامل کردن  یهد  پژوهش و چگونگ

و اطالع ات   هس تند ب دون ن ام    ه ا  پرسش نامه داده شد که  نانیپژوهش به آنها اطم یمحرمانگ

ب ه آنه ا    نیپژوهش گران خواه د مان د. همچن      اریمحرمانه در اخت کامالً ها پرسشنامهمندر  در 

ب ه   نداش تن  لی  و در ص ورت تما ن د  مختار کامالًشرکت در پژوهش  یداده شد که برا نانیاطم

در  کنن ده  ش رکت اف راد   نیپ ژوهش را کام ل نکنن د. بن ابرا     یها پرسشنامه توانند یم ،یهمکار

 ه ا  یآزم ودن  نیپ ژوهش ب    یه ا  پرسشنامهشدند. سپس  قیوارد تحق آگاهانه تیبا رضا قیتحق
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نداش تند   یج واب  اص الً  ای  ناق  جواب داده شده بودند  صورت بهکه  ییها پرسشنامه شد. عیتوز

امام  مارستانیب کارکنان ۀهم. شد لیوتحل هیتجزپرسشنامه  221 تیگذاشته شدند و در نها کنار

 ب ه  ورود یه ا  م الک  عن وان  ب ه م ذکور   مارس تان یمختلف ب یها فتیشحسن بجنورد و کار در 

ب ا   ش ده  ادراک اس ترس  ادی  ز یعلت همپوش ان  به زیخرو  ن مالک .شدند گرفته نظر در پژوهش

اختالالت در نظر گرفت ه ش د ک ه     نیابتال به ا ۀسابق ،یتن روان یها یماریبو  یاختالالت اضطراب

قابل  ةنمرشد و موارد حائز  دهیالکورت سنج یتن روان عالئماضطراب بک و آزمون  زمونآتوسط 

 یب ا اس تفاده از آزم ون همبس تگ     ه ا  داده لی  وتحل هیتجزاز پژوهش کنار گذاشته شدند.  ریتفس

 .گرفت انجام SPSS26 افزار نرم در گام به گام گانهچند ونیرگرس لیتحلو  رسونیپ

 1993 س ال  در ک ه  دارد پرسش چهارده پرسشنامه نیا :شده ادراک استرس ۀپرسشنام

 م اه  کی   طول در شخ  شدة تجربه یاسترس زانیم و است شده هیته همکاران و کوهنتوسط 

 ش ود  یم یگذار نمره (4تا  0) ادیز یلیخ تا هرگز یا نهیگز پنج اسیمق در و سنجد یم را گذشته

 زا ت نش  روابط ندیفرا و کند می یبررس را یرفتار اختالالت در خطرزا عوامل اس،یمق نیا[. 29]

 و ک وهن . است بیشتر شده ادراک استرس ةدهند نشان اسیمق نیا در ة زیادنمر. دهد یم نشان را

 یه ا  ان دازه  ب ا  را آن یهمبس تگ  بیض ر  اس،ی  مق نی  ا اعتبار ۀمحاسب یبرا (1983) همکاران

 بیض ر ( 2006همک اران )  و دوران .[29] ان د  ک رده  محاسبه 76/0 تا 52/0 نیب یشناخت نشانه

 نی  ا ییای  پا زی  ن حاض ر  پ ژوهش  در. ان د  کرده گزارش 74/0 اسیمق نیا یبرا را کرونباخ یآلفا

 .آمد دست به 87/0 کرونباخ یآلفا قیطر از و یدرون یهمسان روش به پرسشنامه

 منظ ور  ب ه  (2003) ج ان  و گ راس  توس ط  پرسش نامه  نی  ا :جاان یه میتنظ ۀپرسشنام

 لیتش ک  هی  گو ده از ف وق  اسیمق. [32] است شده هیته جانیه میتنظ یراهبردها یریگ اندازه

. اس ت ( هی  گو چهار) یسرکوب و( هیگو شش) مجدد یابیارز اسیمق خرده دو یدارا که است شده

. اس ت ( 7مواف ق )  ک امالً  ت ا  (1) مخالف کامالً از ،یا درجه هفت کرتیل اسیمق براساس ها پاسخ

 ،یاکب ر  ،یرام  یب توس ط  یرانیا فرهنگ در جان و گراس جانیه میتنظ ۀپرسشنام یفارس ۀنسخ

 ب ا ) یدرون   یهمس ان  روش براس اس  اعتب ار . است شده یابیهنجار( 1391) یمیعظپور و  قاسم

 ب ا  یاص ل  ۀمؤلف   لی  تحل قی  طر از پرسشنامه نیا ییروا و( 81/0 تا 60/0 کرونباخ یآلفا دامنه

 شده گزارش مطلوب ییروا و (r=13) اسیمق خرده دو یهمبستگ ماکس،یوار چرخش از استفاده

 یب را  کرونب اخ  یآلف ا  از اس تفاده  ب ا  پ ژوهش  نیا در اسیمق نیا ییایپا نیهمچن [. 27]است 

 .آمد دستبه 78/0 یسرکوب اسیمق یو برا 82/0 مجدد یابیارز اسیمق

 یری  گ جه ت  ک ه  بوده ماده بیست یدارا پرسشنامه نیا :یمذهب یریگ جهت ۀپرسشنام
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 نس خه  کی   1963 س ال  در نیفگ. سنجد یم را (ماده نه) یدرون و( ماده یازده) یرونیب یمذهب

 ۀن  یگز کی و برد کار هب آن در را آلپورت ۀپرسشنام یها نهیگز همۀ و ساخت یا ماده ویک بیست

 ازداشت ک ه پ س از آن    یرونیب یریگ جهت( با 61/0) قوی یهمبستگ که افزود آن به زین گرید

 یآزمودن به که است جمله ویک بیست شامل پرسشنامه نیا نیبنابرا. شد استفاده پرسشنامه نیا

 اسی  مق کی   براس اس  پرسشنامه نیا. است نهیگز چهار یدارا آزمون های پرسش .شود یم ارائه

 ۀنیگز تا بیترت نیهم به و 1ة نمر 1 ۀنیگز). شود یم یگذار نمره 4 تا 1 از کرتیل یا چهاردرجه

 ه ای  هنم ر  اسیمق در ها یآزمودن هرچه و ندارد برش ۀنقط پرسشنامه نیا(. رندیگ یم 4 ةنمر 4

 یبزرگ   جان توسط ران،یا در اسیمق نیا. هستند صفت آن یدارا شتریب آورند دست به یشتریب

 ب ا  آن اعتب ار  و ش د  اج را  ته ران  یه ا  دانشگاه انیدانشجو از نفر 45 یرو بر و ترجمه( 1386)

همک اران  و  ی. مخت ار [5] اس ت  74/0 آن ییآزم ا  باز ییایپا و 71/0 کرونباخ یآلفا از استفاده

. در پژوهش حاضر با اس تفاده از  اند کرده گزارش( 81/0) را پرسشنامه نیا ییپا بیضر( 1380)

و  79/0 یدرون   یمذهب یریگ جهت اسیمق یپرسشنامه برا ییایپا زانیکرونباخ م یآلفا بیضر

 [.19]شد محاسبه  76/0 یرونیب یمذهب یریگ جهت اسیمق یبرا

 و بحث قیتحق یها افتهی

 یها یماریب ،یاهیگ یها یماریبشامل:  یدر استان خراسان شمال کیولوژیمخاطرات ب نیتر مهم

 ریواگ یها یماریبکه از جمله  است یدام یها یماریبخاص و  یها گونه ادیانقراض و ازد ،یانسان

 .(1)شکل  کرداشاره  19-دیکوو یماریبه ب توان یم یانسان

 ،یاستان خراسان شمال یبهداشت دانشگاه علوم پزشک معاونتاز  یافتیدر یاساس آمارها بر

نفر بوده که از  105107 نیشهرستان اسفرا جزبه یدر استان خراسان شمال انیتعداد کل مبتال

شهرستان بجنورد  یآمار برا نی. اشدندنفر فوت  1999و  ندافتینفر بهبود  103108 شمار، نیا

 (.1 )جدول استنفر  910و  57755، 58665 بیترت به

 مارس تان یب نی  . ابررسی شدندامام حسن شهر بجنورد  مارستانیمقاله کادر درمان ب نیا در

 یدر خراس ان ش مال   یمرکز درم ان  نیتر بزر  و یتخصص فوقو  یتخصص یدرمان مرکز عنوان به

 یمرک ز درم ان   نی  . اش د  یبردار بهرهافتتاح و  1396تختخواب در سال  320 است که با مطرح

 دی  کوو یم ار یب وعیش   دورةدر شهرستان بجنورد در  مبتالیان یبرا 1مرجع مارستانیب عنوان به

 شد.  نییمصوب و تع 19

                                                            
1. Refrar hospital  
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 [.7] یدر استان خراسان شمال یداده و احتمال رخ یستیمخاطرات ز نیتر مهم یبند دسته. 1 شکل
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تا  1399سال  یو شهرستان بجنورد از ابتدا یدر استان خراسان شمال 19-دیکوو یماریآمار ب .1 جدول

 [20] 1400سال  انیپا

تیوضع  

 هی/ناحشهرستان
 ها یفوت تعداد افتگانیبهبود تعداد انیمبتال  تعداد

 910 57755 58965 بجنورد

 533 19073 19606 روانیش

 152 4068 4220 فارو 

 195 9200 9395 سملقان و مانه

 76 6388 6464 جاجرم

 58 2990 3048 گرمه

 75 3334 3409 جرگالن و راز

 1999 102808 105107 1یشمال خراسان استان

 
سال  یابتدا از 19 دیکوو یماریبه ب یشمال خراسان استان یها شهرستان انیمبتال تعداد ۀنقش. 2 شکل

(نگارنده: می)ترس  1400 انیتا پا 1399  

                                                            
و خدمات بهداشتی درمانی استان . با عنایت به اینکه دانشکده پزشکی اسفراین زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی 1

 .است، آمار مذکور به استثنای شهرستان اسفراین استبوده و مستقل خراسان شمالی ن
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 مارس تان یب نی  ا کارکناننفر از  440در مجموع  ،1400 سال انیپا تا 1399 سال یابتدا از

تع داد   نی  ک ه از ا  ان د  شدهمبتال  19 دیکوو یماریبه ب فشرده کار با و حساس اریبس طیشرا در

 زرها،یس وپروا ات اق عم ل و    یه ا  نیسیتکنسرپرستاران،  پرستاران،درمان شامل  کادرنفر  307

 یماریب نیچند مرحله به ا ای کی یکه ط بودندنفر پزشک  20( و ی)خدمات یکمک یروین 113

 . یافتند بهبود 1پزشک کی جز به یهمگ و شدندمبتال 

 
شهری و پیراشهری بجنورد مرکز استان  ۀگسترنسبت به  بیمارستان امام حسن تیموقع نقشۀ .3 شکل

 خراسان شمالی

 

                                                            
یحیوی از کادر درمان بیمارستان امام حسن بجنورد بودند که در اثر ابتالی به وحید   دکتر شهید مدافع سالمت .1

 در مشهد جان باختند. 19-کوویدبیماری 
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 یسن نیانگینشان داد م یشناخت تیجمعاطالعات  ۀنیزمدر  شده یآور جمع یها داده لیتحل

 19 دیکوو با ریدرگ کارکنانسال بود و  53/6سال و انحرا  استاندارد سن آنها  67/22 کارکنان

 6/27نف ر )  61مج رد و   ه ا  یآزم ودن درص د(   4/72نفر ) 160سال سن داشتند.  61 تا 18 نیب

 . بودنددرصد( متأهل 

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم .2 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم لفهمؤ ریمتغ

 91/8 54/26 شده ادراکاسترس  شده ادراکاسترس 

 یمذهب یریگ جهت
 09/5 11/28 یرونیب یمذهب یریگ جهت

 47/2 23/24 یدرون یمذهب یریگ جهت

 جانیه میتنظ
 43/5 21/29 مجدد یابیارز

 53/3 50/16 یسرکوب

 

پ ژوهش را نش ان    یره ا یو انح را  اس تاندارد متغ   نیانگیم یفیتوص یها شاخ  2 جدول

، 11/28 یرون  یب یمذهب یریگ جهت، 54/26 شده ادراکاسترس  نیانگیاساس م نی. بر ادهد یم

 یب وده اس ت. ب را    50/16 یو سرکوب 21/29مجدد  یابی، ارز23/24 یدرون یمذهب یریگ جهت

اس تفاده   ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ کیپارامتر یها آزموناز  قیتحق یۀفرض یبررس

 یرهایمتغ ۀبودن رابط یو خط ها هنمر یپراکندگ عینرمال بودن توز یها شفرضیپ یشد که دارا

 یشده است. بررس   ارائه ها شفرضیپ نیا یبررس جیدر ابتدا نتا و[ 41] هستندو مالک  نیب شیپ

آن  جیصورت گرفت و نتا رنو یاسم -با استفاده از آزمون کولموگرو  ها هنمر عینرمال بودن توز

 شده است. ارائه 3در جدول 

 ها دادهنرمال بودن  یبررس یبرا رنوفیاسم -آزمون کولموگروف جینتا .3 جدول

 یمعنادار سطح Z آماره ریمتغ

 517/0 817/0 شده ادراکاسترس 

 439/0 868/0 یرونیب یمذهب یریگ جهت

 332/0 946/0 یدرون یمذهب یریگ جهت

 285/0 986/0 مجدد یابیارز

 107/0 20/1 یسرکوب
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پ ژوهش نش ان    یره ا یمتغ یب را  3در ج دول   Z ةآم ار ( مق دار  P < 05/0) نبودن معنادار

نرم ال ب ودن    ش فرض یپو  اس ت نرم ال   از نوع رهایمتغ نیا های هنمر عیتوز یمنحنکه  دهد یم

 .است هشد تیرعا ها هنمر عیتوز

 شده ادراکمالک استرس  ریبا متغ نیب شیپ یرهایمتغ ۀرابطبودن  یآزمون خط  ۀجینت .4 جدول

 ریمتغ
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F آماره

 سطح

 یمعنادار

 یمذهب یریگ جهت

 یرونیب
26/1784 1 26/1784 14/180 001/0 p< 

 یمذهب یریگ جهت

 یدرون
39/2153 1 39/2153 88/63 001/0 p< 

 >p 001/0 52/20 11/1503 1 11/1503 مجدد یابیارز

 >p 001/0 61/6 85/486 1 85/486 یسرکوب

 

که در جامع ه، خ ط    شود یمو مالک فرض  نیب شیپ ریمتغ ۀبودن رابط یخط شفرضیپ در

ت ک   ت ک  یفرض برا نیاست. ا میخط مستق کی نیب شیپ ریمتغ یمالک از رو ریمتغ ونیرگرس

 یبررس   یب را  Fمق دار   احتم ال  4آن در جدول  جینتا توجه شد و با یپژوهش بررس یرهایمتغ

 یره ا یمتغ نیبکه  گرفت جهینت توان یم نیبنابرانشده است،  شتریب 0/ 05بودن از  یعامل خط

 .دارد وجود یخط ۀرابط مالک ریمتغ و نیب شیپ

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر .5جدول 

 5 4 3 2 1 ریمتغ

     1 شده ادراکاسترس 

 یمذهب یریگ جهت

 یرونیب
070/0 1    

 یمذهب یریگ جهت

 یدرون
**351/0- 026/0- 1   

  1 067/0 -089/0 -293/0** مجدد یابیارز

 1 -210/0** -079/0 249/0** 167/0* یسرکوب

 *05/0  >p              **01/0  >p 
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 نیب   یهمبستگ ،نیب شیپ یرهایمتغ نیاز ب که دشو یممالحظه  5 جدول اطالعات براساس

مجدد با استرس  یابیارز یو همبستگ -351/0 شده ادراکبا استرس  یدرون یمذهب یریگ جهت

 نی  ا یمنف  (. جه  ت p < 01/0) ن  دمعنادار بیب  وده اس  ت و ه  ر دو ض  ر -293/0 ش  ده ادراک

آنه ا از   ةاس تفاد در اف راد و   یدرون   یم ذهب  یری  گ جهتهرچه که  دهد یمنشان  ها یهمبستگ

 یدر آنها کمتر خواهد بود. از طرف شده ادراکباشد، استرس  شتریمجدد ب یابیارز جانیه میتنظ

 ،r=  167/0) ش ده  ادراکب ا اس ترس    یس رکوب  ج ان یه میتنظ نیمثبت و معنادار ب یهمبستگ

05/0 > p شیاف زا  س بب  ج ان، یه میتنظ   ۀمؤلف نیافراد از ا شتریب ةاستفادکه  دهد یم( نشان 

 نی ز  ش ده  ادراکو اس ترس   یرونیب یمذهب یریگ جهت نی. بشود یمدر آنها  شده ادراکاسترس 

 (.p > 05/0وجود ندارد ) یارتباط معنادار

 شده ادراکمالک استرس  ریبا متغ گام به گام ۀچندگان ونیرگرس ۀمعادل ۀجینت ۀخالص .6 جدول

 به معادله واردشده ریمتغ گام
 بیضر

 (R) یهمبستگ
 نییتع بیضر

(R2) 
F 

 سطح

 یمعنادار

 >p 001/0 68/30 123/0 351/0 یدرون یمذهب یریگ جهت 1

 >p 001/0 54/26 196/0 443/0 مجدد یابیارز 2

 >p 001/0 44/22 237/0 487/0 یسرکوب 3

 

 ک ه  ش ده  یونیرگرس   ۀمعادل وارد یدرون یمذهب یریگ جهت ریگام اول متغ در 6جدول  در

ب وده   123/0 نی ی تع بیو مق دار ض ر   351/0 شده ادراکاسترس  ریآن با متغ یهمبستگ زانیم

و  443/0به  یهمبستگ زانیشده و م یونیرگرس ۀمعادلوارد  زیمجدد ن یابیاست. در گام دوم ارز

ب ه معادل ه وارد    یسوم سرکوب ۀمرحلدر  تینهادر و  افتهی رییتغ 196/0به  نییتع بیضر زانیم

 نیداده اس ت. ب د   شیاف زا  237/0را به  نییتع بیو ضر 487/0را به  یهمبستگ زانیم کهشده 

 کنن د  ین  یب شیپرا  شده ادراکدرصد از استرس  7/23 اند توانستهبا هم  ریسه متغ نیمعنا که ا

 یریگ جهت ریمتغ که ذکر است انی(. شاp < 001/0معنادار بوده است ) زین یکه به لحاظ آمار

اس ت.   دهش  وارد معادله ن نینداشته و بنابرا یونیرگرس ۀمعادلبر  یمعنادار ریتأث یرونیب یمذهب

در ج دول   شده ادراکاسترس  ریبر متغ یونیرگرس ۀمعادلواردشده به  یرهایاز متغ کیهر  ریتأث

 مشخ  شده است. 6
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 نیب شیپ یرهایمتغ راستانداردیاستاندارد و غ یونیرگرس بیضرا .7 جدول

 
 راستانداردیغ بیضرا

 بیضرا

 استاندارد
 T آماره

 سطح

 یمعنادار
 تولرانس

 B 
 یخطا

 استاندارد
β    

 - p< 001/0 64/9 - 25/6 35/60 ثابت مقدار

 یریگ جهت

 یدرون یمذهب
12/1- 215/0 313/0 24/5- 001/0 >p 986/0 

 p 949/0< 001/0 -18/5 -316/0 100/0 -518/0 مجدد یابیارز

 p 947/0< 001/0 41/3 208/0 154/0 525/0 یسرکوب

 

 ریک  ه ت  أث ش  ود یمالحظ  ه م   βاس  تاندارد  بیو مق  دار ض  ر 7 ج  دول اطالع  ات براس  اس

 بی  ترت ب ه و  یمنف شده ادراکاسترس  ینیب شیپمجدد در  یابیو ارز یدرون یمذهب یریگ جهت

مثبت  شده ادراکاسترس  ینیب شیپدر  یسرکوب ۀمؤلف ریتأث نیهمچن. است -316/0و  -313/0

 بقی ۀ که در ص ورت ثاب ت ب ودن     دهد یمنشان  رهایمتغ نیا یبرا βبوده است. مقدار  208/0و 

و  313/0 بی  ترت ب ه مج دد   یابیو ارز یدرون یمذهب یریگ جهتواحد در  کی شیبا افزا طیشرا

واح د   208/0 ،یواح د در س رکوب   کی   شیو با افزا شده ادراکواحد کاهش در استرس  316/0

 یابی  ارز بی  ترت ب ه که  دشو یممالحظه  نیداشت. همچن میخواه شده ادراکدر استرس  شیافزا

 شده ادراکاسترس  ینیب شیپسهم را در  نیشتریب یو سرکوب یدرون یمذهب یریگ جهتمجدد، 

نش ان   نیب   شیپ   یره ا یمتغ نیب یخط هم زانیم یبررس یبرا یتولران جینتا نکهیضمن ا دارند.

 .کندرا مخدوش   حاصل جینتا تواند ینمو  استکم  اریبس یخط هممقدار  که دهد یم

 شنهادهایپ و یینها یریگ جهینت

ب ا   ری  کارکن ان درگ  ش ده  ادراکاس ترس   ین  یب شیپ  هد   بابار  نینخست یبراحاضر  پژوهش

نش ان داد   جینت ا  .گرف ت انجام  یمذهب یریگ جهتو  جانیه میاساس تنظ بر 19 دیکوو مارانیب

معنا  نیبد ؛را دارد شده ادراکمثبت استرس  ینیب شیپ ییتوانا جانیه میتنظ یسرکوب ۀمؤلفکه 

 یریگ جهت ۀمؤلفدر  ة زیادو نمر دانجام یم شده ادراکاسترس  شیبه افزا مؤلفه نیا شیکه افزا

در  قاتیتحق های یافتهبا  جهینت نیا عکس دارد. ۀرابطمجدد با استرس  یابیو ارز یدرون یمذهب

دارد ک ه   ییه ا  تناقض ایتشابه  شده ادراکبا استرس  یمذهب یریگ جهتو  جانیه میتنظ زمینۀ

 . شود یماز آنها اشاره  یبه برخ
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محمودپ ور و همک اران و ش ادمهر و     ،یو م راد  ینژادحم د  قاتیتحق جیحاصل با نتا یها افتهی

 ۀرابط   ش ده  ادراک اس ترس و  ج ان یه میتنظ   یراهبرده ا  نیب افتندیکه در [23،18،13]همکاران 

 یمنف   ةکنن د  ین  یب شیپ  مج دد   یابی  مثب ت و ارز  ةکنن د  ینیب شیپ یمعنادار وجود دارد و سرکوب

مج دد و اس ترس    یابی  ارز نیب   یارتب اط منف    نی ی تب در س ت هس تند همسو  شده ادراکاسترس 

 اس ترس  (یو م راد  یفولکمن )نق ل از نژادحم د  اساس مدل الزاروس و گفت بر توان یم شده ادراک

خطرن اک،   ،دکنن ده یتهدمح رک   یابیارز نیا ی. اگر طدشو یماز محرک شروع  هیاول یابیابتدا با ارز

فش ارزا از   یو برداش ت ذهن    ش ده   فع ال  کی  ولوژیزیف س تم یش ود، س  یابیو مضر ارز زیبرانگ چالش

 ای   یخ انوادگ  ،یبراساس منابع )فرد یا هیثانو یابیارز زیآن ن در پی. دشو یمآغاز  زا استرس تیموقع

 یو یب رآوردن تقاض اها   یمنابع برا نیا تشخی  کافی بودن یا نبودنمقابله و  برای( فرد یاجتماع

 تی  مقابل ه ب ا موقع   یرا برا یفرد منابع کاف دهیچیپ یابیارز نی. اگر در طول ا[23] ردیگ یمصورت 

 تیریم د  ییاس ترس را تجرب ه خواه د ک رد. توان ا      یو اجتماع یروان ،یجسمان عالئم ،نداشته باشد

ناس ازگارانه   یو رفتاره ا  یمنف   ه ای  ج ان یکند تا از ب روز ه  میبه فرد کمک  یجانیه یها تیموقع

 ریت أث  نیز است جانیه میتنظ مداکار یراهبردها از که یشناخت مجدد یابیارز [.31] کند یریجلوگ

 واک نش  راهبرد، نیا از یریگ بهره با ندتوان می افراد دارد. یجانیه یها تیموقع تیریمد بر یمیمستق

 ت وان  یم   بی  ترت نیب د . کنند تیریمد عملکرد بهبود برای زا استرس یدادهایرو به را خود یجانیه

 یموفق کارکرد توانند می است یجانیه میدر تنظ سازگار یراهبرد که مجدد یابیارزکه افراد با  گفت

 دیکوو مراقبت بخش در کردن کار همچون زا استرس یجانیه ۀتجرب با ههمواج هنگام و داشته باشند

 [.30،28] دنریگ کار هب را یشغل اهدا  با متناسب یرفتارها بخش، نیا مارانیب از مراقبت و 19

 میتنظ   یها هینظر گفت توان یم شده ادراکو استرس  یسرکوب نیارتباط مثبت ب نییتب در

مناس ب در   ج ان یه میتنظ   یراهبرده ا  یریک ارگ  ب ه  در افراد یناتوان که باورند نیا بر یجانیه

 و ش ود  م ی  آنها  در مزمن و دیشد ،ناپذیر کنترل یمنف یها جانیه سبب زا استرس یها تیموقع

را اف راد   تی  موقع کی  نب ودن   ای  ب ودن   زا استرس. اما شود آنها یروان بیآس ممکن است سبب

کنند، احتمال بروز واک نش   ینیب شیپآورتر  را استرس یتیو هرچه افراد موقع کنند یممشخ  

خواهد شد.  شتریدر آنها ب زا استرسناسازگارانه در مقابله با عامل  یو استفاده از راهبردها یمنف

ش مار   ب ه  یرانطب اق یغ ایناسازگار  یاست که راهبرد یجانیه میتنظ یاز راهبردها یکی یسرکوب

واق ع   در[. 32] ش ود  یم  پاسخ است و مهار رفتار در نظر گرفت ه   لیتعد ینوع ی. سرکوبرود یم

در  ش تر یب نن د ک یم  راهب رد اس تفاده    نی  از ا یجانیه یها تیموقعمداوم در  طور بهکه  یافراد

 نی  و ب ه ا  کنن د  یممثبت را کمتر تجربه  های جانیو ه هستند یمنف های جانیمعرض ادراک ه

 [.35]از حد خواهد بود  شیادراک آنها از استرس ب بیترت
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 ییه ا  ج ان یه تظ اهرات  و یختگ  یبرانگ میتنظ   مسئول را جانیه میتنظ زین نویساد و ونگ

 در نی  ا. ندیآ یموجود  به طیمح یرونیب و یدرون یها استرس با ییارویرو هنگام در که دانند یم

 آنها دیتشد موجب یمنف یها جانیه ویژه به ها جانیه انیب از یریجلوگ و سرکوب که است یحال

 ممک  ن اس  ت س  بب یهمچ  ون س  رکوب یانطب  اقریغ یاس  تفاده از راهبرده  ا[. 42] ش  ود یم  

 گذشته از ای ن، . دآوررا در آنها فراهم  یروان های اختالل جادیا ۀنیزمو  شوددر افراد  یناهماهنگ

 اس ت ممک ن  برآورد آن توس ط ف رد،    شیبو  زا استرس یها تیموقعدر  مدت یطوالنقرار گرفتن 

 [.24] بشود زین یو روان یجسمان یها یماریباز  یاریبروز بس ساز نهیزم

 ةکنن د  ین  یب شیپ تواند یم یدرون یمذهب یریگ جهت که پژوهش نشان داد یها افتهی نیهمچن

و  یاری  الله ،یمخت ار  ق ات یتحق جیب ا نت ا   افتهی نیدر کارکنان باشد که ا شده ادراکاسترس  یمنف

 افتن د یک ه در  یس االر  ع رب پ ور و   یعل ،یو عاشور ؛و همکاران ییرضا یموس ؛ییزاده طباطبا رسول

. در س ت وج ود دارد همسو  ش ده  ادراکبا اس ترس   یدرون یریگ جهت نیب یو معنادار یارتباط منف

 یافراد مذهب گفت توان یم شده ادراکو استرس  یدرون یمذهب یریگ جهت نیب یارتباط منف نییتب

. ده د  یم  ق رار   ریتأثتحت  زا استرس یدادهایآنها را از رو یابیهستند که ارز یمذهب ةطرحوار یدارا

 زا اس ترس  یه ا  تی  موقعآنها را از  یابیکه ارز دارند ییها طرحواره یدرون یمذهب یریگ جهتافراد با 

اف راد   نی  ا دلی ل  نی. به همکنند یمرا تجربه  یاسترس کمتر آنان جهیو در نت کند میکمتر برآورد 

برخوردارند. در واقع افراد با  زین یتریشب یدارند و از سالمت روان ها تیموقعبا  یتریشب یریپذ سازش

 یابی  ارز زا اس ترس را کمت ر   ها تیموقع ،شان یزندگسبک خاص  لیدل به یدرون یمذهب یریگ جهت

 کرده یخود تلق یو روح یمعنو تیرشد و تقو یبرا یاسترس، آن را فرصت جادیبعد از ا یو حت کرده

 یبیآنهاس ت و ب ه آنه ا آس      شیران د یخو خ دا   س ت ین یزیگر یاله کنند که از تقدیر تفسیر می ای

 افتیاز خداوند در میعظ یپاداش بایشکافراد که  اند مطمئن ینید یها آموزهبراساس  آنان. رساند ینم

 یمذهب یریگ جهت نیبنابرا[. 40،12]است  یآسان ،یبعد از هر سختکه  تقدندو مع کنند میخواهند 

 یزندگ یمعنا جادیبخش و اعتقاد به عدالت خداوند و ا آرامشو  زالیال یبا اتصال فرد به منبع یدرون

ب ا آن   ت ر  راح ت و  کن د  یخداوند تلق تیکه فرد استرس و مشکالت را مش شود یم سببافراد  یبرا

و ن اظر ب ر    کن د  یم  را کنت رل   ها تیموقعکه  ییخدا وجودبه  باور[. 2] و به مقابله بپردازد دیکنار آ

اف راد معتقدن د    نیا رایز ؛دهد یمرا کاهش  ها تیموقعاسترس مرتبط با  یاریحد بس تا بندگان است

ب ه اف راد    تی  معنو. تح ت اختی ار درآورد  را  ناپذیر کنترل یها تیموقعبا اتکا به خداوند،  توان یمکه 

داش ته   یش تر یب یو احساس آرامش درون   هندخود را کاهش د یمنف های جانیتا ه کند یمکمک 

 یرونیب یمذهب یریگ جهت نیب[. 8] را تجربه کنند یاسترس کمتر کمک همین احساس و به باشند

 ق ات یتحق یبرخ   یه ا  افت ه یب ا   ج ه ینت نی  وجود ندارد که ا یارتباط معنادار شده ادراکو استرس 
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 ج ه ینت نیخود به ا قیدر تحق یخدانیو فالح  شیبخشا ،یکاج یمانینمونه سل برای .دارد یناهمخوان

 ۀجینت نییرابطه وجود دارد. در تب شده ادراکبا استرس  یرونیب یمذهب یریگ جهت نیب که دندیرس

اعم ال   یرونیب یمذهب یریگ جهتکه افراد با  آن استبر  یتصور عموم گفت توان یمحاضر  قیتحق

 گ ران یو نکوهش و س رزنش د  هیترس از تنب ای ییسودجو ،یاجتماع ازاتیکسب امت یرا برا یمذهب

عکس  ۀجینت یممکن است گاه یندارد و حت دگاهشیدر فرد و د یریتأثروش  نیو ا دهند یمانجام 

به  یابزار شیازآنجا که گرا یرونیب یمذهب یریگ جهت یافراد دارا دگاهید نیداشته باشد. بر  اساس ا

 دارایاف راد   یافتگیفاقد حال ت رش د   نیو بنابرا دچارندخود  مانیدر ا ینق  و کاست بهدارند،  نید

 یم ذهب  یری  گ جه ت  دارایآرامش افراد  دلیل نیبه هم دیهستند و شا یدرون یمذهب یریگ جهت

اس ترس   زانی  و م ن دارد  تی  از موقع شان یابیارزبر  یریتأثاعمال آنها  نیبنابرا[؛ 2] را ندارند یدرون

 . ردیپذ ینم یریتأث شان یمذهب یریگ جهتاز  تیآنها از موقع ةشد ادراک

و  یو ش غل  یدشوار زن دگ  یها تیموقعآنچه موجب ادراک افراد از  گفت توان یم یکل طور به

 یو چگ ونگ  یج ان یه میتنظ   یراهبرده ا  ن وع  ،دش و  یم   ه ا  تیموقع نیآنها در ا یریپذ بیآس

برداش ت و   یچگ ونگ  توان د  یم  افراد  یمذهب یریگ جهت ییآنهاست. از سو یمذهب یریگ جهت

 طیدر ش را  آن ان  یآور ت اب  شیاف زا س بب  و  ده د قرار  ریتأثرا تحت  ها تیموقعافراد در  ۀمقابل

 ب ه  توجه با لیدل نی. به همکندآنها کمک  یو جسمان یبه سالمت روان در نتیجهو  شودسخت 

 کادر در یشناخت روان مداخالت یطراح در عوامل نیا به شتریب پژوهش لزوم توجه نیا یها افتهی

 ک ه  است یمداخالت از استفاده پژوهش، نیا یها شنهادیپ از یکی نیبنابرا. ابدی یم شیافزا درمان

توج ه   زین محور تیمعنو مداخالتبه  دیبا ضمندر . شود افراد در جانیهۀ سازگاران میتنظ سبب

و چ ه مثب ت(    ی)چه منف شده ادراکو استرس  یرونیب یمعنو یریگ جهت نیب  هرابط نبود. کرد

 دی  مؤ یرونیب یمذهب یریگ جهتباشد که وجود  نیا دهندة نشان ممکن استپژوهش حاضر  در

 یگرید داتیبه تمه ،استرس ریتأثکاهش  یو برا ستین زیآن ن ةدهند کاهشاما  ،ستیاسترس ن

و  جانیه میتنظ ریدو متغ ریتأثبار نخست  یازآنجا که در پژوهش حاضر برا تی. در نهااستنیاز 

 یه ا  افت ه ی ،شد یاز کرونا در کادر درمان بررس یناش ةشد ادراکاسترس  بر یمذهب یریگ جهت

 .باشد داشتهدر پی  یجالب های دیدگاهپژوهشگران  یبرا تواند یم قیتحق

 یقدردان و تشکر

 نمس ئوال  ۀمانیص م  یاز همک ار  نیدر پژوهش و همچن   گانکنند شرکت کیکایاز  پژوهشگران

  .کنندیم یو قدردان تشکر بجنورد شهرامام حسن  مارستانیب
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