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 های مقابله با فشار روانی مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک

 3، نسرین باقری 2*، مینا مجتبایی1زهرا عابدی 

 

از   بایادمااروا  بااوراو  سااز رو راوا  بااوراوی ارابراس اسا    شاناتتی ششاهتههاای واا ترین نشاانهاز جمله شایع  :مقدمه

هاد  مناد باشاند   فرری ا تانوارگی بهرههای جسمانی روا برای مقابله با اربراس مرتبط با باوراوی ا سازگاوی  واهبررهایی

 بور  های مقابله با فشاو واانی  مقایسه اربراس باوراوی براساس نوع سبکپژاهش حارر 

کنناده باه ا جامعه شماوی پژاهش حارر شامل زنا  بااوراو شا ا اام مراجعاه  ایمقایسه  -علیواش پژاهش    :پژوهشروش 

بور ا تعادار   1397ا سه ماهه اام سام    1396مراکز رومانی سازما  تأمین اجتماعی رو استا  تهرا  رو سه ماهه چهاوم سام  

تخااس شادند  ابازاو پاژاهش شاامل ای انگیری چندمرحلاهنهر برشاور شد که به واش نمونه 384نمونه بر اساس فرموم کرامر 

باور   (1980)فول من ا الزاواس،  های مقابلهپرسشنامه سبکا   (1989)اندوبرگ باوگ،    پرسشنامه اربراس مرتبط با باوراوی

 استهاره شد تحلیل ااویانس ی راهه ها از واش برای تحلیل راره

(، F(1ا 175=)P ،84/28≤01/0) وااباط زناشاوییتارس از تیییار رو های مربوط به مؤلهه F نمرهرو پژاهش حارر  ها:یافته

(، F(1ا 175=)P ،44/37≤01/0(، تارس از زایماا   )F(1ا 175=)P ،30/13≤01/0)ترس از مش الت واانی ا جسمانی نوزار 

( رو F(1ا  175=)P  ،10/26≤01/0)  شخصای  وااباط  رو  تیییرات  از  ترس(، ا  F(1ا  175=)P  ،24/14≤01/0ترس از تیییرات )

  استهاره از شزمو  تعقیبی بن فرانی نشا  رار که زنا  باوراوی که از سبک مقابلاه هیجاا  به رس  شمدمعناراو    0/    01سبح  

هاای کنناد رو هماه مؤلهاهاساتهاره مای  مسئله مداوای  کنند رو مقایسه با زنا  باوراوی که از سبک مقابلهمداوی استهاره می

 اند های باالتری به رس  شاورهرهاربراس باوراوی میانگین نم

ای مسئله مداو افازایش یاباد باه هماا  میازا  نگرانای از از سبک مقابله  باوراو  هرچقدو میزا  استهاره این زنا گیری: نتیجه

 کنند تری وا تجربه میبینی رو شینده رو این زنا  کاهش یافته ا رو نهای  اربراس کاهای غیرقابل پیشموقعی 

 هیجا  مداو "مسئله مداو "اربراس باوراوی:  هکلیدواژ

 

  31/6/1399تاریخ پذیرش نهایی:           12/4/1399تاریخ دریافت:     
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 های مقابله با فشار روانی طراب بارداری براساس نوع سبکمقایسه اض

 

 :مقدمه

اتتالم شماوی  ا  تشخیصی  واهنمای  پنجا  ایرایش  شایعبراساس  اربراس  واانی  نگرانی  های  با  که  اس   واانی  اتتالم  ترین 

ماه،    6مهرط ا غیر قابل کنترم مشخص ا شامل نگرانی شدید رو موور چندین وایدار یا فعالی  رو اکثر وازها حداقل به مدت  

دزا اتتالم رو عمل رر اجتماعی ا شیلی، رشواوی رو کنترم نگرانی ا فرااانی، شدت ا مدت نگرانی فراتر از احتمام اقایع تهدی 

های وفتاوی، بدنی ا ذهنی اس  ا رو صووتی که بی  راوای مؤلهه  اربراس ااکنشی طبیعی به فشاو واانی اس  که  (1)اس   

    (2)رلیل تداام یابد 

باشند  هایاتتالم راشته  نوزار  ا  مارو  بر  جانبی  عواوض  اس   مم ن  ا  هستند  شایع  باوراوی  راوا   رو     ( 3)  اربرابی 

اربراس باوراوی، حالتی هیجانی اس  که     (4)اس     شده   شناتته  زایما   واند   بر  موثر  ا   بازراونده   عامل   یک   عنوا   به  اربراس

طوو ا به  های جاوی رو موور باوراوی، سالم  نوزار، تولد نوزار، زایما  ا رور ناشی از ش  ا نقش مارویها ا ترسرو نگرانی

نوزارتالصه عوامل تبر م به مارو ا  با نگرانی جدیدی مواجه می   ویشه راور  ربوط  باوراو  شور ا رلمشیولی ای روباوه  مارو 

اا وا مضبرس می اربراس مرتبط با بر سالم  واانی زنا  شثاو منهی راور   کند  این امر  جنین رو حام وشد ا کورک شینده، 

اوتباط اس  ا هیجا طوو مستقیا با تجاوس جسمانی ا هیجانی  باوراوی به های ماروا  باوراو پذیری، ترس ا نگرانیمارو رو 

  کا   از حاملگی زاروس، ناوسی جنین ا    این اربراس با   ( 7-5)  شورهای عاطهی میمنجر به این نوع از اربراس ا ااکنش

رو   مارو  ا  باوراوی،  نوزار  نوزارا ،  هنگام  رو  اجتماعی  ا  وشد شناتتی  ااتتالم  سیگاو  ا  ال ل  از   سوءمصر   پس  افسررگی 

  (10-8)زایما  مرتبط اس  

  اثر  باشد که  اجتماعی  ا  شناتتیواا   عوامل  برایند  مقابله،  زمینه واهبررهای  رو  افرار  بین  موجور  هایتهاات  وسدمی  نظر  به

ابله وا  مق  1974  اای     (12)ری بر اربراس راور  نحوه مقابله هر فرر نقش مؤث   (11)کنند  می  تعدیل   فرر  بر  وا  زااسترس  عوامل

 های هر مرحله از تحوم رانسته اس  ا ش  ها ا تواسته های کاوشمد برای چالشحلتالش فعام برای حل تنیدگی ا افزایش واه 

  قدوتمند   های له(، ا راشتن هیجا ئانگیز، انجام عمل مناسب )حل مسراند: فها معنای موقعی  چالشوا شامل سه مؤلهه می

مقابله   (13) فعالی واهبررهای  به  تالشای  ا  بهای شخص  معبو  شده  مدیری های  هیجا ه  ا  متأثر  کرر  مش الت  ا  ها 

به   کندشناتتی اشاوه میکرر  پیامدهای فیزی ی ا واا  شوند که هنگام  عنوا  متییرهای میانجی تصوو میواهبررها عموماً 

زا ا  بین عامل استرس  هوابب  ه رهندطوو کامل توریحشوند ا تا حدی جزئی یا بهزا فراتوانده میتجربه کرر  یک عامل استرس 

  شده هستندای تصدیق زا را واهبرر مقابلهشد ( از عامل استرس   شد ( ا اجتناس )راومواجه ) شد   پیامد ش  هستند  نزریک

(14)    

شوند  واهبررهای متمرکز بر مسئله به واهبررهایی  میمداو وا شامل  ا هیجا   مسئله مداوای، واهبررهای  های مقابلهسبک

پررازند ا واهبررهای متمرکز بر هیجا  به واهبررهایی اشاوه  ای که موجب ششهتگی هیجانی شده می اشاوه راوند که به مسئله

افراری که    رو این واستا روتشا  ا هم اوا    (15)شوند  راوند که موجب تنظیا هیجانی می به رلیل تجربه پیشنهار کررند 

تر نسب  به افرار عاری تجربه اربراس وا بیشهای هیجانی مانند افسررگی ا  برانگیز محیبی ششهتگیشرایط نامبلوس ا چالش

ناسازگاوانه ا سبکمی تنظیا هیجانی  واهبررهای  از  احتماالً  تجربه  این  رو  مقابلههاکنند،  بهره می  ای هیجا ی  جویند   مداو 

ه تنظیا  واهبررهای  ا  هیجانی  سبکششهتگی  ا  مقابلهیجانی  هیجا های  بیش  ای  چه  هر  تشدید  ا  تقوی   موجب  تر  مداو 

می پژاهش   (16)  شوندی دیگر  هم اوا     رو  ا    کووی ولوم   از  بخشی  عنوا ه  ب)  استرس  با  مقابله  مهاوت  شموزش  (17)مقدم 

  رو  استرس  با   مقابله   سبک  ا   شده   ارواک  استرس  میزا   بر(  کررستا   پزش ی   علوم   رانشگاه   رو   زندگی   هایمهاوت  شموزشی

اثربخشی رو طوم زما     رانشجویا  این  پژاهش ریگری که توسط      بور  ماندگاواثربخش بور ا    (18)سلیمانی ا هم اوا   رو 
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 ا  راور  اجور  معناراوی  ا  مثب   واببه  اجتنابی  ا  داوهیجا  م  ایمقابله  سبک  شناتتی اواا    ششهتگی  پرافایل   انجام شد بین

  کند   پیش بینی وا شناتتیواا  ششهتگی پرافایل توانس  توبی به ای هیجا  مداو،مقابله سبک متییّر

شور که روصد از زنا  باوراو مشاهده می  4/14رو  رو سراسر جها     کاوکرری  ی ی علل ناتوانیاربراس مرتبط با باوراوی  

بهتر   ای موثر موجور باشد، قبعاً فرر چه تنش مدیری  شور ا مهاوت مقابلهچنا   (19, 6)کننده اس  میزا  از شیوع نگرا این 

ا بر    (20)های زندگی مقابله کند ا اثرات مخرس تنش وا بر جسا ا واا  تویش مهاو کند  قارو تواهد بور تا با نیازها ا چالش

می پژاهش حارر  ا رراوت  به  افزاید  اهمی   حارر  پژاهش  بروسی  بنابراین  مقابلهسبکرنبام  قالب  های  رو  علی ای    -طرح 

بور که این امر نوشاوی پژاهش حارر به   های مقابله ا اربراس باوراویسبکا به رنبام یافتن واابط عل  ا معلولی    ایمقایسه

 ا بدا  اربراس باوراوی   اربراس باوراوی  رو زنا  راوایای  های مقابلهسبکتهاات  هد  پژاهش حارر تعیین    شید شماو می

 بور   

 

 پژوهش:   روش

کننده به مراکز روماانی تابعاه ا جامعه شماوی پژاهش حارر شامل زنا  باوراو ش ا اام مراجعه  ایمقایسه  -علیواش پژاهش  

کاه باا اتاذ مجاوز از   بور  1397ا سه ماهه اام سام    1396سازما  تأمین اجتماعی رو استا  تهرا  رو سه ماهه چهاوم سام  

بر اساس فرموم کرامار )باا احتسااس بایش بار شاور   تعدار نمونه  ها پژاهش صووت گرف  سازما  تأمین اجتماعی رو موور ش 

انتخااس  ایچندمرحلاهتصاارفی  گیاری  که باه واش نموناهبرشاور شد  نهر    384  ،طرح پژاهش ا تعدار متییرها،  بیس  روصد(

 صاووت)سرپایی ا بستری( باه  مرکز رومانی 10بین مراکز رومانی تابعه،   برای گزینش اعضای نمونه از  بدین صووت که،  شدند 

 پرسشانامه  مداوی  هیجا   ا  مداوی  مسئله  هایمقیاس  رو  که  افراری  ارامه  روانتخاس شدند   ای  چندمرحله  تصارفی  گیرینمونه

 177 واش بادین کاه اسا  گهتنی  شدند گرفته نظر رو پژاهش های نمونهگراه عنوا  به شاورند، رس  به 1 از باالتر Z نمره

 مسائله نهار 85 ا ماداوی هیجاا  شناا  از  نهار  92  مقابله  سبک  که  شدند  حارر  پژاهش  رو  حضوو  شرایط  حائز  کننده  شرک 

    بور مداوی

سام، راشتن تحصیالت حداقل ریپلا، بااوراوی تاک قلاو ا شا ا  18از جمله معیاوهای اوار به پژاهش شامل حداقل سن 

هم ااوی باا مبالعاه ا معیاوهاای تارام از مبالعاه اام، عدم اجور باوراوی پرتبر، زندگی مشترک با همسر ا راشتن تمایل 

-روماانی ا راواهاای واا گر، عقب ماندگی ذهنی ا جسامی ا رویافا  همزماا  واا انصرا  مارو از ارامه هم اوی با پژاهش

 رو این پژاهش مالحظات اتالقی شامل اتذ ورای  شگاهانه، تضمین حریا تصوصی ا وازراوی وعای  شد  پزش ی بور 

بارداری.  پرسشنا با  مرتبط  اضطراب  باوگمه  اندوبرگ  باوراوی  با  مرتبط  اربراس  شده   (21)  1989  پرسشنامه  ساتته 

می یا واانی، ترس از تیییر  های ترس از زایما ، ترس از به رنیا شاور  یک بچه با مش ل جسمقیاسگویه که ترره  58شامل  

از تیییرات رو تلق زناشویی، ترس  واابط  بر کورک، ترسرو  پیامدهای ش   از تیییرات رو اتو ا  یا ترس  های تورمحووانه ا 

های همه  ا نمره کل از جمع نمره  رهد موور اوزیابی قراو می   7تا    0ای از  روجه  8زندگی شخصی مارو وا رو یک طیف لی رت  

ابزاو ررایب شلهای کرانباخ رو رامنهشید ها به رس  میمقیاسترره این  برای  از        (21)  گزاوش شده اس   90/0تا    72/0ای 

همبستگی معناراو این ابزاو وا با ا    93/0تا    78/0ای از  وا رو رامنه  ررایب همسانی روانیبرای این ابزاو    ا هم اوا اازکوییز  

ا      کاوشموزیا ( 22)  عنوا  واایی این ابزاو گزاوش کررندصه  به  -مقیاس افسررگی بعد از زایما  ا پرسشنامه اربراس حال 

های ا مقیاس کلی پرسشنامه با پرسشنامه  ا همبستگی معناراو بین مؤلهه  78/0برای این ابزاو رریب شلهای کرانباخ    هم اوا 

    (23) گزاوش کررندعنوا  واایی همزما  بک به وا اربراس
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از    1980  رو سام  های مقابله فول من ا الزاواسپرسشنامه سبک  های مقابله.پرسشنامه سبک ساتته شده   (24)به نقل 

های مسئله مداو ا هیجا  مداو رو یک طیف لی رت چهاو  رو را طبقه واش   گویه اس  ا هش  واهبرر وایاوایی وا  66شامل  

های همه  ا نمره کل از جمع نمرهرهد  موور اوزیابی قراو می  3تا همیشه=    2، اکثر ااقات=  1ندوت=  ، به0ای از هرگز=  روجه

ای برای این ابزاو ررایب شلهای کرانباخ وا رو رامنه  (24)به نقل از    1985فول من ا الزاواس  شید   ها به رس  میمقیاسترره

حنیهی ا امینی برای     (24) ها واایی سازه برای این ابزاو گزاوش شده اس   ا همچنین رو بسیاوی از پژاهش  88/0تا    59/0از  

    (25)وا گزاوش کررند  85/0این ابزاو رریب شلهای کرانباخ 

 

 : هایافته

از    9/10نهر )  10رو پژاهش حارر رو گراه هیجا  مداو     27تا    23روصد( سن    3/29نهر )  27سام،    22روصد( سن کمتر 

  38روصد( سن بیشتر از    4/5نهر )  5سام ا    37تا    33روصد(    5/18نهر )  17سام،    32تا    28روصد( سن    9/35نهر )  33سام،  

  27سام،    27تا    23روصد( سن    4/29نهر )  25سام،    22د( سن کمتر از  روص  1/14نهر )  12سام راشتند  رو گراه مسئله مداو  

( )  14سام،    32تا    28روصد( سن    8/31نهر  ا    37تا    33روصد(    5/16نهر  )  7سام  از  2/8نهر  بیشتر  سام    38روصد( سن 

  رو  اربراس باوراوی  هایمؤلهه   از  یک  هر   رو   تبا   هایااویانس  همگنی   مهراره  اوزیابی   رو  لو   شزمو   نتایج   1جدام  راشتند   

   رهد می  نشا  وا گراه  را

 اضطراب بارداری  هایمؤلفه  ها برای واریانس  برابری   ارزیابی  در  لون  آزمون. 1جدول  

Table 1. Levon's Test for Evaluation of Equality of Variances for Pregnancy Anxiety 

Components 

 F Df1 Df2 sig متغیرها 

76/2 روابط زناشویی   1 175 098/0  

52/1 بیماری نوزاد   1 175 219/0  

92/1 ترس از زایمان   1 175 167/0  

92/0 ترس از تغییرات   1 175 349/0  

22/1 ترس از روابط   1 175 283/0  

 

معناراو نبور     05/0سبح    رو  گراه  را  رو  باوراوی  اربراس  هایمؤلهه  از  یک  هیچ  تبای  ااویانس  که  رهدمی  نشا   1جدام  

   بور برقراو گراه  را  رو باوراوی اربراس هایمؤلهه از یک  هر  رو تبا های ااویانس همگنی مهراره توا  گه بنابراین می

 باوراو   زنا   گراه   را   بین  باوراوی  اربراس  هایمؤلهه  مقایسه  برای  ها   راره   بین  رو  هامهراره  برقراوی  از  اطمینا   از  پس

مداو  ا  مداو  مسئله مهراره  چند  ااویانس   تحلیل  واش  از  هیجا   شد   استهاره    کوااویانس   های ماتریس  همگنی   متییری 

)  برقراو  گراه  را  به  مربوط  هایراره  بین  رو  اابسته  متییرهای نتیجهBox's M  ،356/0=P  ،068/1=F=93/16بور   شزمو    (  

نیز رو سبح    کرای  )  01/0باوتل   بور    از  قبولی  قابل   سبح  که   رهدمی  نشا   موروع(   P  ،48/588(=14)2χ≤001معناراو 

بنابراین  راور  اجور  باوراوی  اربراس  های   مؤلهه  بین   همبستگی   متییری  چند   ااویانس  تحلیل  که   شد  گیرینتیجه  چنین  ا 

  ارامه   رو   اس   مداو  مسئله  ا   مداو  هیجا   زنا  باوراو  گراه  را   بین  رو  باوراوی  اربراس  هایمؤلهه   مقایسه  برای  مناسبی   واش

  هیجا   باوراو زنا  گراه  را  باوراوی رو اربراس هایمؤلهه مقایسه رو F اوزش که  رار نشا  متییری چند  ااویانس تحلیل نتایج
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 همین  (  بهF(5ا    171=)001η2/0=P  ،107/8 ،=192/0=ایل ز المبدا،  808/0معناراو بور )  01/0سبح    رو  مداو  مسئله  ا  مداو

لحاظ    به  گراه   را   بین   رو  باوراوی   اربراس  هایمؤلهه  از  یک  کدام  گررر   معین  تا  شد   انجام  واهه  یک  ااویانس  تحلیل  منظوو

  گراه  را  بین  رو  باوراوی  اربراس  های  مؤلهه  هایمؤلهه  مقایسه  رو  ی راهه  ااویانس  تحلیل  نتایج  2  جدام   اس   متهاات  شماوی

   رهدمی نشا  وا مداو مسئله ا هیجا  مداو باوراو زنا 

 و مدار  هیجان  باردار  زنان  گروه  دو  بین   در  بارداری  اضطراب  های مؤلفه  مقایسه   در  یکراهه  واریانس  . تحلیل2جدول  

 مدار مسئله

Table 2. One-way ANOVA Comparison of Pregnancy Anxiety Components between Two 

Emotional and Problem-Oriented Pregnant Women 

میانگین مجذورات  میانگین مجذورات متغیرها 

 خطا

F sig η2 

 141/0 001/0 84/28 55/49 00/1429 روابط زناشویی 

 071/0 001/0 30/13 41/22 16/298 بیماری نوزاد 

 176/0 001/0 44/37 67/27 96/1035 ترس از زایمان 

 121/0 001/0 14/24 01/26 79/627 ترس از تغییرات 

 130/0 001/0 10/26 51/55 73/1448 ترس از روابط 

 

مؤلهه F نمرهرهد  نشا  می  2جدام   به  تیییر رو  های  مربوط  از  زناشوییترس  (،  F(1ا  175=)P  ،84/28≤01/0)  واابط 

(،  F(1ا  175=)P  ،44/37≤01/0(، ترس از زایما   )F(1ا  175=)P  ،30/13≤01/0ترس از مش الت واانی ا جسمانی نوزار )

( رو  F( 1ا  175=)P  ،10/26≤01/0)  شخصی  واابط  رو  تیییرات  از  ترس(، ا  F(1ا  175=)P  ،24 /14≤01/0ترس از تیییرات )

 شمد معناراو به رس   0/  01سبح 

 

  و نتیجه گیری:   بحث

از پژاهش نتایج حاصل  پژاهش حارر ها واستا با  ؛ سلیمانی ا  (17)؛ مقدم ا هم اوا   (16)روتشا  ا هم اوا   های  نتایج 

رار    (18)هم اوا    استهاره مینشا   مقابله هیجا  مداوی  از سبک  باوراوی که  از زنا   باوراوی که  زنا   با  مقایسه  کنند رو 

 اند  های باالتری به رس  شاورههای اربراس باوراوی میانگین نمرههمه مؤلههکنند رو  ای مسئله مداو استهاره می سبک مقابله

زایی مؤثر میزا  ا نوع مقابله نوجوا  با مش الت، بیشتر از نوع مش ل، رو میزا  شسیب های حارر باید گه   رو تبیین یافته

از بزوگ یا کوچک فشاوزا تلقی می کند، با اجور این، فشاوها  ااراو به مقابله میشور ا فرر وا  باشد  اگر چه هر تیییری اعا 

ها رو نوع تور، بد ا ناسازگاوانه همیشه بد ا ناتوشایند نیستند  رو ااقع شاید بتوا  گه  که فشاوهای واانی ا حتی شدت ش 

ند، جزئی از نیمرخ  کنیستند بل ه مها چگونگی مقابله با این شرایط اس ، بنابراین واهبررهایی که فرر برای مقابله انتخاس می

میشسیب  محسوس  ای  مقابله    (13)  شوندپذیری  کاواهبررهای  بیای  ا  شسیباثر  با  مثبتی  همبستگی  برابر  اثر  رو  پذیری 

ای مثب  ا کاوشمد مم ن اس  تأثیر عوامل استرسی مرتبط با کورک، بر وای  های مقابلهسبک    (14)  راوند  ا اربراس  استرس

    (26) مارو وا کاهش رهد
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-به کاوگیری واهبررهای سازش یافته مقابله، پیامدهای مثب  ا طوالنی مدت راور  به این ترتیب که تنش به اسیله تالش

شور  رو عین  مین میأ کند ا سالم  اا تای افزایش پیدا می  یابد ا به رنبام ش  سبح عزت نهس ا مهاوتهای فرر کاهش می

ش  با  شینده  رو  زا که  تنش  برابرعوامل  رو  مقاامحام شخص  نیز  مواجه می شور  رنبام  ها  به  ایجارشده  اربراس  تر می شور  

-رسترس اس ، بستگی راور  اثرات تنشله ا نیز منابعی که برای مقابله با ش  رو  ئاسترس، به اوزیابی فرر از مس  وایاوایی با هر

رهد که ها موقعی  تهدید کننده اوزیابی شور ا ها منابع ناکافی برای مقابله با موقعی  رو رسترس زاها تنها هنگامی وخ می

های مقابله با تنش،  شناتتی وا تعدیل می کند  سبکباشد زیرا سبک مقابله واببه ی بین استرس اکاوکرر جسمانی ا واا 

تواند پیامدهای استرس وا تح  تاثیر قراو رهد زیرا، رو کناو تمام منابع ا عوامل تنش زا، سبحی از تنش که هر شخص می

   (27)قضاات ای رو موور این عوامل بستگی راور تجربه اروک می کند، به میزا  زیاری به توانایی مقابله، نحوه ی ارواک ا  

 تیییر واستای رو ایسازنده اقدامات کندمی سعی ا شورمی متمرکززا تنش عامل بر فرریا وای رری  مسئله مداو مقابله رو

شور ا ساعی رو حال ش  راور  رو فرر بر مسئله متمرکز می مسئله مداو  رو سبک مقابله رهد انجام ش  حذ  یا زاتنش شرایط

کند، منابعی وا کاه از ش  برتاووراو پررازر، روباوه ش  ف ر میزا میتنش وایداراین سبک فرر به جمع شاوی اطالعات مربوط به 

های مقابلاه برتای از شایوه  (28)کند کند ا برای استهاره از منابع رو رسترس تور طرح ا برنامه شماره میاس  وا اوزیابی می

ش (  ا اساترس )شاامل شگااه شاد  از افازایش سابح تانش ا عوامال ایجارکنناده که عباوتند از: مهااو ارابراس  مسئله مداو

مناد شاد  از ایان ا جو روباوه مناابع حماایتی موجاور ا بهره  شاوی راره روباوه عوامل تنشی، پرسبندی )شامل جمعساتتاو

    (29)اجتماعی   هایمنابع( ا مهاوت

  باا اغلب بارای کنااو شماد   مداومقابله هیجا؛ با این حام، (13)  ، هد  افرار شوام ساتتن تور اس مداو  رو مقابله هیجا 

رهند که مقابله هیجاا  ها نشا  میتر پژاهشها نیس   با این حام بیشای جز پذیرش ش وار که چاوهکاو میهایی بهموقعی 

شور که افرار این تجرباه وا زا حتی مانع از این میمحوو با سازگاوی منهی همراه اس   پرهیز از اندیشید  به یک وایدار شسیب

ش  کناو بیایند  تالش عمدی برای پرهیز از اندیشید  به وایادارهای منهای، بسایاو رشاواو ا نیازمناد   روک کنند ا سرانجام با

کنناده منجار باه برانگیختگای فیزیولاو ی ی ناواح   هایتالش زیاری اس   تالش مستمر برای پرهیز از اندیشید  به موروع

طوو کلی، ان او مش الت یا اجتنااس از سلولی وا رو پی راور  به ای کاهش فعالی  ایمنشور، ت یه بر این واهبرر مقابلهمزمن می

    (16)  اندیشید  به مش الت رو ااقع مم ن اس  به بهزیستی واانی ا جسمانی شسیب برساند

هاای راوا  بااوراوی از عوامال واانای هاا ا نگرانایتنشگه     توا میرو یک جمع بندی  بر اساس یافته های این پژاهش  

 وا  ارابراس بااوراویتواند  با تنش می  زنا ای  سبک مقابلها  تأثیرگذاو رو براز اربراس باوراوی اس   نحوه ارواک فرر از تنش  

از   هرچقدو میزا  اساتهاره ایان زناا یر قراو رهد ا پیامدهای تنش وا رستخوش تیییر کند   أثبه میزا  زیاری تح  ت  هارو ش 

بینی رو شینده رو این زنا  کااهش های غیرقابل پیشای مسئله مداو افزایش یابد به هما  میزا  نگرانی از موقعی سبک مقابله

مسائله ای  کاوگیری سابک مقابلاهکه پژاهش حارر نشا  رار بههمچنا کنند   تری وا تجربه مییافته ا رو نهای  اربراس کا

پذیری وا افزایش ا رو نهای  منجر به کاهش اربراس باوراوی ها کاهش ا تحملک ابهام وا رو ش توسط زنا  باوراوی اروا  مداو

های شموزشی با عنااین شور با شموزش زاجین رو قالب کاوگاههای پژاهش حارر نیز پیشنهار میاز جه  کاوبرر یافته  شور می

توا  عالاه بر پیشگیری، سبح عمل رر زاجین ا متعاقباً ارابراس های راوای ز  باوراو میتنظیا هیجا  ا مقابله برای تانواره

هر پژاهشی اگرچه رو ماهی  به رنبام اوتباط بین عوامل ا میزا  تأثیر ش  اس   باه هار حاام رو ببان باوراوی وا کاهش رار   

هاایی اوای محاداری هایی وا تواهد راش   پژاهش حارر نیز از چنین امری مستثنی نباوره ا رتور یک مجموعه محداری 

گر قارو به بروسی نقاش متییرهاای ریگار از جملاه طبقاه اجتمااعی اقتصااری رو بدین شرح اس : رو پژاهش حارر پژاهش

 های شتی متییرهای مذکوو نیز بروسی گررر   شور رو پژاهشمبالعه حارر نبور؛ لذا پیشنهار می
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