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 چکیده
به   کرونا  اپیدمی   با  رویارویی   در  ایمقابله   هایسبک   پرسشنامه  یابی اعتبار  و   ساخت  هدف  با  رو   پیش  پژوهش

  1398  سال  در  که  بود  لرستان  استان  در  ساکن  افراد  تمامی   شامل  پژوهش  آماری  یجامعه   است.  رسیده  انجام
  که   بود  نفر  384  کوکران  فرمول  اساس  بر  موردپژوهش  نمونه  ند.شد  رو ه  ب  رو   کرونا ویروس  اپیدمی   اثرات  با
 روش   از  هاداده  تحلیل  برای  .شد  انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  به  انمرد  و   زنان  میان  از  یکسان  نسبتا  صورت  به

  استفاده   اول  مرتبه  تأییدی  عاملی   تحلیل  و   اکتشافی   عاملی   تحلیل  ساختاری  معادالت   مدل  بر  مبتنی   عاملی   تحلیل
  با  اضطراب  میان  همبستگی   میزان  شد.  تأیید  کرونباخ  آلفای  اساس  بر  پرسشنامه  پایایی   ها،یافته  بخش  در  شد.

  -   /38  57/0  ،62/0  با  برابر  ترتیب  به   پذیریمسئولیت  و   انکار  )اجتناب(،  گریز  رویاروگر،  ایمقابله  هایسبک 
  کفایت   که  داد  نشان  اکتشافی   تحلیل  نتایج  بود.  پرسشنامه  مالکی   روایی   گرنشان  که   آمد   دست  به  -52/0  و 

  از  درصد 66 توانستند عامل هشت این. همچنین، شد تأیید پرسشنامه بودن ی عامل هشت و  مناسب گیرینمونه
 محتوایی  روایی  از حاصل نتایج ،تاییدی عاملی  تحلیل .نمایند تبیین را ای های مقابلهمتغیر سبک کل واریانس

  اپیدمی کرونا   با  رویارویی   در  ای مقابله  هایسبک  پرسشنامه  بودن  عاملی   هشت  بر  مبنی   را  اکتشافی   تحلیل  و 
  انواع  گیریاندازه با موردبررسی در این مطالعه پرسشنامه که است این گویای جاینت اساس، این بر .کرد تأیید

  در های فردی واکنش نوع تعیین برای مناسب ابزاری ،افراد در رویارویی با بیماری کرونا ایمقابله هایسبک 
 است.  مانند کرونا اپیدمیک هایبیماری بحران
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کلیدی:   عاملی  تحلیل   اکتشافی،   عاملی  تحلیل   ، کرونااپیدمی    ای،مقابله  های سبک  واژگان 

 تأییدی

 مقدمه
  از   شمار بسیاری  باشد.  داشتهانسان    روان  سالمت  بر  عمیقی  تأثیرات  ندنتوامی  طبیعی  بالیای

انسان  طبیعیفجایع    معرض  در   افراد های  با آسیب   و   شوندمی  روانی   پریشانی  دچار  ساز، و 
  با  مختلف  هایراه  از  مردم  کلی،  طور  به  (.2019  ،1ماکاوانا)شوند  می  رو به روروانی مخرب  

رو به    چالش   این   با  مستقیماً  است  ممکن   برخی  آیند؛می  کنار  برانگیزچالش   شرایطگونه    این 
  دینعناصری مانند  یا  دوستان خانواده، به  کمک برای دریافت  برای دیگر برخی و شوند  رو

  حوادث افراد همه اگرچهین وجود، ا با (.2018 اکبرزردخنده، و فردخدایی) آورندمی روی
و    بدون  افراد   برخی ولی    کنند،می  تجربه  را  زا استرس ناخوشایند  تجربهگرفتاری شدید  ی 

 مدیریت امور    و   دهندمی  نشان  واکنشرویدادهای ناخوشایند    به  ،مشکالت روانی و تندرستی
خاصی را    منفی  ای مدهپیاای است که  به گونه  . در حالی که رفتار برخی افراد دیگرکنندمی

 (. 2018 همکاران،  و 2گونزالس-رودریگوئز)  برای آنان به دنبال دارد
 رویداد   یک  تنها  نه  که  است   گیرهمه  هایبیماری  گسترش  طبیعی،   هایبحران  از  یکی

  منظر  از  زیادی  منفی  تأثیرات  بلکه  ،شودمی  محسوب  عمومی  بهداشت  فاجعه  یک  و  زیستی
 ،3ایچنبرگر)  گذاردمی  جامعه  بر  فرهنگی  و  تاریخی  ی،ماعاجت   اقتصادی،  روانی،  سالمت
  جدید   8بیماری کرونا  در این میان، اپیدمی  .(2020  ،7تورگلر  و  6استادلمَن  ،5ساویگ  ،4هِسلمَن

  در   ناگهانی  بحران  یک  2020  به عنوان یکی از این موارد، به طور ویژه در سال  (199  کووید)
  سراسر  چین   ووهان  شهر  از  مدت کوتاهی  طی  در  که  کرد؛  ایجاد  عمومی جهان  بهداشت

، 10همکاران   و  ژیانگ)  است  شده  بدل  تمام بشر  برای  جدی  تهدیدی  به  جهان را در بر گرفت و

 
1. Makwana 

2. Rodriguez-Gonzalez 

3. Eichenberger 

4. Hegselmann 

5. Savage 

6. Stadelmann 

7. Torgler 

8. coronavirus disease 

9. COVID-19 

10. Jiang, Denga, Zhu, Jia, Taoc, Liua, Yanga & Jia 



 135/ ای... مقابله  هایپرسشنامه سبک یابیساخت و اعتبار

 

طور رسمی از شهر قم شناسایی و در مدت زمان کوتاهی،    . در ایران، اولین موارد به( 2020
 . (2020های کشور مشاهده گردید )رئوفی و همکاران، در تمام استان

 آمد،   و   رفت  محدودیت  جمله   از  افراد  زندگی   شرایط  تغییر  باعثکرونا    بیماری   ظهور 
  مشاغل و    مدارس  تعطیلی   ،عزیزان  دادن  دست   از   نگرانی هراس از ابتال،    بیماری،  انتقال  از   ترس

  و   1تساماکیس)   است  شده  اجتماعی   و   فردی  اضطراب   و  ترس  مانند  ویرانگر  روانی   تأثیرات و  
  (. 2020  ،4فیشوف  و  3،2020ژانگ   و  ژائو  وو،  ژانگ،  ؛2،2020سود   ؛2020  همکاران،

  مختلف   انواع  به   منجر  اجتماعی  فاصله   حفظ  و  قرنطینه  از  ناشی   منفی   احساسات  ،همچنین 
نامطلوب است    سانحه   از  پس   استرس   اختالل  و  افسردگی   اضطراب،  مانند   پیامدهای  شده 

  و  ژائو   وو،  ژانگ،و    2020  ،5ینروب  و  گرینبرگ  وسلی،  وودلند،  اسمیت،   وبستر،  )بروکس،
  آن،  از  ناشی  هایمحدودیتگسترش    و  19  کووید  شیوع  میزان  افزایش   با  .(2020ژانگ،

است    افزایش   نیز  اضطراب  سطح   طریق  از  خود،  نوبه  به  اضطراب،  (.2020  فردین،)یافته 
هورمونی و  زیستی  می  بدن  ایمنی  هایسلول  تغییرات  متأثر   و  لینگ  چانگ،)سازد  را 

  ای مقابله رفتارهای اتخاذ طریق از را ایمنی هایواکنش  است  ممکن  ،همچنین ( و 2020،وین 
عوامل  .  دهد  تغییر  الکل  مصرف  و  کشیدن  سیگار  تشدید  مانند با  مواجهه  هنگام  در  افراد 

مجبور میاسترس مقابلهزا  منابع  پاسخی  شوند  اساس،  بر همین  و  گیرند  به کار  را  ای خود 
 (. 2016و همکاران،  6هولز کنند )  ای را انتخابمقابله

  برای افراد که دارد اشاره روانی، و رفتاری از اعم خاص، هایتالش به مقابله هایسبک
  نوربخش، )  گیرندمی  کار   به  زااسترس  رویدادهای  رساندن  حداقل  به  یا  کاهش   تحمل،  تسلط،
یت  ابر استرس بر کیفهای مقابله در براند که سبکشواهد نشان داده  (.2010  زارعی،   و   بشارت

افراد موثر هستند ، 8و سترهویس و همکاران   2018همکاران،    7سانتامچی )  زندگی عمومی 
  و  )مادی  هزینه  حداقل  با  تا  کندمی  کمک  جامعهبه افراد    مقابله  هایسبک  همچنین (.  2011
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( بیان 1984)  1الزاروس و فولکمن  (.2020همکاران،  و  سرامید )ن کن  عبور   بحران   از  معنوی(
  هاآن  محیط و شیوههاى تعامل  فرد،بر  نیست و  مسئله  مترادف با حلابله صرفا  کنند که مق می

مو است.    تهدیدآمیز  های قعیتدر  اندیشمندان  استوار  شناختاین  محورى  نقش  در    بر 
اشاره   هیجانى  پژوهش   .دارندپیامدهاى  میان  در  گذشته  مقابلـهاى    سبـکنوع  دو  های 

 تمرکز فرد بر   ، محورمسئلههای  تمایز قائل شده است. در سبک  محورمحور و هیجانمسئله
استرس مىعنصر  کوشش  و  وزاست  ابعاد  بررسى  با  تا  از    کند  گرفتن  راهبردهاى  یاری 

زا بین خود و محیط  استرس  رابطه  ،افراد متخصصو    کمکطلبى از دوستان  مانند  ،مسئلهحل
هدف  ، ولی  (2010،  3، و چارنی ر، وستفالفدر، نستلو    2004،  2سار و منیروئ)کا  هدرا تغییر د 

ناشى از استرسهیجان  مقابله به حالت هیجانى  با اجتناب از عامل    محور، نظمدهى  است و 
به جنبه  زا، ارزیابى مجدد آن ازاسترس   هاى مثبت خود و موقعیت، زاویه شناختى و توجه 

امکانا از  استفاده  با  مقابله  ی  تتحقق مىیابد. هر دو روش  مىتوانند مؤثر    ا رفتارىشناختى 
 (. 2003، 4و فورنز  )موهینو، کرچنر باشند

افراد در مواقع دشوار    کیفیت زندگی ای  های مقابلهی اثرات سبکبر اساس آن چه درباره
ابزاری    زندگی گفته شد، با رویدادهای    آمدن  کنار   های راهنوع    سنجش  برایوجود  افراد 

  فولکمِن  و  الزاروس  ایمقابله  راهبردهای   پرسشنامهرسد.  نظر میزا بسیار ضروری به  اضطراب
که با  یکی از این نمونه ابزار است    (1398  همکاران،  و  پورقاسمی)شده در ایران  اعتباریابی 

از     حمایت  جستجوی،  خویشتنداری،  گزینیدوری،  رویاروگرسبک    هشتبرخورداری 
  مجدد  ارزیابی و    شدهریزیبرنامه  یمسئله ، حلاجتناب  -  گریز،  پذیریمسئولیت،  اجتماعی

زیاد    تعداد به توجه  با پرسشنامه این  ولیای برخوردار است، در ایران از جایگاه ارزنده مثبت
(   در   طوالنی  های پرسشنامهو    آیدمی  حساب  به  طوالنی  پرسشنامه  یک  سوال(  66سواالت 

با موقعیت  اجرا   مرحله ارتباط  به ویژه در  بحران هایی که  و  به سبب  های محیطی کم  افراد 
 و  5راسل )کند  می  رو به رو، پژوهشگران را در اجرا با مشکل  دخاطر هستن و رنجیدهحوصله  

  شیوع یحاکم بر زندگی مردم در هنگامه شرایط  به  توجه  با. در این راستا،  (1978  همکاران، 
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در  بی  و   کرونا  بیماری ماندن  از  نشاط حاصل  و کاهش   ، 1آگوستیدس )  قرنطینه حوصلگی 
االت  امکان استفاده از ابزارهای پژوهشی مانند با پرسشنامه با سو   (2020  ،2سو   و  سان  ؛2020

  در   مقیاس  یک  پایایی  و  اعتبار  حفظ  با  بنابراین،شود  می  رو به روزیاد با نوعی واکنش منفی  
  و   پژوهشی   یهازمینه  در  آن  کارایی   افزایش  موجب   پرسشنامه  کردن  کوتاه  مطلوب،   سطح
از سوی دیگر، بر اساس   (. 1982  ،3آناستازی)  یدافزامی  آن  امتیازات  و  توق  بر  و  شده  بالینی

ابزاری برای سنجش سبک  به طور خاص در  های مقابله کنکاش پژوهشگر، هیپچ  افراد،  ی 
ساز  های طبیعی و انسانمتفاوت از دیگر بحرانهای خاص، که به نوعی  هنگام شیوع بیماری 

ف پاسخ به این پرسش به انجام رسیده  ین پژوهش با هدبر این اساس، اهستند، وجود ندارد. 
  بحران اپیدمی کروناهای مقابله در  انواع سبک ی  ی پژوهشگرساختهپرسشنامهاست که آیا  

ای الزاروس و فولکمن ساخته  ابلهپرسشنامه راهبردهای مق عاد  بدر این تحقیق که مبتنی بر ا
است؟ برخوردار  کافی  پایایی  و  روایی  از  است،  اندازه  شده  مدل  آیا  برازش  و  آن  گیری 

 ؟ دارد یمناسب

 روش 

  همبستگی   نوع   از  توصیفی  ماهیت،   ث ی ح   از   و   کاربردی  نوع  از  ،هدف  نظر  از  پژوهش   این 
  سال   در   که   بود  لرستان   استان  در  ساکن  افراد   تمامی   شامل  پژوهش   آماری  ی جامعه  .است

  اساس   بر  موردپژوهش  نمونه  بودند.  کرده  درک  را  کرونا ویروس  اپیدمی  تهدید  اثرات  1398
  حجم  عنوان به مردان و زنان  میان از یکسان نسبتا صورت به که بود نفر 384 کوکران فرمول
  بختیاری،)  مختلف  گویش   چهار  لرستان  استان  در  اینکه  به  توجه  با  گردید.  انتخاب  نمونه

  گسترده  رتصو  به   کرونا  بیماری  همچنین، و  کنند می  زندگی  (آبادیخرم و  لکی   باالگریوه،
  طوری   نمونه  تا  شد  تالش   پژوهش  این   در  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را   افراد   استان   تمام  در

  شهرستان  چهار هدفمند روش با ابتدا بنابراین، ؛شود داده پوشش  استان تمام  که  شود انتخاب
 شد.  گرفته  بهره  ها پرسشنامه  تکمیل   منظور  به  داوطلبانه  روش  از   ، سپس   و  ؛گردید  انتخاب

  هر   در  معتبر  اینستاگرامی  معتبر  صفحات  و  تلگرامی  هایکانال  شناسایی  از  پس   ترتیب،  بدین 
  به  پرسشنامه   لینک   مجازی،  فضای   ظرفیت  از   استفاده  راهبردهای  انواع  بکارگیری   و  شهرستان
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  اینترنتی   یصفحه  وارد  داوطلبانه  صورت  به  افراد  و  شد  توزیع  مناطق  تمام  در  گسترده  صورت
  مبتنی شدهانتخاب  ینمونه حجم .دادند پاسخ هاگویه به و (1آلپرس سایت )در شده مربوطه

  شهرستان  اساس،  این   بر  شد.  گرفته  نظر  در  شهر  هر  جمعیت  تناسب  به  کوکران  فرمول  بر
  غرب   و  )جنوب  پلدختر  و  استان(  )شمال  الشتر  استان(،  )شرق  درود  استان(،  )مرکز  آبادخرم

  شود.  داده  پوشش   استان  سطح  در آماری  جامعه تا  شدند  انتخاب  گیرینمونه  منظور   به   استان(
  بودن  کامل و  پاسخگویی در  دقت  میزان اساس بر که شد داده پاسخ پرسشنامه 424 پایان در

  افزارنرم  هاپاسخ  نهایت،  در  و   شد  انتخاب   نفر  384کوکران،  فرمول  بر  مبتنی   و   هاپاسخ
SPSS23  و  LISREL8.8  داوطلبانه  پاسخگویی  هاسشنامهرپ  پذیرش  مالک  .شد  تحلیل  

  زندگی  محل  نداشتن   قرار  و  گوییپاسخ  در  دقت  عدم  خروج  مالک  و  پاسخ  در  دقت  تبع،  به  و
 بر   افزون  هاداده  گردآوری  جهت   بود.  پژوهشگر  موردنظر  جغرافیایی  یمحدوده  در  فرد

از  پرسشنامه  مالکی   روایی  بررسی  منظور   به   ای مقابله  های سبک  یپرسشنامه مه  پرسشنای، 
 شد.  استفادههای اپیدمیک پژوهشگرساخته نیز اضطراب بیماری 

  این  در پژوهشگران توسط پرسشنامه این  پژوهشگرساخته: ایمقابله هایسبک پرسشنامه
  از  بخشیشش   لیکرت  مقیاس  طبق   بر  آن  دهی پاسخ  مقیاس  و  شد  ساخته   گویه  24  با  مطالعه
  در  ایمقابله  راهبردهای  مینای  بر  سواالت   د.گردی  طراحی   مخالفم  کامال   تا  موافقم  کامال 

  این  روی   بر  اکتشافی  عاملی  حلیلت   شد.  طراحی  (CSQ)  فولکمن   و  الزاروس  پرسشنامه
  -کایر  گیرینمونه  کفایت  مقدار  که  داد   نشان  اصلی  هایمؤلفه   تحلیل  نتایج  اساس  بر  پرسشنامه

  001/0  سطح  در  که  714/2428  با   برابر  3بارتلت  کرویت  آزمون  و   80/0  با  برابر  2الکین  -میر
  حجم   و  همبستگی  ماتریس   هاشاخص   این   مقدار  باالبودن  به   توجه  با  بنابراین،  بود.  معنادار

  ها پرسش  تمام  برای   عاملی  بار   همچنین،   داشت.  اعتبار  اکتشافی   عاملی   تحلیل   انجام  برای  نمونه
  کل   نمره  واریانس   از  درصد  66  توانستند  شدهاستخراج  عوامل  .شد  محاسبه  4/0  از  باالتر
  اساس،  این  بر  نماید.  تبیین   را   اپیدمیک   هایبیماری  بحران  در   افراد   یمقابله   های سبک

  این   پایایی  بود.  برخوردار  ایمقابله   راهبردهای  شناسایی  جهت  الزم  روایی  از  یاشده  پرسشنامه
 آمد. دست به 0/ 75 با برابر کرونباخ  آلفای اساس بر حاضر پژوهش در پرسشنامه

 
1. porsall 

2. Kaiser - Meyer - Oklin 

3. Bartlett's test of sphericity 
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این   هایبیماری  اضطراب  چندبعدی  سشنامهرپ پژوهشگرساخته:    پرسشنامه  اپیدمیک 
طبق مقیاس    بردهی آن  گویه ساخته شد و مقیاس پاسخ  12توسط پژوهشگران در این مطالعه با  

مخالفم  بخشیشش لیکرت   کامال  تا  موافقم  کامال  گردید.  از  ابعاد   طراحی  پرسشنامه  این 
اجتما  قرار میجسمی، روانی، هیجانی و  دهد. تحلیل عاملی  عی اضطراب را مورد سنجش 

نتایج تحلیل مؤلفه  بر اساس  بر روی این پرسشنامه  های اصلی نشان داد که مقدار  اکتشافی 
نمونه کایرکفایت  با    و  میر  ،گیری  برابر  بارتلت   88/0الکین  کرویت  آزمون  با  1و   برابر 

ها  با توجه به باالبودن مقدار این شاخص   معنادار بود. بنابراین،  001/0که در سطح    1734/ 865
هم عوامل  ماتریس  داشت.  اعتبار  اکتشافی  عاملی  تحلیل  انجام  برای  نمونه  و حجم  بستگی 

های  بیماری  درصد از واریانس نمره کل اضطراب ناشی از بحران  69شده توانستند  استخراج
نماید. تبیین  را  سازههمچنین،    اپیدمیک  پرسشنامه روایی  این  از روش   اب  ی  تحلیل    استفاده 

سنجش پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای    عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت.
، بعد هیجانی  69/0، بعد اجتماعی برابر با  76/0، بعد روانی برابر با  74/0بعد جسمی برابر با  

 0/ 88برابر با    های اپیدمیکو برای کل پرسشنامه اضطراب چندبعدی بیماری  80/0ا  برابر ب
 بود.

 نتایج

کرونا  ایمقابله  هایسبک  پرسشنامه   روایی:  آزمون  روایی اپیدمی  بحران    ی وهله  در   در 
-روان   متخصصین   و  شناسانروان  از  تن   چند  دیدگاه  اساس  بر  و  محتوایی  روش  با  نخست،

  یی اروروی  در   راب طاض  با  آن  رابطه   اساس  بر  پرسشنامه   این   مالکی  روایی  گردید.  تأیید   ناسیش
  اساس،  این  بر گردید. محاسبه  پیرسون همبستگی ضریباز   استفاده مبتنی بر کرونا  بیماری با

-خویشتن  )اجتناب(، گریز  رویاروگر، ایمقابله هایسبک با  اضطراب  میان همبستگی میزان
  در   که  آمد  دست  به  -  52/0  و  -  /38  0/ 57  ،0/ 62  با  برابر  ترتیب  به  پذیریمسئولیت  و  ارید

آماری روش  از  استفاده  با  پرسشنامه  این   رواییهمچنین،    بودند.  معنادار  001/0  سطح   های 
 گرفت. قرار  بررسی مورد  تاییدی عاملی  تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل 

در   ایمقابله هایسبک پرسشنامه روی بر اکتشافی عاملی تحلیل: اکتشافی عاملی تحلیل
  در   اصلی  هایمؤلفه  تحلیل  اولیه  نتایج  گرفت.  مانجا  گویه  24  با  رویارویی با اپیدمی کرونا

 
1. Bartlett's test of sphericity 
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  0/ 80  با  برابر  1الکین  -میر  -کایر  گیرینمونه  کفایت  مقدار  که   داد  نشان   پرسشنامه  این  مورد
  است.   معنادار  001/0  سطح  در  که  باشدمی  2848/ 714  با  برابر  2بارتلت  کرویت  آزمون  و

  ماتریس  بارتلت، کرویت آزمون بودن معنادار و KMOمقدار  باالبودن  به توجه با بنابراین،
  ابعاد   ادامه،  در  است.  مناسب  اکتشافی  عاملی  تحلیل  انجام  برای  نمونه  حجم  و  همبستگی

 گردیده  ارائه  بعد  هر  توسط  شدهتبیین   واریانس   و  ویژه  مقادیر  پرسشنامه،  در  شدهشناسایی
 است.

 ویژه مقادیر و واریانس شاخص  .1  جدول

 اولیه  یویژه  مقادیر

عوا
 مقدار واریانس  درصد تجمعی  درصد مل

205 /21 205 /21 089 /5 1 

761 /33 555 /12 013 /3 2 

177 /41 416 /7 780 /1 3 

057 /47 880 /5 411 /1 4 

590 /52 534 /5 328 /1 5 

738 /57 148 /5 236 /1 6 

664 /62 925 /4 182 /1 7 

327 /66 663 /3 102 /1 8 

  چرخش  و  اصلی   هایمولفه   تحلیل  شور  از  عاملی  تحلیل  انجام   جهت   ،1  جدول  اساس  بر
  بزرگتر عامل هشت یویژه   ارزش که   داد نشان  آماری هایمشخصه  شد.  استفاده  واریماکس 

  های سبک  کل  واریانس   از  درصد  66  حدود  در  توانستند  عوامل  این   مجموع  و  بود  یک  از
 نمایند.  تبیین  را  ایمقابله

 

 

 

 
1. Kaiser-Meyer-Oklin 

2. Bartlett's test of sphericity 
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 یافته چرخش همبستگی ماتریس.  2  جدول

ابعاد
 

تع
یی

ن
شده

  
 در

پرسشنامه 
 

عامل
ها

 

سوال
ها 

 

بازبرآورد
 

حل
مسئله 

ت  
مسئولی

 

ت
جس

وجو 
 

خویشتن
ی

دار
 

گریز 
 

ی
دور

جو 
رویاروگر 
 

   
 

 
  82/0 

 رویاروگر
1 

   
 

 
  75/0 

 رویاروگر
2 

   
 

 
  54/0 

 رویاروگر
3 

   
 

 
 77/0  

  جو دوری
1 

   
 

 
 72/0  

  جو دوری
2 

   
 

 
 69/0  

  جو دوری
3 

 1 گریز   85/0     
 2 گریز   84/0     
 3 گریز   53/0     
   

 78/0    
-خویشتن

 1 دار
   

 72/0    
-خویشتن

 2 دار
   

 65/0    
-خویشتن

 3 دار
   

80/0     
 وجو جست
1 

   
80/0     

 وجو جست
2 
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70/0     

 وجو جست
3 

 1 مسئولیت      78/0  
 2 لیتمسئو       73/0  
 3 مسئولیت      70/0  
 1 مسئلهحل       81/0 
 2 مسئلهحل       74/0 
 3 مسئلهحل       49/0 

68/0 
 

      
 بازبرآورد

1 

45/0 
 

      
 بازبرآورد

2 

68/0 
 

      
 بازبرآورد

3 

 واریانس 21/ 205 12/ 555 7/ 416 5/ 880 5/ 534 5/ 148 04/ 925 66/3

 مربوط   هایپرسش   تمام  عاملی  بار  که  داد  نشان  اکتشافی  تحلیل  نتایج  ، 2  جدول  اساس  بر
  )هومن،   نشد  حذف  تحلیل  از  پرسشی  هیچ  بنابراین،  و  بود  4/0  از  باالتر  هاعامل   از  کدام  هر  به

در رویارویی با اپیدمی کرونا    ایمقابله  هایسبک  پرسشنامه  عامل  هشت  اساس،  این   بر  (.1387
  عامل  با  تقاطع  در  پرسش   هر  برای  معتبر  عاملی  بارهای  که  باشد می  سؤال  3  دارای  کدام  هر

جدول    هاآن  با  مرتبط  یشدهکشف   محتوای   به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان  2در 
 گریز،   جو، دوری  رویاروگر،  ترتیب   به  عامل  هشتاین    بعد،  هر  توسط  موردسنجش

  مثبت   بازبرآورد  و  مسئله حل  پذیری،مسئولیت  ،اجتماعی  حمایت  ی جستجو  داری، خویشتن 
 نام نهاده شدند.

 : اول مرتبه تأییدی  عاملی تحلیل 
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 استاندارد  ضرایب حالت در پرسشنامه تأییدی عاملی تحلیل .1 شکل

  ای مقابله  هایسبک  پرسشنامه  تأییدیِ  عاملی  تحلیل  برای  یافتهبرازش  مدل  ،3  شکل  اساس  بر
  تحلیل   از   آمدهبدست  هاییافته   است.  تهگرف  قرار   تأیید  مورد  استاندارد   ضرایب  حالت  در

وجود    بر  مبنیاعتبار این ابزار    ،پرسشنامه  این   محتوایی  روایی  از   حاصل  نتایج  تاییدی،   عاملی
  ضرایب  زیرا  کند،می  تأیید  را  اپیدمیک  هایبیماری  با  رویارویی  در  ایمقابله  سبک  نوع  هشت

  سه   عاملی   بار  اساس،   این   بر  است.  البا  سطحی  در  ها سوال  تمام   برای  آمدهبدست  استاندارد
  برابر  جودوری   ایمقابله  سبک  ؛52/0  و  64/0  ،0/ 82  با  برابر  رویاروگر  ایمقابله  سبک  سوال

  ایمقابله  سبک  ؛79/0  و  0/ 53  ،59/0  با  برابر  گریز  ایمقابله  سبک  ؛74/0  و  0/ 55  ،71/0  با
 برابر   اجتماعی   حمایت تجویسج ای مقابله  سبک   ؛37/0  و  50/0  ،91/0  با  برابر  داری خویشتن 
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 سبک   ؛54/0  و  40/0  ،83/0  با  برابر  پذیریمسئولیت  ایمقابله  سبک  ؛0/ 51  و  71/0  ،0/ 63  با
 با  برابر  مثبت   وردآبازبر  ایمقابله  سبک  و  79/0  و  88/0  ،50/0  با  برابر  مسئله حل  ایمقابله

 است.  52/0 و 68/0 ،83/0

 
 معناداری  ضرایب حالت در پرسشنامه تأییدی عاملی تحلیل. 2 شکل
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  های پرسش   تمام  برای  آمدهبدست  t-value  میزان  که  این   به   توجه   با   ،2  شکل  اساس  بر
 برای  الزم اعتبار هاسوال یهمه  است، 96/1 از باالتر ایمقابله سبک نوع هشت هر به مربوط
  لسوا  یک  برای  t-value  یشدهمحاسبه  سطح  هرگاه  زیرا  دارند،  را  پرسشنامه  در   حضور

  پس   گردد.می  تأیید  خود  به  مربوط  متغیر  سنجش   برای  سوال  آن  روایی  باشد،  96/1  از  باالتر
  اساس،  این   بر  است.  شده  اشاره  مدل  برازش  به  ادامه،  در  ،پرسشنامه  این   یسازه  روایی  تایید  از

  سبک   سواالت  ؛36/9  و  57/11  ،34/14  با  برابر  رویاروگر  ای مقابله  سبک  سوال  سه  t  مقدار
 با   برابر  گریز  ای مقابله  سبک  سواالت  ؛58/15  و  98/10  ،81/14  با  برابر  جو دوری   ایهمقابل
  ؛ 98/6  و  65/9  ،87/17  با  برابر  داریخویشتن   ایمقابله  سبک  سواالت  ؛60/13  و  42/9  ،38/10

  سواالت  ؛72/8  و  85/11  ،64/10  با  برابر  اجتماعی  حمایت  جستجوی  ایمقابله  سبک  سواالت
  حل   ایمقابله   سبک  سواالت  ؛10/ 09  و  16/7  ،18/15  با  برابر  پذیریئولیتسم  ایمقابله  سبک
 با   برابر  مثبت  بازبرآورد  ایمقابله  سبک  سواالت  و  47/16  و  84/18  ،9/ 71  با  برابر  مسئله

 است. 74/9 و 13/ 50 ،85/16
 کرونا اپیدمی بحران در ایمقابله  هایسبک پرسشنامه مدل  برازش هایشاخص  .3  جدول

 برازش  وضعیت شاخص  مقدار مدل ازشبر شاخص
 است  مطلوب 0/ 066 1تقریب مجذورات  میانگین هریش

 است  مطلوب 90/0 2استاندارد  برازش شاخص
 است  مطلوب 92/0 3تطبیقی   برازش شاخص

 است  مطلوب 92/0 4منتال کری این برازش  شاخص 
 است  مطلوب 90/0 5نسبی  ندگیازبر شاخص
 است  طلوبم 90/0 6برازش  نیکویی شاخص
 است  مطلوب 68/2 7آزادی درجه به اسکوئر کای  نسبت شاخص

  دارد؟  انطباق  واقعیت  با  اندازه  چه  تا  تجربی  پیشینه  و  نظری  چارچوب  مبنای  بر   شدهتدوین   مدل
  .است  رو به رو  آن  با  ساختاری  معادله  مدل  از  استفاده  در  پژوهشگر  هر  که  است  سؤالی  این 

 
1. root mean square error of approximation (RMSEA) 

2. normalized fitness index (NFI) 

3. comparative fitness index (CFI) 

4. incremental fitness index (IFI) 

5. relative fitness index (RFI) 

6. goodness of fit index (GFI) 

7. CMIN/df 
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  شده،  وریآگرد  هایداده  از   استفاده  با  نظری  مدل  ییدأت  رایب  پذیرش  قابل  علمی  معیارهای
  پرداخته  آن  به  ادامه   در   که  دهدمی  تشکیل   را  « 1مدل  برازش  های»شاخص  در  اصلی   بحث
  ییکوی ن   اساسی  یهاشاخص  از  ن یتخم  یخطاها  مربعات  ن یانگ ی م  شهیر  شاخص  است.  شده

  همکاران،  و  کالوم  )مک  اهدگید  اساس  بر  .است  یساختار  معادالت  یابیمدل  در  برازش
  مدل   یبرازندگ  باشد،  1/0  از   کمتر  شاخص  ن یا  مقدار  اگر  (،1387  هومن،  از  نقل  به  ؛1996

  066/0  با  برابر  شاخص  این   مقدار  که  ن یا  به  توجه  با  حاضر،  پژوهش   در  .است  مناسب  سطح  در
-chi  قسیمت  نتیجه  که  زمانی  همچنین،  شود.می  تأیید  شاخص  این   توسط  مدل  برازش  باشد،می

square  میزان  بر  شدهمحاسبه  df  اساس،   همین   بر  شود.می  تأیید  مدل   برازش  باشد،  3  از  کمتر  
 مدل  مناسب  برازش  است،  68/2  با  برابر  روپیش   مدل  در  شاخص این   میزان  که  این   به  توجه  با

  تطبیقی،   برازش  استاندارد،  برازش   شاخص  میزان  هرگاه  این،   بر  افزون  شود.می  پشتیبانی 
  شود،   محاسبه  9/0  مساوی  یا  باالتر  برازش   نیکویی   و   نسبی  برازندگی  منتال،   کریاین   رازشب

  این  تمامی  مقدار   مدل،  این   در   ،3  جدول  اساس  بر  که  گردد؛می  تأیید  مدل  مناسب  برازندگی
  (. 0/ 90  و  0/ 90  ،0/ 92  ،92/0  ،90/0  با  برابر  ترتیب  )به  باشدمی   مقدار  این  از  باالتر  هاشاخص

  مورد  ای مقابله  هایسبک  پرسشنامه  سنجش  مدل  مناسب  برازش  ها، مالک   مجموع  اساس  بر
 گرفت.  قرار تأیید

  هشت   و  آزمون  کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  پرسشنامه  پایایی  سنجش   برای:  آزمون  پایایی
-مقابله  سبک  برای  شاخص  این   میزان  اساس،  این   بر  گردید.  محاسبه  شدهطراحی   مقیاسخرده

 گریز   ای مقابله  سبک  ،71/0  با  برابر  جودوری  ای مقابله  سبک  ،70/0  با  برابر  رویاروگر  ای
  حمایت   جستجوی  ایمقابله  سبک  ،60/0  با  برابر  داریخویشتن   ایمقابله   سبک  ،0/ 61  با  برابر

  حل   ایمقابله  سبک  ،62/0  با  برابر  پذیریمسئولیت  ایمقابله  سبک  ،62/0  با  برابر  اجتماعی
 75/0  با  برابر  کلی مقیاس  و  71/0  با  برابر  مثبت   بازبرآورد  ایمقابله  سبک  ،70/0  با  برابر  مسئله

 بود.
 
 
 

 
1. modeling fit indexes 
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 آزمون  هنجار
 T و Z نمرات اساس بر ایمقابله هایسبک انواع آزمون هنجار  :4  جدول

 داریخویشتن گریز  جو دوری روگررویا

 Z T نمره خام 
نمره  
 خام

Z T 
نمره  
 خام

Z T 
نمره 
 خام

Z T 

3 64/1 - 34 3 71/3 - 13 3 1/4 - 9 3 67/3 - 
1
3 

6 88/0 - 41 6 7/2 - 23 6 07/3 - 19 6 65/2 - 
2
4 

9 13/0 - 49 9 7/1 - 33 9 04/2 - 30 9 63/1 - 
3
4 

12 63/0 56 12 69/0 - 43 12 01/1 - 40 12 62/0 - 
4
4 

15 39/1 64 15 32/0 53 15 02/0 50 15 4/0 
5
4 

18 14/2 71 18 32/1 63 18 05/1 61 18 42/1 
6
4 

  ستجوی حمایتج
 اجتماعی

 مثبت  بازبرآورد مسئله  حل پذیریمسئولیت

3 69/4 - 3 3 45/6 - 15 - 3 93/7 - 29 - 3 42/4 - 6 

6 51/3 - 15 6 95/4 - 1 6 19/6 - 12 - 6 35/3 - 
1
7 

9 34/2 - 27 9 45/3 - 16 9 45/4 - 6 9 27/2 - 
2
7 

12 16/1 - 38 12 95/1 - 31 12 71/2 - 23 12 2/1 - 
3
8 

15 01/0 50 15 45/0 - 46 15 97/0 - 40 15 13/0 - 
4
9 

18 19/1 62 18 05/1 61 18 77/0 58 18 94/0 
5
9 

 نمرات   اساس  بر  کرونا  اپیدمی  بحران  در  ایمقابله  هایسبک  پرسشنامه  هنجار،  4در جدول  
 نمره  T  فرمول،  این   در  است.  آمده  دست  به  10  معیار  انحراف  و  50  میانگین   با  T  استاندارد

  که   باشدمی  هاآزمودنی   پاسخ  از  حاصل   خامِ   نمرات  برای  شدهمحاسبه   Z  نمرات  ی شده  تراز
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 برای  معیار   انحراف  و  میانگین   میزان.    = Z  10T  +  50  باشد:می  رو به رو   فرمول  بر  مبتنی
  ، 2/ 98  و   14/ 05  با  برابر  جودوری   سبک  ،97/3  و  50/11  با  برابر  رویاروگر  ایمقابله  سبک
 سبک  ،2/ 95  و  13/ 82  با  برابر  داریخویشتن   سبک  ،91/2  و  14/ 95  با  برابر  گریز  سبک

 و   90/15  با  برابر  پذیریمسئولیت  سبک  ،55/2  و  97/14  با  برابر  اجتماعی  حمایت  جستجوی
  15/ 17  با  برابر  مثبت  بازبرآورد  ایمقابله  سبک  و  72/1  و   67/12  با  برابر  مسئلهحل  سبک  ، 02/2

  بیان  هاآن   معادل  T  و  Z  نمرات  و  خام  نمرات  از  ایدامنه  بیشتر،  درک  منظور  به  است.  2/ 80  و
 با  برابر  رویاروگر  سبک   سواالت  به  پاسخ  در  فرد  یک  خام  نمره  اگر  نمونه،  برای  است.  شده

 . است 71 با برابر او استاندارد t نمره و 2/ 14 با برابر وی z نمره باشد، 18

 گیرینتیجه  و  بحث
  فولکمن   و  الزاروس  ایمقابله  راهبردهای  مقیاس  بلند  فرم  عوامل  تحلیل  حاضر  تحقیق  از  هدف

  کرونا  اپیدمی  بحران  باای در رویارویی  های مقابلهسبک  کوتاه  فرمو ساخت و اعتباریابی  
  برای مناسب ابزاری یافتن  منظور به ایگسترده جستجوی نخست، گام در اساس، این  بر بود.

  که  شد؛  انجام  اپیدمیک  هایاری بیم  بحران  رویارویی با  در  ای مقابله  هایسبک  گیریاندازه
  زمینه  این   در  هنجار(  و  پایایی  روایی،  دارای)  معتبریی  ویژه  بزار ا  که  بود  آن  از  حاکی   هایافته

 .شد مشاهده عینه به زمینه این در مناسب ابزاری طراحی  لزوم و ندارد وجود
بر    بر مبتنی  اساس،  مقابلهپرسشنامه    های مؤلفه خردهاین    و  زاروسال ای  راهبردهای 

پرسش ساخته    24با  کرونا    اپیدمی  بحران  ای در های مقابلهسبکپرسشنامه    کوتاه  فرمفولکمن،  
  آلفای   مقدار  .انجام گرفت  شناسی شد. تأیید روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان روان

  درونی  انسجام بیانگر که ؛داشت قرارمناسبی   حد در  شده استخراج یهاعامل برای کرونباخ
  بحران   در   ای مقابله  راهبردهای  پرسشنامه   بین   همبستگی  ضرایب  است.  پرسشنامه  این   قبول  بلقا

اپیدمیک  بیماری بیماری    اضطراب  چندبعدی  پرسشنامه   با   راهبرد(  هشت   و  کل   نمره)های 
  پیشینه  با  هاعامل  همخوانی  همچنین  و  پرسشنامه  این   واگرای  و  همگرا  روایی  تاییدکنندهکرونا  
  اضطراب  نمره  افزایش  با  گرمقابله  رویارویی  و  گریز  راهبردهای  زیرا  بود؛   یپژوهش  و  نظری
که    داشت.  مثبت  دارمعنا  رابطه بود  این  گویای  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتایج  همچنین، 

 سنجد.شده از هشت عامل تشکیل شده است که هر عامل سه سوال را میی طراحی پرسشنامه
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  مورد  تأییدی  عاملی  تحلیل  اکتشافی،   عاملی  یلتحل  درستی  بررسی  برای  ،بعد  گام  در
  بار   و  96/1  از  باالتر  t-value  مقدار  محاسبه  ،2  و  1  شکل  نتایج  بر  بنا  گرفت.  قرار  استفاده
  اکتشافی  عاملی   تحلیل   بر  تأییدی  مهر  ابعاد،   ی همه  در  هاپرسش   تمام  برای  4/0  از   باالتر   عاملی

 برازندگی   از  نشان  برازش  هایشاخص  یزانم  بودن  مناسب  ،3  جدول  اساس  بر  ،همچنین   .بود
کرونا    بحران  در  ایمقابله  راهبردهای  گیریاندازه   مدل   رفتاری  سبک  مقیاس  بود.بیماری 
  شرایط   با  مقابله  پرسشنامه  (،1993  ،3کروهن)  2ماینز  مقابله  پرسشنامه  (،1987  )میلر،  1میلر

  و  (1989)  7همکاران   و  رورکا  6ی مقابله   پرسشنامه  (،1990  ،5پارکر   و  اندلر)  4زا استرس
ترین  معمول  عنوان  به  معموالً  (1984)  فولکمن   و  الزاروس  ای مقابله  راهبردهای   پرسشنامه

اند؛ ولی ویژگی خاص  ای مورد استفاده قرار گرفتهمقابله  هایسبکگیری  ها در اندازهمقیاس 
رفت  بر  متمرکز  ابزار  این  که  است  این  پژوهش  این  در  شده  ساخته  در  پرسشنامه  افراد  ار 

ساخته شده است که در کمتر ابزاری به طور    مانند کرونا  گیرهای همهرویارویی با بیماری 
  و  نظری پیشینه  زمینه   در MBSSهمچنین، ابزاری مانندخاص مورد توجه قرار گرفته است. 

 فرم   مورد  در  یمحدود  تحقیقاتو    گرفته  قرار  انتقاد  مورد  پاسخگویی   قالب  و  متن   همچنین 
MCI  فرهنگی این ابزار گزارش  پایایی بین هایی در  محدودیت  سرانجام،  است.  شده  نجاما

های پیشین اشاره  در بخش که  ( و همان طور  2018  اکبرزردخنده،  و  فردخدایی)   شده است
  به مناسب،    روایی  و  اعتباربا وجود    فولکمن   و  الزاروس   ایمقابله  راهبردهای  پرسشنامهشد،  
نسبتاً    خاطر پرسش  افراد    دارد؛  اجرایی   هایمحدودیت  زیادتعداد    ،بحرانی  مواقع   درزیرا 

روحیه  حوصلگیبی  سبب  به  معموال وی  و  ناراحتی  تکانش   کم  و  تکمیل    زیادگری  در 
میهای طوالنیپرسشنامه نشان  ناخرسندی    این   سوالی   24  کوتاه  فرم  منظور   بدیندهند.  تر 
 برای   مناسبی  ابزار  عنوان  به  تواندمی  ،ستا  برخوردار  خوبی  روایی  و  اعتبار  از  که  پرسشنامه

ای با دیگر  مقابله  هایی انواع سبکی اثرات و رابطهدربارهانجام پژوهش    در  پژوهشگران
فعلی و در آینده    اپیدمیک مانند کرونا در زمانهای  های ناشی از بیماریدر بحران عوامل  

 
1. MBSS   

2. MCI  

3. Krohne 

4. CISS   

5. Endler & Parker 

6. COPE 

7. Carver 
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  بالینی  شناساننرواشود که  شنهاد می بر اساس نتایج به دست آمده پی   .مورد استفاده قرار گیرد
در صورت اقدام برای انجام امور درمانی بر روی بیماران کرونایی بهبودیافته و    مشاوران  و

  ی هابرنامه و راهکارها  ارائه آنان و  ای مقابله هایشبک   شناسایی  جهتافراد در معرض خطر  
 نمایند.  استفاده پرسشنامه این   از مناسب مداخالتی

 منابع 

 شده،  ادراک  استرس  مقایسه  (.1398)  فریبا.   ،سعیدی  و  عصومهم  راوند،  داهلل؛ی  پور،سمیقا
  از  پیش   سندرم  به   مبتال  دختر   دانشجویان  بین  اجتماعی  حمایت  و  ای مقابله  راهبردهای 

  و  پرستاری  دانشکده  مجله   عادی.  دختران  و  قاعدگی  از   پیش  الل م  اختالل  و  قاعدگی
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