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، سازمان جهاای  ههاشتار رسا ای هر اارم هر اارم 2020فوریه سال 11در 
یامگااشرم 19رش هر ارم کوئراا2019-شیجاد تاه توسط کرویا ویروس یوین

حاالت روح  و 19مطالعات یشان دشده شسر تروع هب اشرم کوویا /(1).کرد
گ  و وشی  شفرشد رش تغررر دشده  و شثارشت یررااهاا شجابااه  هار کرزرار زیاا.ر

آتاااار ساااهاه    پژوهشاهام متافزاا( 2)گاشردشفزشیش شسارس  آیها م  
م شز رویاشدهام روزماره هاه تااریع فعالرار سر اا  شیاا کاه شساارس یاتا

ن در یارجااه شیااااا ا. سااازد  شی ب  رش تضعرف ی ااااوده و  مهااااار ماا
(. 3)تودماا اعا شهاااال هااه شیااااوشع هر اریهام روشی  و ج  ای  م  

ها، هاه یوع رشهاار و شسارشتژم شتتاذ تاه توسط هر فرد در مقاهفه ها شسارساور
  عبوشن هتش  شز سالمر عاطز  و آسرب پایر هودن در آن فرد مح وب ما

ویژگ  هام هوش هرجای  ه چاون در،، تویارف، فهام و ماایریر .. تود
شح اس، موجب مقاهفه کارآما ها شسارس هام روزشیه و شتزااات مهام زیااگ 
م  تود ویاایج  ه چون سالمر روشیا ، کرزرار مطفاوب روشهاط، ر اایر

پژوهش حا ر ها هاف تعرارن رشهطاه هاوش (. 4)دشردتغف  و سالما  روشی  
در دشیشجویان تاهر 19هرجای  و شسارس در، تاه یات  شز هر ارم کوویا 

گباهاد شیجام تا

هاا هااف تعرارن شرتبااا مراان هاوشتویرز  مقطع  شین پژوهش 
شیجااام 19و شسااارس در، تاااه یاتاا  شز هر ااارم کوویااا هرجااای  

شهطاه یاایع مطالعه یشان دشد هرچ یک شزمشتصات دموگرشفراک  ر.تا
در معب  دشرم ها مرزشن شسارس در، تاه یاشرد شین در حالر ر کاه

مطالعه شس اعرا پاور شفارشد مااهاا شساارس ک اارم رش در، کارده 
هوش هرجاای  هااالترم یاایع مطالعه یشان دشد دشیشجویای (. 6)هودیا

. در، کرده شیاا19دشریا شسارس ک ارم در شرتباا ها هر ارم کوویا 
هااالتر  یاایع مطالعه کروسر یرز یشان دشد دشیشجویان ها هوش هرجای 

یاایع شین مطالعه در شرتبااا هاا (. 7)شیاشسارس ک ارم رش در، کرده 
( 8)رشهطه هرن هوش هرجای  و شسارس در، تاه ها مطالعات ههرشما 

ها توجه هه یااایع هاه دسار آمااه. یرز هم هوشی  دشتر(9)و دهقان 
پرشبهاد م  تود جهر کاهش شسارس در، تااه یاتا  شز هر اارم

دور هام مجازم جهر شفزشیش هوش هرجای  دشیشاجویان 19کوویا 
.هریامه ریزم گردد

هرشساس یاایع هه دسر آمااه هارن مشتصاات دموگرشفراک و هاوش
هرجای  هه جز ماغرر سن که در آن ها شفازشیش سان هاوش هرجاای 

کاه شین در حالر ار. شفزشیش یافر، شرتباا معب  دشرم مشاهاه یشا
  هرن شسارس در، تاه و ماغررهام دموگرشفراک هارچ رشهطاه معبا

(1جاول )دشرم وجود یاشتر

وشههرنمثبرشرتباادهباهیشانپررسونه ب اگ  ریب
کف ی رهوهودهشسارسشزمثبرتاهشدرش،مقراسوهرجای 
یرزآمارمیظرشرتبااشرشینکهدشترُوجودتاهدر،شسارس
مقراسوهرجای هوشهرنکهل رحال درشینتا،دشرمعب 
جاول)یاشتروجوددشرممعب رشهطهشسارسشزمبز تاهشدرش،

2).

1-Gorbalenya AE. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus–The species and its viruses, a statement

of the Coronavirus Study Group. BioRxiv. 2020

2-Yuan S, Liao Z, Huang H, Jiang B, Zhang X, Wang Y, Zhao M. Comparison of the Indicators of Psychological

Stress in the Population of Hubei Province and Non-Endemic Provinces in China During Two Weeks During the

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in February 2020. Med Sci Monit. 2020 Apr 15;26:e923767. doi:

10.12659/MSM.923767. PMID: 32294078; PMCID: PMC7177041

3-Hashemizadeh, H. Investigating the Relationship between Time Management Behaviors and Job Stress in Heads

of Internal Medicine and Surgery Wards of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services.

Journal of Mental Health. 2006 8(30): 51-56. doi: 10.22038/jfmh

4-Rostami M, Movaghari M, Taghavi T, Mehran A. The relationship between emotional intelligence and coping

styles of nurses in hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences. IJNR. 2016; 11 (1) :51-61

5. Gershon E.( 2002)."Work stress in aging police officers". J Occup Environ Med;44:pp-160-164.
نیویهامپژوهشفصفبامه.موتوژنترکرکارکبانشدرش، تاهشسارسدرهرجای هوشوتتصرریقش.لرال,شهرشهر  ,هفرا,پورشس اعرا-6

.44-25:(37)10;1394,روشیشباها 
7-Gohm, C.L., Corser, G.C., & Dalsky, D.J. Emotional intelligenceunder stress: Useful, unnecessary, or irrelevant

Personality and Individual Differences,2005; 39, 1017-1028.

8-Bahrami Jalal S, Moghadari Koosha M, Roshanaei G. A study on relationship between emotional intelligance

with stress coping strategies among paramedical students of Hamedan university of medical science in 1396. Educ

Strategy Med Sci. 2019; 12 (4) :77-85
روشیشباس شیج نکبگرهشیاز،تش رنههمباالزیاندرتاهشدرش،شسارسوهرجای هوش،هودپباشره،1396مبصوره،زشده،کریمومریمیصرردهقان،-9

شیرشن،تهرشن

جاه هاه توها ی ویه مورد پژوهش و ه ب اگ  -یوع تویرز مطالعه شز 
یزاار شز طریااج جاااول 364حجم جامعه آمارم ی ویه شم هاا حجام 

.هودمورگاان و شز طریاج ی ویه گررم هوته شم تصادف  
جهاار ج اار آورم دشده هااا شز پرسشاابامه مشااا ا هاار مشتصااات 

بامه و پرسشاهوش هرجای  هرشدهارم و گریاوز ،پرسشبامه دموگرشفرک 
.شسازاده تاشسارس در، تاه کوهن 

ها توجه هه محاویر هام موجود پس شز تباسای  ی ویه هام پاژوهش
پرسشبامه هام مایظر شز طریج شی را و تباه هام شجا اع  مجاازم

.گردیاهرشم ی ویه ها شرسال 

سندانشگاهلوضعیت تاهجنسمتغیر

هوش 
P=0/406P=0/374P=0/423P=0/041هیجانی

استرس
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منفی از 
استرس

استرس درک
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ی ضریب همبستگ
R=0/474 R=0/042R=0325پیرسون

سطح معنی 
P<0/001P=0/441P<0/001داری


