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Abstract 
 

    Covid-19 disease has created a series of emergencies in the field of health and 

society, which can cause different psychological reactions in individuals due to the 

threat to their freedom and authority. The purpose of this study was to direct the 

attention of health and psychological experts to the issue of coronary psychological 

response and its psychological consequences on the health of people in the community. 

In this review study, articles published in Persian and English journals available in 

databases; Google, Scholar, ProQuest, Pubmed, Elsevier, ISI, Scopus, Medex, Direct 

Science, Springer and CIVILICA were used in recent years. Search for articles using 

keywords; Attachment styles, rumination and corona; Their Latin equivalents were 

Attachment Styles, Psychological Reaction, Covid-19 Mind Rumination. The article 

selection process was performed based on this strategy, and finally, after screening the 

title and abstract, materials, methods and results, and after studying and reviewing the 

full text, 31 articles were identified as eligible for inclusion in the article. Findings 

showed that two styles of insecure attachment (avoidant attachment and anxiety) 

increase negative psychological reactions in individuals and mental rumination and 

worries in individuals due to the emergence of this virus, increase and cause negative 

psychological reactions. To be. Eventually; It is suggested that with a series of trainings 

to recognize the unhealthy attachment style in anxious people, as well as by managing 

the rumination of people exposed to corona, their psychological response to corona can 

be reduced. 
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            0011، پاییز  ویژه نامه دوره یازدهم،                                تعالی بالینی                                                                                                                   

 

 مروری
 

 تعــالــی بــالینـی
 پژوهشی -آموزشی

 (40-57) ویژه نامه کووید  یازدهمدوره 

و نشخوار ذهنی با واکنش روانی به  یبستگدل یهاسبکمروری بر رابطه 

 (91-کروناویروس)کووید
 

 4، احمدعليپور3، عليرضا آقايوسفي2*نياصفاري ، مجيد1نرگس تنكماني

 

 چكيده
مورد  لیبه دلتواند سری اضطرارهایي در حوزه بهداشت و جامعه ایجاد کرد که این موضوع مي یك 91-بیماری کووید     

های مختلفي را در افراد بروز دهد. هدف از این پژوهش رهنمون تهدید قرار گرفتن آزادی و اختیار فرد، واکنش رواني

آن بر سالمت افراد  يشناختروانساختن توجه متخصصان سالمت و روانشناسي به موضوع واکنش رواني کرونا و پیامدهای 

 یهاگاهیپادر مجالت فارسي و انگلیسي موجود در  شدهچاپز مقاالت پژوهش مروری، ا نیدر ا جامعه بوده است.

 Google و ProQuest ،Pubmed ،Elsevier ،ISI ،Scopus ،Medex ،Direct Science،Springer Civilica اطالعاتي؛

Scholar يبستگدلهای ؛ سبكیدیکلیهاواژهسال اخیر استفاده شد. جستجوی مقاالت با استفاده از  مرتبط با چند ،

Mind -, CovidAttachment Styles Psychological Reaction 19هاهای التین آننشخوار ذهني و کرونا؛ معادل

Rumination .اساس این راهبرد انجام شد و در نهایت پس از غربالگری عنوان و فرایند انتخاب مقاالت بر انجام گرفت

مقاله واجد معیارهای ورود به مقاله شناخته شدند.  44 و بررسي متن کامل، و نتایج و پس از مطالعه هاروشچکیده، مواد و 

رواني منفي در  یهاواکنشاجتنابي و اضطرابي( باعث افزایش  يبستگدل)ناایمن يبستگدلدو سبك نشان داد که  هاافتهی

و موجب بروز  افتهیشیافزاس، نوظهور بودن این ویرو لیبه دلدر افراد هم  هاينگرانو نشخوار ذهني و  شوديمافراد 

 يبستگدلدر جهت شناخت سبك  هاآموزشبا یکسری  شوديمنهایت؛ پیشنهاد  در. گردديمرواني منفي  یهاواکنش

را در برابر  هاآنواکنش رواني  توانيمو همچنین با مدیریت نشخوار ذهني افراد در معرض کرونا  ناسالم در افراد مضطرب

 کرونا کاهش داد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رواني به کرونا یهاواکنش، نشخوار ذهني، يبستگدل یهاسبك ی:ديکل یهاواژه
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 مروری                                                                                                    و همكاران تنكماني 

 
       0011پاییز  ویژه نامه، دوره یازدهم،                           تعالی بالینی                                                                                                                 

 

 مقدمه
شد  روروبه یاتازهجهان با پدیده  2191اواخر سال      

ي خواهد یناً در تاریخ بهداشت و سالمت باقکه یق

 یهانمونهاز  یادستهال آخر این س در روز (9)ماند

این کشور گزارش  هااستاناز  يکیدرناشناخته پنوموني 

سازمان بهداشت جهاني  2121شد و در اولین ماه سال 

را در یك وضعیت اضطراری در  91-سرانجام کووید

میزان  (.2-4)بهداشت عمومي در سطح جهان اعالم کرد

توجه به شرایط  با 91-ناشي از کووید رمرگ و می

 1-91ختلف از جمله شرایط بهداشتي و سن افراد بین م

 یریگهمهمیزان  است که با توجه به شدهگزارشدرصد 

اعمال این  (1)است يتوجهقابلاین ویروس آمار 

مربوط به قرنطینه و اجرای پروتکل بهداشتي  یهااستیس

و  ریتأثمثبتي داشت باعث  پیامدهایبرخالف اینکه 

اضطراب،  ؛از قبیلوان مردم منفي بر روی ر پیامدهای

از قبیل (، 6)در میان مردم هاترسافسردگي و یکسری 

 یخبرها، ترس از فوت کردن، پخش شدن ماریبترس از 

 ...و هارسانهاجتماعي و  یهاشبکهنادرست و اشتباه در 

باعث ایجاد مشکالت درآمدی و شغلي و سالمتي و 

افراد  وء بر روی سالمت رواناجتماعي شد که اثرات س

در  کرونادر شرایط فعلي که شیوع بیماری  (.7)گذاشت

 افزون بر کوششدارد،  تداومبا سرعت  دنیاکشورهای 

برای ساخت واکسن برای پیشگیری و دارو برای درمان 

و اقتصادی  يشناختروان عوارض رب تمرکزاین بیماری، 

از  (.8)باشديمدار ربرخو بسزایياین بیماری از اهمیت 

گر خود قرنطینه در زمان پاندمي کرونا نیز طرفي دی

. دهديمافزایش  جیتدربهاحتمال مشکالت رواني را 

و در  کنديمافراد را از یکدیگر دور  جیتدربهقرنطینه 

صورت عدم برقراری در صورت عدم برقراری ارتباط 

، افسردگي و اضطراب ينشخوار ذهنبین فردی، 

. شوديمذر زمان بدتر و با گ کنديمبروز  ادیزاحتمالبه

را  موقعبهشناختي -قرنطینه در دسترس بودن مداخله روان

 صورتبه يشناختروان یهامشاورهو  دهديمکاهش 

ا ویروس کرون اندميهمیشگي نیز در شرایط اوج پ

زدن و محرومیت همچنین انگ (.1)غیرقابل انجام است

اجتماعي بیماران و بازماندگان، ممکن است به 

منفي دیگری از جمله اختالل  رواني یهاواکنش

نشخوار ذهني و  (.91)سازگاری و افسردگي منجر شود

استرس در  دکنندهیتشداز عوامل  يشناختروانپریشاني 

در  ينشخوار ذهنهمچنین ؛ باشديمدوران اپیدمي کرونا 

 ایش و عالئم زافراد با تشدید میزان نگراني موجب اف

دانشجویان دارای این  . در نتیجه شناسایيگرددمي

در جهت  هايدرمانروانو سپس استفاده از  هامؤلفه

 از جمله نشخوار ذهني يشناختروانکاهش مشکالت 

 (.99)کرونا از اهمیت بسزایي برخوردار است طي دوران

یکي از موضوعات مهمي که این روزها درباره ویروس 

افراد به  9، نوع واکنش روانيشوديمکرونا مشاهده 

رونا است. واکنش رواني حالتي است انگیزشي باعث ک

که قدرت کنترل  شوديمبازگرداندن اختیار در رفتاری 

حال واکنش رواني  (.92)دهديمتهدید قرار  فرد را مورد

که باعث مورد تهدید قرار گرفتن و  یاحادثهبه 

مثل  توانديممحدودیت در آزادی و اختیار فرد شده، 

یروس کرونا، باشد که هر فردی رویداد معاصر یعني و

واکنش متفاوتي از  توانديمبرحسب شخصیتي که دارد 

جمله  خود بروز دهد. هنگام رویدادهای تهدیدکننده از

نشخوار به نگراني و  توانيمرواني شایع  یهاواکنش

، ناامیدی، سرزنش خود، یپرخاشگر، اضطراب، يذهن

 مثالعنوانهبعذاب وجدان، انکار و اجتناب اشاره نمود. 

 یبراکروناویروس به دلیل اینکه درمان مشخص و قطعي 

رواني  یهاواکنش توانديمآن هنوز کشف نشده است؛ 

نتایج تحقیقاتي که در اوایل  (.93)مختلفي را ایجاد کند

در  کرونامردم عادی پس از انتشار  در بین 2121سال 

نفر  2191از حدود  دهديمنشان  شدهانجامچین 

مطالعه  آنالین در این صورتبهکه  کنندهشرکت

درصد افراد دارای سطوح  6/4حدود  اندداشتهشرکت 

 یهانشانهرواني مختلف مثل  یهاواکنشاز  باالیي

 استرس پس از سانحه و اضطراب و خطر ابتالی به

                                                 
1. Psychological Reactance 
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 های دلبستگی و نشخوار ذهنی با واکنش روانیسبک             
 

  
            0011، پاییز  ویژه نامه دوره یازدهم،                                تعالی بالینی                                                                                                                 

 یهایماریبهمچنین  (.94)اندکردهبیماری را گزارش 

تند که پیامدها و هس یاناشناختهعفوني، ناشي از عوامل 

(. 91)ای را برای بشر به همراه دارند فراوانعوارض 

واکنش رواني به  معتقدند که (96)2ایکسي و همکاران

 ریتأثبه عنوان متغیر میانجي، کرونا،  ریگهمهویروس 

بر رابطه بین اثرات اطالعات  میزان يتوجهقابل یاواسطه

عات اصلي چین و خارج کشور با کسب اطال یارسانه

دانشجویان دارد؛ هرچه واکنش رواني  نیآنال

باشد، تمایل  ترمثبتویروس،  یریگهمهدانشجویان به 

 تریقوآنالین  شیوه به کسب اطالعات از طریق هاآن

اطالعات خواهد  در کسببهتری  ریتأثاست و این 

به  (97)3داشت. در پژوهشي دیگر گنزالزبالنو و همکاران

فراد مبتال به اختالالت رواني این نتیجه رسیدند که ا

 یهاتیمحدودشدید در مقایسه با افراد عادی، در برابر 

. میکي و دهنديمکرونا اضطراب باالتری را نشان 

به این نتیجه رسیدند به دلیل  (98)4همکاران

که کروناویروس در جامعه ایجاد کرد  یيهاتیمحدود

 محققان بخصوص محققان زن  هانگیزباعث شد که 

دلیل اضطراب کرونا کاهش یابد؛ درنتیجه این به

پژوهشي هم  یهاتیفعالباعث کاهش  هاتیمحدود

 گردید.

رواني به کرونا سبك  با واکنشاز عوامل مرتبط 

بر  توانديم رسديمکه به نظر  باشديم 1يبستگدل

بگذارد. همه  ریتأثبرابر کرونا  واکنش رواني افراد در

د اضطراب کرونا را تجربه کنند. افراد جامعه احتمال دار

ناشناخته  لیبه دلرا  یيزااسترسویروس کرونا شرایط 

بودنش و نبود درمان قطعي برای هر فرد بسته به اینکه 

و نحوه  کنديمدارد ایجاد را  يبستگدلچه نوع سبك 

بالبي معتقد واکنش افراد نیز به این شرایط متفاوت است. 

ي)دلبستگي( که کودکان با بود که پیوندهای اولیه عاطف

مراقبان خود ایجاد مي کنند تأثیر فوق العاده ای دارند 

نظریه دلبستگي بالبي  که در طول زندگي ادامه دارد.

                                                 
2. Xie & et al 
3. Gonzalez-Blanco & et al 
4. Miki & et al  
5. Attachment Style   

های فردی مربوط به عملکرد افراد دلبسته معموالً تفاوت

ها در تجربیات و اشکال های آنرا ناشي از تفاوت

افراد از رفتار های ذهني مختلف دلبستگي و بازنمایي

نقش  يبستگدل یهاسبكبنابراین  ؛(91)داندمراقب مي

جسماني و  یهایماریبمهمي در ترس ابتال به 

سه  يبستگدلدر زمینه انواع (. 21)دارند يشناختروان

ناایمن اجتنابي و  بستهدلایمن،  بستهدل: يبستگدلسبك 

سبك است.  شدهفیتوصناایمن اضطرابي  بستهدل

با مشکالتي که  نحوه برخورد فرد را توانديم يگبستدل

 مختلف زندگي از قبیل تحصیل، مسائل یهاجنبهدر 

را مشخص  شوديمعاطفي، مسائل شغلي و یا غیره ایجاد 

 در او را یهاالعملعکسو  هاواکنشهمچنین  کند و

و شیوه نگرش را  هايناکامو  برابر معضالت اجتماعي

عالوه براین، افراد  (.29)کند نسبت به مسائل را تعیین

ایمن، در مقایسه با افراد دارای  بستهدلدارای سبك 

را در کمتر  فشارزاناایمن، رویدادهای  بستهدلسبك 

سرپوش گذاشتن بر  یجابهو لذا  کننديمتهدیدزا تفسیر 

آن و انکار آن، متمرکز بر حل مشکالت و مسئله 

ي همچنین، بالب يبستگدل یهطبق نظر .(22)شونديم

مقابله، احساس ارزشمندی  یهامهارتایمن،  يبستگدل

و ظرفیت سازش  کنديمشخصي را تقویت و شایستگي 

 يبستگدل یهاسبك .دهنديمبا تنیدگي را افزایش 

 متأثررا  زااسترس یهاتیموقعروش مواجهه فرد با 

براساس نتایج پژوهش ساعدی و  (.23)سازنديم

افراد  یرا براایمن، اساس ایمني  يبستگدل( 24)خانجاني

دنیای خود را  تواننديمآن  واسطهبهکه  سازديممهیا 

سازگارتری به محیط  رواني یهاواکنشکشف کرده و 

روني د افراد ایمن با حس نیهمچن .اطرافشان ارائه دهند

به دیگران، درزمان نیاز،  و اعتمادداشتن ارزش مراقبت 

دریافت و این  را دارند تیو حماتوانایي جلب مراقبت 

حمایت از طرف خانواده و دوستان در کاهش استرس 

 مؤثر توانديممثل ویروس جدید کرونا  ناشي از بیماری

 به خاطرناایمن)مضطرب(  بستهدلدرنتیجه سبك  باشد.

واکنش رواني  توانديمالگوهای دروني منفي که دارد 

وهش نتایج پژ (.21)منفي نسبت به کرونا داشته باشد
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 مروری                                                                                                    و همكاران تنكماني 
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برابر  بیانگر این بود بین نگراني در یانگ و همکاران

زا و نشخوار ذهني رابطه وجود دارد که عوامل استرس

نتایج پژوهشي  (.26)مي تواند باعث پریشاني عاطفي شود

دلبسته ایمن  ، فرديبستگدلبیانگر این بود که طبق نظریه 

و امنیت دارد.  در مواجهه با تهدید و بیماری آرامش

باال،  نفسعزتداشتن  به خاطرچنین این افراد هم

نتایج پژوهش فیني و (. 27)عواطف مثبتي دارند

ایمن  يبستگدلبیانگر این بود که سبك ( 28)6فیتزگرالد

رواني و  یهاواکنشتهدیدکننده،  یهاتیموقعدر برابر 

و در مقابل سبك  ابدیيمکاهش  شانيکیولوژیزیف

دیدها، فعال شدن مزمن ناایمن در برابر ته بستهدل

استرس وجود دارد و در نهایت سبك  یهاپاسخ

 با بحران است. ایمن یك منبع مهمي برای مقابله بستهدل

بیانگر این  (21)7نتایج پژوهش سگال، شراباني و ماروی

عوامل  به 91-کووید یهاتیمحدودبود که انطباق با 

مضطرب ممکن  يبستگدلمختلفي بستگي دارد و سبك 

ت باعث افزایش ترس از کرونا رابطه داشته باشد و اس

ایمن هم با انسجام و  يبستگدلدرنهایت سبك 

 یکپارچگي بیشتری در برابر کرونا ارتباط دارد.

که  شوديمفرض  طورنیادر نهایت نشخوار ذهني 

 ریتأثبر واکنش رواني افراد در برابر کرونا  توانديم

شایع است امری  کرونادر مورد  اضطراببگذارد. بالطبع 

ناشناخته بودن و ایجاد  بیشتر به دلیل رسديمو به نظر 

. نشخوار ویروس است ابهام شناختي در افراد درباره این

 ينوعبهنوعي شناخت مداوم درباره موضوع خاصي که 

و بارها درباره  گذشته یا بارها وقایع منفي یتکرار

کرونا و  در ایام (.31)فرورفتناحساسات فرد به فکر 

حمایتي گسیخته و انزوای  یهاستمیسدوران قرنطینه، 

 زااسترس یهاواکنشافراد را در برابر  توانديماجتماعي 

که حتي  دهديم نشان هاپژوهشکند. نتایج  ریپذبیآس

افرادی که از قبل دارای سالمت رواني هستند، در 

، رفتارهای وسواسي يذهنشرایط کرونا درگیر نشخوار 

و افکار و رفتار مردم بیشتر متمرکز  شونديمطراب و اض

                                                 
6. Feeney & Fitzgerald 
7. Segal, Sharabany & Maaravi 

بر نگراني سالمتي، خانواده خود و کمتر نگران اوقات 

از سویي دیگر وقتي  (.39)فراغت و دوستان خود هستند

؛ اندگرانیدارتباط با  یبرقراراین افراد که ناتوان در 

بنابراین زماني که با ویروس جدید کرونا مواجهه 

منفي)ترس یا  یهاجانیهل اینکه به دلی شونديم

ناشناخته بودن این  اضطراب و احساس گناه( ناشي از

ابراز کنند و ناگویي هیجاني دارند،  توانندينمویروس را 

منطقي به نظر بنابراین ؛ شونديمدچار نشخوار ذهني 

واکنش شدیدی به ویروس کرونا نشان دهند  که رسديم

 اساسبرویروس، به این  هاآنو یا واکنش رواني 

سرزنش خود و یا سرزنش دیگران، استفاده از 

. نتایج پژوهش باشديمراهبردهای تنظیمي غیرانطباقي 

آماری نظربیانگر این بود که از  (32)جدیدی و همکاران

-وابستگي و دلبستگي-در دو زیر مقیاس دلبستگي

نزدیکي بین دو جنس تفاوتي وجود ندارد، اما در 

اضطراب تفاوت وجود دارد و -زیرمقیاس دلبستگي

توسط احساس تنهایي و  ينشخوار ذهندرنهایت 

بشود. یي و  ينیبشیپ توانديم يبستگدل یهاسبك

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ( 33)8همکاران

مربوط به کرونا با درگیر شدن همراه  یزااسترسعوامل 

 عنوانبهبا نشخوار ذهني رابطه مثبت دارد؛ نشخوار ذهني 

 یزااسترسدر رابطه با ارتباط بین عوامل  یاواسطهعامل 

و در  کنديمکرونا و پیامدهای استرس، نقش بازی 

نشخوار ذهني ناشي از  ریتأثنهایت حمایت رواني، 

 جهتازآنپژوهش حاضر  .برديم نیاز باسترس را 

رواني افراد  یهاواکنشکه  ابدیيماهمیت و ضرورت 

این ویروس جدید از به رویدادهایي شبیه هنگام مواجه با 

 بایستو مي لحاظ بهداشت رواني اهمیت بسزایي دارد

 براساس سریع مورد رسیدگي قرار گیرد. همچنین

، به نظر افراد اجتماعي سالمت-رواني-الگوی زیستي

که در کشور ما برای سالمت جسمي افراد  رسديم

فتاری و مناسبي به ابعاد رواني و شخصیتي، ر یهاگام

اجتماعي افراد است. با توجه به آنچه گفته شد هدف از 

                                                 
8. Ye & et al 
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 يبستگدل یهاسبكبررسي رابطه  انجام پژوهش حاضر،

 و نشخوار ذهني با واکنش رواني است.

 

 روش کار

در  شدهچاپاین پژوهش مروری، از مقاالت  در     

 یهاگاهیپامجالت فارسي و انگلیسي موجود در 

، Scholar،ProQuest ،Pubmed ،Elsevier  ؛اطالعاتي

ISI ،Scopus ،Medex ،Direct Science ،Springer  و 

Civilica, Google  اخیر استفاده شد.  چند سالمرتبط با

کلیدی؛  یهاواژهجستجوی مقاالت با استفاده از 

 یهامعادل، نشخوار ذهني و کرونا؛ يبستگدل یهاسبك

 Attachment Styles؛هاآنالتین 

Psychological،Reaction, Covid-19, Mind 

Rumination  انجام گرفت. فرایند انتخاب مقاالت بر

اساس این راهبرد انجام شد و در نهایت پس از 

و نتایج و  هاروشغربالگری عنوان و چکیده، مواد و 

مقاله در  911پس از مطالعه و بررسي متن کامل حدود 

ود به مقاله مقاله واجد معیارهای ور 44زمینه کرونا، 

اساس این راهبرد ه شدند. فرایند انتخاب مقاالت برشناخت

انجام گردید. پس از جستجوی الکترونیکي، مقاالت 

ناهمگون بسیاری بررسي شدند که برای حذف منابع 

مطالعه شدند. فقط از  هامقاله، عنوان و خالصه ارتباطيب

 فارسي و انگلیسي استفاده شد. یهازبانمقاالت دارای 

در این مقاله از هر نوع مطالعه پژوهشي با هر نوع 

که  یيهامقالهمتدولوژی استفاده شد. در نهایت، همه 

شواهدی از مطالعه ما نشان دادند، برای مطالعه کامل 

اصلي متناسب با  یهاافتهی ازآنپسانتخاب شدند. 

در این پژوهش کلیه . اهداف پژوهش استخراج گردید

به شیوه پژوهش رعایت شده و مسائل اخالقي مربوط 

نور تهران، آن را کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه پیام

دارای کد  تأیید نموده و در سامانه اخالق در پژوهش

تعارض  گونهچیهاخالقي است. ضمناً نویسندگان مقاله 

 .اندنکردهمنافعي را گزارش 

 

 
 

 بحث  

 یهاسبكهدف از پژوهش حاضر مروری بر رابطه    

و نشخوار ذهني با واکنش رواني به  يبستگلد

( بود. نتایج نشان داد که بین 91-کروناویروس)کووید

با واکنش رواني به کرونا رابطه  يبستگدل یهاسبك

گفت  توانيممعناداری وجود دارد. در تبیین این یافته 

ایمن شامل خودباوری زیاد،  يبستگدلکه ویژگي اصلي 

انه، جستجوی حمایت لذت بردن از روابط صمیم

اجتماعي و توانایي در به اشتراک گذاشتن احساسات با 

در زندگي شاد و  هاتمیآکه تمامي این ( 34)دیگران است

است، چنین اشخاصي با نگرش  مؤثردوری از استرس 

که دارند، در حال  یايروانمثبت و احساس امنیت 

 در آینده به شدن ماریبو نگراني بابت  کننديمزندگي 

که درگذشته  افرادی. بر این اساس دهندينمخود راه 

و دلبسته ایمن  اندداشتهوالدیني پاسخگو و حساس 

و همچنین خود را  کننديمبه دیگران اعتماد هستند؛ 

مثبتي از خود و  يو بنابراین مدل درون داننديمارزشمند 

مثبت است و همین مدل دروني  دهنديمدیگران تشکیل 

و این  شوديمایمن در آنان  يبستگدلکه سبب ایجاد 

بسیاری از خصوصیات  سازنهیزمایمن خود  يبستگدل

مثبت با  یهايژگیوکه این  شوديممثبت رواني در افراد 

ترس از بیماری احتمالي در آینده منافات دارد. افرادی 

در  اندبودهو پاسخگو  اندداشتهکه مراقب اولیه خوبي 

ایمني خواهند بود و همین  يتگبسدلآینده دارای سبك 

موجب روابط مثبت با دیگران و دوری  يبستگدلامنیت 

. افراد شوديم هاآناز مشکالتي نظیر ترس از بیماری در 

ایمن بر این باورند که اگر احتماالً به  يبستگدلبا 

مراقبت  هاآناز  يخوببهبیماری مبتال شوند اطرافیان 

و  گذارنديمپشت سر  متسالبهو بیماری را  کننديم

و حتي به  هراسندينمبنابراین از ابتالی به بیماری کرونا 

ناایمن فرد را در  يبستگدل. سبك کنندينمآن فکر هم 

و او را  دهديمرواني قرار  یهايآشفتگبرابر فشارها و 

ناایمن  يبستگدل. افراد دارای سبك کنديمروان رنجور 

روابط  يدهشکلرقراری و الزم برای ب یهامهارتفاقد 

بیشتر درگیر ترس از ابتال به  لذا .مناسب با دیگران هستند
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که اگر من  کننديمو همیشه به این فکر  شونديمبیماری 

و  کننديمبه بیماری کرونا مبتال شوم اطرافیان مرا طرد 

 طوربه رونیازااز بیماری نجات پیدا کنم،  توانمينم

چن و  (.31-36)ترسنديم افراطي از بیماری کرونا

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  1همکاران

افرادی که در شرایط مختلف، آزادی شان مورد تهدید  

قرار مي گیرد، واکنش های رواني متفاوتي را برحسب 

 حاتمي ورزنه .(37)دنگرش و دیدگاه خود نشان مي دهن

در  و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

ایمن در کنار عوامل  يبستگدلدوران اپیدمي کرونا، 

مهمي برای  ازینشیپدیگر)همدلي و ذهن آگاهي( 

. افراد در باشديمایام  نیدر اکمك داوطلبانه به افراد 

خاصي که  يبستگدلراساس نوع سبك معرض کرونا ب

بنابراین . (38)دهنديممتفاوتي نشان  یهاواکنشدارند، 

که  یيهاپژوهشریف واکنش رواني و با توجه به تع

است، منطقي به نظر  گرفتهانجام يبستگدلدرباره سبك 

 يبستگدلکه افراد دارای سبك  رسديم

دوران کرونا  یهاتیمحدود)اضطرابي( وقتي با ناایمن

، احساس تهدیدشدگي آزادی عمل شونديممواجه 

شدید از  یهاجانیهو واکنش رواني ازجمله  ندینمايم

، شدهانجام یهايبررسبر اساس . دهنديمود نشان خ

 يشناختروانتحمل  ظرفیت یدارا 91-بیماران کووید

در جهان  پاییني بوده و با توجه به وضیعت فعلي بیماری

در معرض بروز اختالالت  شدتبهاین افراد 

، ترس، افسردگي و اضطراب ؛مانند يشناختروان

 (31)قراردادند و نشخوار ذهني همچنین افکار منفي

نیز بر میزان ناراحتي رواني درک  يبستگدل آنکهحال

. ردیپذيم ریتأث 91-شده در طول دوران شیوع کووید

 داد کهنشان  ایتالیدر اچنانکه پژوهش موکیا و همکاران 

با استفاده از میزان  توانيم 91-در دوران شیوع کووید

ا افراد ر يبستگدلاضطراب و پریشاني رواني سبك 

سبك  یباال دارانمود و افراد دارای اضطراب  ينیبشیپ

از دیگر نتایج این  (.41)باشنديمناایمن  يبستگدل

بین نشخوار ذهني و واکنش رواني  وجود رابطهپژوهش 

                                                 
9 .Liu & et al 

نشـخوار فکـری راهـي بـرای پاسـخ  افراد به کرونا بود.

بــا شــروع،  الخصوصيعلبـه پریشــاني اســت کــه 

 پردازانهینظراست. حفــظ افسـردگي همـراه شــدت و 

زیـرا  پردازنديممعتقـد هسـتند کـه افـراد بـه نشـخوار 

را از موقعیــت  هاآنکـه بـر ایـن باورنـد نشـخوار درک 

مســئله کمــك و بــه تفکــر حــل دهديمافزایــش 

نشان داد  پژوهش محمدخاني و همکاران نتایج .کنديم

-اضطرابي بستهدلدر دو گروه  فکرینشخوار که 

اضطرابي و هم از گروه تنها اجتنابي، هم از گروه 

نشخوار فکری در  عالوهبه. (49)ایمن، بیشتر است بستهدل

اجتنابي، بیشتر از گروه ایمن است. افراد  بستهدلگروه 

رفتن سطوح باالتری از در فکر فرو دارای اضطراب

های که شناخت يانکس .کنندنشخواری را تجربه مي

در . دهدها را تحت تأثیر قرار ميمربوط به روابط، آن

با  يبستگدلهای کیفیت بیشتر شاخص روابطبحث 

 عزیزی آرام و بشرپور نشخوار فکری در ارتباط هستند.

پذیری به متغیرهای نشخوار فکری، تنظیم هیجان واکنش

بیني اضطراب کرونا استرس نقش مؤثری در پیش

ها مداخالت متمرکز بر این مؤلفه رونیازا. (42)دارند

تواند عامل حفاظتي مهمي در پیشگیری از ابتالی مي

. غزنوی و پرستاران به اضطراب ناشي از کرونا باشد

نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  پنجهیقو

استرس ناشي از کرونا باعث ایجاد نشخوار ذهني و 

داروخانه  یهانیتکنس اختالل در روابط اجتماعي

ن و بر روی بیمارا شدهانجاممطالعات  .(43)گردید

حاکي از آن بود که این  91-بهبودیافتگان بیماری کووید

ترس، انکار، انگ،  ؛رواني از قبیل یهاواکنش افراد

نگراني درباره سالمت اعضای خانواده، نشخوار فکری و 

ایج پژوهش . نتدهنديمتغییر در خواب و رفتار را نشان 

این بود که در طي هفته اول  انگریب دوستي و همکاران

نشخوار فکری در سنین مختلف به شکل متفاوتي کرونا 

ولي احساس درماندگي و  ردیگيمقرار  ریتأثتحت 

نتایج  (44) .دهديمبا افزایش سن کمتر رخ  یينمابزرگ

نشان داد رابطه قوی بین  91مطالعه النسیانو و دیگران

                                                 
10. Lanciano & Zammuner 
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اضطرابي و  یهايبستگدلناکارآمد و  ذهنينشخوار 

میان پردازش اطالعات  نیدر اکه  اجتنابي وجود دارد

احساسي در ارتباط بین نشخوار ذهني ناسازگار و 

. (41)کنديمناایمن نقش میانجي را بازی  يبستگدل

آنچه شرح آن گذشت افرادی که  بر اساسبنابراین 

ناایمن)اضطرابي( هستند اغلب  يبستگدلدارای سبك 

و این خود باعث  شونديمدارای نشخوار ذهني هم 

که واکنش رواني نابهنجاری به کرونا نشان  گردديم

واني با دهند به دلیل اینکه طبق نظریه واکنش ر

و احساس تهدید آزادی  شونديممحدودیت مواجه 

ناایمن خود، دچار  يبستگدلسبك  به خاطرنموده و 

 بر علتو این خود مزید  شونديمنشخوار ذهني هم 

. باشديمواکنش رواني نابهنجار در مواجهه با کرونا 

افراد هنگام  (46)99براساس پژوهش ما، تانگ و کي

خود در مقایسه با زماني که قرار تالش برای کنترل افکار 

است تالش برای کنترل رفتار صورت بگیرد؛ واکنش 

 یریپذواکنشو  دهنديمرواني بیشتری از خود نشان 

نهایت  بود و در ترمحدودکنندهباالتری دارند زیرا اولي 

افکار خود را کنترل کنند  کننديمافرادی که سعي 

ا هم کنترل کنند رفتارهای خود ر کننديماحتماالً سعي 

رواني مردم  واکنش اما برعکس این کمتر احتمال دارد.

)کروناویروس( حوادث و اتفاقاتي مثل ویروس جدیدبه 

 بامرتبط  کهيهنگامموضوعي حائز اهمیت است؛ که 

ویژه  موردتوجه ستیبايماجتماعي است،  یهااستیس

 قرار بگیرد.

 

 یريگجهينت

ش نشان داد که دو سبك کلي این پژوه یریگجهینت   

اجتنابي و  يبستگدل یهاسبكناایمن یعني  يبستگدل

رواني منفي در افراد  یهاواکنشاضطرابي باعث افزایش 

دروني  یهاترساز قبیل اضطراب، افسردگي و ظهور 

در افراد  هاينگرانو از طرفي نشخوار ذهني و  شوديم

 زاسترسانوظهور بودن این ویروس و ماهیت  لیبه دلهم 

رواني  یهاواکنشو باعث بروز  افتهیشیافزاداشتن آن، 

                                                 
11. Ma, Tang & Kay  

پژوهش نشان داد  یهاافتهی، يطورکلبه. گردديممنفي 

که همه  یاژهیوکه بیماری کرونا به علت شرایط 

 يشناختروان التدارند باعث مشک ریگهمه یهایماریب

اما در مقابل ؛ زیادی برای عموم افراد جامعه خواهد شد

و تقویت  يشناختروان خالتمدا یریکارگبه

در  توانديممثبت افراد  يشناختروان یهايژگیو

و مقابله افراد با بیماری کرونا  )افزایش تحمل(یآورتاب

بنابراین با توجه به آنچه شرح آن  ؛اثرگذار باشد

که توجه پیش از پیش  رسديمگذشت، ضروری به نظر 

نا بشود. همچنین روان افراد در معرض کرو سالمتبه

 در های آموزشيکارگاهبا برگزاری  توانيماینکه 

جهت کمك به افراد در شناخت و ارائه راهکارهایي 

ناایمن و مدیریت نشخوار  يبستگدلبرای سبك  مؤثر

ذهني به افراد در معرض این ویروس نوظهور کمك 

در برابر کرونا  یترسالمرواني  یهاواکنشکرد که 

 داشته باشند.
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 شدهانجام یهاپژوهش: نگاه اجمالی به 1جدول شماره 

 نتایج یبندجمع
جمعيت 

 موردمطالعه

سال 

 انتشار
 ردیف نویسنده

اجتماعي مثل  یهاگروهچون خانواده، آموزش، روابط کار و برخي  یيهاحوزه بحران کرونا، بر

 و اجتماعي را داشته است. يشناختنروازنان، کودکان، صاحبان مشاغل مختلف بیشترین پیامدهای 
 2121 دانشجویان

Imani Jajrami (11)  
9 

کرونا ممکن است موفق باشد،  یریگهمهزدن ماسك( در طول  عنوانبهرفتارهای مطلوب اجتماعي)

در جهت افزایش انجام چنین رفتارهایي و انجام  متقاعدکننده یهاتالشاز سویي دیگر در 

باعث ایجاد واکنش رواني در افراد بشود. بنابراین طراحان تبلیغات  توانديمبهداشتي  یهاپروتکل

 تبلیغاتي آزادی را در افراد  تهدید نکند. یهاامیپمراقب باشند که  ستیبايم

 

 ساالنبزرگ
2129 

Shoenberger, et al 
(15) 

2 

بر رابطه بین اثرات اطالعات  يتوجهقابل یاواسطه ریتأثکرونا،  ریگهمهواکنش رواني به ویروس 

دانشجویان دارد؛ هرچه واکنش  نیآنالاصلي چین و خارج کشور با کسب اطالعات  یارسانه

 به کسب اطالعات از طریق هاآنباشد، تمایل  ترمثبتویروس،  یریگهمهرواني دانشجویان به 

 اطالعات خواهد داشت. در کسببهتری  ریتأثاست و این  تریقوآنالین 

 Xie & et al (16) 3 2121 دانشجویان

کرونا  یهاتیمحدوداختالالت رواني شدید در مقایسه با افراد عادی، در برابر  مبتالبهافراد 

 .دهنديماضطراب باالتری را نشان 
 González-Blanco et 2121 ساالنبزرگ

al (17) 
4 

که کروناویروس در جامعه ایجاد کرد باعث شد که انگیزه محققان  یيهاتیمحدودبه دلیل 

باعث کاهش  هاتیمحدوداین  درنتیجه بخصوص محققان زن به دلیل اضطراب کرونا کاهش یابد؛

 پژوهشي هم گردید. یهاتیفعال

 Miki & et al (18) 1 2121 ساالنبزرگ

. برخي مطالعات همچنین حاکي شوديمدرصدی بهزیستي کلي  74 شروع شیوع کرونا باعث افت

شیوع مشکالت مختلف رواني را افزایش داده  91-کووید یریگهمهاز آن است که تجربه بیماری 

 است.

 2198 ساالنبزرگ

Yang , et al (26) 

6 

 شانيکیولوژیزیفرواني و  یهاواکنشتهدیدکننده،  یهاتیموقعایمن در برابر  يبستگدلسبك 

 یهاپاسخناایمن در برابر تهدیدها، فعال شدن مزمن  بستهدلو در مقابل سبك  ابدیيمکاهش 

 ایمن یك منبع مهمي برای مقابله با سازگاری است. بستهدلسبك  تیدرنهااسترس وجود دارد و 

 ساالنبزرگ

 
2129 Feeney & 

Fitzgerald (28) 
7 

مضطرب  يبستگدلتغیرهای مختلفي بستگي دارد و سبك م به 91-کووید یهاتیمحدودانطباق با 

ایمن هم با  يبستگدلممکن است باعث افزایش ترس از کرونا رابطه داشته باشد و درنهایت سبك 

 انسجام و یکپارچگي بیشتری در برابر کرونا ارتباط دارد.

 Segal & et al (29) 8 2129 ساالنبزرگ

ایمن هستند در برابر از دست دادن فرزند در مقایسه با  هبستدلکه  يساالنبزرگواکنش رواني 

 کمتری برخوردار است. یریپذبیآسناایمن هستند، از  بستهدلکه  يساالنبزرگ
 Shvlin, et al (31) 1 2194 ساالنبزرگ

 سطوح .شوندمنجر به افزایش نشخوار ذهني و افکار وسواسي در افراد مي 91-استرس و کووید

 تیحما .شودو نشخوار ذهني مي 91-منجر به کاهش استرس کووید يشناختانروخوب حمایت 

 .شوددر افراد مي 91-و اضطراب ناشي از کووید استرس منجر به کاهش عوارض يشناختروان

 2121 ساالنبزرگ
 

Ye & et al (33) 
91 

 Yaqobjani 2121 دانشجویان دارند. روسیکروناوترس از ابتال به بیماری  ينیبشیپنقش مهمي در  يبستگدل یهاسبك

Ghiasvand (36) 
99 

 ازینشیپایمن در کنار عوامل دیگر)همدلي و ذهن آگاهي(  يبستگدلدر دوران اپیدمي کرونا، 

 .باشديمایام  نیدر امهمي برای کمك داوطلبانه به افراد 
 Hatami Varzaneh 2121 ساالنبزرگ

& et al (38) 
92 

 يبستگدلبا استفاده از میزان اضطراب و پریشاني رواني سبك  توانيم 91-در دوران شیوع کووید

 .باشنديمناایمن  يبستگدلسبك  یباال دارانمود و افراد دارای اضطراب  ينیبشیپافراد را 
 Mocciaa & et al 2121 ساالنبزرگ

(40) 
93 

اضطرابي و هم از گروه تنها اجتنابي، از گروه  -اضطرابي توأماً بستهدلدر دو گروه  نشخوار فکری

اجتنابي، بیشتر از گروه ایمن  بستهدلنشخوار فکری در گروه  عالوهبهایمن، بیشتر است.  بستهدل

رفتن نشخواری را تجربه فکر فرو سطوح باالتری از در اضطراب بستهدلسبك  دارایاست. افراد 

 .کنندمي

 

 ساالنبزرگ

 

 

2121 

MohammadKhani 
& et al (41) 

94 

بیني اضطراب پذیری به استرس نقش مؤثری در پیشمتغیرهای نشخوار فکری، تنظیم هیجان واکنش

پیشگیری تواند عامل حفاظتي مهمي در ها ميرو مداخالت متمرکز بر این مؤلفهکرونا دارند. ازاین

 .از ابتالی پرستاران به اضطراب ناشي از کرونا باشد

 & Azizi Aram 2121 پرستاران
Basharpour (42) 

91 

بوک، باعث افزایش واکنش رواني کاربران یعني و اجباری در فیس يغاتیتبل یهامزاحمت

 .گردديم هاآنعصبانیت و خشم 
 

نساالبزرگ  

 

2191 

Yang, Kim (43) 
96 

 ردیگيمقرار  ریتأثنشخوار فکری در سنین مختلف به شکل متفاوتي تحت ته اول کرونا در طي هف

 .دهديمولي احساس درماندگي و بزرگنمایي با افزایش سن کمتر رخ 
 Dosti & et al (44) 97 2121 ساالنبزرگ
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