
 

 

 دارای ادرانم در بيماری به ابتال از ترس بينيپيش در بستگيدل هایسبک و هيجاني ناگويي نقش 

 (91-کوويد) ويروس کرونا شيوع هنگام در دبستاني فرزند

 1غیاثوند یعقوبجانی لیال

 یسندهنو) ایران تهران، سی،روانشنا گروه تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شخصیت، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 (.مسئول

 352-362، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/11/1300تاریخ پذیرش:                                  11/10/1300تاریخ وصول: 

 چکیده

 یان دارادر مادر یماريترس از ابتال به ب بينیپيشدر  بستگیدل یهابکنقش ناگویی هيجانی و س هدف از این پژوهش بررسی

جامعه آماری این از نوع همبستگی است. و  کّمیروش پژوهش بود.  (91-دیکوو) روسیوکرونا  وعيدر هنگام ش یفرزند دبستان

 افراد نفر از این 951 بودند. حجم نمونه 9911پژوهش کليه مادران دارای فرزند دبستانی شهر تهران در دوران شيوع کرونا در سال 

مقياس ترس از ابتال به به  و انتخاب در دسترسگيری به شيوه نمونهو  (7112اولمن )تاباکينگ، فيدل و بر اساس فرمول پلنت از 

 و مقياس (9111) لوريت، پارکر و یبگب( TASتورنتو )مقياس ناگویی هيجانی (، 9911همکاران )( ویسی و FDCSکرونا )ویروس 

با استفاده از ضریب همبستگی  آوری شدهجمعهای پاسخ دادند. داده (9111) دیر و کولينز( AASبزرگساالن ) بستگیدلهای سبک

ترس از ابتال به ا ب بستگیدل یهاناگویی هيجانی و سبک بين نشان داد که . نتایجتحليل شد چندمتغيرهپيرسون و تحليل رگرسيون 

نتایج (. P<19/1رابطه معنادار وجود دارد ) (91-دیکوو) روسیوکرونا  وعيدر هنگام ش یفرزند دبستان یان دارادر مادر یماريب

 ناگویی هيجانی و لهيوسبه روسیکرونا و یماريترس از ابتال به بواریانس درصد  6/25نيز آشکار کرد که چندگانه تحليل رگرسيون 

در  ش مهمینق بستگیدل یهاناگویی هيجانی و سبکدهد که ی این پژوهش نشان میهایافته. شودتبيين می بستگیدل یهاسبک

 .دندار( 91-کووید) روسیوکرونا  یماريترس از ابتال به ببينی پيش

 .(91-دیکوو) ویروسکرونا  ی،ماريترس از ابتال به ب ،بستگیدل یهاسبک، ناگویی هيجانی کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمرفتاری، دوره ی نوین در علوم هاشرفتیپمجله 
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 751                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 روسیو( و جهان در حال گسترش است، بيماری ناشی از کرونا 9911ویسی و همکاران، ) رانیادر  اخيراًهای که یکی از بيماریی

 سالمتهای برای نظام لشباشد که چامی SARS-CoV-2 ناشی از ویروسو  کل جهان را فراگرفته است ( است و 91-کووید)

های ( افراد چالش91-کووید) روسیو. در طول دوران پاندميک بيماری کرونا به وجود آورده است همه افرادجهانی و تهدیدی برای 

شانافلت، ریپ و اضطراب )مانند  شناختیروان(، افزایش مشکالت 7171، 9دوآن و ژو) یروانچون پایين آمدن سطح سالمت 

، 1ایکسائو، ژانگ، کونگ، لی و یانگخواب )، اختالل (7171، 9هوآنگ و ژائوخواب )(، نشانگان افسردگی و کيفيت 7171، 7تورکل

و ترس از ابتال  (9911)شهياد و محمدی،  و اختالل استرس پس از سانحه (7171و همکاران،  5کيوشناختی )روان(، پریشانی 7171

، هنوز دارو و واکسنی برای درمان نکهیباا(. با توجه 9911ایمانی، بهروز و ایمانی، ویسی، هستند )به بيماری کرونا ویروس مواجه 

ه اند و منجر بفرد مبتال شده به ویروس کرونا وجود ندارد، بسياری از مردم در سراسر جهان، دچار ترس از مبتال شدن به آن شده

از سوی دیگر (. 9911ویسی، ایمانی، بهروز و ایمانی، ت )اسبيمارگونه در افراد شده  شناختیروانگيری یک ترس و استرس شکل

تعداد زیاد بيماران و افراد ناقل بدون عالمت باعث شد که بسياری از کشورها اقدام به قرنطينه شهرها کنند و این باعث به وجود 

( و چنين شرایط 9911اکبری دهکردی، محتشمی و تدریس تبریزی، آمدن سبک جدیدی از زندگی در ميان مردم گردید )علی

مانند که این امر باعث اختالل در روال زندگی معمولی افراد )ليو، بائو، بسياری از افراد به ساعاتی بيشتر از روز را در منزل می

 2انیجتواند ترس از ابتال به بيماری کرونا ویروس در افراد را تبيين کند، ناگویی هي(. یکی از مواردی که می7171، 6هوانگ، شی و لو

ارد دبينی اختالالت اضطرابی و ترس در افراد بر اساس نتایج یک پژوهش، ناگویی هيجانی نقش مهمی در پيش کهطوریبه، است

 (.7118و همکاران،  8براردیس)

ی نيو تفکر ع احساسات فيدر توص یدشوار، احساسات ییدر شناسا یدشوار شاملاست که  1یک آسيب شخصيتیناگویی هيجانی 

اط توانایی برای برقراری ارتب فقدانمشکل در فرآیند تنظيم هيجان، عدم وجود کلمات برای هيجانات و احساسات،  عنوانبهو بوده 

های های تنظيم هيجان که شامل پاسخاختالل در مکانيزم عنوانبه، ناگویی هيجانی گریدیعبارتبهاست.  شدهفيتوصبا احساسات 

افزون بر  (.7191و همکاران،  91چيمنتیاست )شده  یسازمفهومباشد ویدادهای زندگی افراد میافتراقی هيجانی و جسمانی به ر

ينلی، روسی، سروسدارند ) شناختیروانهای جسمانی و نيز نقش مهمی در ترس ابتال به بيماری بستگیدلهای ناگویی هيجانی، سبک

                                                           
1. Duan & Zhu 
2. Shanafelt, Ripp & Trockel 
3. Huang & Zhao 
4  Xiao, Zhang, Kong Li, & Yang 
5. Qiu 
6. Liu, J. Bao, Huang, Shi & Lu 
7. alexithymia 
8. Berardis 
9. personality trauma 
10. Chimenti 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ijndibs.com/article-1-599-fa.html


 دغیاثون یعقوبجانی                                                                                                       ......ترس بینی پیش در دلبستگی های سبک و هیجانی ناگویی نقش

  

 

 755                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

کل ش هاآنبين نوزاد و مراقب اوليه  یرکالميغاز طریق روابط  بستگیدلبر اساس دیدگاه بالبی، (. 7191، 9مونتباروسی و بالدارو

ی های رفتاری افراد را به جدایاشاره دارد که شکل پاسخ بستگیدلکاری معينی از های درونبه مدل بستگیدلهای گيرد. سبکمی

ند ککاری یک پایگاه امنی را برای فرد فراهم میدرونهای کند. این مدلها تعيين میو پيوند مجدد با این نگاره بستگیدلای از نگاره

اپفامر و راگر، کریس، ک-فوچشوبر، هيبلرکند )مستقل و کاربردی تنظيم  نسبتاًسازد احساسات خود را به روشی که وی را قادر می

 بستگیلد یهایی هيجانی و سبکناگوبا توجه به آنچه گفته شد این پژوهش به این سوال پاسخ داده است که آیا  .(7191، 7اونتراینر

 ی کنند؟نيبشيپرا  (91-دیکوو) روسیوکرونا  وعيدر هنگام ش یفرزند دبستان یدر مادران دارا یماريترس از ابتال به بتوانند می

 روش پژوهش

هر تهران در دوران ی شفرزند دبستان یمادران داراکليه  این پژوهش یآمار هعامجپژوهش حاضر کّمی و از نوع همبستگی است. 

از تاباکينگ، فيدل و  n=50+8m برای برآورد حجم نمونه بر طبق فرمول بودند. 9911( در سال 91-کووید) روسیوشيوع کرونا 

د دارد وجو کنندهشرکتهای افراد احتمال ریزش برخی پاسخنامه پرسشنامه کهییازآنجانفر انتخاب شدند.  18( تعداد 7112) 9اولمن

گيری در آوری اطالعات در این تحقيق به روش نمونهبرای جمع نفر انتخاب شد. 951پذیری بيشتر نتایج حجم نمونه يمو برای تعم

ات آنالین طراحی و لينک آن در اختيار صفح صورتبهها . به این صورت که مقياسین( از طریق گوگل فرم استفاده شدآنالدسترس )

يق ی که مایل به شرکت در تحقگرام( مدارس ابتدایی قرار داده شد تا مادران فرزند دبستان)واتساپ و تلهای اجتماعی مجازی شبکه

ها در سطح توصيفی و داده ليوتحلهیتجزجهت های خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. پاسخ دهند و پاسخ سؤاالتبودند به 

ای پژوهش هن و انحراف معيار استفاده شد. مفروضهاستنباطی عمل شد. در سطح توصيفی جهت سنجش متغيرهای پژوهش از ميانگي

، آزمون استقالل خطاهابرای آزمون  5دوربين واتسونی آمارهبرای نرمال بودن توزیع نمرات،  1شامل آزمون کلموگروف اسميرنوف

ين متغيرها از بود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط ب 8چندگانه یهم خطبرای بررسی عدم  2و تورم واریانس 6ضریب تحمل

 استفاده شد.  91رهيچندمتغو تحليل رگرسيون  1ضریب همبستگی پيرسون

 ابزار پژوهش

گيری سوال است که برای اندازه 5این مقياس شامل  :(1911همکاران )( ویسی و FDCS) 11مقیاس ترس از ابتال به ویروس کرونا

يکرت ل یادرجهپنج صورتبهگذاری آن یابی شده است. نمرهترس از مبتال شدن به کرونا ویروس در بزرگساالن ساخته و هنجار

                                                           
1. Surcinelli, Rossi, Montebarocci & Baldaro 
2. Fuchshuber, Hiebler-Ragger, Kresse, Kapfhammer & Unterrainer 
3. Tabachnick, Fidell & Ullman 
4. Kolmogrov Smirnov  
5. durbin-watson 
6. Tolerance 
7 .variance inflation factor (VIF) 
8. multicollinearity 
9. Pearson correlation coefficient 
10. Multiple Regression 
11. Fear of  Disease Coronaviruses Scale (FDCS) 
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 756                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

است.  شدهگرفتهدر نظر  5، خيلی زیاد نمره 1، زیاد نمره 9، متوسط نمره 7، کم نمره 9است به این صورت که برای خيلی کم نمره 

-، سوبول( زالسکیDFS) 9تاریکاز مقياس آینده ترس از ابتال به بيماری کرونا ویروس  مقياسبررسی روایی همگرایی  منظوربه

ویسی آمد )به دست  19/1و معنادار در سطح  51/1( استفاده شد که ضریب همبستگی پيرسون 7191) 7کواپينسکا، پرزپيورکا و ميسنر

است  شدهمحاسبه 89/1است که ضریب  شدهاستفاده(. همچنين برای بررسی اعتبار مقياس از آلفای کرونباخ 9911و همکاران، 

 محاسبه شد.  89/1(. در پژوهش حاضر پایایی مقياس نيز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 9911ی و همکاران، ویس)

در  یدشوار مؤلفه ریو سه ز دارد سوال 71این مقياس  :(1114) 4لوری، پارکر و تیبگب( TAS) 9مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو

ی نيتفکر ع؛ 92و  97، 99، 1، 7سواالت با  احساسات فيدر توص یدشوار، 91و  99، 1، 2، 6، 9، 9با سواالت  احساسات ییشناسا

(. 7191، 5تورس، گئورا، ميلر، کاستا، کروز و ویرا و روچاکند )گيری میاندازهرا  71و  91، 98، 96، 95، 91، 8، 5سواالت با 

، 7نمره  تا حدودی مخالفم(مخالفم )، 9نمره  مفمخال کامالًبه این صورت که  کرتيل ایدرجهپنج اسيمقیک در گذاری آن در نمره

چيمنتی و ) رديگیمنمره صورت  5 مموافق کامالًو  1نمره  تا حدودی موافق(موافقم )، 9نمره  نه مخالف و نه موافق(ندارم )نظری 

 ممخالف، 5نمره  مخالفم کامالًشود. به این صورت گذاری مینمرهمعکوس  صورتبه 91و  98، 91، 5، 1سواالت . (7191همکاران، 

 69(. نمره باالتر از 7191، 6کافتسيوس و هيسشود )داده می نمره 9م موافق کامالًو  7نمره  ، موافقم9نمره  ، نظری ندارم1نمره 

 ایران برای بررسی همسانی درونیدر (. 7191، 2کينایرد، استورات و تچانتوریااست ) شدهگرفتهنقطه برش مقياس در نظر  عنوانبه

( و روایی 9918فر و جوادی، مرزیاست ) آمدهدستبه 88/1کرونباخ  یآلفا بیضراست که  شدهاستفادهمقياس از آلفای کرونباخ 

 شدهگزارش 19/1و معنادار در سطح  52/1( ضریب همبستگی 7119) نزیپا 8همگرایی مقياس ناگویی با مقياس دلزدگی زناشویی

( ضریب 9181ریف ) شناختیروانروایی همگرایی با استفاده از مقياس بهزیستی  (.9918 ،ذاکری، صفاریان طوسی و نجاتاست )

 61/1آلفای کرونباخ (. در خارج از کشور 9912است )سدیدی و یمينی،  آمدهدستبه 19/1دار در سطح و معنی -61/1همبستگی 

)معنادار 22/1و ضریب بازآرایی   89/1ی کرونباخ (. در یک پژوهش دیگر ضریب آلفا7191، 1گاودا و کرزولکاست ) آمدهدستبه

در (. 7171و همکاران  91پرسیاست )پایایی بسيار خوب مقياس ناگویی هيجانی  دهندهنشاناست که  شدهگزارش( 19/1در سطح 

 محاسبه شد. 11/1پژوهش حاضر پایایی مقياس نيز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

                                                           
1. Dark Future Scale (DFS) 
2. Zaleski, Sobol-Kwapinska, Przepiorka & Meisner 
3. Toronto Alexithymia Scale (TAS) 
4. Bagby, Parker & Taylor 
5. Torres, Guerra, Miller, Costa, Cruz, Vieira & Rocha 
6. Kafetsios & Hess 
7. Kinnaird, Stewart & Tchanturia 
8. Marital Burnout Questionnaire (MBQ) 
9. Gawęda & Krężołek 
10. Preece 
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 752                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

خرده مقياس شامل سه زیر سوال و  98این مقياس  :(1111) 2دری و کولینز( AAS) 1ساالنبزرگ بستگیدلهای سبک مقیاس

؛ 95و  99، 91، 1، 1، 9ناایمن دوسوگرای اضطرابی با سواالت  بستگیدل؛ 92و  99، 97، 8، 6، 9ایمن با سواالت  بستگیدل

(. سواالت 9918خانجانی، قنبری و نعيمی، کند )يری میگرا اندازه 98و  92، 96، 91، 5، 7ناایمن اجتنابی با سواالت  بستگیدل

، نه 7، تا حدودی مخالفم نمره 9مخالفم نمره  کامالًشامل از نوع ليکرت  یادرجه 5روی یک مقياس  یگذارعالمتتوسط  مقياس

راگر، کریس، -بر، هيبلر)فوچشو شودمی گذارینمره 5موافق نمره  کامالًو  1، تا حدودی موافق نمره 9مخالف و نه موافق نمره 

ره های آن با نمداری بين خرده مقياسروایی سازه مقياس توسط سازندگان آن بررسی و همبستگی معنی .(7191کاپفامر و اونتراینر، 

با  بستگیدلهای (. روایی همگرایی مقياس سبک9111کولينز و رید، است )روایی سازه مقياس  دهندهنشانکل وجود داشت که 

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون توسط کولينز و (. 7192، 9ایچنبرگ، سچوت، دکر و سيندالراست )شده  ديتائبه اینترنت  اعتياد

است. در داخل  شدهگزارش 57/1و  29/1، 68/1( برای هر یک از سه زیر مقياس ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتيب، 9111) دیر

 بستگیدلو  22/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 81/1ایمن  بستگیدلکرونباخ برای  ایران پایایی آزمون با ضریب آلفای

( در یک پژوهش دیگر آلفای 9918آبادی، رضایی جمالویی، حسنی و نورمحمدی نجفاست ) شدهگزارش 89/1ناایمن اجتنابی 

ور برای بررسی همسانی درونی مقياس با استفاده از در خارج از کش(. 9918فر و جوادی، مرزیاست ) آمدهدستبه 11/1کرونباخ 

 81/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  25/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 29/1ایمن  بستگیدلبرای آلفای کرونباخ، ضرایب 

ایمن  بستگیدلای بردر یک پژوهش ضرایب (. 7198، 1جونز، فرالی، اهرليچ، استرن، لجوز، شاور و کاسيدیاست ) آمدهدستبه

(. 7191، 5نيلاست )گوین و مک شدهگزارش 25/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  62/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 27/1

-فوچشوبر، هيبلراست )به دست آورده  82/1تا  89/1بررسی نتایج یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ مقياس را در دامنه بين 

 محاسبه شد. 85/1در پژوهش حاضر پایایی مقياس نيز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  .(7191کاپفامر و اونتراینر، راگر، کریس، 
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 758                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

 های توصیفی و نرمال بودن متغیرهای پژوهش. شاخص1جدول 

انحراف  ميانگين تعداد  متغيرهای پژوهش 

 معيار

 معناداری  نرمال بودن کشيدگی چولگی

 919/1 957/1 -786/9 788/1 691/1 19/91 951 ز ابتال به ویروس کروناترس ا

 911/1 959/1 -171/1 121/1 979/1 71/92 951 احساسات ییدر شناسا یدشوار

 957/1 987/1 -196/9 927/1 761/1 81/95 951 احساسات فيدر توص یدشوار

 919/1 791/1 -199/9 111/1 891/8 61/71 951 ینيتفکر ع

 111/1 781/1 -815/9 751/1 986/6 92/92 951 ایمن تگیبسدل

 919/1 716/1 -199/1 155/1 985/1 69/91 951 ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 912/1 957/1 -289/1 629/1 111/1 11/91 951 ناایمن اجتنابی بستگیدل

عداد دهد. تگی و نرمال بودن متغيرهای پژوهش را نشان میتعداد، حداقل، حداکثر، ميانگين، انحراف معيار، چولگی، کشيد -9جدول 

(، لذا توزیع P>15/1هستند ) 15/1تر از های نرمال بودن بزرگنفر بودند. همچنين از آنجایی سطوح معناداری آماره 951ها آزمودنی

 دهندهنشانکه  ( قرار دارد7تا  -7در بازه ) های پژوهشمتغير  و کشيدگی باشند. همچنين چولگینمرات دارای توزیع نرمال می

این اصل از نتایج حتوان از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده کرده . لذا میاستبودن توزیع نمرات نرمال 

 ضرایب ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش آمده است.  7در جدول . است نانياطمقابلهای آماری آزمون

 مبستگی بین متغیرهای پژوهش. ماتریس ه2جدول 

 سطح معناداری ترس از ابتال به ویروس کرونامتغير مالک=  متغيرهای پژوهش

 119/1 819/1** احساسات ییدر شناسا یدشوار

 119/1 111/1** احساسات فيدر توص یدشوار

 119/1 189/1** ینيتفکر ع

 119/1 -921/1** ایمن بستگیدل

 119/1 286/1** ضطرابیناایمن دوسوگرای ا بستگیدل

 119/1 255/1** ناایمن اجتنابی بستگیدل

   19/1مقدار احتمال در سطح **

ترس از ابتال  اب بستگیدل هایناگویی هيجانی و سبکبين نتایج ماتریس ضریب همبستگی پيرسون نشان داد  -7بر اساس جدول 

بين متغيرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این امر ادامه  کهاییازآنج. (P<19/1)رابطه معناداری وجود دارد  کرونا روسیبه و

از  بستگیدل یهاناگویی هيجانی و سبکویروس کرونا بر اساس  ترس از ابتال به بينیپيشسازد، لذا برای پذیر میتحليل را امکان

 آمده است.  9شود که نتایج آن در جداول رگرسيون چندمتغيره استفاده می
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 751                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بستگیدل هایکرونا بر اساس ناگویی هیجانی و سبک روسیترس از ابتال به وبینی . خالصه مدل و ضرایب رگرسیون پیش9ولجد

) ابتضریب استاندارد  بينمتغيرهای پيش

) 

t ضریب  معناداری

 تحمل

تورم 

 یانسوار

دوربين 

 واتسون

 - - 218/1- 156/1 - (Constantثابت )

516/9 

 119/8 998/1 119/1 925/6 518/1 احساسات ییدر شناسا یدشوار

 992/5 915/1 119/1 611/1 511/1 احساسات فيدر توص یدشوار

 911/9 999/1 118/1 817/9 121/1 ینيتفکر ع

 819/1 716/1 119/1 -911/5 -576/1 ایمن بستگیدل

 115/9 711/1 115/1 852/9 951/1 دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 191/1 719/1 192/1 981/9 167/1 اایمن اجتنابین بستگیدل

198/29=F 2= 216؛R 2=256/1؛  شدهتعدیلR  821/1؛=R 

 5/7الی  5/9بر اساس نتایج دوربين واتسون بين است.  شدهیبررسچندگانه  یهم خطمفروضه استقالل خطاها و عدم  7در جدول 

بين مشاهده نشد. بر این چندگانه در متغيرهای پيش یخط همچنين استقالل خطاها است. هم یدهندهنشاناین که  به دست آمد

 شود.تبيين می بستگیدل هایکرونا بر اساس ناگویی هيجانی و سبک روسیترس از ابتال به ودرصد از واریانس  6/25اساس 

 گیریبحث و نتیجه

. در بررسی پيشينه بينی استقابل پيش بستگیدل هایکرونا بر اساس ناگویی هيجانی و سبک روسیترس از ابتال به ونتایج نشان داد 

کرونا بر  روسیترس از ابتال به وبينی در تبيين پيشهای این پژوهش همسویی داشته باشد یافت نشد. پژوهش، پژوهشی که با یافته

دچار نابسامانی هيجانی و  دارندمشکلتوان گفت افراد دارای ناگویی هيجانی در تنظيم هيجانات خود می اساس ناگویی هيجانی

دیریت م یدرستبهشود نتوانند مسائل و مشکالت را هستند. مدیریت نامناسب هيجانات در افراد دارای ناگویی هيجانی باعث می

شوند و در دوران اپيدمی بيماری کرونا نيز این دچار استرس می شدتبهبينند و کنند و در مواجهه با مشکالت خود را ناتوان می

را  دهد. در حقيقت ناگویی هيجانی افرادس ناشی از ناگویی هيجانی خود را به شکل ترس افراطی از ابتال به بيماری نشان میاستر

شود عنوان نارسایی در درک، پذیرش و توصيف هيجان، باعث میناگویی هيجانی بهکند. پذیر میدر برابر مسائل و مشکالت آسيب

واند تمنفی بر تشدید عالئم اختالالت مختلف روانی بگذارد و می ريتأثتواند افراد دچار اضطراب افراطی گردند. ناگویی هيجانی می

( که این عامل نيز در بروز ترس افراطی 7196، 9گ و سوسالوگوئنسر، روفر، کریستين)های افسردگی همراه شود با شدت باال و نشانه

ای نامتمایزی هتواند نقش داشته باشد. افرادی که ناگویی هيجانی باالیی نسبت به بقيه افراد دارند، احساساز ابتال به بيماری کرونا می

و این امر باعث اختالل در دستگاه عصبی خودکار  دروینمو از بين  ماندهیباقها همراه با یک برانگيختگی فعال دارند و این احساس

می و های جسباعث توليد عالئم بيماری تیدرنهاشود. چنين برانگيختگی که همراه ناگویی هيجانی است، و دستگاه ایمنی می

این  کند،به میها را تجردرماندگی و استرس در برابر هيجان مکرراًناگویی هيجانی، فرد  جهيدرنتشود. اضطراب و افسردگی می

                                                           
1. Guenther, Rufer, Kersting & Suslow 
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 761                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ترس از (. لذا منطقی است که 7192و همکاران،  9شود )دیترها میتجارب موجب درماندگی و عدم تحمل استرس در برابر هيجان

 بينی باشد.قابل پيش کرونا بر اساس ناگویی هيجانی روسیابتال به و

 منیا بستگیدل یاصل یهایژگیوتوان گفت می تگیبسدلهای سبک کرونا بر اساس روسیترس از ابتال به وبينی پيش نييتبدر 

 گذاشتن احساسات با اشتراکدر به  ییو توانا یاجتماع تیحما یجستجو مانه،يبردن از روابط صملذت  اد،یز یشامل خودباور

ن اشخاصی با است، چني مؤثر در زندگی شاد و دوری از استرس هاتمیآ(، که تمامی این 9911)اعتمادی و سعادت،  است گرانید

ی، دهند. بر اساس دیدگاه بالبکنند و نگرانی بابت بيمار شدن در آینده به خود راه نمینگرش مثبتی که دارند در حال زندگی می

براین دانند و بناکنند و همچنين خود را ارزشمند میاند به دیگران اعتماد میوالدینی پاسخگو و حساس داشته درگذشتهافرادی که 

من در ای بستگیدلدهند و همين مدل درون کاری مثبت است که سبب ایجاد کاری مثبتی از خود و دیگران تشکيل میمدل درون

مثبت با  هایشود که این ویژگیبسياری از خصوصيات مثبت روانی در افراد می سازنهيزمایمن خود  بستگیدلشود و این آنان می

اند در آینده دارای سبک اند و پاسخگو بودهدارد. افرادی که مراقب اوليه خوبی داشتهترس از بيماری احتمالی در آینده منافات 

ر د موجب روابط مثبت با دیگران و دوری از مشکالتی نظير ترس از بيماری بستگیدلایمنی خواهند بود و همين امنيت  بستگیدل

کنند بت میها مراقاز آن یخوببه انيشوند اطرافبه بيماری مبتال  االًاحتمایمن بر این باورند که اگر  بستگیدلشود. افراد با می هاآن

نند. سبک کهراسند و حتی به آن فکر هم نمیگذارند و بنابراین از ابتالی به بيماری کرونا نمیپشت سر می سالمتبهو بيماری را 

 ستگیبدلکند. افراد دارای سبک رنجور میو او را رواندهد های روانی قرار میناایمن فرد را در برابر فشارها و آشفتگی بستگیدل

، هاشمیو  زاده هنرمندمهرابی ،دیوداودهی روابط مناسب با دیگران هستند )های الزم برای برقراری و شکلناایمن فاقد مهارت

ال شوم اطرافيان ن به بيماری کرونا مبتکنند که اگر مشوند و هميشه به این فکر می(، لذا بيشتر درگير ترس از ابتال به بيماری می9916

 ترسند.افراطی از بيماری کرونا می طوربه رونیازاتوانم از بيماری نجات پيدا کنم، کنند و نمیمرا طرد می

کاغذی بود که به دليل شيوع کرونا -مداد صورتبهها های اصلی این پژوهش مهيا نبودن شرایط اجرای پرسشنامهیکی از محدودیت

مادران شانس همه  رونیازاهای اجتماعی مجازی پرداخته شد. ها از طریق شبکه( به اجرای مجازی پرسشنامه91-کووید) وسریو

برای شرکت در پژوهش یکسان نبود و تنها کسانی قادر به شرکت در پژوهش بودند که دسترسی به اینترنت و  یفرزند دبستان یدارا

شهر  یفرزند دبستان یمادران داراهای این تحقيق، محدود به نتایج باید دقت داشت که یافتهاستفاده از  درفضای مجازی داشتند. 

اضر از نوع ح . مطالعهباید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر  یفرزند دبستان یمادران دارابه است، بنابراین در تعميم نتایج  بودهتهران 

ر و تعبير کرد. تفسي روابط علت و معلولی عنوانبهتوان را نمی آمدهدستبه است، لذا روابطاز نوع توصيفی بوده مطالعات همبستگی 

بود  در دسترس یتربزرگنمونه  کهیدرصورتگيری در دسترس و حجم نمونه کمتری مقدور بود. انجام این پژوهش با روش نمونه

يشتر پذیری بآمد. برای تعميمضر به دست میاز پژوهش حا آمدهدستبهتری از نتيجه این احتمال وجود داشت که نتایج متفاوت

وابط ی از ربيشتر تا شواهدهایی را در سایر شهرها تکرار کنند شود دانشجویان و پژوهشگران چنين پژوهشنتایج پيشنهاد می

                                                           
1. Dieter 
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 769                                                                                                                     1011و پنجم، سال  دوره ششم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

س سایر ابر اسکرونا  روسیترس از ابتال به وبينی یعنی پيششود که مدل پژوهش حاضر پيشنهاد می. فراهم شود آمدهدستبه

يفی و کترکيبی شامل ) قيتحقهای قرار دهند. استفاده از مطالعات طولی و سایر روش یموردبررسکارکردهای هيجانی و تحولی 

ه بررسی گردد با استفاده از یک مطالعه کيفی بمی تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پيشنهاد( میکمی

د. به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنين پژوهشگران پيشنهاد کرونا پرداخته شو روسیاز ابتال به و ترسبر  مؤثرعوامل 

گيری تصادفی محدودیت پژوهش حاضر را برطرف شود در صورت امکان با انتخاب نمونه با حجم بيشتر و برگزیدن روش نمونهمی

در دو  نتوایمدستاوردها و پيامدهای این پژوهش را آید.  پژوهش حاضر به دست از آمدهدستبهتری از نتيجه کنند تا نتایج دقيق

 هایناگویی هيجانی و سبک توانند با تبيين نحوه اثرگذاریهای پژوهش میسطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته

هش کمک کنند. همچنين، نتایج پژوکرونا  روسیو ترس از ابتال بههای موجود در زمينه به گسترش دانش، مفاهيم و مدل بستگیدل

از  گيری ترسدر زمينه عوامل مؤثر بر شکل شناختیروانگسترش دانش  منظوربههای جدیدتر تواند راهگشای پژوهشحاضر می

مشاوره و خدمات مانند مراکز  ربطیذهای توان در سازمانهای این پژوهش میدر سطح عملی، از یافته کرونا شود. روسیابتال به و

 توانند بر این اساس ازو مشاوران و روانشناسان بالينی می کاهش ترس از ابتال به ویروس کرونا کمک شودجهت ، شناختیروان

 نتایج این پژوهش استفاده کنند. 
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 . 975-919(، 7)91، شناختیروانعلمی و پژوهشی مطالعات 

 بر وضيعت سالمت روان افراد جامعه:  91-گسترش بيماری کووید شناختیروانآثار (. 9911)محمدتقی.  ،محمدی ؛ وشيما ،شهياد

 .981-917(، 7)77، مجله طب نظامیمطالعه مروری. 
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