
فصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشی

 دوره 9، شماره 3، پاییز 1399

نقش نشخوار فکری، تنظیم هیجان و واکنش پذیری به استرس در پیش بینی اضطراب ویروس 
کرونا )کووید-19( در پرستاران

سمانه عزیزی آرام1، سجاد بشرپور2*

1- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. 
2- استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران )نویسنده مسئول(

 basharpoor_sajjad@uma.ac.ir :ایمیل

چکیده
مقدمــه: شــیوع گســترده کرونــا و اجــرای قرنطینــه باعــث افزایــش اضطــراب و اســترس کرونــا در افــراد جامعــه شــده اســت از ســوی 
ــرس و اضطــراب را  ــی از ت ــاً موج های ــی می شــوند، غالب ــواردی کــه شــامل بیماری هــای عفون ــژه م ــه وی دیگــر تراژدی هــای جمعــی، ب
افزایــش می دهنــد کــه بــه نظــر می رســد باعــث ایجــاد اختــال گســترده در رفتــار و تهدیــد ســامت روان افــراد زیــادی در جمعیــت 
می شــود. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن نقــش نشــخوار فکــری، تنظیــم هیجــان واکنــش پذیــری بــه اســترس در پیش بینــی اضطــراب 

کرونــا در بیــن پرســتاران شــهر اردبیــل بــود.
روش کار: روش ایــن پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری را پرســتاران شــهر اردبیــل کــه در بهــار 1399 در شــبکه 
هــای اجتماعــی عضــو بودنــد، تشــکیل دادنــد. تعــداد 200 نفــر )136 زن و 64 مــرد( از آن هــا بــه عنــوان نمونــه آمــاری بــه صــورت 
اینترنتــی در پژوهــش حاضــر شــرکت کردنــد. جهــت جمــع آوری داده هــا از مقیــاس اضطــراب بیمــاری کرونا علیپــور و همــکاران )1398(، 
مقیــاس پاســخ نشــخوار فکــری نولن-هوکســما )1999(، پرسشــنامه تنظیــم هیجــان گــراس )1999( و مقیــاس واکنــش پذیری نســبت به 
اســترس شــولتز و همــکاران )2011(، اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــه روش 

گام  بــه گام و بــه کمــک نــرم افــزار SPSS نســخه 25 تجزیــه  و تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه اضطــراب کرونــا بــا ارزیابــی مجــدد )r=-0/27( رابطــه منفــی و بــا ســرکوبی )r=0/36(، نشــخوار 
فکــری )r=0/65( واکنــش پذیــری بــه اســترس )r=0/41( رابطــه ی مثبــت دارد )p<0/01(. نتایــج تحلیــل رگرســیون نیــز نشــان داد کــه 
نشــخوار فکــری، ارزیابــی مجــدد، ســرکوبی واکنــش پذیــری بــه اســترس 51 درصــد از واریانــس اضطــراب کرونــا را پیــش بینــی مــی 

. کنند
نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه متغیرهــای نشــخوار فکــری، تنظیــم هیجــان واکنــش پذیــری بــه اســترس نقــش 
مؤثــری در پیــش بینــی اضطــراب کرونــا دارنــد. ازایــن رو مداخــات متمرکــز بــر ایــن مؤلفه هــا مــی توانــد عامــل حفاظتــی مهمــی در 

پیشــگیری از ابتــای پرســتاران بــه اضطــراب ناشــی از کرونــا باشــد.
کلیدواژه ها: نشخوار فکری، تنظیم هیجان، واکنش پذیری به استرس، اضطراب کرونا، پرستاران.

مقدمه
در تاریــخ 31 دســامبر ســال 2019، کشــور چیــن )شــهر ووهــان(، 
ــه  ــروس کــه ب ــام کروناوی ــه ن ــد ب ــه ویروســی جدی یــک ذات الری
ــازمان  ــه س ــود را ب ــناخته می ش ــی ش ــاد تنفس ــندرم ح ــوان س عن
بهداشــت جهانــی گــزارش داد )1(. از 23 مــارس 2020، ایــن 
ــترش  ــان گس ــر جه ــرعت در سراس ــه س ــد ب ــروس جدی کروناوی
ــرد و  ــوده ک ــور آل ــر را در 187 کش ــش از 294110 نف ــت و بی یاف

منجــر بــه فــوت 12944 نفــر شــد کــه ایــن آمــار بــه ســرعت رو 
بــه افزایــش اســت )2(. در حالــی کــه جهــان در شــرایط بحرانــی 
ناشــي از بیمــاری کروناویــروس بــه ســر می بــرد، وضعیــت 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــه اس ــرا گرفت ــان را ف ــراب کل جه ــرس و اضط ت
می رســد کــه دنیــا را بــه بــن بســت رســانده اســت )3(. از ســوی 
ــامل  ــه ش ــواردی ک ــژه م ــه وی ــی، ب ــای جمع ــر تراژدی ه دیگ
بیماری هــای عفونــی می شــوند، غالبــاً موج هایــی از تــرس و 
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ــث  ــد باع ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــش می دهن ــراب را افزای اضط
ــناختی  ــتی روان ش ــار و بهزیس ــترده در رفت ــال گس ــاد اخت ایج
افــراد زیــادی در جمعیــت می شــود )4(. اضطــراب یــک احســاس 
منفــی رایــج اســت کــه توســط افــراد و کادر پزشــکی در هنــگام 
بــروز همه گیــری بیماری هــای عفونــی تجربــه می شــود )5(. 
ــه  ــا ب ــتعد ابت ــراد مس ــر روی اف ــر و گســترده ب بررســی های اخی
ــکی(،  ــان پزش ــال، کارکن ــوان مث ــه عن ــروس )ب ــت کروناوی عفون
میــزان شــیوع اســترس آســیب زا را 73/4 درصــد، افســردگی 50/7، 
اضطــراب عمومــی 44/7 و بی خوابــی 36/1 درصــد گــزارش 
دادنــد )6(. در مرحلــه اولیــه شــیوع کروناویــروس در چیــن، 
ــدید  ــناختی را ش ــر روان ش ــخ دهندگان تأثی ــی از پاس ــش از نیم بی
ــدید  ــا ش ــط ت ــراب متوس ــوم اضط ــک س ــدود ی ــط و ح ــا متوس ت
ــن  ــات واضحــی بی ــی ارتباط ــای قبل ــد )7(. یافته ه ــزارش کردن گ
ــم اســترس،  ــا اضطــراب و افزایــش عائ ــر ب بیماری هــای همه گی
نگرانی هــای آلودگــی، اضطــراب ســامتی، اســترس پــس از 
ــکاران  ــت )8(. الی و هم ــان داده اس ــی را نش ــانحه و خودکش س
ــزارش  ــت گ ــت بهداش ــان مراقب ــر روی کارکن ــی ب )9( در پژوهش
دادنــد کــه اکثــر شــرکت کنندگان در پژوهــش عائــم افســردگی، 
اضطــراب، بی خوابــی و پریشــانی را نشــان دادنــد و تعــداد زیــادی 
ــراب  ــرس و اضط ــی، ت ــاری عفون ــیوع بیم ــگام ش ــراد در هن از اف
قابل توجهــی از نظــر بالینــی تجربــه می کننــد )10(. ایــن یافته هــا 
بخشــی از رونــد نگران کننــده اضطــراب کرونــا اســت کــه در بیــن 
مــردم آمریــکا، چیــن )11(و اخیــراً هنــد یافــت می شــود تــا جایــی 
کــه بعضــی از مــردم خودکشــی می کردنــد زیــرا می ترســیدند بــه 
ایــن بیمــاری مبتــا شــده باشــند )12(. اگرچــه توجــه زیــادی بــه 
ــا  ــت کرون ــه عفون ــراد مبتــا ب ــه شناســایی اف ــوط ب اقدامــات مرب
ویــروس شــده اســت، امــا شناســایی نیازهــای ســامت روان افــراد 
تحــت تأثیــر ایــن بیمــاری همه گیــر نادیــده گرفتــه شــده اســت 

.)11(
ــم  ــاری و عائ ــاره بیم ــه نظــر مــی رســد نشــخوار فکــري درب ب
و پیامدهــای آن می توانــد منجــر بــه ایجــاد و دوام اضطــراب 
کرونــا شــود. نشــخوار فکــري بــه عنــوان افــکاري مقــاوم و عــود 
ــول  ــوع معمـ ــک موض ــراف ی ــه اط ــود ک ــف می ش ــده تعری کنن
ــی  ــرارادی، وارد آگاه ــق غی ــه طری ــکار ب ــن اف ــد. ای دور می زن
ــی  ــداف فعل ــر و اه ــورد نظ ــات م ــه را از موضوع ــوند و توج می ش
منحــرف می ســازند )13(. نشــخوار فکــري راهــی بــرای پاســخ بــه 
ــا شــروع، شــدت و حفــظ  پریشــانی اســت کــه علی الخصــوص ب

افســردگی همــراه اســت )14(. نظریه پــردازان معتقــد هســتند کــه 
افــراد بــه نشــخوار می پردازنــد زیــرا کــه بــر ایــن باورنــد نشــخوار 
ــل  ــر ح ــه تفک ــد و ب ــش می ده ــت افزای ــا را از موقعی درک آن ه
ــکاران )16( نشــان  ــچ و هم ــد )15(. برزووی مســئله کمــک می کن
دادنــد در افــرادی کــه اختــاالت اضطرابــی دارنــد، ســطح بــاالی 
ــفی و  ــا یوس ــود. آق ــاهده می ش ــا مش ــری در آن ه ــخوار فک از نش
همــکاران )17( در مطالعــه خــود ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
ــن  ــی و بی ــی رابطــه منف ــن نشــخوار فکــری و بهزیســتی روان بی
ــود دارد.  ــادار وج ــت معن نشــخوار فکــری و اضطــراب رابطــه مثب
کنســتانتین و همــکاران )18( نیــز در مطالعــه خــود گــزارش دادنــد 
ــخوار  ــردگی، نش ــی و افس ــاالت اضطراب ــراد دارای اخت ــه اف ک
ــکا- ــد. اوگیچس ــه می کنن ــتری را تجرب ــی بیش ــری و نگران فک
بولیــک و میچالســکا )19( نیــز در پژوهــش خــود گــزارش دادند که 
نشــخوار فکــری نقــش مهمــی در دشــواری در پــردازش هیجانــی 

ــد. ــا می کن ــیب زا ایف ــع آس وقای
ــگام  ــه هن ــان ب ــم هیج ــی در تنظی ــد ناتوان ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــل مهمــی  ــد عام ــز می توان ــده و اضطــراب زا نی شــرایط تهدیدکنن
ــه  ــم هیجــان را ب ــان تنظی ــد. روان شناس ــا باش ــراب کرون در اضط
عنــوان فراینــد شــروع، حفــظ و اصــاح تجربــه و بیــان هیجانــات 
ــژه در  ــه وی ــان ب ــم هیج ــد )20(. تنظی ــف می کنن ــخص تعری ش
ارزیابــی مجــدد شــناختی نقــش مهمــی در اختــاالت اضطرابــی 
ایفــا می کنــد )21(. شــواهد پژوهشــی نشــان می دهــد کــه تنظیــم 
هیجــان نــه تنهــا بــا افزایــش ســامتی و مزایــای روان شــناختی و 
اجتماعــی همــراه اســت، بلکــه می توانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا 
بســیاری از چالش هــای مربــوط بــه کار و شــغل را مدیریــت کننــد 
ــه  ــات در مواجه ــم هیجان ــدرت تنظی ــناخت و درک از ق )22(. ش
ــم  ــت )23(. تنظی ــم اس ــیار مه ــروس بس ــا وی ــاری کرون ــا بیم ب
ــای  ــری را در موقعیت ه ــی بهت ــرل هیجان ــد کنت ــان می توان هیج
ــد )24(. موســوی و همــکاران )25( در مطالعــه  دشــوار فراهــم کن
ــا راهبردهــای  ــراد ب ــد کــه اف ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای خــود ب
تنظیــم هیجــان بیشــتر، اضطــراب و اســترس کمتــری را تجربــه 
ــه  ــود ب ــه خ ــکا )26( در مطالع ــارادزکا و فاجکوس ــد. دوم می¬کنن
ایــن نتیجــه رســیدند کــه راهبردهــای منفــی تنظیــم هیجــان بــا 
اضطــراب و افســردگی رابطــه مثبــت دارنــد. اعــزازی و همــکاران 
ــه  ــد ک ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ــود ب ــه خ ــز در مطالع )27( نی
ــا رابطــه  ــا اضطــراب کرون ــم هیجــان ب ــت تنظی راهبردهــای مثب
منفــی و راهبردهــای منفــی تنظیــم هیجــان بــا اضطــراب کرونــا 
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ــد. رابطــه مثبــت و معنــی دار دارن
و در نهایــت یکــی دیگــر از ســازه هایــی کــه بــه نظــر مــی رســد 
مــی توانــد بــا اضطــراب کرونــا ارتبــاط داشــته باشــد واکنش پذیری 
بــه اســترس اســت. واکنش پذیــری بـــه اســترس بــه عنــوان یــک 
پاســخ های  تفاوت هــای فــردي در  سرشــت کــه زمینه ســاز 
فیزیولوژیکــی و روانــی بــه اســترس اســت، تعریــف می شــود )28(؛ 
ــه  ــی ب ــتی- روان ــری زیس ــوم واکنش پذی ــر مفه ــارت دیگ ــه عب ب
اســترس، تفاوت هــای فــردي مرتبــط بیــن اســترس و بیمــاري را 
توضیــح می دهــد )29(. بــا توجــه بــه اینکــه کرونــا یــک ویــروس 
جدیــد اســت واکســن نــدارد و در حــال حاضــر فقط از نظــر عامتی 
ــده  ــل ش ــترس زا تبدی ــل اس ــک عام ــه ی ــت، ب ــان اس ــل درم قاب
اســت )30(. مشــابه ویــروس هــای دیگــر، عفونــت کروناویــروس 
ــوده  ــان آل ــلول های میزب ــلولی را در س ــترس س ــای اس واکنش ه
ــا شــبکه  ــد. ارتبــاط نزدیــک تکثیــر کروناویــروس ب ایجــاد می کن
آندوپاســمی منجــر بــه پاســخ بــه اســترس می شــود کــه چالشــی 
را بــه ویروس هــا تحمیــل می کنــد )31(. شــواهد نظــری و تجربــی 
نشــان مــی دهــد کــه مطابــق مــدل فراینــدی اســترس، واکنــش 
ــا برخــی رگــه هــای  ــه اســترس ادراک شــده ب پذیــری نســبت ب
شــخصیتی ماننــد روان رنجــوری رابطــه دارد. ایــن مفهــوم بــر بــر 
تمایــل افــراد بــه اضطــراب، خصومــت، افســردگی، تکانشــگری و 
خجالتــی بــودن داللــت دارد. مونــک و همــکاران )32( در مطالعــه 
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جوانــان مبتــا بــه اختــاالت 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــترس بیش ــه اس ــری ب ــش پذی ــی واکن اضطراب

جوانــان ســالم از خــود نشــان مــی دهنــد.
ــره  ــی روزم ــابقه در زندگ ــریع و بی س ــرات س ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــن  ــیوع ای ــار ش ــرای مه ــه ب ــدیدی ک ــات ش ــم اقدام ــی رغ و عل
بیمــاری در مناطــق مختلــف جهــان در حــال انجــام اســت، 
ــر  ــزوا و مرگ ومی ــغل، ان ــت دادن ش ــابقه ای از دس ــزان بی س می
ــان در  ــروس همچن ــا وی ــاری کرون ــی از بیم ــای ناش و عفونت ه
ــش  ــی افزای ــواهد پژوهش ــه ش ــت )33(. اگرچ ــش اس ــال افزای ح
تــرس و اضطــراب بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ویــروس و اطرافیــان 
ــاره  ــی درب ــای اندک ــش ه ــون پژوه ــا تاکن ــد، ام ــد می کنن را تأیی
عوامــل پیش بیــن اضطــراب کرونــا انجــام گرفتــه اســت. بــر ایــن 
اســاس پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش نشــخوار فکــری، 
تنظیــم هیجــان واکنش پذیــری بــه اســترس در پیش بینــی 
اضطــراب کرونــا انجــام گرفــت. امیــد اســت کــه ایــن پژوهــش به 
عنــوان یــک کار علمــی بتوانــد بخشــی از نارســایی هــای موجــود 

را روشــن ســازد و بــه عنــوان الگویــی مناســب جهــت بهــره گیری 
ــی  ــه ای مقدمات ــه پای ــه منزل ــدی ب ــات بع ــج آن در تحقیق از نتای

منظــور عمــل واقــع گــردد.
روش کار

روش ایــن پژوهــش، توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه پژوهش 
ــای  ــبکه ه ــار 1399 در ش ــه در به ــل ک ــهر اردبی ــتاران ش را پرس
ــم  ــل حج ــون حداق ــد. چ ــکیل دادن ــد، تش ــو بودن ــی عض اجتماع
ــر  ــر متغی ــه ازای ه ــر ب ــتگی 30 نف ــات همبس ــه در تحقیق نمون
مــی باشــد، در ایــن پژوهــش بــه دلیــل وجــود ســه متغیــر پیــش 
ــی  ــار بیرون ــش اعتب ــرای افزای ــرد، ب ــی ک ــت م ــن 90 نفرکفای بی
ــری  ــه گی ــه روش نمون ــا ب ــر از آن ه ــداد 200 نف ــش تع پژوه
داوطلبانــه انتخــاب شــدند. جهــت جمــع آوری داده هــا از مقیــاس 
ــاس  ــکاران )1398(، مقی ــور و هم ــا علیپ ــاری کرون ــراب بیم اضط
ــم  ــنامه تنظی ــما )1999(، پرسش ــن- هوکس ــخوار نول ــخ نش پاس
ــه  ــری نســبت ب ــاس واکنــش پذی هیجــان گــراس )1999( و مقی
ــنامه  ــد. پرسش ــتفاده ش ــولتز )2011( اس ــده ش ــترس ادراک ش اس
ــای  ــبکه ه ــک آن در ش ــی و لین ــن طراح ــورت آنای ــه ص ــا ب ه
اجتماعــی )گــروه هــا و کانــال هــای تلگــرام، گــروه هــای واتســاپ 
و صفحــات اینســتاگرام( در اختیــار آزمودنی هــا قــرار داده شــد تــا 
افــرادی کــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش داشــتند بــه ســواالت 
ــه منظــور رعایــت اصــول اخاقــی، کــد اخــاق  ــد. ب پاســخ دهن
علــوم  دانشــگاه  از   )IR.ARUMS.REC.1399.207)
پزشــکی اردبیــل اخــذ شــد و بــه آزمودنــی هــا اطمینــان داده شــد 
ــد.  ــه باقــی مــی مان کــه مشــخصات و اطاعــات آن هــا محرمان
کســب رضایــت آگاهانــه و در اختیــار قــرار دادن نتایــج بــه افــراد 
در صــورت تمایــل، از دیگــر اصــول اخاقــی رعایــت شــده در ایــن 
ــا  ــه پژوهــش محــدوده ســنی 20 ت ــار ورود ب ــود. معی پژوهــش ب
ــودن  ــتاری، دارا ب ــد پرس ــناس ارش ــناس و کارش ــال، کارش 60 س
ــش و  ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــاه کار و تمای ــل 6 م ــابقه حداق س
معیــار خــروج، عــدم تمایــل بــه تکمیــل پرسشــنامه هــا بــود. ابــزار 

ــود: ــر ب ــنامه های زی ــامل پرسش ــا ش ــردآوری داده ه گ
مقیاس پاسخ های نشخوار

مقیــاس پاســخ هــای نشــخواری، یــک مقیــاس 22 ســوالی اســت 
کــه در ســال 1991 توســط نولــن- هوکســما )34( ســاخته شــده 
و از یــک طیــف لیکــرت چهــار نقطــه ای )1 تــا 4( تشــکیل شــده  
اســت. در ایــن پرسشــنامه حداکثــر امتیــاز 88 و حداقــل امتیــاز 22 
مــی باشــد. نمــرات کمتــر از 33 نشــان دهنــده ی نشــخوار فکــری 
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پاییــن و نمــرات بیشــتر نشــان دهنــدۀ نشــخوار فکــری باال اســت. 
ــژاد و همــکاران  ضریــب پایایــی ایــن مقیــاس در مطالعــه باقری ن
ــاد آن 0/92  ــرای ابع ــاخ 0/90 و ب ــای کرونب ــق آلف )35(، از طری
ــنامه از  ــی پرسش ــران روای ــن در ای ــد. همچنی ــزارش ش و 0/89 گ
طریــق همبســته کردن بــا پرسشــنامه باورهــای فراشــناختی 0/65 
در ســطح 0/001 گــزارش شــد )26(. در پژوهــش حاضــر پایایــی 

بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/84 بــرآورد گردیــد.
مقیاس تنظیم هیجان

ــط  ــه توس ــت ک ــوالی اس ــاس 10 س ــک مقی ــاس ی ــن مقی  ای
ــور  ــه منظ ــت و ب ــده اس ــاخته ش ــال 1999 س ــراس )37( در س گ
انــدازه گیــری راهبردهــای تنظیــم هیجــان بــه کار مــی رود. ایــن 
ــا 6  ــی مجــدد ب ــر دو خــرده مقیــاس ارزیاب پرسشــنامه مشــتمل ب
گویــه و بــازداری بیانگــر بــا 4 گویــه مــی باشــد. شــرکت-کنندگان 
در یــک مقیــاس لیکــرت 7 درجــه ای بــه پرسشــنامه پاســخ مــی 
دهنــد. گــراس و جــان )37(، در پژوهــش خــود همبســتگی درونــی 
ــر 0/73  ــازداری بیانگ ــرای ب ــدد 0/79 و ب ــی مج ــرای ارزیاب را ب
بــه دســت آوردنــد. اعتبــار بازآزمایــی بعــد از ســه مــاه بــرای کل 
مقیــاس 0/69 گــزارش شــده اســت. همچنیــن ضریــب همســانی 
درونــی ایــن مقیــاس در دانشــگاه میــان بــرای ارزیابــی مجــدد از 
0/48 تــا 0/68 و بــرای بــازداری بیانگــر 0/42 تــا 0/63 بــه دســت 
ــانی  ــاس روش همس ــر اس ــاس ب ــار مقی ــت )38(. اعتب ــده اس آم
ــا 0/81( و روایــی ایــن  ــاخ 0/6 ت ــه آلفــای کرونب ــا دامن ــی )ب درون
پرسشــنامه از طریــق تحلیــل مولفــه هــای اصلــی بــا اســتفاده از 
 )r=0/13( چرخــش واریماکــس، همبســتگی بین دو خــرده مقیــاس
و روایــی ماکــی مطلــوب گــزارش شــده اســت )39(. در پژوهــش 

ــرآورد گردیــد. حاضــر پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/73 ب
مقیاس واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده

ــاده ای اســت کــه  ــزار خودگزارشــی 23 م ــک اب ــاس ی ــن مقی  ای
ــده  ــاخته ش ــال 2011 س ــکاران )29(، در س ــولتز و هم ــط ش توس
اســت و بــه منظــور آزمــون تفــاوت هــای فــردی افــراد، در پاســخ 
ــه کار مــی رود. شــرکت کننــدگان  ــه تجــارب تنــش زا ب دهــی ب
ــف=0،  ــه ال ــف 3 درجــه ای )گزین ــک طی ــر ســوال روی ی ــه ه ب
گزینــه ب=1، گزینــه ج=2( پاســخ مــی دهنــد. در ایــن پرسشــنامه 
ــه  ــای 2، 10، 20، 5، 17، 19، 8، 13، 15، 18، 11، 22 ب ــه ه گوی
طــور معکــوس نمــره گــذاری مــی شــوند. نمــره کلــی پرسشــنامه 
هــر فــرد، جمــع نمــرات 23 ســوال اســت و کســب نمــره بیشــتر در 

ایــن پرســش نامه، واکنــش پذیــری بیشــتر بــه اســترس را نشــان 
مــی دهــد. ضرایــب همســانی درونــی نمــره کلــی ایــن مقیــاس در 
مطالعــه ی شــولتز و همــکاران )29(، بــرای نمونه-هــای انگلیســی، 
ــه دســت  ــب 0/91، 0/89 و 0/87 ب ــه ترتی ــی ب ــی و آمریکای آلمان
ــب  ــکاران )40(، ضری ــکری و هم ــه ش ــن در مطالع ــد. همچنی آم
ــی نمــره کلــی ایــن مقیــاس 0/90 گــزارش شــد.  همســانی درون
در پژوهــش حاضــر پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/92 بــرآورد 

گردیــد.
مقیاس اضطراب بیماری کرونا

 ایــن مقیــاس یــک ابزار خودگزارشــی 18 ســوالی اســت که توســط 
ــنجش  ــور س ــه منظ ــال 1398 ب ــکاران )41(، در س ــور و هم علیپ
ــاخته  ــران س ــور ای ــا در کش ــروس کرون ــی از وی ــراب ناش اضط
ــز=0،  ــه ای )هرگ ــرت 4 درج ــف لیک ــک طی ــت و در ی ــده اس ش
همیشــه=3( نمــره گــذاری مــی شــود. در ایــن پرســش نامه پاییــن 
تریــن امتیــاز 0 و باالتریــن امتیــاز 54 اســت. نمــرات بــاال در ایــن 
ــراد  ــراب در اف ــری از اضط ــطح باالت ــده س ــان دهن ــاس نش مقی
ــنامه  ــن پرسش ــی ای ــاخ، پایای ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس ــت. ب اس
بــرای کل پرسشــنامه 0/91 بــه دســت آمــد. همچنیــن بــا اســتفاده 
ــد  ــورد تایی ــی آن م ــدی، روای ــافی و تایی ــی اکتش ــل عامل از تحلی
قــرار گرفــت. در پژوهــش حاضــر پایایــی بــه روش آلفــای کرونباخ 

ــد. ــرآورد گردی 0/94 ب
از  اســتفاده  بــا  ایــن پژوهــش  داده هــای جمع آوری شــده در 
ــار و از  ــراف معی ــن و انح ــون میانگی ــی چ ــار توصیف ــای آم ابزاره
ــه )گام   ــیون چندگان ــون و رگرس ــتگی پیرس ــای  همبس ــون ه آزم

بــه گام( بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS25 تحلیــل شــد.

یافته ها
در ایــن پژوهــش تعــداد 200 پرســتار بــا میانگیــن ســنی 29/49 و 
ــد. )جــدول 1( نشــان دهنــده  انحــراف معیــار 6/03 شــرکت کردن
ویژگی هــای جمعیــت شــناختی افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش 
ــس  ــی و ماتری ــای توصیف ــاخص ه ــدول 2( ش ــد. در )ج می باش
ــر اســاس آزمــون همبســتگی  همبســتگی متغیرهــای پژوهــش ب
ــای پژوهــش  ــن متغیره ــه بی ــور بررســی رابط ــه منظ ــون ب پیرس

ارائــه شــده اســت.
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جدول 1: توزیع نمونه آماری پژوهش بر حسب اطاعات جمعیت شناختی

فراوانی به درصدفراوانی به تعدادمتغیر

جنسیت
6432مرد

13668زن

وضعیت تأهل

8542/5متأهل

10753/5مجرد

84سایر

میزان حقوق دریافتی
3919/5بین یک تا سه میلیون تومان

9849بین سه تا پنج میلیون تومان

6331/5باالتر از پنج میلیون تومان

جدول 2: ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
واکنش پذیری به استرسسرکوبیارزیابی مجددنشخوار فکریاضطراب کروناSD ± Mمتغیر

28/98اضطراب کرونا
13±/841

41/43نشخوار فکری
12±/330/65**1

19/50ارزیابی مجدد
6±/96-0/27**-0/22**1

10/97سرکوبی
5±/190/36**0/42**0/011

28/99واکنش پذیری به استرس
11±/780/41**0/27**-0/21**0/031

 ** P<0/01

ــا  ــا ب ــراب کرون ــه اضط ــد ک ــی ده ــان م ــدول 2( نش ــج )ج نتای
راهبــرد تنظیــم هیجــان ارزیابــی مجــدد )r=-0/27( رابطــه منفــی 
ــرکوبی )r=0/36(، نشــخوار  ــان س ــم هیج ــرد تنظی ــا راهب ــی ب ول
فکــری )r=0/65( واکنــش پذیــری بــه اســترس )r=0/41( رابطــه 
ی مثبــت دارد. بــه منظــور بررســی رابطــه متغیرهــای پیــش بیــن 
)نشــخوار فکــری، تنظیــم هیجــان و واکنــش پذیــری به اســترس( 
بــا متغیــر مــاک )اضطــراب کرونــا( از تحلیــل رگرســیون چندگانه 
ــا  ــل داده ه ــل از تحلی ــد. قب ــتفاده ش ــه گام اس ــه روش گام ب ب
بــرای اطمینــان از اینکــه داده هــای ایــن پژوهــش، مفروضــه های 
ــه بررســی  ــد، ب ــی کنن ــراورد م ــیون را ب ــل رگرس ــی تحلی زیربنای
ــای  ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــون نرم ــد. آزم ــه ش ــا پرداخت آن ه

پژوهــش )کلموگــروف- اســمیرنوف(، بــرای متغیرهــا، معنــادار نبود 
)P<0/05(. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت توزیــع داده هــای 
پژوهــش نرمــال بــوده اســت. یکــی دیگــر از ایــن پیــش فــرض 
ــن- ــون دوربی ــا اســتفاده از آزم ــا ب ــا، بررســی اســتقال خطاه ه
واتســون مــی باشــد، کــه نتایــج آن )1/91( بــرای مــدل اســتفاده 
ــدار  ــن مق ــود. همچنی ــا ب ــتگی خطاه ــدم همبس ــای ع ــده گوی ش
ــه 1/09  ــن در دامن ــش بی ــاي پی ــس متغیره ــورم واریان ــل ت عام
ــی  ــم خط ــرض ه ــاس آن ف ــر اس ــه ب ــت، ک ــرار داش ــا 1/38 ق ت
ــدول 3(   ــیون در )ج ــل رگرس ــج تحلی ــد. نتای ــز رد ش ــه نی چندگان

ارائــه شــده اســت.
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جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب کرونا بر اساس نشخوار فکری، تنظیم هیجان واکنش پذیری به استرس با اضطراب کرونا
معناداریBβtخطای استاندارد برآوردRR2متغیرهای پیش بینمدل

0/650/4310/490/730/6512/1770/001نشخوار فکریگام اول

گام دوم
نشخوار فکری

0/700/499/94
0/660/5811/010/001

0/300/264/840/001واکنش پذیری به استرس

گام سوم
نشخوار فکری

0/710/509/83
0/590/539/070/001

0/320/275/080/001واکنش پذیری به استرس
0/340/132/280/02سرکوبی

گام چهارم

نشخوار فکری

0/720/519/74

0/560/508/530/001
0/290/254/730/001واکنش پذیری به استرس

0/370/142/520/01سرکوبی
2/190/03-0/11-0/23-ارزیابی مجدد

بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول 3( در گام اول متغیــر نشــخوار فکــری 
ــس  ــد از واریان ــت 43 درص ــد و توانس ــیون ش ــه رگرس وارد معادل
اضطــراب کرونــا را تبییــن کنــد )R2=0/43(. درگام دوم بــا 
ــش  ــوان پی ــترس، ت ــه اس ــری ب ــش پذی ــر واکن ــدن متغی واردش
بینــی 5 درصــد افزایــش یافــت و ایــن دو متغیــر بــا هــم توانســتند 
ــد           ــی کنن ــش بین ــا را پی ــراب کرون ــس اضط ــد از واریان 49 درص
)R2 =0/49(. در گام ســوم ســرکوبی وارد معادلــه شــد و ایــن 
ســه متغیــر باهــم توانســتند 50 درصــد از واریانــس اضــراب کرونــا 
ــش  ــوان پی ــر ت ــن متغی ــا ورود ای ــد )R2 =0/50( ب ــن کنن را تببی
بینــی 1 درصــد افزایــش یافــت. در گام چهــارم ارزیابــی مجــدد وارد 
معادلــه شــد و تــوان پیــش بینــی 1 درصــد افزایــش یافــت و ایــن 
چهــار متغیــر توانســتند 51 درصــد از واریانــس اضطــراب کرونــا را 
پیــش بینــی کننــد )R2 =0/51(. همچنیــن در ایــن مــدل نشــخوار 
فکــری بیشــترین نقــش را در پیــش بینــی اضــراب کرونــا داشــت 
)β =0/50 ( و پــس از آن بــه ترتیــب واکنــش پذیــری بــه اســترس 
 )β=-0/11( و ارزیابــی مجــدد  )β=0/14( ســرکوبی ،)β=0/25(

ــا داشــتند. بیشــترین نقــش را در پیــش بینــی اضطــراب کرون

بحث 
ــی  ــک معضــل جهان ــا ی ــه تنه ــروس ن ــان کروناوی ــی در زم زندگ
ــر  ــی شــدیدی اســت کــه ب می باشــد، بلکــه عامــل اســترس روان
ــا  ــذارد )42(. پژوهــش حاضــر ب ــر می گ ــا تأثی ــط م ــت و رواب هوی
هــدف نقــش نشــخوار فکــری، تنظیــم هیجــان و واکنش پذیــری 

ــت. ــا انجــام گرف ــی اضطــراب کرون ــه اســترس در پیش بین ب
ــا  ــا ب ــراب کرون ــه اضط ــان داد ک ــتگی نش ــب همبس ــج ضری نتای
ــیون  ــل رگرس ــج تحلی ــت دارد. نتای ــاط مثب ــری ارتب ــخوار فک نش

ــد  ــای 50 درص ــدار بت ــا مق ــری ب ــخوار فک ــه نش ــان داد ک نش
ــی  ــا را پیش بین ــراب کرون ــاداری اضط ــورت معن ــه  ص ــد ب می توان
ــکاران  ــچ و هم ــات برزووی ــج مطالع ــا نتای ــا ب ــن یافته ه ــد. ای کن
)16( کــه در مطالعــه خــود نشــان دادنــد در افــرادی کــه 
ــری  ــخوار فک ــاالی از نش ــطح ب ــد، س ــی دارن ــاالت اضطراب اخت
ــه  ــکاران )18( ک ــتانتین و هم ــود، کنس ــاهده می ش ــا مش در آن ه
ــاالت  ــراد دارای اخت ــه اف ــد ک ــزارش دادن ــود گ ــه خ در مطالع
ــتری  ــی بیش ــری و نگران ــخوار فک ــردگی، نش ــی و افس اضطراب
 )19( همــکاران  و  اوگیچســکا-بولیک  و  می کننــد  تجربــه  را 
ــد کــه نشــخوار فکــری نقــش  ــه خــود نشــان دادن کــه در مطالع
ــا  ــیب زا ایف ــع آس ــی وقای ــردازش هیجان ــواری در پ ــی در دش مهم
می کنــد، همســو می باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان 
ــه  ــت ک ــه اس ــکار آگاهان ــه ای از اف ــری طبق ــخوار فک ــت نش گف
ــه  صــورت تکــرار  ــی ب ــک موضــوع مشــخص و معمول اطــراف ی
ــخوار  ــد. نش ــاله می باش ــل مس ــی ح ــع اصل ــد و از موان می چرخ
ــخص  ــط ش ــراب توس ــاب از اضط ــرای اجتن ــواًل ب ــری معم فک
ــرد  ــراب در ف ــی و اضط ــث نگران ــود و باع ــه می ش ــه کار گرفت ب
می شــود. در واقــع افــراد بــرای رهایــی از اضطــراب و یــا اســترس 
بــه نشــخوار فکــری می پردازنــد. بــر ایــن اســاس نشــخوار منجــر 
ــدن  ــر ش ــر درگی ــش خط ــی و افزای ــات منف ــدید احساس ــه تش ب
ــود را در  ــرد خ ــوند و ف ــازگار می ش ــه ای ناس ــای مقابل در رفتاره
معــرض رویارویی هــای متعــدد و اســترس زا قــرار می دهــد و 
ــود،  ــن می ش ــراب مزم ــوع اضط ــک ن ــاد ی ــث ایج ــه باع در نتیج
ــودن  ــاال ب ــه ب ــد ک ــن باش ــان دهنده ای ــد نش ــر می توان ــن ام ای
ــداوم  ــری و ت ــخوار فک ــه نش ــر ب ــراد منج ــا در اف ــراب کرون اضط
ــر  ــراد تأثی ــن اف ــر بهزیســتی ای اضطــراب می شــود و در نتیجــه ب
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منفــی می گــذارد. در واقــع افــرادی کــه نشــخوار فکــری دارنــد از 
ــد و نشــخوار  ــج می برن ــی رن طیــف گســترده ای از مشــکات روان
داشــتن عفونــت کرونــا ویــروس یــک عامــل خطــر اصلــی بــرای 
ایــن مشــکل روان شــناختی می باشــد. نشــخوار فکــری به صــورت 
یــک تســهیل گــر عمــل می کنــد کــه اغلــب منجــر بــه افزایــش 

ــود. ــروس می ش ــا وی ــت کرون ــه عفون ــیت ب حساس
ــا  ــا ب ــراب کرون ــه اضط ــان داد ک ــتگی نش ــب همبس ــج ضری نتای
ــا  ــی ب ــی ول ــی مجــدد رابطــه منف ــم هیجــان ارزیاب ــرد تنظی راهب
ــل رگرســیون  ــج تحلی ــت دارد. نتای ــاط مثب ــرد ســرکوبی ارتب راهب
ــد و  ــای 11 درص ــدار بت ــا مق ــدد ب ــی مج ــه ارزیاب ــان داد ک نش
ســرکوبی بــا مقــدار بتــای 14 درصــد می توانــد به صــورت 
ــا  ــن یافته ه ــد. ای ــی کنن ــا را پیش بین ــراب کرون ــاداری اضط معن
ــه  ــه در مطالع ــکاران )27( ک ــزازی و هم ــای اع ــج یافته ه ــا نتای ب
خــود نشــان دادنــد راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان 
بــا اضطــراب کرونــا در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت رابطــه منفــی و 
راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان بــا اضطــراب کرونــا 
آنــان رابطــه مثبــت و معنــی دار دارنــد، دومــارادزکا و فاجکوســکا 
ــن  ــه ای ــود ب ــات خ ــه در مطالع ــکاران )43( ک ــاه و هم )26( و ه
ــر  ــان ب ــم هیج ــت تنظی ــای مثب ــه راهبرده ــیدند ک ــه رس نتیج
ــم  ــی تنظی ــای منف ــی و راهبرده ــر منف ــراب و افســردگی اث اضط
ــر اضطــراب و افســردگی اثــر مثبــت دارد و موســوی و  هیجــان ب
همــکاران کــه بــه ایــن نتیجه رســیدند افــراد بــا راهبردهــای تنظیم 
هیجــان بیشــتر، اضطــراب و اســترس کمتــری را تجربــه می¬کنند 
همســو مــی باشــد. در تبییــن ایــن فــرض می تــوان اظهــار داشــت 
کــه تنظیــم هیجــان را بایــد بــه عنــوان فراینــدی در نظــر گرفــت 
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــود را ب ــای خ ــرد هیجان ه ــق آن، ف ــه از طری ک
پاســخ های متناســب بــا فشــارهای محیطــی بــه طــور هشــیار یــا 
ــی  ــه توانای ــرادی ک ــد )27(. اف ــم می کن ــل و تنظی ــیار تعدی ناهش
تنظیــم هیجانــات خــود را ندارنــد در معــرض آســیب پذیری باالیــی 
بــرای ابتــا بــه پریشــانی روان شــناختی می باشــند، ســرکوب، مانــع 
از انطبــاق فــرد بــا رویدادهــای اســترس آمیــز و آســیب زا می گــردد 
ــوی  ــد )45(. از س ــت می کن ــاری هدای ــمت بیم ــه س ــرد را ب و ف
دیگــر ارزیابــی مجــدد بــا پــردازش بهتــر موقعیــت همــراه اســت 
ــردد.  ــوار می گ ــرایط دش ــا ش ــاق ب ــت و انطب ــه مدیری ــر ب و منج
ــر  ــد کــه مدیریــت مؤث ــادی از تحقیقــات عنــوان کرده ان تعــداد زی
می توانــد حساســیت را کاهــش دهــد و همچنیــن وســیله مهمــی 
ــوان  ــن می ت ــت )28(، بنابرای ــی اس ــراب عموم ــع اضط ــرای رف ب

ــرای کاهــش احساســات منفــی و  گفــت تنظیــم مؤثــر هیجــان ب
ــا  ــروس کرون ــا وجــود وی ــی ب ــت بهزیســتی در شــرایط کنون تقوی

الزم و ضــروری اســت.
ــراب  ــه اضط ــان داد ک ــون نش ــتگی پیرس ــب همبس ــج ضری نتای
ــت دارد.  ــه ی مثب ــترس رابط ــه اس ــری ب ــش پذی ــا واکن ــا ب کرون
ــش  ــه واکن ــان داد ک ــیون نش ــل رگرس ــج تحلی ــن نتای همچنی
پذیــری بــه اســترس بــا مقــدار بتــای 25 درصــد می توانــد 
ــن  ــد. ای ــی کن ــا را پیش بین ــراب کرون ــاداری اضط ــورت معن به ص
ــکاران  ــاه و هم ــات ال رابی ــج مطالع ــا نتای ــی ب ــا از جهات یافته ه
)47( کــه نشــان دادنــد بیــن اضطــراب و اســترس ناشــی از کرونــا 
ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد و مطالعــه مونــک و همــکاران )32( 
ــاالت  ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــه اف ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــه ب ک
اضطرابــی واکنــش پذیــری بــه اســترس بیشــتری نســبت بــه افراد 
ــن  ــد. در تبیی ــو می باش ــد، همس ــی دهن ــان م ــود نش ــالم از خ س
ایــن فــرض می تــوان گفــت کــه جدیــد بــودن و ناشــناخته بــودن 
کرونــا ویــروس و بیمــاری کوویــد 19 می توانــد اســترس بیشــتری 
ــراد  ــن الگــوی واکنشــی کــه اف ــد، بنابرای ــراد  ایجــاد کن ــرای اف ب
ــل  ــوان عام ــه عن ــد ب ــد می توان ــن اســترس نشــان می دهن ــه ای ب
مهمــی در ارتبــاط بیــن واکنــش  پذیــری بــه اســترس و پیامدهــای 
بیمــاری و ســامتی باشــد. واکنش پذیــری بــه اســترس می توانــد 
ــز و  ــوس، هیپوفی ــور هیپوتاالم ــی مح ــازی غیرانطباق ــا فعال س ب
ــر افزایــش فشــار  ــال )HPA( و افزایــش دادن عائمــی نظی آدرن
ــرد را  ــازگارانه در ف ــخ های ناس ــره پاس ــدن و غی ــای ب ــون، دم خ
افزایــش دهــد کــه بــه طــور مســتقیم می تواننــد اضطــراب کرونــا 
را افزایــش دهنــد. عــاوه بــر ایــن، واکنــش پذیــری بــه اســترس 
ــع اســتفاده از  ــد مان ــک ویژگــی شــخصیتی می توان ــوان ی ــه عن ب
ــز  ــن نی ــه ای ــود ک ــترس ش ــت اس ــب مدیری ــای مناس راهبردی ه
مــی توانــد در نهایــت بــه افزایــش اضطــراب کرونــا منجــر گــردد. 

نتیجه گیری
در مجمــوع یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه نشــخوار 
فکــری، تنظیــم هیجــان واکنــش پذیــری بــه اســترس می تواننــد 
ــا در بیــن پرســتاران  از عوامــل پیش بینــی کننــده اضطــراب کرون
ــه روش  ــوان ب باشــند. از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی ت
ــه انتخــاب  ــه صــورت داوطلبان ــه ب ــرد ک ــری اشــاره ک ــه گی نمون
شــد. در نتیجــه در تعمیــم نتایــج ایــن مطالعــه بــه جمعیــت هــای 
ــه  ــودن پژوهــش حاضــر ب ــاط شــود. محــدود ب ــد احتی ــر بای دیگ
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ــه  ــا توج ــی )ب ــوابق پژوهش ــود س ــل، کمب ــهر اردبی ــتاران ش پرس
بــه ایــن کــه ایــن بیمــاری بســیار جدیــد اســت، بنابرایــن ســوابق 
ــرای  ــود(، اج ــم ب ــیار ک ــه بس ــن زمین ــی در ای ــی و علم پژوهش
پژوهــش بــه صــورت آنایــن و عــدم نظــارت پژوهشــگر بــر نحوه 
اجــرا، ناتوانــی در کنتــرل برخــی متغیرهــای مزاحــم نظیــر ســابقه 
اشــتغال، میــزان حقــوق دریافتــی و بخشــی کــه در آن فعالیــت می 
کننــد، از محدودیــت هــای دیگــر مطالعــه حاضــر بودنــد. در نتیجــه 

مطالعــات آتــی بــا کنتــرل متغیرهــای مزاحــم فــوق پیشــنهاد مــی 
گــردد. از لحــاظ کاربــردی بــا توجــه بــه نقــش نشــخوار فکــری، 
ــی  ــترس در پیش بین ــه اس ــری ب ــش  پذی ــان و واکن ــم هیج تنظی
اضطــراب ویــروس کرونــا، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
آنایــن جهــت آمــوزش راهبردهــای ســازگارانه مقابلــه بــا بیماری، 
مدیریــت هیجــان و کنتــرل اســترس توســط متخصصــان ســامت 

روان توصیــه مــی گــردد.
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