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The Effect of Covid-19 Fear and Mediating Roles of Emotional
Reactivity, Depression and Anxiety on Obsessive-Compulsive
Disorder; a Review Study

This review study was conducted to review the studies on the psychological consequences of
Covid-19 in the development of symptoms of practical obsessive-compulsive disorder (OCD)
during pneumonia. The results showed that fear of developing Covid-19 has a positive and
significant effect on OCD. In addition, the fear of developing Covid-19 plays a positive and
predictive role in the symptoms of depression and anxiety. Also, the fear of developing Covid-19
affects people with OCD. This effect is primarily related to emotional responsiveness. The high
level of emotional responsiveness also demonstrates the effect of Covid-19 on OCD.
Keywords: Covid-19, Obsessive-Compulsive Disorder, Emotional Reactivity, Depression,
Anxiety.

I

n December 2019, a new type of virus called corona was identified and detected in Wuhan, China,
and spread rapidly in China and other countries. After the onset of Covid-19 disease, the lives and
health of most individuals and their families were physically and mentally threatened after some
time. This pandemic and unknown disease, in addition to increasing the death rate due to this viral
infection, caused psychological problems in most families around the world. Uncertainty and
unpredictability and lack of sufficient knowledge to prevent and treat this disease during the outbreak
of this pandemic leaded to psychological fears caused by the spread of the disease in different ways,
which increased psychological problems and disorders. Some reports suggest that depression, anxiety
disorders, post-traumatic stress disorder, paranoia, and psychotic disorders and even suicide are the
consequences of fear of this disease. Researches show that this type of fear-induced reaction is more
likely to be common among people with a mental disorder with a history of quarantine and curfew.
Usually one of the effects of fears is anxiety. Anxiety about corona virus is common and seems to be
mostly due to the unknown and confusing nature of the virus. Fear of the unknown reduces the
perception of immunity in humans and has always been anxious for humans. Due to the great efforts of
researchers in the field of medical sciences, scientific information in this field is still scarce and
insufficient, which intensifies anxiety. The easiest way to stay safe from the virus is to follow the
principles of cleanliness (Hand washing is recommended as an effective method against infection, and
also emphasizes the cleaning functions using soap and disinfectants, and emphasizes the use of masks
and gloves, and has even become mandatory) and social distancing, and this has a more serious
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implication for people who adhere more seriously to hygiene principles and have a practical obsessivecompulsive disorder. On the other hand, negative sensory reactions caused by Covid-19 fear may cause
various types of depression (major depression, dysthymia, latent depression) in adults. On the other
hand, taking into account the negative emotional reactions in testing the symptoms of depressive
disorder, which is exacerbated due to fear of Covid-19, will help increase the effectiveness of recovery
processes. This narrative review study was conducted to investigate the studies on the psychological
consequences of coronavirus in the development of symptoms of practical obsessive-compulsive
disorder during corona virus induced pneumonia.
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Materials and Methods
Due to the small number of original articles on the psychological consequences of coronavirus in the
development of signs of practical obsession during the coronation period, therefore, this study was
reviewed by reviewing the existing literature. In this regard, from January 1 to June 15, 2021, using the
keywords of coronavirus, symptoms of practical obsession, pneumonia, emotional reactivity and
depression and anxiety, and by searching the valuable databases of PubMed, Science Direct, Scopus,
Google Scholar, ProQuest and Springel, Bookc and Gigalib, as well as the most famous internal
databases, namely Jihad Daneshgahi, Iran medex, Magiran and Sid, review studies on the psychological
consequences of the corona virus were collected. In addition, articles published online by the Chinese
National Health Commission, the National Center for Disease Control and Prevention, and the World
Health Organization were searched.
Conclusion
The results of reviewing the articles showed that fear of developing Covid-19 has a positive and
significant effect on obsessive-compulsive disorder. The results of studies conducted on the dimensions
of obsessive-compulsive disorder and hoarding during the 2019 coronavirus epidemic show the fact
that many people of different ages were involved in this intellectual and practical challenge. On the
other hand, the prevalence of obsessions during pandemic diseases is so widespread that years after the
disease, this obsession may be passed on to future generations. In addition, the fear of developing Covid19 plays a positive and predictive role in the symptoms of depression and anxiety. These findings
emphasize that epidemics, especially the corona epidemic, which has caused fear and quarantine of
individuals which their want, can be considered as an individual and social crisis, which in turn causes
a lot of stress and psychological pressure on individuals and society and threatens their mental health
in various ways. Also it can impair the quality of interpersonal relationships within the family and the
feeling of being excluded from society, a combination of which can predispose a person to mental
illnesses such as depression, anxiety and stress, as well as the fear of developing Covid-19 and has
effected obsessive-compulsive disorder. This effect is primarily related to emotional responsiveness.
The high level of emotional responsiveness demonstrates the effect of Covid-19 on obsessivecompulsive disorder. Accordingly, it is necessary to take preventive measures and interventions to
control and reduce obsessive-compulsive disorder and access to mental health services to prevent
dysfunction and maintain mental health by psychologists and counselors. On the other hand, because
of that we are witnessing an intensification of Covid-19 virus in the country in autumn and winter, it is
necessary to take measures to increase the production of personal hygiene items and disinfectants. Also,
measures should be taken by the relevant authorities in order to manage the distribution of these
materials and prevent its possible hoarding.
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بررسی تأثیر ترس ناشی از کووید 19-و نقش واسطهگری واکنشپذیری هیجانی ،افسردگی
و اضطراب بر وسواس فکری-عملی؛ یک مطالعه مروری
مسعود قاصدی ،1زهرا بردن ،*2پریسا

قهرمانی2

 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،ساوه ،ایران

چکیده
این مطالعه مروری باهدف برر سی مطالعات انجام شده درزمینهٔ پیامدهای روان شناختی ویروس کرونا در ایجاد ن شانههای و سواس
فکری عملی در دوران کرونا در زمان پنومونی انجام گرفت .نتایج حاصل از بررسی مقاالت نشان داد ترس از ابتال به کووید 19-دارای
تأثیری مثبت و معنیدار بر اختالل وسااواس فکری-عملی میباشااد .عالوه بر این ،ترس از ابتال به کووید 19-در نشااانه افسااردگی و
اضطراب نقش مثبت و پیشبینی کننده دارد .همچنین ،ترس از ابتال به کووید 19-افراد دارای اختالل وسواس فکری-عملی را تحت
تأثیر قرار میدهد .این تأثیر در وهله اول با واکنشپذیری هیجانی مرتبط اساات .همچنین سااطب باالی واکنشپذیری هیجانی تأثیر
کووید 19-بر اختالل وسواس فکری-عملی را نمایان میسازد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

دریافت1400 /4/23 :

پذیرش1400 /9/20 :

انتشار آنالین1400/11/16 :

کلمات کلیدی :کووید ،19-اختالل وسواس فکری-عملی ،واکنشپذیری هیجانی ،افسردگی ،اضطراب.
*نوی سنده م سئول :زهرا بردن ،گروه مشاااوره ،دانشااکده علوم انسااانی ،دانشااگاه آزاد اسااالمی ،واحد ساااوه ،ساااوه ،ایران .تلفن:

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.7.1.43

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 7؛ شماره 1؛ صفحات 49-43

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.7.1.2.8

 ، 0989125280474ایمیلZahra.bordan60@gmail.com :

مسعود قاصدی و همکاران /بررسی تأثیر ترس ناشی از کووید 19-و نقش واسطهگری واکنشپذیری هیجانی

46

مقدمه

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره ،1صفحات 49-43

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

Mers
Sars
3 Hcov229-E, 2. Hcov-OC43, 3. SARS-Cov, 4. Hcov-NL63,
New Haven Coronavirus, 5. Humancoronavirushku1, 6.
Mers-Cov
2

)Severe acute respiratory syndrome coronavirus2
)SARS-CoV2- (or-2019nCoVor”novel coronavirus 2019
5 Pneumonia

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.7.1.2.8

1

4

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.7.1.43

کرونا ویروس ها (کووید  )19خانواده بزرگی از ویروس ها هساااتند که
ممکن اسااات باعف عفونتهای تنفسااای از سااارماخوردگی گرفته تا
بیماریهای شااادیدتر مانند مرس1و ساااارس2شاااوند [ .]1ساااازمان
بهدا شت جهانی تا سال  ،2018شش نوع ویروس کرونا3را در ان سان
معرفی کرد [ .]2در اواخر د سامبر سال  2019کروناویروس جدیدی با
نام کرو ناویروس نوین 4با عف آ غاز شااایوع پنومونی5از وو هان بازار
غذاهای دریاییهانان به ساراسار کشاور ین شاد که در حال حاضاار
تهدیدات بهداشااتی بزرگی را برای سااالمتی عمومی جهان ایجاد کرده
است [ .]3در ژانویه سال  ،2020سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت
که خطر باالی انت شار کووید  19به سایر ک شورهای جهان وجود دارد
[ . ]4
بعدازاینکه کووید 19-از سوی سازمان جهانی بهدا شت [ ]5بهعنوان
یک اپ یدمی معرفی شاااد ،ااال عاتی در باب عفو نت ویروس ،دوره
خاموشاای ویروس ،محدوده جارافیایی و نرم مر ومیر و خصااوصااا
تصاویری که در رسانههای تصویری و اجتماعی [ ]6سبب بروز ناامنی
در میان افراد شده و اعمال محدودیتهای اورژان سی را در ک شورهای
مختلف به همراه داشته است .اخبار و ااالعاتی که در رابطه با سرایت
این ویروس ،ساابب ترس و وحشاات افراد از ابتالی خود و عزیزانشااان
شده است.
گزارشهای اولیه نشان میدهد که ترس مردم از بیماری ویروس کرونا
به مو ضوعات مختلف مربوط می شود .تیلور و همکاران ( )2020اخیرا
مقیاس ا سترس کرونا ویروس را تو سعه داده و پنج عامل ا سترسزا و
عالئم اضااطراب مربوط به ویروس کرونا را در دو نمونه بزر در کانادا
و ایاالتمتحده شاااناساااایی کرده اسااات )1 :در معرض خطر بودن و
آلودگی )2( ،ترس از پیامدهای اقت صادی )3( ،بیگانه هرا سی مرتبط با
ویروس کرونا )4( ،بررسااای اج باری و به دن بال اامی نان خاار)5( ،
عالئم اساااترس پز از ساااانحهر بنابراین الزم اسااات که میزان ترس،
نگرانی مرتبط با کرونا ویروس موردبرر سی قرار گیردر زیرا سطب باالی
ترس ممکن اساات مانت تصاامیمگیری منطقی فرد درروند واکنش به
ویروس کرونا شود (اهورسو و همکاران.)2020،
ااالعات قطعی در باب تأثیرات روانشاااناختی کوو ید 19-بر افراد و
سااالمت عمومی موجود نیساات ،اما نتایج برخی پژوهشهای محدود
خود قابلتوجه اسااات .برای مثال ،پژوهش ها به ترتیب به اضاااطراب
شدید و متوسط یک سوم و نیمی افراد مصاحبه شونده در ین و ژاپن
داللت دارد [ .]8 ,7همچنین ،این پژوهشها به پیامدهای اح سا سی و
رفتاری مانند خ ستگی ،تنهایی ،ا ضطراب ،م شکالت خواب و ع صبانیت
ناشی از ترس ابتال به کووید 19-اشاره میکنند[]9
ا ضطراب در مورد کرونا شایت ا ست و به نظر میر سد بی شتر به دلیل
ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس است.

ترس از ناشاناختهها ادراک ایمنی را در انساان کاهش میدهد همواره
برای بشاار اضااطراب زا بوده اساات .درباره کرونا همچنان ااالعات کم
علمی نیز این ا ضطراب را ت شدید میکند [ .]10در این زمان ،افراد به
دنبال ااالعات بیشااتر برای رفت اضااطراب خود هسااتند .اضااطراب
میتواند باعف شااود افراد نتوانند ااالعات درساات و غلط را تشااخی
دهند ،بنابراین ممکن است آنها در معرض اخبار نادرست قرار بگیرند
[ .]11استرس و اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده
و آنها را در برابر بیماریها ازجمله کرونا آسیبپذیر کند [.]1
یافتههای قبلی ارتبااات وا ضحی بین بیماریهای همهگیر با ا ضطراب
و افزایش عالئم اساااترس ،نگرانیهای آلودگی ،اضاااطراب ساااالمتی،
ا سترس پز از سانحه و خودک شی را ن شان داده ا ست [ .]12الی و
همکاران [ ]13در پژوه شی بر روی کارکنان مراقبت بهدا شت گزارش
دادند که اکثر شرکتکنندگان در پژوهش عالئم اف سردگی ،ا ضطراب،
بیخوابی و پریشااانی را نشااان دادند و تعداد زیادی از افراد در هنگام
شیوع بیماری عفونی ،ترس و اضطراب قابلتوجهی ازنظر بالینی تجربه
میکنند.
همچنین در برخی از گزارشها آمده اسااات که افساااردگی ،اختالالت
ناشااای از اضاااطراب ،اساااترس پز از حاد ثه ،پارانو یا و اختالالت
روانپری شی و حتی خودک شی پیامدهای ترس از این بیماری ه ستند
[ .]7پژوهشها ن شان میدهند که این د سته از واکنشها که نا شی از
ترس هساااتند ،احتماال در میان افرادی دارای اختالل روانی و دارای
ساااابقه قرنطینه و منت آمدورفت معمول اسااات [ .]9بعالوه ،ترس و
اضاااطراب شااااد ید در افراد مبتال به بی ماری های دیگر (آنفوالنزا و
سرماخوردگی) و م شابه با کووید  19نیز ظاهر می شود و این و ضعیت
سبب تشدید نشانههای روانپریشی میشود [ .]14 ,7ااالعات موجود
از این ادبیات نشان میدهد که پیامدهای روانی -اجتماعی و نشانههای
احسااااسااای و رف تاری به خاار ترس از کوو ید 19-در افراد نمایان
میشااود .ماهیت این اپیدمی و تأثیراتش بر تعامالت اجتماعی احتماال
ساابب بروز انواع متفاوت افسااردگی و اختالل وسااواس فکری-عملی
مانند شستن ،انباشتن و کنترل میشود [ .]15شستن دست که روشی
مؤثر در برابر عفونت اساات [ ]5بر عملکردهای نظافتی با اسااتفاده از
صاااابون و مواد ضااادعفونیکننده تأکید دارد .اساااتفاده از ماساااک و
دستکش گسترش زیادی داشته و حتی الزامی شده است .رهنمودهای
متخصصان و نهادهای حاکمیتی راجت به این بیماری عفونی همگی بر
این موضوع داللت دارند که سادهترین راه مصون ماندن از این ویروس
رعایت اصول نظافتی است و فاصلهگذاری اجتماعی نیز دارای مفهومی
جدیتر برای افرادی است که به اصول نظافتی و بهداشتی پایبند بوده
و دارای اختالل وساااواس فکری عملی نیز هساااتند [ ]16و البته این
جنبه به خاار شااادت این اپیدمی و اقدامات فوریتی نادیده گرفته
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مطابو با بررسیهای انجامشده پژوهش حاضر باهدف تأثیر ترس ناشی
از کرونا و وا سطهگری واکنشپذیری هیجانی ،اف سردگی و ا ضطراب بر
وسااواس فکری-عملی انجام گرفت .نتایج پژوهشهای مختلف ازجمله
پژوهش لیو و همکاران ]4[ 6نشااان میدهد که در زمان شاایوع کووید-
 19اح سا سات منفی (مانند ا ضطراب ،اف سردگی و ع صبانیت) افزایش
می یا بد .ه ماناور که گا نگ و هم کاران [ ]25تأک ید کردها ند ،در
شرایط بحرانی ،همانند شیوع بیماری کووید ،19-اثرات بیماری نهتنها
میتواند باعف ایجاد م شکالت سالمت روان شود بلکه تأثیر ماندگاری
بر عوااف منفی جمعیت نیز خواهد داشااات .دالیل زیادی وجود دارد
که شااایوع بی ماری های واگیر و به دنبال آن قرنطینه تأثیرات مخرب
روانشاااناختی به همراه دارد .در زمان شااایوع بیماری و پیامدهای
اقتصااادی و اجتماعی آن مانند ،تعطیل شاادن کساابوکارها و مراکز
آموز شی همانند مدارس و دان شگاهها ،باعف ایجاد م شکالت زیادی در
افراد جامعه خواهد شد که میتواند بهنوبه خود سبب اح ساس تنش،
سرخوردگی و اضطراب شود.
همچنین نتایج پژوهشهای مختلف نشااان داد که ترس از کووید19-
بر اختالل وسواس فکری-عملی تأثیر دارد .با در نظر گرفتن احتماالتی
مانند سرعت گسترش بیماری و خطر مر ومیر ،وسواسهای شستن
و انباشاااتن در بزر سااااالن بسااایار منطقی به نظر میرساااد [.]23
اضااطرابی که از انتظار فرد از وضااعیت نامساااعد نشااا ت میگیرد ،با
کووید 19-تشدید شده و سبب بروز نشانههای دال بر وسواس میشود
و احتماال عادات و سوا سی ش ستن و انبا شتن را نیز بی شتر میکند .در
پژوهش ساااچر و اولش [ ]15تأثیر کووید 19-بر نشاااانههای اختالل
وسواس فکری-عملی مورد آزمون قرار گرفت ،با ضریب همبستگی باال
مواجه شدند .همچنین آنان ن شان دادند که ترس از کووید 19-دارای
ارت باای معنیدار با اختالل وساااواس فکری-عملی و همچنین با
متایرهای واکنشپذیری هیجانی ،افسااردگی و اضااطراب اساات ،اما
کاهش معنیدار در ضریب پیشبینی ن شاندهنده پی شگیری از خطای
نوع دوم و وجود یک ارتباط میانجی اساااتر بنابراین ،ترس از کووید-
 19از اریو دیگر شااارایط موجود در افراد دارای اختالل وساااواس
فکری-عملی را ت حت تأثیر قرار مید هد .این تأثیر در وه له اول با
واکنش پذیری هی جانی مرتبط اسااات .ساااطب باالی واکنش پذیری
هیجانی تأثیر کوو ید 19-بر اختالل وساااواس فکری-عملی را نمایان
میساااازد .پژوهش های پیشاااین تأثیرات واکنش پذیری هی جانی بر
آسااا یب های روانی موردبحف و گفتگو قراردادند و نتایج را نیز تائ ید
می کنااد [ .]24 ,20 ,19بنااابراین ،این احتمااال وجود دارد کااه
واکنش های حسااای منفی ناشااای از ترس کوو ید 19-سااا بب بروز
افسااردگی ،اضااطراب و اختالل وسااواس فکری-عملی در بزر ساااالن
میشااودر بنابراین ،لحاظ نمودن واکنشهای منفی هیجانی در آزمودن
نشااانههای اختالل وسااواس فکری-عملی که به خاار ترس از کووید
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می شود .این پدیده شیوعی  2یا  3در صدی در کل جمعیت دا شته و
البته با توجه به ساااوابو موجود در رابطه با اختالالت افساااردگی و
اضااطراب در دوره پیش از اپیدمی ،احتمال تشاادید عوامل اسااترسزا
(درونی و بیرونی) وجود دارد [ ،]16حتی اگر این دساااته از اختالالت
وسواس واکنشهای مناسب به درمانهای روانشناسی و دارویی داشته
باشااند .تشاادید این نشااانهها بهمرورزمان و تحت تأثیر مؤلفههای این
اپیدمی انجام میشاااود .عالوه بر یادآوری های مکرر راجت به اهمیت
نظافت و ضدعفونی و با در نظر گرفتن همین تأثیرها انبا شتن (ن شانه
دیگر و سواس) م شکلی دیگر در این حوزه تلقی می شود ،یعنی اینکه
تجربه ترس و ا ضطراب ممکن ا ست به انبا شتن ما سک ،صابون ،مواد
ضاادعفونیکننده ،داروهای ضاادویروس ،داورهای ضااد آلرژی ،لباس
حفاظتی و هراس از خرید خواروبار منجر شود [ ]17 ,16که بی شتر به
دلیل کمبود این اجناس در دوران قرنطینه اسااات و رساااانههای نیز
کشاااور های مت فاوت نیز این ریسااااک را تائ ید کردها ندر ب نابراین،
متخصصان بایستی افزایش انباشتن این دسته از تجهیزات را بهعنوان
پیامد کووید 19-در نظر گرفته شود .رواج پدیده انباشتن قبل از شروع
این اپیدمی  2تا  5درصااد بود و احتمال افزایش این نرم به خاار این
ویروس و قرنطینههای اجباری وجود دارد .ااالعات کافی هنوز در باب
این مطلب موجود نیست ،اما در گزارشها آمده است که تعداد افرادی
که به خاار این د سته از و سواسها به دنبال مراقبتهای بیمار ستانی
هستند ،در بسیاری از کشورها افزایشیافته است [.]15
این تفکر وجود دارد که برخی از کیفیتهای روان شناختی افراد سبب
افزایش ترس و اضاااطراب از این اپ یدمی میشاااود که در اختالالت
وسااواساای فو الذکر منعکز میشااوند .ویژگی قابلذکر این وضااعیت
واکنش اح سا سی ا ست که به کثرت اح سا سات افراد در موقعیتهای
مختلف و واکنش های مرتبط گف ته میشاااود [ .]18ترس موجود از
کووید 19-در بسااایاری از جنبهها قابل پژوهش نیسااات و پیشبینی
تأثیرش بر واکنشهای حساای نیز دشااوار اساات ،راکه خود پدیدهای
نوظهور ا ست .هر ند ،در برخی از پژوهشها رویدادها روزانه ،و ضعیت
ساااخت معیشااات و آسااا یب های روحی متفاوت را بهعنوان عوامل
تشدیدکننده واکنشهای احساسی یاد میکنند [.]20 ,19
احساسات منفی افراد امری محتمل و قابلانتظار در شرایط کووید19-
اساات و از دالیل این احساااسااات میتوانیم به رویدادهای شااهودی و
اخبار موجود ا شارهکنیم .پژوهشهایی هم به اح سا سات منفی مرتبط
با افساااردگی حاد پرداختهاند [ ]21و این وضاااعیت همانند اختالالت
ا ضطراب و و سواسها از د سته آ سیبهای شدید روانی ا ست که یک
فرد میتواند در زندگی تجربه ک ند []24-22ر ب نابراین ،این انتظار را
میتوانیم داشته باشیم که واکنشهای احساسی منفی ناشی از کووید-
 19سبب افزایش ریسک افسردگی ،اضطراب و وسواس در بزر ساالن
می شود .همچنین ،درک نقش واکنشهای اح سا سی در ارتباط میان
کوو ید 19-و نشاااانه های وساااواس سااابب رونمایی از رویکردهای
پی شگیرانه و مداخله جویانه می شود .بر همین ا ساس پژوهش حا ضر
باهدف مروری بر بررسااای تأثیر ترس ناشااای از کرونا و واساااطهگری

واکنشپذیری هیجانی ،اف سردگی و ا ضطراب بر و سواس فکری-عملی
انجام گرفت.
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تشکر و قدردانی
ندارد.

پژوهشهایی که برر سی شده ا ست جنبه تو صیفی دارند که در تعمیم
نتایج باید احتیاط نمود .با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشااان داد
ممکن است بیماری کووید 19-با پیامدهای روانشناختی همراه است،
پی شنهاد می شود متخ ص صان و پژوه شگران در این زمینه برر سیهای
بیشتر به عملآورند و در جهت بهبود و کاهش مشکالت روان شناختی
ناشای از شایوع بیماری کووید 19-مداخالت مؤثر و راهبردهای عملی
اراحی نمایند .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضاار ،شاایوه مروری
بودن آن است.

پیشنهادات
پیشااانهاد میشاااود در آی نده همین پژوهش بهصاااورت م یدانی یا
مداخلهای تکرار بشاااود .همچنین ون این ویروس قابلیت سااارایت
باالیی دارد و هنوز درمان قطعی برای آن ک شف ن شده ا ست ،به همین
دلیل مراجعه مساااتقیم به مراکز درمانی ،محقو را با محدود یتهایی
مواجه می ساخت ،که پیشنهاد میگردد بعد از کشف درمان قطعی آن
و کاهش ساارایت این ویروس ،همین پژوهش مجددا بهاور مسااتقیم
روی بیماران اجرا گردد.

میزان مشارکت نویسندگان

مالحظات اخالقی

نویسندگان مشارکت نسبتا یکسانی در این مطالعه داشتند.

کلیه مالحظالت اخالقی مربوط به مقاالت مروری رعایت شدند.

محدودیتها

تضاد منافع
ندارد.

پژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهشها با محدودیتهایی همراه بود
که ازجمله میتوان به محدودیت در د ستر سی به فایل کامل برخی از
مقاالت که منجر به عدم ورود مقاالت به روند بررساای شااد .برخی از
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 19تشاادید شاادهاند ،با افزایش تأثیر فرآیندهای بهبود همراه خواهند
شد.
ساااومین نتیجه مهم که از مرور مقاالت به دسااات میآید در رابطه با
نقش مثبت و پیشبینی کننده ترس کووید 19-در ن شانه اف سردگی و
اضطراب میباشد و همچنین افسردگی و اضطراب بر نشانههای اختالل
وساااواس فکری-عملی تأثیر دارد .این ترس نامتعارف از کووید 19-به
نشااانههای افسااردگی و اضااطراب دامن میزند [ ]27 ,26 ,8 ,7و این
واکنشهای منفی احساسی سبب بروز عادتهای شستشو غیرعادی و
انباشتن ابزار موردنیاز قرنطینه می شود .بعالوه ،اثرات جانبی احساسی
و رفتاری مانند تنهایی ،مشکالت خواب ،عصبانیت و اضطراب ناشی از
کووید 19-میتواند به تشدید نشانههای اختالل وسواس فکری-عملی
منجر شود []14 ,9ر بنابراین ،درک ماهیت نشانههای اختالل وسواس
فکری-عملی نا شی از این اپیدمی در را ستای اولویتبندی ن شانههای
ا ضطراب و اف سردگی در عملکردهای متفاوت درمانی سودمند و مفید
است.
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ندارد.
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