
 

 

The Influence of Personality,  

Resilience, and Alexithymia on  

Mental Health During COVID-19  

Pandemic 

 

 

 شقایق هاشمی شکفته ترجمه

 

 

 19ر سالمت ذهنی طی پاندمی کووید بتأثیر شخصیت، تاب آوری و آلکسی تایمیا 

 سوفیا آدالید اوسیمو، مارینرا آیلو، کلودیو جنتیلی،سیلویو لونتا و سینزیا سچتو

بنیان آسیل د آووگلز، دانشگاه لوسان،  -بیمارستان چشم جولز گونین آزمایشگاه حسی حرکتی، سازمان چشم پزشکی،1

سازمان کلی روان شناسی،  3اسکوئوال اینترنازیونال سوپریور دی استودی آوانزاتی، تریست، ایتالیا، 2لوسان، سوئیس،

 دانشگاه پادووا، پادووا،ایتالیا، مرکز علوم اعصاب پادووا، دانشگاه پادووا، پادووا، ایتالیا

در جاهای مختلف قرنطینه اعالم کردند تا از انتشار ویروس  19بسیاری از کشورهای سراسر دنیا طی پاندمی کووید 

ویژگی جلوگیری کنند. شواهد نشان می دهند که قرنطینه می تواند بر سالمت ذهن تأثیر بگذارد. بنابراین مهم است که 

اول  هدف ف تحقیق فعلی عبارت است از:اهداشخیص دهیم. های روان شناسی که افراد را آسیب پذیرتر می کند ت

به قرنطینه که افراد با واکنش های روان شناسی مشابه را  با تحلیل خوشه ای است تشخیص ویژگی های روان شناسی

سی مختلف مانند بررسی این امر است که آیا ویژگی های روان شناهدف دوم مشخص می کند. 19ی خانگی کووید 

و تاب آوری مخصوصا بر نگرانی، اضطراب، و افسردگی بسته به دامنه ی  شخصیتی، آلکسی تایمیاویژگی های 

شرکت کننده در این پژوهش را جمع آوری کردیم که  393قرنطینه تأثیر می گذارند. ما داده های جمع آوری شده از 

توسط قرنطینه ی ایتالیا انجام دادند که طینه هاقرننظرسنجی آنالین راجع به تجربیات خود طی دو مرحله ی متفاوت از  

و بیش سخت گیرانه مشخص می شوند. دو خوشه مشخص شدند که شامل شرکت کنندگانی می شدند که واکنش  های کم

های مثبت و منفی به قرنطینه نشان داده بودند. افرادی که در گروه واکنش های منفی بودند ثبات احساسی و تاب آوری 

اگر برداشتن بخشی از محدودیت ها پریشانی روحی به عالوه تایمیای باالتری را نشان داده بودند. پایین تر و آلکسی 

سرانجام ویژگی های بین بیماران را کاهش می داد کاهش اضطراب تنها در افراد با تاب آوری باال قابل مشاهده بود. 
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نتایج طراب و استرس تأثیر می گذاشتند. شخصیتی، آلکسی تایمیا و تاب آوری به صورت متفاوتی بر افسردگی، اض

باید براساس محیط برنامه ریزی شوند. افراد حرفه ای در حوزه ی مداخالت روحی مختلف  تحقیق ما نشان می دهد که

تمرکز کنند تا اضطراب را در موقعیت های اورژانسی زگاری افراد باال بردن استراتژی های سا باید برسالمت ذهنی 

کم کند در حالی که مداخله ی طوالنی که هدفش تسکین اضطراب و عالئم افسردگی است باید بر تمایالت آلکسی تایمیا 

 د. نسازه های شخصی تمرکز کو 

ساسی و اجتماعی، تاب آوری)روحی(، وضعیت سالمت اح، قرنطینه، سالمت ذهنی، 19پاندمی کووید واژه های کلیدی: 

 شخصیت، آلکسی تایمیا

 همقدم

و فعالیت  بمانند  خانه انزوای اجتماعی در کرد که درافراد را وادار  2020د در اوایل محدودیت های مربوط به کووی

این شرایط فوق العاده پیامدهای روانی بحرانی در پیش داشت  مانند اضطراب، های روزانه را برای ماه ها متوقف کنند. 

؛ 2020ناامیدی، تحریک پذیری، بی خوابی، عالئم اضطراب پس از تروما و خشم ) بروکس و سایر همکاران استرس، 

پژوهش (. 2020،ساالری و سایر همکاران 2020؛فرانسس چینی و سایر همکاران 2020دی گوسپ و سایر همکاران 

 بود برای مثال نظرسنجی از افراد های کشورهای مختلف نشان دادند که میزان شیوع این مشکالت روحی همه جا باال

درصد افراد حاضر در تحقیق پریشانی روحی را تجربه کرده اند) کیو و سایر همکاران  35چینی نشان داد که تقریبا 

 9میانگین و درصد به خاطر اختالل اضطراب بعد از تروما یا پی تی اس دی نمره ای باالی  2.9( و این که 2020

(. 2020یا باالی میانگین پزشکی بابت افسردگی به دست آورده اند) تانگ و سایر همکاران، درصد نمره ای هم سطح 

درصد جمعیت به خاطر  22.2در پژوهش دیگری که بیشتر افراد ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل را شامل می شد 

(.گزارش 2020ایر همکاران گرفتند) بارزیلی و سدرصد افسردگی عمومی  16.1و اضطراب فراگیر نمره ی آستانه ای 

درصد افراد حاضر در نظرسنجی که طی هفته های اول قرنطینه توزیع شد افسردگی،  20شد که در افراد ایتالیایی حدود 

درصد عالئم استرس بعد از تروما را تجربه  37و  (2020) راسی و سایر همکاران اضطراب یا استرس در سطوح باال

(  2020آ( و الندی و سایر همکاران)  2020مازا و سایر همکاران) (. 2020ن ) کاستلی و سایر همکاراردندک

ارش کرده اند. فراتحلیل بر تأثیرات پاندمی که در جوالی سال درصدهایی مشابه را در جمعیت کل افراد ایتالیایی گز

تحقیق و با  17، شیوع اضطراب در 6/29نفر  9074ع استرس در پنج تحقیق و منتشر شد نشان داد که شیو 2020

درصد بودند)ساالری و سایر همکاران  7/33نفر  44531تحقیق با  14درصد و شیوع افسردگی در  9/31نفر  439/67

بررسی سیستماتیک دیگری میزان باالی عالئم اضطراب، افسردگی، اختالل اضطراب بعد از تروما  و استرس (. 2020

تأیید  چین،اسپانیا،ایتالیا،ایران، ایاالت متحده آمریکا،ترکیه،نپال و دانمارکدر  19را در کل جمعیت طی پاندمی کووید 

 (. 2020کرد) ژیانگ و سایر همکاران سال 

در میان ابعاد روحی که واسطه ی بین پیامدهای سالمت ذهنی و اضطراب آورها طی قرنطینه هستند تفاوت های فردی 

( و  2020راهکارهای سازگاری) سرافینی و سایر همکاران ( تاب آوری و 2019و شخصیتی) سگرستوم و اسمیت 

( نقش مهمی ایفا می کنند. یکی از مدل های بسیار پذیرفته شده و مورد 2014آلکسی تایمیا) هوا و سایر همکاران سال 

، ( که ثبات احساسی یا نوروتیسیزم1990مدل پنج عاملی یا مدل بزرگی است) گلدبرگ استفاده در رابطه با شخصیت 

، نوروتیسیزم و برون انعطاف پذیریخوشایند بودن و وجدانی بودن را شامل می شوند. برون گرایی، گشاده رویی، 



 

 

واکنش به اضطراب را تحت تأثیر قرار دهند برای مثال اوسوالد و سایر گرایی به خصوص نشان داده شده اند تا 

بودن خود یعنی گرایش برای مبتکر یا کنجکاوی در  ( به این نتیجه رسیدند که گزارش انعطاف پذیر2006همکاران) 

مقابل هوشیار یا ثابت قدم بودن هم بستگی مستقیمی با واکنش های کورتیزولی به استرس دارد. اشنایدر و سایر 

طی فعالیت اضطراب آوری، نوروتیسیزم فرد شرکت کننده در تحقیق یعنی ( به این نتیجه رسیدند که 2012همکاران)

حساس و مضطرب بودن در مقابل تحمل داشتن و مطمئن بودن تأثیر منفی باالتری را پیش بینی می کند  گرایش برای

یعنی خونگرم تر بودن  و پرانرژی بودن در مقابل تنها یا منزوی بودن در حالی که انعطاف پذیر بودن و برون گرایی 

تفاوت های فردی در ویژگی های شخصیتی نقش  بنابراین تعجب آور نیست کهتأثیر مثبت تری را پیش بینی می کنند. 

مهمی در واکنش احساسی به قرنطینه دارند: نوروتیسیزم باالتر و برون گرایی کمتر به سازگاری بدتر با قرنطینه مربوط 

ریسک ( در حالی که نوروتیسیزم 2020الز وایوز و سایر همکاران ؛ مور2020می شوند) کاروالهو و سایر همکاران 

 2020والدین ایتالیایی که با فرزندان خود زندگی می کنند) مازا و سایر همکاران برای پریشانی روحی بین  ستفاکتور ا

 ب(. 

تا جایی که به تاب آوری و راهکارهای سازگاری مربوط می شود پژوهش ها نشان می دهند که می توانند در مقابل 

تأثیرات منفی محرک های تنش زا داشته باشند) سرافینی و سایر تأثیرات منفی این دو می توانند حالت حمایتی در مقابل 

یابی یک اتفاق را تغییر می دهد و براساس ز( تاب آوری چگونگی ار2013(. بنا به فلچر و سارکار) 2020همکاران 

( در 2020این بررسی راهکارهای سازگاری مختلف برای مدیریت استرس درگیر هستند. بارزیلی و سایر همکاران) 

شواهدی ارائه می دهد که تاب آوری در سطح  19رابطه با نقش تاب آوری در بازده سالمت ذهنی طی پاندمی کووید 

کاهش سطح اضطراب و افسردگی هم در افراد حرفه ای حوزه ی و  19باال با نگرانی های کمتر مربوط به کووید 

( این ادعا را حمایت کردند  و نشان 2020ان) سالمت و مشاغلی جز آن ارتباط دارد. مورالز وایوز و سایر همکار

 دادند که افرادی که بهتر با قرنطینه منطبق شدند سطح باالتری از تاب آوری و سازگاری موفق را نشان دادند. 

سرانجام شواهد نشان می دهند که آلکسی تایمیا که مشکل در تشخیص و توصیف احساسات ذهنی و طرز تفکر با منشا 

( را توصیف می کند سطح کورتیزول را در واکنش به اتفاقات اضطراب آور تغییر می دهد) 1973س بیرونی) سیفنو

( و پیش گویی کننده ی سطح باالی اضطراب و 2014؛ هوا و سایر همکاران 2008دی تایمری و سایر همکاران 

؛ فیتز و سایر 2008 ؛ براردیس و سایر همکاران2000افسردگی است) برای مثال هونکاالمپی و سایر همکاران 

جالب این که این نتیجه حاصل شده است که آلکسی تایمیا نقش واسطه ای در ارتباط بین موقعیت (. 2018همکاران 

 (. 2020و عالئم افسردگی دارد) تانگ و سایر همکاران  اختالل اضطراب پس از سانجهو  19پاندمی کووید 

الینی را تحلیل کردیم که میزان استرس، اضطراب و افسردگی را طی ما با ارائه ی این شواهد داده های نظرسنجی آن

در میان جمعیت ایتالیایی با دو هدف بررسی می کند. هدف اول این که این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی  19کووید 

خانه  طراب، استرس و افسردگی طی قرنطینه درضتأثیر ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و آلکسی تایمیا بر سطح ا

است. ما با استفاده از رویکرد جزء به کل تحلیلی خوشه ای بر سطح استرس، اضطراب و افسردگی  19به هنگام کووید 

گروه هایی با واکنش های احساسی مشابه به قرنطینه تقسیم کنیم. که افراد گزارش کرده بودند انجام دادیم تا افراد را به 

تا ویژگی های روانی را که در افراد با واکنش های یکسان به قرنطینه رایج تر ما سپس این گروه ها را مقایسه کردیم 

هستند تشخیص دهیم. دوم این که ما بررسی کردیم که بسته به دامنه ی محدودیت آیا ویژگی های روحی متفاوت به 



 

 

تاب آوری و ویژگی صورت مختلف بر سالمت ذهنی تأثیر می گذارند؟ چرا که نشان داده شده است که آلکسی تایمیا، 

؛ کاروالهو و سایر 2020های شخصیتی نقشی در تأثیرات قرنطینه بر سالمت ذهنی دارند) بارزیلی و سایر همکاران 

؛ تانگو سایر همکاران 2020ب؛ مورالز و وایوز و سایر همکاران  2020؛ مازا و سایر همکاران 2020همکاران 

 یا فاکتورها را با هم بررسی نکرده است. ( و هیچ پژوهشی تاکنون تمام این عوامل 2020

را ارزیابی و درجه بنابراین از افراد خواستیم که تجربیات خود را طی دو مرحله یا فاز متفاوت قرنطینه ی ایتالیایی 

از بندی کنند. اولین فاز قرنطینه در ایتالیا از ده مارس تا سوم می با قوانین سفت و سختی انجام شد مانند ممانعت مطلق 

ترک خانه به مقاصدی غیر از سالمت، کار یا دالیل ضروری. طی دومین فاز قرنطینه که در پنجم می شروع شد برخ 

از این محدودیت ها برداشته شدند و به افراد اجازه داده شد تا برای دیدار خانواده و انجام فعالیت های فیزیکی و برخی 

های تحلیل شده در اینجا از طریق نظرسنجی آنالین طی هفته ی دوم  دادهفعالیت های غیرضروری خانه را ترک کنند. 

فاز دو جمع آوری شدند. افراد شرکت کننده تجارب خود طی هر دو فاز را درجه بندی و ارزیابی کردند  و تجارب خود 

را گزارش  را طی دو هفته ی آخر فاز یک دوباره جمع آوری کردند و الین ارزیابی خود از دو هفته ی اول فاز دو

 کردند. 

قرنطینه انطباق بهتری از خود نشان دادند سطوح کمتری از نوروتیسیزم اول ما این بود که افرادی که طی  فرضیه ی

و آلکسی تایمیا و تاب آوری باالتری را نسبت به افرادی که تأثیری شدیدتر از قرنطینه را بر سالمت ذهن خود را نشان 

با ویژگی های شخصی با انطباق پذیری باالتر ارتباط دارند هم چون تاب آوری افراد به عالوه ما فرض کردیم که دادند. 

باال، انعطاف پذیری و نوروتیسیزم پایین تر و مخصوصا از برداشت نسبی محدودیت هایی که در آغاز فاز دو قرنطینه 

 انجام شد سود برده اند. 

 ابزار و روش ها

را بررسی  19به دست آمد که تأثیرات قرنطینه ی کووید عنوان قسمتی از پروژه ی بزرگ تر  پژوهش به داده های این

 (. 2021کردند) سسچتو و سایر همکاران 

 افراد شرکت کننده در تحقیق 

 2013اعالمیه ی هلسینکی در سال توسط کمیته ی اخالقی دانشگاه پادووا تأیید شد و در رابطه با پروتکل این پژوهش 

 یصورت گرفت. داده ها به صورت ناشناس بر پلتفرم کوالتریکس ایکس ام جمع آوری شدند و از طریق روند گلوله برف

به اشتراک گذاشته شد که در آن از افراد خواسته شد تا از دوستان خود جهت شرکت در این پژوهش دعوت کنند. حداقل 

نفر را به دست داد. به هر  154( که تعداد حداقل 1991ن شد) گرین یعیاستفاده از اصل گرین تنمونه ی مورد نیاز با 

جمع آوری شدند. جامعه  2020تنها محدودیت ما از نظر زمانی بود چون داده ها تنها از چهاردهم تا نوزدهم می حال 

رم رضایت نامه را سال به باال بودند. تمام شرکت کنندگان در تحقیق ف 18ی هدف این تحقیق افراد ساکن ایتالیا با سن 

خواندند و قبل از شروع نظرسنجی توافق خود برای شرکت کردن را ابراز کردند. هیچ مبلغی بابت شرکت در این 

 تحقیق پرداخت نشد. 

ششصد و سی پنج نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. صد و نود و نه نفر به علت کامل نکردن نظرسنجی، هفت نفر 

ج نفر به خاطر اطالعات غلط راجع به جنسیت خود،پنج نفر به خاطر بارداری، دو نفر به به خاطر اطالعات غلط و پن



 

 

ذراندن بخشی یا تمام دوران قرنطینه در خارج از ایتالیا از تحقیق کنار گنفر به خاطر  23و  19خاطر ابتال به کووید 

مان کنونی تشخیص داده شده است که اختالل نفر کنار گذاشته شدند چون اعالم کردند که در ز 11به عالوه گذاشته شدند. 

 نفر را شامل شد.  393نمونه ی پایانی روحی دارند. 

 اقدامات صورت گرفته 

( توصیف شد نظرسنجی آنالین از سه بخش تشکیل شد. شرکتت 2021همان طور که در سسچتو و سایر همکاران ) 

معیت شناسی اجتماعی مانند سن، جنسیت، تحصیالت، کنندگان در این پژوهش ابتدا به سواالتی راجع به اطالعات ج

، وضعیت شغلی قبل از قرنطینه پاسخ دادند و مقیاس آلکسی تایمیا 19بارداری، وجود آسیب شناسی، عفونت کووید 

( مقیاس سازگاری و تاب آوری خالصه ) بی آر سی اس، 1996؛ برسی و سایر همکاران 20تورنتو) تی ای اس 

؛ 2003فهرست ده موردی شخصیت) تی آی پی آی، گاسلینگ و سایر همکاران ( و 2017کاران کوکالونت و سایر هم

سطح کلی آلکسی تایمیا را می سنجد. هر مورد،  20مقیاس تی ای اس ( را پر کردند. 2015چیوری و سایر همکاران 

می شود و سه مقیاس زیرمجموعه نمره داده  100یعنی کامال موافقم با مجموع نمره کلی  5یعنی کامال مخالفم تا  1از 

دارد: سختی در تشخیص احساسات) دی آی اف؛ سختی در تشخیص احساسات و تمییز بین احساسات هیجانی و حواس 

(، سختی در توصیف احساسات) دی سی اف؛ 2003مربوط به بدن هنگام تحریک احساسی؛ پارکر و سایر همکاران 

( و ای او تی یا طرز تفکر 2003به دیگران؛ پارکر و سایر همکاران  سختی در یافتن واژگان برای توصیف احساسات

 20-50بین المللی به صورت زیر هستند: (. مقادیر حد آستانه 2003با محوریت بیرونی؛ پارکر و سایر همکاران 

میا) برسی = افراد دارای آلکسی تای61-100= افراد نزدیک به مرز آلکسی تایمیا؛ 51-60=افراد بدون آلکسی تایمیا؛ 

(. بی آر سی اس مقیاسی چهارموردی است که راهکارهای سازگاری و انطباقی را ارزیابی 1996و سایر همکاران 

= بسیار در 5= اصال در مورد من صدق نمی کند تا 1امتیازی لیکرت از نمره ی  5می کند.پاسخ ها براساس مقیاس 

متغیر بود و نمرات باالتر سطوح  20تا  4وع نمره بین مورد من صدق می کندجمع آوری و امتیاز دهی شدند. مجم

باالتری از تاب آوری را نشان می دادند. تی آی پی آی مقیاسی کوتاه و خوداظهاری از پنج ویژگی شخصیتی بزرگ 

است که عبارتند از انعطاف پذیری، وجدانی بودن، برونگرایی، مورد پذیرش بودن و ثبات احساسی که در آن هر کدام 

امتیازی لیکرت نمره دهی می  7یاس قابعاد شخصیتی توسط دو مورد تخمین زده می شود. تمام موارد براساس ماز 

 کامال موافق.  7کامال مخالف تا  1شوند یعنی از 

در بخش دوم و سوم نظرسنجی از افراد خواسته شد که سطح سالمت خود را طی فاز اول و دوم قرنطینه ارزیابی کنند. 

؛ کرونکه و سایر 2افراد شرکت کننده در تحقیق برای هر فاز پرسش نامه ی سالمت بیمار را پر کردند) پی اچ کیو 

؛ کرونکه و سایر 2-فراگیر ) جی ای دی  ( که عالئم افسردگی، مقیاس اختالل اضطراب2003همکاران 

(بررسی می کردند. 2019؛ ماندو و سایر همکاران 10( و مقیاس اضطراب ادراک شده را) پی اس اس 2007همکاران،

و دو هفته ی اول  1از افراد شرکت کننده خواسته شد که پرسش نامه ی مربوط به دو هفته ی گذشته قرنطینه ی فاز 

 پر کنند. را  2قرنطینه ی فاز 

 0ابزار غربالگری دو موردی است که فراوانی حالت افسردگی و فقدان لذت را می سنجد. هر مورد از  2پی اچ کیو 

را برای افسردگی عمده نشان  %83حساسیت  3≤ 2 -تقریبا هر روز نمره دهی شد. پی اچ کیو 3به معنای اصال تا 

تشکیل شده است و  7از دو مورد نخستین جی ای دی  2ی دی (. مقیاس جی ا2003دادند) کرونکه و سایر همکاران 



 

 

یعنی تقریبا هر روز نمره دهی می شود.  3یعنی اصال تا  0هر مورد از عالئم اصلی اضطراب را ارزیابی می کند. 

پزشکی مربوط به اضطراب است) کرونکه و نمره ی آستانه برای عالئم  3است و  6تا  0دامنه ی نمرات کلی بین 

که به شرایط استرس زا  مقیاسی ده موردی است که افکار و احساساتی را 10پی اس اس (. 2007همکاران سایر 

یعنی بسیاری از اوقات  4یعنی هرگز تا  0که از مورد منفی و چهار مورد مثبت دارد مربوطند ارزیابی می کند. شش 

)موندو می دهند. استرس ادراک شده را نشان  امتیازی لیکرت است. نمرات باالتر سطوح باالتری از 5براساس مقیاس 

 است.  40( و نمره ی احتمالی حداکثر 2019و سایر همکاران 

 تحلیل های آماری 

(. همه ی متغیرهای پیوسته مرکزی و مقیاس 2017یکدست و تحلیل شدند) تیم آر کور داده ها با استفاده از نرم افزار آر 

 بندی شدند.متغیرهای وابسته از نمرات پرسش نامه های جی ای دی، پی اچ کیو و پی اس اس تشکیل شدند. 

رس در دو شباهت ها و تفاوت های سطوح اعالم شده ی اضطراب، افسردگی و استدر ابتدا تحلیل خوشه ای براساس 

فاز با تابع میانگین کا از پکیج آماری آر انجام شد. بهترین تعداد خوشه ها با خوشه ی ان بی تعیین شدند) چاراد و سایر 

دهند که ترکیبات تعداد خوشه ها و فاصله ها برای خوشه روش را مورد آزمایش قرار می  30( که 2014همکاران 

با پکیج بوت کردن  100ردان سازی و تکرار خودگت خوشه بندی با رویکرد بندی میانگین کا را تغییر می دهند. ثبا

(. تحلیل های توصیفی بر خوشه های ناشی شده با استفاده از تی تست) پکیج آماری، 2017خوشه تخمین زده شد) یو 

متغیرهایی با  آزمون تعقیبی( و 2017( آزمون کای اسکوئر ) تابع آزمون کای اسکوئر، تیم آر کور 2017تیم آر کور 

 ( انجام شد. 2020بیش از دو سطح) تابع کای اسکوئر مولت کامپ، پکیج آرواید ممویر؛ هرو و هرو 

دوم این که به ازای هر متغیر وابسته) پی اچ کیو، جی ای دی و پی اس اس( مدل های ترکیبی خطی یا ال ام ام با 

( و با استفاده از تابع آنوای نوع سوم پکیج 2015سایر همکاران  ، باتس و4المر محاسبه شد ) پکیج المه استفاده از تابع 

(. پیشگوها پنج ویژگی شخصیتی) انعطاف پذیری، وجدانی 2019خودرو بررسی شد) فاکس و سایر همکاران 

بودن،برون گرایی، مورد پذیرش بودن و ثبات احساسی(، سه زیرمجموعه ی آلکسی تایمیا) دی آی اف، دی دی اف، 

(، سطح تاب آوری، سن،جنسیت و موقعیت شغلی پیش از قرنطینه را شامل شدند. همه ی این پیشگوها در ای او تی

عرض از مبدا تصادفی برای هویت فرد شرکت کننده اضافه شد تعامل با فاز اول یا دوم قرنطینه تحلیل شدند. به عالوه 

ز این که هر پیشگو تناسب مدل ها را بهبود بخشیده تا توجیحی برای اندازه گیری های درون فردی باشد. جهت اطمینان ا

( که به 2017پکیج آزمون لمر یا المر، کوزنتسووا و سایر همکاران است مدل ها با استفاده از تابع پلکانی ساده شدند) 

 (. فاکتورها یا عواملی که زیاد تناسب مدل را بهبود2009معیار ای آی سی وابسته است) بولکر و سایر همکاران 

نبخشیدند حذف شدند) افسردگی: سطح تاب آوری، دی دی اف، ای او تی، مورد پذیرش بودن، وجدانی بودن، ثبات 

: سطح تاب آوری، دی دی اف، ای او تی، مورد پذیرش اضطراباحساسی، جنسیت، وضعیت شغلی پیش از قرنطینه؛ 

دی دی اف، انعطاف پذیری، وجدانی  وجدانی بودن، سن، جنسیت، وضعیت شغلی پیش از قرنطینه؛ استرس:بودن، 

بودن، برون گرایی، مورد پذیرش بودن،  و ثبات احساسی، جنسیت، موقعیت شغلی قبل از قرنطینه(. مقادیر ای آی سی 

هم راستایی بین (. 2017مدل های اولیه و پایانی با استفاده از تابع آنووا محاسبه شدند) پکیج آماری، تیم آر کور، 

با محاسبه ی عامل تورم واریانس با تابع وی آی اف پکیج کار یا خودرو محاسبه شد) فاکس و سایر همکاران پیشگوها 

از جمله فاکتورهای مطلق با استفاده از روش نرخ کشف اشتباه بنجامینی و هاچ برگ (. آزمون تعقیبی تعامالت 2019



 

 

های پیوسته با استفاده از روش آیکن و وست تحلیل ( و تعامالت دارای فاکتور1995تصحیح شد) بنجامینی و هاچ برگ 

 (. 1991شدند)آیکن و سایر همکاران 

 نتایج 

 ویژگی های نمونه 

، انحراف معیار= 35.00تشکیل شده است)میانگین =  74تا  18مرد با سنین بین  100زن و  293نمونه ی پایانی از 

و   (n=57(، کارگران پاره وقت)n=180تمام وقت )(، کارگران n=115دانشجو) قبل از قرنطینه (. آن ها13.50

درصد آن ها آلکسی تایمیا داشتند و  8/15( بودند. از بین این افراد شرکت کننده n=41غیرشاغل) بازنشسته یا بیکار، 

با توجه به پرسش بود.  4/3با انحراف معیار  1/13میانگین نمره ی بی آر سی اس درصد آلکسی تایمیا نداشتند. 2/84

برای درصد  0/28درصد برای افسردگی باالتر از آستانه و  6/31امه ی پی اچ کیو و جی ای دی طی فاز اول ن

درصد برای  6/20برای افسردگی باالتر از آستانه و  1/21دوم، اضطراب باالی آستانه بودند در حالی که طی فاز 

و طی فاز دوم  1/3با انحراف معیار  7/18پی اس اس طی فاز اول نمره ی میانگین اضطراب باالتر از آستانه بودند. 

 بود.  0/3با انحراف معیار  1/18

 توصیف نمونه با سطوح اضطراب، افسردگی و استرس

براساس شباهت ها و تفاوت ها در سطوح مختلف استفاده شد تا افراد  kبرای توصیف بهتر نمونه الگوریتم میانگین 

آ در ابزار کمکی برای 1آ،ب؛به شکل مکمل  1رس در  دو فاز خوشه بندی شوند) اشکال راب، افسردگی و استاضط

خوشه بندی شدند.  93/0به دو گروه با ثبات خودگردان سازی . این تحلیل نشان داد که افراد ارائه ی سه بعدی خوشه ها(

از افرادی تشکیل شده است که در کل در هر دو فاز نمرات پایین تری در افسردگی،اضطراب  n=192با  1خوشه ی 

،  PHQ=1/11، 2؛ فاز PHQ=1/33 ،PSS=16/41 ،GAD=1/10: 1،فاز 1و استرس دارند) میانگین های خوشه 

PSS=16/04 ،GAD=0/93 .)(خوشه ی دوN=201 )دو فاز  با نمرات باالتر افسردگی، اضطراب  و استرس در هر

سی(. از  1؛ شکل PHQ=2/99 ،PSS= 20.06 ،GAD=2.72مشخص شده اند) میانگین های خوشه دو، فاز اول: 

تعریف کردیم ) با واکنش بهتری به قرنطینه زیر آستانه است ما این گروه را  1آنجایی که میانگین خوشه ای خوشه ی 

نگین های خوشه ای باالی آستانه را نشان می دهد افرادی ( در حالی که خوشه ی دو که میاER+واکنش احساسی مثبت یا 

 (. ER-را شامل می شود که واکنش احساسی منفی را به قرنطینه دارند)

چون  [ t(381.75)= 3/06 ،ᵖ=0.002 ]از لحاظ سنی با هم فرق می کننددوگروه بررسی های بیشتر نشان دادند که 

(  نسبت به گروه با واکنش احساسی منفی) 14/14، انحراف معیار= 37/12)میانگین=گروه با واکنش احساسی مثبت

𝜒2 (1)] ( و در توزیع زنان و مردان 12/66 ، انحراف معیار= 32/97میانگین=   =  11.00، 𝑝 <  0.001]  

> 𝑝درصد از کل افراد؛ 67د با سنین باالتر را شامل می شود. مردها بیشتر عضو گروه واکنش مثبت بودند )افرا

= 𝑝 ، %42.7در حالی که درصد زنان در هر دو گروه فرق زیادی نداشت ) واکنش مثبت    0.001  هر (.  0.14 

𝜒2 (3)]دو گروه همچنین از لحاظ گزارش شغلی قبل از قرنطینه با هم فرق می کنند  =  90.90 ، 𝑝 =  0.019]  

= 𝑝 ، %61.74)و به نظر می رسید که دانشجویان بیشتر در گروه واکنش منفی باشند  در حالی که هیچ   (0.019 



 

 

مهم تر این که هر دو گروه از لحاظ آلکسی فردی از گروه های دیگر در توزیع دو گروه با هم فرق چندانی نداشتند. 

𝑡(390.75)]تایمیا تفاوت زیادی با هم داشتند   =  −5.65 ، 𝑝 <  01/43؛ گروه واکنش مثبت با میانگین  0.001 

خرده . با در نظر گرفتن 78/11و انحراف معیار  00/50؛ گروه واکنش منفی با میانگین 98/10و انحراف معیار 

𝑡(379.78)]با هم تفاوت زیادی داشتند  DIFمقیاس های آلکسی تایمیا از لحاظ   =  −8.40، 𝑝 < گروه ؛  ;0.001 

و انحراف  88/18هستند و گروه با واکنش منفی دارای میانگین  24/5و انحراف معیار  88/13ثبت میانگین با واکنش م

DDF [𝑡(389.59)و در  بودند 53/6معیار   =  −4.55T ، 𝑝 <  98/11گروه با واکنش مثب با میانگین ؛  0.001 

این گونه نبود  EOTاما در   44/4و انحراف معیار  04/14؛ گروه با واکنش منفی با میانگین  50/4و انحراف معیار 

[𝑡(390.22)  =  1.35 ، 𝑝 = ؛ گروه با 20/4با انحراف معیار  15/17با میانگین ؛ گروه با واکنش مثبت   0.18 

هر دو گروه از لحاظ تاب آوری با هم فرق می کنند عالوه به . 21/4و انحراف معیار  58/16واکنش منفی با میانگین 

[𝑡(389.54)  =  2.40 ، 𝑝 = ؛ گروه 36/3نحراف معیار با ا 47/13با میانگین ؛ گروه با واکنش مثبت   0.017 

تفاوت زیادی در هر ویژگی شخصیتی به جز ثبات احساسی . 31/3و انحراف معیار  66/12با میانگین با واکنش منفی 

𝑡(390.68)]نبود   =  7.16 ، 𝑝 < ؛ گروه 28/1و انحراف معیار  59/4با میانگین ؛ گروه با واکنش مثبت  0.001 

 . 38/1و انحراف معیار  63/3با واکنش منفی با میانگین 

 

در دو فاز. سایه های  بستگی بین شش مولفه ای اصلی در رابطه با تغییرات در افسردگی، اضطراب و استرس)آ( هم1شکل 

سفید به معنای عدم بستگی منفی را نشان می دهند. ز همبستگی مثبت را نشان می دهند. در حالی که سایه های قرمخاکستری هم

مثبت نشان دهنده ی گروه  ERتوسط خوشه بندی میانگین کا یا کی مشخص شده اند. )ب( خوشه های افراد وجود همبستگی است.

)پ(توزیع افسردگی،اضطراب و استرس با منفی گروه با واکنش احساسی منفی را نشان می دهند.  ERمثبت و با واکنش احساسی 

 خوشه و فاز. 



 

 

 تأثیرات آلکسی تایمیا، تاب آوری و شخصیت بر سالمت افراد در دو فاز قرنطینه 

ه درمورد استرس، اضطراب تأثیرات معین شخصیت، تاب آوری و آلکسی تایمیا که به فاز قرنطینما برای محاسبه ی 

را بررسی می کند   PHQمدل نهایی که را برای هر مقیاس احساسی محاسبه کردیم.  LMMو افسردگی وابسته هستند 

، برون آلکسی تایمیا، ثبات احساسی، انعطاف پذیری برای تجربه کردن DIFشامل موارد ذیل بود: فاز، خرده مقیاس 

= 𝑝، 4/1758پایانی =  AIC، 3/1787اولیه =  AICیا هویت به عنوان عاملی تصادفی )  IDگرایی و سن و   0.86  . 

PHQ~  فاز +  DIF + ثبات احساسی + برون گرایی + انعطاف پذیری در تجربه + سن + فاز ∗   (ID|1)سن 

2R  2و  74/0شرطی برابر باR  نشان تأثیری اصلی به ازای هر پیشگو نتایج بود.  31/0حاشیه ای برابر با

𝜒2 (1) :فاز]داد  =  37.16 ، 𝑝 <  0.001;  TAS − DIF: 𝜒2 (1)  =  58.22   ، 

𝑝 <  0.001; 𝜒2 (1) :ثبات احساسی  =  18.73 ،𝑝 <  0.001  

𝜒2 (1)برون گرایی:  =  9.43 ، 𝑝 = 𝜒2 (1)انعطاف پذیری در تجربه کردن؛ ؛   0.002  =  6.71 ، 𝑝 =  0.010   

𝜒2 (1)سن:  =  20.75 ، 𝑝 < نشان داد.  1در فاز  2تأثیر اصلی فاز سطح باالتری از افسردگی را نسبت به فاز .   0.001 

نتایج نشان می دهند که سطوح باالتری از افسردگی در افرادی یافت شد که نمرات باالتری را در تشخیص احساسات 

ز سوی دیگر سطوح اخود گزارش کردند و در انعطاف پذیری برای تجربه کردن نمرات باالتری را گزارش کرذند. 

همبستگی بین کمتر افسردگی در میان افرادی یافت شدند که نمرات باالتری در برون گرایی و ثبات احساسی داشتند. 

𝜒2 (1)] سن و فاز  =  13.02 ، 𝑝 < آ مراجعه کنید( نشان داد که طی فاز اول سن همبستگی  2؛ )به شکل   0.001 

𝑡(554.8)]مستقیمی با افسردگی دارد   =  −4.56, 𝑝 < در حالی که سن بر نمرات افسردگی در فاز دو   [0.001 

𝑡(554.78)]اثر نگذاشت   =  −1.52 ، 𝑝 = و این که در میان افراد جوان تر و نه افراد با سن باالتر   [0.13 

 افسردگی در فاز یک نسبت به فاز دو باالتر بود

𝑡(393) :جوان تر   =  −6.86 ، 𝑝 < 𝑡(393) :مسن تر0.001   =  −1.76 ، 𝑝 =  0.080]  

و TIPI، ثبات احساسی، برون گرایی و انعطاف پذیری در تجربه کردن TASمربوط به  EOTو  GAD ،DIFمدل نهایی 

 به عنوان فاکتور یا عاملی تصادفی را شامل شد IDهویت یا 

= AIC اولیه)  = AIC نهایی، 1731.6   1703.6، 𝑝 =  0.76)   

 



 

 

 

 تناسب اثرات متقابل بین )آ( سن و فاز در افسردگی)ب( سن و فاز در استرس)پ( تاب آوری و فاز در استرس خطوط 2شکل 

 

GAD~ فاز +  DIF + EOT + + ثبات احساسی برون گرایی  + ID| 1انعطاف پذیری در تجربه +.  

2R  2بود و  75/0شرطی برابر باR  شگو نشان دادبرابر بود. نتایج اثری اصلی را بر هر پی 37/0حاشیه ای با 

𝜒2 (1) :فاز]  =  14.40 ، 𝑝 <  0.001;  DIF: 𝜒2 (1)  =  78.88 ، 𝑝 <  0.001;  EOT: 𝜒2 (1)  =  10.06 ، 𝑝 

= 𝜒2 (1) :ثبات احساسی;0.002   =  43.92 ، 𝑝 <  0.001; 𝜒2 (1) :برون گرایی   =  4.91 ، 𝑝 

=  0.027; 𝜒2 (1) :انعطاف پذیری در تجربه   =  7.60 ، 𝑝 =  0.006]  

به این معنا که فاز اول نسبت به فاز دو سطح باالتری از اضطراب را پیش بینی کرد. به عالوه دو مولفه ی آلکسی 

سطح باالتری از مشکالت برای تشخیص احساسات، سطح باالتری از اضطراب را پیش تایمیا اثری متضاد نشان داد: 

سطح پایین تری از اضطراب را پیش بینی کرد. سطوح بینی کرد اما سطح باالتری از طرز تفکر وابسته به بیرون، 

تجربه کردن در رابطه با شخصیت، سطح باالتری از اضطراب را پیش بینی کرد در باالتری از انعطاف پذیری در 

 حالی که سطح باالتری از ثبات احساسی و برون گرایی سطح پایین تری از اضطراب را پیش بینی کرد. 

را به  ID، سن و TASمربوط به  TAS ،EOSمربوط به  BRCS ،DIFفاز، ش بینی می کند را پی PSSمدل نهایی که 

 عنوان فاکتورها یا عوامل تصادفی بررسی کرد

 PSS ~فاز +  BRCS +  DIF +  EOT + سن + :فاز  سن + BRCS فاز + (1 | ID).  

2R  2و  55/0شرطی باR  برابر بود. نتایج اثری اصلی برای فاز  55/0حاشیه ای با 

[𝜒2 (1) =  17.03 ، 𝑝 <  0.001] ، DIF [𝜒2 (1) =  67.09 ، 𝑝 <  0.001] ، EOT [𝜒2 (1)

=  10.59 ، 𝑝 =  0.001] ، age [𝜒2 (1)  =  13.99 ، 𝑝 <  0.001]  

BRC [𝜒2 (1)و همبستگی زیادی بین فاز و  =  3.87 ، 𝑝 =  و بین فاز و سن نشان داد  [0.049 

 [𝜒2 (1) =  8.23 ، 𝑝 = نتایج نشان دادند که فاز یک پیشگوی سطوح باالتر استرس در مقایسه با فاز دوم بودند.  [0.004 

اضطراب به این نتیجه رسیدیم که سطح باالتری از مشکالت برای تشخیص احساساتف سطح همین طور در رابطه با 



 

 

سته به بیرون سطح کمتر یا پایین باالتری از استرس را پیش بینی کردند اما سطح باالتر یا میزان باالتر طرز تفکر واب

تری از استرس را پیش بینی کرد. مانند مورد افسردگی، همبستگی بین سن و فاز مشخص کردند که سن سطوح پایین 

𝑡(638.43)]تری از استرس را در فاز یک پیش بینی کردند   =  −3.74 ، 𝑝 <  0.001; اما در فاز   [شکل 𝟐 ب

𝑡(638.43)]نه  2  =  −0.82 ، 𝑝 = و این که افراد جوان تر پاسخ دهنده به نظرسنجی نسبت به فاز دوم    [0.41 

𝑡(393)]استرس بیشتری در فاز اول داشتند   =  −4.95 ، 𝑝 < در حالی که این تفاوت در افراد مسن تر   [0.001 

𝑡(393)]پاسخ دهنده به نظرسنجی رخ نداد   =  −0.89 ، 𝑝 = آزمون تعقیبی در رابطه با همبستگی بین .  [0.38 

 نشان داد که تاب آوری در فاز اول اثری نداشته BRSCفاز و 

          [𝑡(616.89)  =  0.20 ، 𝑝 =  0.84; 𝐜 𝟐 درحالی که در فاز دوم، روند اهمیت را نشان می دهد   [شکل 

 [𝑡(616.89)  =  −1.72 ، 𝑝 =   افراد با سطوح باالتر تاب آوریبه عالوه نشان داد که در  [0.086 

 [𝑡(393)  =  −4.31, 𝑝 < تفاوت بین فازها نسبت به افراد با سطوح پایین تر تاب آوری قوی تر و   [0.001 

𝑡(393)]بیشتر است   =  −1.52 ، 𝑝 =  0.13]   . 

 تجزیه و تحلیل

هدف این پژوهش دوگانه بود. اول این که از طریق تحلیل خوشه ای، ما نمونه ی افراد را براساس سطح اضطراب، 

استرس و افسردگی مشخص کردیم تا ویژگی های روان شناسی مانند ویژگی های شخصیتی، آلکسی تایمیا و تاب آوری 

سالمت ذهنی گزارش کردند. دوم این که ما به صورتی مربوط به افرادی را توضیح دهیم که اثر قوی تر قرنطینه را بر 

نقش ویژگی های شخصیتی، آلکسی تایمیا و تاب آوری را بر اضطراب، استرس و افسردگی در رابطه با دامنه عمیق تر 

 ی محدودیت بررسی کردیم. 

 توصیف نمونه براساس واکنش احساسی به قرنطینه

ثبات احساسی باال، تاب آوری باال و  احساسی بهتری طی قرنطینه داشتندیج ما نشان دادند که افرادی که واکنش انت

مشکالت کمتر در تشخیص و توصیف احساسات از ویژگی هایشان بود. تحلیل خوشه ای به خصوص این طور نشان 

نسبت داد که نمونه ی ما بهتر توسط دو خوشه تعیین می شود که افرادی را شامل می شد که واکنش احساسی بهتری را 

مثبت یا واکنش احساسی مثبت، سطوح پایین تری از افسردگی، استرس و نگرانی در هر دو فاز  ERبه قرنطینه داشتند) 

منفی یا واکنش احسلسی منفی، سطوح  ERقرنطینه( و افرادی که اثرات منفی بر سالمت ذهن خود را گزارش کردند )

احساسی مثبت نسبت به افراد با واکنش احساسی منفی، نمرات باالتر افسردگی،استرس و اضطراب(. افراد با واکنش 

ک در راستای پژوهش های پیشین بود که افراد با ثبات احساسی باالتر و باالتری از ثبات احساسی را نشان دادند 

(. 2020ب؛ مورالز و وایوز  2020نوروتیسیزم پایین تر  بهتر به قرنطینه واکنش نشان دادند) مازا و سایر همکاران 

( و 2020که در راستای مقاله ی مورالز وایوز و سایر همکاران)به عالوه آن ها نمره ی تاب آوری بهتری داشتند 

می تواند فرد را از پریشانی احساسی منفی ناشی ( است و تأیید می کند که تاب آوری 2020بارزیلی و سایر همکاران )

واکنش احساسی منفی در مقابل افراد با واکنش احساسی مثبت سطوح  سرانجام افراد گروه بااز پاندمی دور نگه دارد. 

ص و توصیف خرده مقیاس های احساسی نشان دادند)خرده مقیاس های باالتری از آلکسی تایمیا را به خصوص در تشخی



 

 

DIF و DDF  پرسش نامه یTAS ) (است که همبستگی2020نتیجه ای که هم راستای پژوهش تانگ و سایر همکاران ) 

آلکسی تایمیا گزارش کردند. به عالوه خوشه  DDFو  DIFو خرده مقیاس های  PTSDسردگی و عالئم فزیادی را بین ا

این منفی یا با واکنش احساسی منفی افراد جوان تر و نسبت باالتری از زنان و دانشجویان را شامل می شد.  ERی 

( گزارش شده بود را تأیید می کنند که شیوع اضطراب، 2020شواهد آنچه ما در تحلیل متا ساالری و سایر همکاران) 

سال.  40و  21در زنان نسبت به مردان باالتر است و هم چنین در افراد بین  19افسردگی و استرس طی پاندمی کووید 

ن کردند زنان در کل نسبت به استرس و اختالل اضطراب بعد ( عنوا2020همان طور که ساالری و سایر همکاران )

(. به عالوه افراد 2018؛ لیم و سایر همکاران 2013از تروما نسبت به مردان آسیب پذیرترند) سارین و سایر همکاران 

تی هستند بیش تر از افراد مسن دغدغه ی پیامدهای آ 19جوان تر اگرچه کمتر مستعد بیماری جدی به خاطر کووید 

این امر به اثر مشاهده شده کمک می کند که دانشجویان بیشتر از (. 2020پاندمی را دارند) ساالری و سایر همکاران 

کارگران یا افراد بیکار) این گروه افراد بازنشسته را هم شامل می شود( تحت تأثیر اثرات منفی قرنطینه قرار گرفته 

ییرات زندگی بیش تر تحت تأثیر تعامالت زیاد، محل سکونت و زندگی اند.در نهایت دانشجویان احتماال از لحاظ تغ

اجتماعی قرار گرفته اند. نتایج ما شواهد تازه ای از نقش ویژگی های شخصی، تاب آوری و تمایالت آلکسی تایمیا در 

 آسیب پذیر کردن افراد به پریشانی های روانی طی قرنطینه را نشان می دهد. 

 ی اعمال شده بر سالمت ذهن اثرات شدت محدودیت ها

گزارش شد تمام معیارهای پریشانی روحی در مقایسه با فاز  (2021همان طور که در مقاله ی سچتو و سایر همکاران)

کم کردن محدودیت ها طی فاز دوم به افراد کمک اول در فاز دوم به طرز چشم گیری کاهش یافتند و نشان دادند که 

( افزود که بر طبق آن سطح 2020انگی کنار بیایند. این نتایج بر یافته های مورالز وایوز)کرد که بهتر با قرنطینه ی خ

استرس طی هفته ی اول و سوم قرنطینه در اسپانیا که محدودیت ها شدیدتر شدند افزایش یافت. الزم به ذکر است که در 

ای مجزا از افراد طی هفته ها جمع آوری ( که داده هایی را از نمونه ه2020مقابل مورالز وایوز و سایر همکاران) 

کردند ما معیارها و اندازه گیری هایی را از همان گروه از افراد طی دو فاز گزارش کردیم. مقایسه ی ما در میان افراد 

با اجتناب از خطرات مرتبط با تفاوت های بین فردی اجازه ی برقراری زمینه ای قوی و روش شناسی را برای درک 

شدت ت ویژگی های شخصیتی بر پریشانی روانی طی قرنطینه داد. مهم تر این که ما مشاهده کردیم که بهتر اثرا

با تاب بر سالمت ذهنی بسته به سن و تاب آوری فرد دارد. به خصوص افراد دودیت های اعمال شده اثری متفاوت مح

این نتیجه سطح استرس در فاز دوم نشان دادند.  آوری باالتر در مقایسه با افراد با تاب آوری پایین تر کاهش بیشتری در

ممکن است نشان دهد که توانایی های تاب آوری قوی تر به افراد کمک کرد که از استرس تجمعی فاز یک به سمت 

چون آن ها کاهش افسردگی و بهتر شدن بروند. به عالوه تقابل بین قرنطینه ی شدید و کم به افراد جوان مربوط می شد 

 فاز دوم نسبت به فاز اول را گزارش کردند.  استرس در

 اثرات ویژگی های روحی روانی بر افسردگی، اضطراب و استرس 

ابتدا بعد روحی به صورت مجزا بر سطوح افسردگی، اضطراب و استرس نتایج جالبی را به دست داد. هر تحلیل اثر 

ن تر انعطاف احساسی و برون گرایی و سطوح پاییبه عنوان شخصیت ما به این نتیجه رسیدیم که سطوح باالتر ثبات 

به طور سطوح پایین تری از افسردگی و اضطراب را در هر دو فاز قرنطینه پیش بینی کردند. پذیری در تجربه کردن 

هم زمان بر سطح استرس تأثیری نگذاشتند. این نتایج پژوهش های قبلی را تأیید می کنند که نشان می دهند ویژگی های 



 

 

به شدت با سالمت روحی روانی مرتبط هستند) برای مثال به ی و به خصوص برون گرایی و نوروتیسیزم شخصیت

 مراجعه کنید(.  2009گرنت و سایر همکاران 

دوم این که تاب آوری به طور خاص بر سطح استرس اثر گذاشت اما بر افسردگی و اضطراب اثر نگذاشت. این امر 

اری می توانند به خصوص در شرایط بسیار استرس زا و هم چنین کنار آمدن با نشان می دهد که راهکارهای سازگ

سالمت ذهن از کاهش استرس مشاهده شده تشکیل می شود اما در مفید خواهند بود چون اثر آن ها بر موارد اورژانسی 

 محافظت از خلقیات طوالنی و اختالالت اضطراب تشکیل نمی شود. 

بر سالمت احساسی اثر  EOTو  DIFنقش آلکسی تایمیا متوجه شدیم که خرده مقیاس های سوم این که ما در رابطه با 

سطوح باالتری از افسردگی، اضطراب و استرس را پیش بینی  DIFمی گذارند. به هر حال در حالی که سطوح باالتر 

ابعاد است که گزارش شده به نظر نقشی حمایتی برای استرس و اضطراب دارند.  EOTمی کنند سطوح باالتر 

هم بستگی های عصبی مختلف مرتبط هستند و خرده مقیاس ها دشواری تشخیص زیرمجموعه ای آلکسی تایمیا احتماال به 

و توصیف احساساتی که بیشتر به هم و اختالل احساسی مربوط اند را اندازه گیری می کند) پارکر و سایر همکاران 

وده و پریشانی اثر منفی افزمعموال با  DIF(. 2011؛ پوالتوس و سایر همکاران 2008؛ آیچمن و سایر همکاران 2003

(. 2020؛ بگبای و سایر همکاران 2015؛ لی و سایر همکاران 2008لیس و سایر همکاران، ) روحی مرتبط است

امکان دارد که ناتوانی در تشخیص احساسات از ادراکات بدنی باعث مشکالتی در ارزیابی و تنظیم احساسات شود و 

؛ فورنیر و سایر همکاران 2017ذیرتر کند) پریس و سایر همکاران و بیماری ذهنی آسیب پاین افراد را به استرس مزمن 

( و شیوه ی 2017با کاهش عالقه به نگاه کردن به تصاویر منفی )ویب و سایر همکاران  EOTاز سوی دیگر (. 2020

 ونی(مرتبط هستند یعنی ویژگی هایی که در شرایط کن2000عملی ادراک و اجتناب از احساسات منفی) تیلور و بگبی 

یافته های ما در این چهارچوب نشان می دهند که در حالی که تاب آوری می تواند به پاندمی می توانستند مفید باشند. 

تحت تأثیر قرار دادن اضطراب و افسردگی کنار آمدن با استرس کمک کند آلکسی تایمیا و شخصیت نقش عمده ای را در 

 ایفا می کنند. 

 مالحظات کلی 

اضطراب، افسردگی و استرس با الگوهای مشابه و به نظر ی ناشی از پژوهش فعلی: اول این که دو مالحظه ی کل

بر اضطراب فردی و افسردگی تأثیر گذاشتند در حالی که ویژگی های شخصیتی مختلف ابعاد روحی پیش بینی شدند. 

بر اضطراب و افسردگی تأثیری بر سطح استرس تأثیری نداشتند. از سوی دیگر تاب آوری بر استرس تأثیر داشت اما 

ان نتایج نشان می دهند که در حالی که شخصیت بر مقیاس های طوالنی مدت تر واکنش احساسی تأثیر می نداشت. 

این امر نشانه ای مفید برای گذارند تاب آوری می تواند تنها در تغییر سطح استرس طی چنین اتفاق محرکی کمک کند. 

رایط مهم است: طی شرایط سالمت ذهنی است چون برای اهداف درمان مختلف بسته به شافراد حرفه ای در زمینه ی 

ممکن است در تسکین استرس مفید باشد تا راهکارهای سازشی فرد را افزایش دهد و طی مداخالت طوالنی اورژانسی 

دوم اده می شوند. مدت با تمرکز بر اضطراب و عالئم افسردگی اثری عمیق تر بر مولفه های شخصیت بهتر نشان د

این که به صورت غیر شهودی، ویژگی های آلکسی تایمیا و نبود تاب آوری ممکن است افراد را در شرایط استرس زا 

حاشیه ای در محافظت از افراد از اثرات منفی قرنطینه و تنها در همبستگی  آسیب پذیرتر کنند. در واقع تاب آوری نقشی

ب آوری مهارتی در نظر گرفته می شود که برای سر و کار داشتن با و فائق آمدن بر با کم کردن محدودیت ها دارد. تا



 

 

اتفاقات استرس زا به کار می رود و به رشد نکردن رفتارهای ناسازگار یا نابهنجار کمک می کند)کراپارو و سایر 

رفته می شود) لومینت ( در حالی که از سوی دیگر آلکسی تایمیا ویژگی شخصیتی پایداری در نظر گ2018همکاران 

(. شاید به همین دلیل بررسی پژوهش های قبلی اثرات 2011؛ تولمونن و سایر همکاران 2001و سایر همکاران 

قرنطینه بر سالمت روحی و روانی به نظر برسد که به جای آلکسی تامیا بر تاب آوری تمرکز کرده اند)بارزیلی و سایر 

 2020اما به تانگ و سایر همکاران  2020؛ الندی و سایر همکاران 2020ن ؛ فوالنا و سایر همکارا2020همکاران 

هم مراجعه کنید(. به هر حال آلکسی تایمیا می تواند پیشگویی منفی برای نتایج درمان روحی روانی تشکیل دهد) پینا و 

تایمیا بوده که کنترل  در مورد افراد دارای آلکسی( و تمرکز درمان اخیر بر مداخالت احتمالی 2020سایر همکاران 

(. نتایج ما نشان می دهند که مداخالتی 2020توجه بیمار به نشانه های انگیزشی و محرک را بهبود می بخشد) داکت 

که هدفشان حمایت از جمعیت طی قرنطینه های آتی است بنابراین باید توجه خاصی به افراد با ویژگی های آلکسی تایمیا 

 است در هنگام نیاز به حمایت کمتر دنبال آن بگردند.  نشان دهند چون آن ها ممکن

 محدودیت ها

نبود اگرچه که   ا را داشت. اول این که این پژوهش به صورت طول جغرافیاییپژوهش کنونی برخی از محدودیت ه

برای یادآوری  همان پاسخ دهنده ها داده های مربوط به فاز یک و فاز دو را فراهم کردند داده ها براساس توانایی افراد

پژوهش های آتی باید طرحی طولی به کار برند تا تأثیر دامنه ی احساس یک هفته ی پیش خود جمع آوری شدند. 

جهت تبعیت از شرایط استثنایی پاندمی و محدودیت این که داده ها محدودیت بر تغییرات سالمت روحی تأیید شوند. دوم 

جمع آوری شدند. این امر می توانست بر سطوح نامه خودگزارشی  ین از طریق پرسشهای قرنطینه به صورت آنال

گزارش شده ی اضطراب، افسردگی و استرس تأثیر داشته باشد که همیشه با پژوهش ناشی از ارزیابی شخصی یکی 

ب نیست. به عالوه ما انتخاب می کنیم تا نسخه های خالصه ای از پرسش نامه هایی را اجرا کنیم که افسردگی و اضطرا

را اجرا می کنند تا تعداد کلی پرسش های نظرسنجی را کاهش دهند که افراد را از شرکت در پژوهش دلسرد می کنند. 

به هر حال ابزارهای انتخابی از لحاظ اعتبار بررسی شدند و به صورت اشتراکی ساخته شده اند. سوم این که اندازه ی 

غیراحتمالی به کار گرفته یل شده است که با استفاده از نمونه گیری نمونه از تعداد غیربرابری از زن ها و مردها تشک

این مسئله ای آشنا برای بسیاری از پژوهش هایی است که براساس شدند که تعمیم پذیری یافته ها را محدود می کند. 

؛ صالح و بیستا 2008( که قبال گزارش شده اند) اسمیت 2020نظرسنجی آنالینی هستند) ساالری و سایر همکاران 

های این مسئله را  با گرفتن جنسیت به عنوان فاکتوری ثابت در مدل ما سعی کرده ایم که (. در تحقیق کنونی 2017

چهارم این که نمونه ی ما برای نظرسنجی آنالین تقریبا کوچک است به هر حال به خاطر طرح اولیه در نظر بگیریم. 

تجربی خاص و لحظه ی تاریخی فوق العاده نظرسنجی ما تنها برای شش روز در دسترس بود تا پاسخ هایی قابل 

 زمان افراد اثرات فاز دو را احساس کنند.  اطمینان و مربوط به فاز یک را جمع آوری کند و به طور هم

پژوهش فعلی با وجود محدودیت ها اطالعاتی باارزش راجع به فاکتورها یا عوامل تأثیر گذار بر سالمت ذهنی طی 

به خصوص در ارتباط با اثر دامنه ی محدودیت ها ارائه می کند. ما به این نتیجه رسیدیم که  19قرنطینه ی کووید 

و ویژگی های شخصیتی همراه با سن و جنسیت به صورت عمده ای بر سطوح فردی استرس، اضطراب  آلکسی تایمیا

و افسردگی تأثیر می گذارند و این که تاب آوری فاکتوری حمایتی در مقابل استرس است مخصوصا زمانی که محدودیت 

وت های فردی بر سالمت احساسی و های قرنطینه با شدت کمتری باشند. این اشارات دانش کنونی راجع به تأثیر تفا



 

 

روحی طی شرایطی فوق العاده استرس زا را گسترش می دهند و می توانند اشاره ای باشند به نوعی از مداخالتی که 

     دولت می تواند انجام دهد تا اثرات منفی قرنطینه طی قرنطینه های آتی را محدود کند. 

 منابع

Aiken, L. S., West, S. G., and Reno, R. R. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting 

interactions. Thousand Oaks, California, USA: Sage.  

Bagby, R. M., Parker, J. D. A., and Taylor, G. J. (2020). Twenty-five years with the 20-item 

Toronto alexithymia scale. J. Psychosom. Res. 131:109940. doi: 

10.1016/j.jpsychores.2020.109940  

Barzilay, R., Moore, T. M., Greenberg, D. M., DiDomenico, G. E., Brown, L. A., White, L. 

K., et al. (2020). Resilience, COVID-19-related stress, anxiety and depression during the 

pandemic in a large population enriched for healthcare providers. Transl. Psychiatry 10:291. 

doi: 10.1038/s41398-020-00982-4  

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., and Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models 

using {lme4}. J. Stat. Softw. 67, 1–48. doi: 10.18637/jss.v067. i01  

Benjamini, Y., and Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and 

powerful approach to multiple testing. J. R. Stat. Soc. Series B 57, 289–300.  

Berardis, D. D., Campanella, D., Nicola, S., Gianna, S., Alessandro, C., Chiara, C., et al. 

(2008). The impact of alexithymia on anxiety disorders: a review of the literature. Curr. 

Psychiatr. Rev. 4, 80–86. doi: 10.2174/157340008784529287  

Bolker, B. M., Brooks, M. E., Clark, C. J., Geange, S. W., Poulsen, J. R., Stevens, M. H. H., et 

al. (2009). Generalized linear mixed models: a practical guide for ecology and evolution. 

Trends Ecol. Evol. 24, 127–135. doi: 10.1016/j. tree.2008.10.008  

Bressi, C., Taylor, G., Parker, J., Bressi, S., Brambilla, V., Aguglia, E., et al. (1996). Cross 

validation of the factor structure of the 20-item Toronto alexithymia scale: an Italian 

multicenter study. J. Psychosom. Res. 41, 551–559. doi: 10.1016/s0022-3999(96)00228-0  

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., et al. 

(2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the 

evidence. Lancet 395, 912–920. doi: 10.1016/ S0140-6736(20)30460-8  

Carvalho, L. d. F., Pianowski, G., and Gonçalves, A. P. (2020). Personality differences and 

COVID-19: are extroversion and conscientiousness personality traits associated with 

engagement with containment measures? Trends Psychiatry Psychother. 42, 179–184. doi: 

10.1590/2237-6089-2020-0029  



 

 

Castelli, L., Di Tella, M., Benfante, A., and Romeo, A. (2020). The spread of COVID-19 in 

the Italian population: anxiety, depression, and post-traumatic stress symptoms. Can. J. 

Psychiatr. 65, 731–732. doi: 10.1177/0706743720938598  

Cecchetto, C., Aiello, M., Ionta, S., Gentili, C., and Osimo, S. A. (2021). Increased emotional 

eating during COVID-19 associated with lockdown, psychological and social distress. 

Appetite 160:105122. doi: 10.1016/j.appet.2021.105122  

Charrad, M., Ghazzali, N., Boiteau, V., and Niknafs, A. (2014). NbClust: an R Package for 

determining the relevant number of clusters in a data set. J. Stat. Softw. 61, 1–36. doi: 

10.18637/jss.v061.i06  

Chiorri, C., Bracco, F., Piccinno, T., Modafferi, C., and Battini, V. (2015). Psychometric 

properties of a revised version of the ten item personality inventory. Eur. J. Psychol. Assess. 

31, 109–119. doi: 10.1027/1015-5759/a000215  

Craparo, G., Magnano, P., Zapparrata, M. V., Gori, A., Costanzo, G., Pace, U., et al. (2018). 

Coping, attachment style and resilience: the mediating role of alexithymia. Mediterr. J. Clin. 

Psychol. 6, 1–30. doi: 10.6092/2282-1619/2018.6.1773  

de Timary, P., Roy, E., Luminet, O., Fillée, C., and Mikolajczak, M. (2008). Relationship 

between alexithymia, alexithymia factors and salivary cortisol in men exposed to a social 

stress test. Psychoneuroendocrinology 33, 1160–1164. doi: 10.1016/j.psyneuen.2008.06.005  

Di Giuseppe, M., Zilcha-Mano, S., Prout, T. A., Perry, J. C., Orrù, G., and Conversano, C. 

(2020). Psychological impact of coronavirus disease 2019 among Italians during the first 

week of lockdown. Front. Psych. 11:576597. doi: 10.3389/fpsyt.2020.576597  

Duquette, P. (2020). More than words can say: a multi-disciplinary consideration of the 

psychotherapeutic evaluation and treatment of alexithymia. Front. Psych. 11:433. doi: 

10.3389/fpsyt.2020.00433  

Eichmann, M., Kugel, H., and Suslow, T. (2008). Difficulty identifying feelings and automatic 

activation in the fusiform gyrus in response to facial emotion. Percept. Mot. Skills 107, 915–

922. doi: 10.2466/pms.107.3.915-922  

Fietz, J., Valencia, N., and Silani, G. (2018). Alexithymia and autistic traits as possible 

predictors for traits related to depression, anxiety, and stress: a multivariate statistical 

approach. J. Eval. Clin. Pract. 24, 901–908. doi: 10.1111/ jep.12961  

Fletcher, D., and Sarkar, M. (2013). Psychological resilience: a review and critique of 

definitions, concepts, and theory. Eur. Psychol. 18:12. doi: 10.1027/1016-9040/a000124  



 

 

Fournier, A., Mondillon, L., Luminet, O., Canini, F., Mathieu, N., Gauchez, A. S., et al. (2020). 

Interoceptive abilities in inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome. Front. 

Psych. 11:229. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00229  

Fox, J., Weisberg, S., and Price, B. (2019). carData: Companion to Applied Regression Data 

Sets. Available at: https://cran.r-project.org/package=carData (Accessed February 08, 2021).  

Franceschini, C., Musetti, A., Zenesini, C., Palagini, L., Scarpelli, S., Quattropani, M. C., et al. 

(2020). Poor sleep quality and its consequences on mental health during the COVID-19 

lockdown in Italy. Front. Psychol. 11:3072. doi: 10.3389/fpsyg.2020.574475  

Fullana, M. A., Hidalgo-Mazzei, D., Vieta, E., and Radua, J. (2020). Coping behaviors 

associated with decreased anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic 

and lockdown. J. Affect. Disord. 275, 80–81. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.027  

Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": the big-five factor 

structure. J. Pers. Soc. Psychol. 59, 1216–1219. doi: 10.1037//0022-3514.59.6.1216  

Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., and Swann, W. B. Jr. (2003). A very brief measure of the big-

five personality domains. J. Res. Pers. 37, 504–528. doi: 10.1016/S0092-6566(03)00046-1  

Grant, S., Langan-Fox, J., and Anglim, J. (2009). The big five traits as predictors of subjective 

and psychological well-being. Psychol. Rep. 105, 205–231. doi: 10.2466/PR0.105.1.205-231  

Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis. Multivar. 

Behav. Res. 26, 499–510. doi: 10.1207/s15327906mbr2603_7  

Hervé, M., and Hervé, M. M. (2020). Package ‘RVAideMemoire.’ Available at: 

https://CRAN.R-Project.Org/Package=RVAideMemoire (Accessed September 30, 2020).  

Honkalampi, K., Hintikka, J., Tanskanen, A., Lehtonen, J., and Viinamäki, H. (2000). 

Depression is strongly associated with alexithymia in the general population. J. Psychosom. 

Res. 48, 99–104. doi: 10.1016/S0022-3999(99)00083-5  

Hua, J., Le Scanff, C., Larue, J., José, F., Martin, J. -C., Devillers, L., et al. (2014). Global 

stress response during a social stress test: impact of alexithymia and its subfactors. 

Psychoneuroendocrinology 50, 53–61. doi: 10.1016/j. psyneuen.2014.08.003 

Kocalevent, R. -D., Zenger, M., Hinz, A., Klapp, B., and Brähler, E. (2017). Resilient coping 

in the general population: standardization of the brief resilient coping scale (BRCS). Health 

Qual. Life Outcomes 15:251. doi: 10.1186/s12955-017-0822-6 

Kroenke, K., Spitzer, R. L., and Williams, J. B. W. (2003). The patient health Questionnaire-

2: validity of a two-item depression screener. Med. Care 41, 1284–1292. doi: 

10.1097/01.MLR.0000093487.78664.3C 



 

 

Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., Monahan, P. O., and Löwe, B. (2007). Anxiety 

disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann. Intern. 

Med. 146, 317–325. doi: 10.7326/0003-4819-146-5-200703060-00004 

Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., and Christensen, R. H. B. (2017). lmerTest package: tests in 

linear mixed effects models. J. Stat. Softw. 82, 1–26. doi:10.18637/jss.v082.i13 

Landi, G., Pakenham, K. I., Boccolini, G., Grandi, S., and Tossani, E. (2020). Health anxiety 

and mental health outcome during COVID-19 lockdown in Italy: the mediating and 

moderating roles of psychological flexibility. Front. Psychol. 11:2195. doi: 

10.3389/fpsyg.2020.02195 

Li, S., Zhang, B., Guo, Y., and Zhang, J. (2015). The association between alexithymia as 

assessed by the 20-item Toronto alexithymia scale and depression: a meta-analysis. 

Psychiatry Res. 227, 1–9. doi: 10.1016/j.psychres.2015.02.006 

Lim, G. Y., Tam, W. W., Lu, Y., Ho, C. S., Zhang, M. W., and Ho, R. C. (2018). Prevalence 

of depression in the community from 30 countries between 1994 and 2014. Sci. Rep. 8:2861. 

doi: 10.1038/s41598-018-21243-x 

Liss, M., Mailloux, J., and Erchull, M. J. (2008). The relationships between sensory processing 

sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. Personal. Individ. Differ. 45, 255–

259. doi: 10.1016/j.paid.2008.04.009 

Luminet, O., Bagby, R. M., and Taylor, G. J. (2001). An evaluation of the absolute and relative 

stability of alexithymia in patients with major depression. Psychother. Psychosom. 70, 254–

260. doi: 10.1159/000056263 

Mazza, C., Ricci, E., Biondi, S., Colasanti, M., Ferracuti, S., Napoli, C., et al. (2020a). A 

nationwide survey of psychological distress among italian people during the COVID-19 

pandemic: immediate psychological responses and associated factors. Int. J. Environ. Res. 

Public Health 17:3165. doi: 10.3390/ ijerph17093165 

Mazza, C., Ricci, E., Marchetti, D., Fontanesi, L., Di Giandomenico, S., Verrocchio, M. C., et 

al. (2020b). How personality relates to distress in parents during the Covid-19 lockdown: the 

mediating role of child’s emotional and behavioral difficulties and the moderating effect of 

living with other people. Int. J. Environ. Res. Public Health 17:6236. doi: 

10.3390/ijerph17176236 

Mondo, M., Sechi, C., and Cabras, C. (2019). Psychometric evaluation of three versions of the 

Italian perceived stress scale. Curr. Psychol. 1–9. doi: 10.1007/ s12144-019-0132-8 



 

 

Morales-Vives, F., Dueñas, J. -M., Vigil-Colet, A., and Camarero-Figuerola, M. (2020). 

Psychological variables related to adaptation to the COVID-19 lockdown in Spain. Front. 

Psychol. 11:2438. doi: 10.3389/fpsyg.2020.565634 

Oswald, L. M., Zandi, P., Nestadt, G., Potash, J. B., Kalaydjian, A. E., and Wand, G. S. (2006). 

Relationship between cortisol responses to stress and personality. 

Neuropsychopharmacology 31, 1583–1591. doi: 10.1038/sj. npp.1301012 

Parker, J. D. A., Taylor, G. J., and Bagby, R. M. (2003). The 20-item Toronto alexithymia 

scale: III. Reliability and factorial validity in a community population. J. Psychosom. Res. 

55, 269–275. doi: 10.1016/s0022-3999(02)00578-0 

Pinna, F., Manchia, M., Paribello, P., and Carpiniello, B. (2020). The impact of alexithymia on 

treatment response in psychiatric disorders: a systematic review. Front. Psych. 11:311. doi: 

10.3389/fpsyt.2020.00311 

Pollatos, O., Werner, N. S., Duschek, S., Schandry, R., Matthias, E., Traut-Mattausch, E., et 

al. (2011). Differential effects of alexithymia subscales on autonomic reactivity and anxiety 

during social stress. J. Psychosom. Res. 70, 525–533. doi: 10.1016/j.jpsychores.2010.12.003 

Preece, D., Becerra, R., Allan, A., Robinson, K., and Dandy, J. (2017). Establishing the 

theoretical components of alexithymia via factor analysis: introduction and validation of the 

attention-appraisal model of alexithymia. Personal. Individ. Differ. 119, 341–352. doi: 

10.1016/j.paid.2017.08.003 

Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., and Xu, Y. (2020). A nationwide survey of 

psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and 

policy recommendations. Gen. Psychiatry 33:e100213. doi: 10.1136/gpsych-2020-100213 

R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing (3.4.3). 3.4.3. 

Available at: http://www.r-project.org/ (Accessed February 08, 2021). 

Rossi, R., Socci, V., Talevi, D., Mensi, S., Niolu, C., Pacitti, F., et al. (2020). COVID-19 

pandemic and lockdown measures impact on mental health among the general population in 

Italy. Front. Psych. 11:790. doi: 10.3389/ fpsyt.2020.00790 

Salari, N., Hosseinian-Far, A., Jalali, R., Vaisi-Raygani, A., Rasoulpoor, S., Mohammadi, M., 

et al. (2020). Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during 

the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Glob. Health 16:57. doi: 

10.1186/s12992-020-00589-w 

Saleh, A., and Bista, K. (2017). Examining factors impacting online survey response rates in 

educational research: perceptions of graduate students. J. Multidiscip. Res. 13, 63–74. 



 

 

Sareen, J., Erickson, J., Medved, M. I., Asmundson, G. J. G., Enns, M. W., Stein, M., et al. 

(2013). Risk factors for post-injury mental health problems. Depress. Anxiety 30, 321–327. 

doi: 10.1002/da.22077 

Schneider, T. R., Rench, T. A., Lyons, J. B., and Riffle, R. R. (2012). The influence of 

neuroticism, extraversion and openness on stress responses. Stress. Health 28, 102–110. doi: 

10.1002/smi.1409 

Segerstrom, S. C., and Smith, G. T. (2019). Personality and coping: individual differences in 

responses to emotion. Annu. Rev. Psychol. 70, 651–671. doi: 10.1146/annurev-psych-

010418-102917 

Serafini, G., Parmigiani, B., Amerio, A., Aguglia, A., Sher, L., and Amore, M. (2020). The 

psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. QJM-Int. 

J. Med. 113, 531–537. doi: 10.1093/qjmed/hcaa201 

Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of ‘Alexithymic’ characteristics in psychosomatic 

patients. Psychother. Psychosom. 22, 255–262. doi: 10.1159/000286529 

Smith, G. (2008). Does gender influence online survey participation?: A recordlinkage analysis 

of university faculty online survey response behavior. ERIC Document Reproduction 

Service No. ED 501717. 

Tang, W., Hu, T., Yang, L., and Xu, J. (2020). The role of alexithymia in the mental health 

problems of home-quarantined university students during the COVID-19 pandemic in China. 

Personal. Individ. Differ. 165:110131. doi:10.1016/j.paid.2020.110131 

Taylor, G. J., and Bagby, R. M. (2000). “An overview of the alexithymia construct” in The 

handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at 

home, school, and in the workplace. eds. R. Bar-On and J. D. A. Parker (San Francisco, 

California, USA: Jossey-Bass), 40–67. 

Tolmunen, T., Heliste, M., Lehto, S. M., Hintikka, J., Honkalampi, K., and Kauhanen, J. 

(2011). Stability of alexithymia in the general population: an 11-year follow-up. Compr. 

Psychiatry 52, 536–541. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.09.007 

Wiebe, A., Kersting, A., and Suslow, T. (2017). Deployment of attention to emotional pictures 

varies as a function of externally-oriented thinking: an eye tracking investigation. J. Behav. 

Ther. Exp. Psychiatry 55, 1–5. doi: 10.1016/j. jbtep.2016.11.001 

Xiong, J., Lipsitz, O., Nasri, F., Lui, L. M. W., Gill, H., Phan, L., et al. (2020). Impact of 

COVID-19 pandemic on mental health in the general population: a systematic review. J. 

Affect. Disord. 277, 55–64. doi: 10.1016/j.jad.2020.08.001 



 

 

Yu, H. (2017). bootcluster: Bootstrapping Estimates of Clustering Stability. Available at: 

https://cran.r-project.org/package=bootcluster (Accessed September 30, 2020).        

 

 

 


