مجله روانشناسی بالینی – سال سیزدهم  ،شماره ( 2پیاپی  ،)05تابستان 0055

Analyzing the Themes of Mental Health
Dimensions Affected by the Coronavirus
Epidemic: a qualitative study

تحلیل مضامین ابعاد سالمتروان متأثر از همه گیری
ویروس کرونا :پژوهشی کیفی
محمد عسگری ،1عسگر چوبداری ،2احمد برجعلی
تاریخ دریافت0911/10/01 :

3

Asgari, *M., Choobdari, A., Borjali, A.

تاریخ پذیرش0911/01/10 :

چکیده

Abstract
Introduction: The prevalence of Covid-19
disease around the world has endangered
the psychological and physical health of
individuals that may lead to psychological
problems
due
to
its
mysterious,
uncontrollable, unpredictable, and rapidly
spreading nature. The purpose of this study
then was to analyze the themes of mental
health dimensions affected by the Corona
virus pandemic.
Method: In terms of purpose and methods
in this study an applied and qualitative
phenomenological design was administered.
A sample of 31 individual with no history
of diagnosed Covid-19 disease were
selected by available sampling method. The
data was collected using a semi-structural
interview and obtained data was analyzed
by a content analysis method.
Results: The findings of the interviews
were extracted and categorized into 7 main
themes (psychological disaster, stress,
anxiety, depressed mood, irritable mood,
obsession, conflict) and 27 sub-themes.
Conclusion: The results of this study
showed that the prevalence of Covid-19
disease could strongly affect mental health
and its serious effects on aspects of
personal,
family,
social,
economic,
occupational and cultural life is clear.
Keywords: Corona Virus, pendemic,
mental health.

مقدمه :همهگیری ویروس کرونا در سراسر جهان ،سالمت
روانشناختی و جسمی افراد را به خطر انداخته و به دلیل
ماهیت ناشناخته ،پیشبینیناپذیری و انتشار سریع ،زمینه را
برای گسترش مشکالت روانشناختی مرتبط فراهم آورده
است .هدف از این پژوهش تحلیل ابعاد سالمتروان متأثر از
همهگیری ویروس کرونا بود.
روش :این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ
روششناسی کیفی از نوع پدیدارشناسی بود .نمونهای  13نفره
از افرادی که تاکنون سابقه تشخیص بیماری کرونا نداشتند،
به عنوان نمونه با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شد.
اطالعات حاصل از پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه
ساختاریافته جمعآوری و پس از پیادهسازی ،جهت تحلیل این
اطالعات از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافتهها :یافتههای حاصل از مصاحبهها در  7مضمون اصلی
شامل فاجعهروانی ،استرس ،اضطراب ،خلق افسرده ،خلق
تحریکپذیر ،وسواس ،گرفتار شدن در تعارض و  77مضمون
فرعی استخراج و طبقهبندی شد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که
شیوع ویروس کرونا سالمتروان افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد و اثرات جدی آن بر ابعاد مختلف زندگی فردی،
خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و شغلی و فرهنگی مشهود
است.
واژههای کلیدی :ویروس کرونا ،سالمتروان ،همه گیری.

 .3نویسنده مسئول :دانشیار ،گروه سنجش و اندازهگیری دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .7دکتری تخصصی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .1استاد ،گروه روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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نشان دادند در زمان قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا،
افراد مشکالت سالمتروان از قبیل پریشانی ،استرس،
افسردگی و اضطراب را تجربه کردهاند .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد که بیش از نیمی افراد اضطراب متوسط به
باال را تجربه میکنند( .)7نتایج پژوهش لیو و همکاران نشان
داد که شیوع ویروس کرونا به شکلگیری هیجانهای منفی
و آزار دهنده از قبیل استرس ،افسردگی و پرخاشگری منجر
شده است و در مقابل ،میزان امیدواری ،شادکامی و رضایت
از زندگی مردم کاهش یافته است .در واقع ،این بیماری
کیفیت زندگی را به شدت کاهش داده است( .)8همچنین لی
و همکاران معتقدند شیوع ویروس کرونا پیامدهای
روانشناختی زیادی به وجود آورده است که منجر به
مشکالت سازگاری در افراد شده است .در واقع ،آنها معتقدند
بیماریهای واگیر موجب افزایش اضطراب در بین افراد
میشود و همین اضطراب باال به نوبهی خود اثراتی مخرب
بر سالمتروان بر جای میگذارد .براساس این پژوهش
افرادی که دوران قرنطینه طوالنی را تجربه کرده بودند با
تعارضهای خانوادگی ،والد  -فرزند ،مشکالت رفتاری و
روانی در فضای خانواده مواجه بودند .این امر زمانی تشدید
میشود که افراد از بیماریهای روانی زمینهای مانند اختالل
افسردگی و اختالل وسواس فکری  -عملی رنج ببرد(.)1
توالرسو همکاران نشان دادهاند که شیوع ویروس کرونا
بهداشت عمومی جهان را تهدید میکند .بر اساس این
پژوهش ،قرار گرفتن در معرض اخبار و محدودیتهای ناشی
از این ویروس ،میتواند مشکالت سالمتروان زیادی به
همراه داشته باشد .در واقع یکی از موقعیتهایی که استرس
زیادی به افراد در زمان شیوع ویروس کرونا وارد کرده است،
ناتوانی در پیشبینی و عدم اطمینان از کنترل است(.)35
ژیانگ و همکاران نشان دادند که شیوع ویروس کرونا منجر
به محدودیتهایی در تردد و قرنطینه و ماندن در خانه برای
بسیاری از افراد جامعه شده است .ترس از مرگ ،احساس
تنهایی و پرخاشگری در افرادی که قرنطینه هستند و برای
مدتهای طوالنی در خانه مانده بودند ،افزایش یافته است
( .)33به عالوه افرادی که قرنطینه هستند ارتباط چهره به
چهره و تعامالت اجتماعی مرسوم را از دست میدهند ،که
این امر بسیار استرسزا است(.)37

مقدمه
امروزه جهان شاهد شیوع ویروس واگیردار نوظهوری به نام
کووید  331یا کرونا ویروس جدید( 7نوعی سندرم حاد
تنفسی) است که همهگیری آن ابتدا در کشور چین گزارش
شد .سازمان بهداشت جهانی 1این بیماری را یک بحران
ناگهانی که سالمت تمامی افراد دنیا را تهدید میکند ،اعالم
کرد( .)3تاکنون شیوع این بیماری متوقف نشده است و در
مناطق مختلف جهان از جمله ایران در حال گسترش است
( .)7آمار پایگاه اطالعاتی وردمتر 0حاکی از ان است که تا
 70تیر  31 ،3111میلیون و  083هزار و  257نفر در جهان
به کووید  31مبتال شدهاند که از این تعداد 083 ،هزار و 132
نفر جان خود را از دست دادهاند .از مجموع تعداد مبتالیان در
جهان ،تاکنون  7میلیون و  803هزار و  257نفر بهبود
یافتهاند( .)1براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تا  70تیر  ،3111شمار مبتالیان به کووید
 31در ایران به  720هزار و  023نفر رسیده است .همچنین
تا تاریخ مذکور ،کل افرادی که جان خود را در اثر این
بیماری از دست دادهاند 31،هزار و  035نفر است .از کل
تعداد مبتالیان تاکنون  777هزار و  023نفر ،بهبود یافته و از
بیمارستان ترخیص شدهاند(.)0
این حجم از شیوع گسترده و مرگومیر ناشی از این ویروس،
باعث شده است سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری
سالمت اعالم نماید و اقداماتی در راستای کنترل ویروس و
مدیریت آن انجام دهد .مسئولین و تصمیمگیران حوزه
بهداشت و درمان به منظور مهار این ویروس به اجرای
اقداماتی از قبیل قرنطینه و جداسازی افراد ،تعطیلی مراکز
تفریحی ،مشاغل ،مدارس و دانشگاهها ،ارائه پروتکلهای
بهداشتی ،راهاندازی بیمارستانها ،فاصلهگذاری فیزیکی و
اجتماعی ،محدودیت در تردد ،اطالعرسانی از طریق رسانهها،
الزام استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سطح
گسترده پرداختهاند( .)0زندگی در چنین شرایطی ،به شدت
سالمت جسمانی و روانی افراد را تهدید کند( .)2پژوهشها
نشان دادهاند که شیوع ویروس کرونا مشکالت سالمتروان
برای افراد به وجود آورده است .برای مثال کیو و همکاران
1. COVID-19
2. coronavirus disease
3. World Health Organization
4. Worlometers
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مشکالت سالمتروان ناشی از این ویروس به گونهای است
که دوان و ژائو پیشنهاد کردهاند مداخالت روانشناختی مرتبط
با ویروس کرونا در این حوزه صورت گیرد( .)31البته این امر
زمانی امکانپذیر است که متخصصان تمامی جنبههای این
بیماری را شناسایی نمایند .بنابراین با توجه به شیوع باالی
این ویروس که تمامی ابعاد سالمتروان افراد جامعه را تحت
تأثیر قرار داده است ،این ضرورت احساس میشود که ابعاد
تجارب زیسته مرتبط با کووید  31شناسایی شود .از آنجا که
اثرات آسیبها و فشارهای روانی ناشی از بحران ویروس
کرونا بر افراد باقی میماند و ممکن است ابعاد سالمتروانی
را تحت تأثیر قرار دهد؛ و این ابعاد روانشناختی ناشناخته بوده
و اطالعات علمی و پژوهشی اندکی درباره آن وجود دارد .از
طرف دیگر پژوهشهای انجام شده در این مدت بیشتر از
نوع پیمایشی و برآورد میزان اضطراب و افسردگی بیماران
کرونایی ،کادر درمانی ،و سایر افراد عمدتاً جامعه چین بوده و
تبیین ،شناخت و درک عمیقی از تجارب افراد عادی جامعه
در این بیماری نداشتهاند .پژوهش حاضر در نظر دارد به
تحلیل عمیق و دقیق ابعاد سالمتروان مرتبط با کووید 31
آن بپردازد .بنابراین هدف پژوهش حاضر تحلیل کیفی ابعاد
سالمتروان متأثر از همهگیری ویروس کرونا است.
روش

محمد عسگری و همکاران

شد .به این منظور ابتدا مؤلفههای پژوهش مستخرج شد و
پژوهشگران براساس ابعاد سالمتروان طراحی شد .برای
تعیین روایی از روایی صوری و محتوایی که توسط چند
متخصص مورد تأیید قرار گرفت .پایایی سؤاالت مصاحبه نیز
براساس عدم سوگیری و ایجاد ذهنیت در شرکتکنندگان
مورد تأیید قرار گرفت .مدت مصاحبه با هر یک از افراد
شرکتکننده در پژوهش بین  15تا  05دقیقه زمان برد و
جلسات با رضایت آگاهانه به صورت صوتی ضبط شد.
همچنین در راستای اطمینان بخشی به شرکتکنندگان در
جهت رازداری در حفظ مصاحبهها و فرآیند پژوهش ،از اسم
مستعار و کد برای شرکتکنندگان استفاده شد .مصاحبه
کننده پژوهشگران این پژوهش بودند که سالها در زمینه
روانشناسی پژوهش انجام دادهاند و آموزشهای الزم در این
زمینه را دریافت کردهاند .سؤالهای پژوهش شامل این موارد
بود :به عنوان فردی که در جامعه زندگی میکنید و به
بیماری کرونا (کووید  )31مبتال نشدهاید ،این بیماری برای
شما چه معنایی داشت؟ شیوع بیماری کرونا در جامعه چه
احساس و برداشتی در شما ایجاد کرد؟ آیا دچار اضطراب و
استرس شدید؟ به عنوان فردی که شیوع بیماری کرونا در
جامعه مشاهده کرده اید ادراک شما از بیماری کرونا به لحاظ
رواشناختی (استرس ،اضطراب و افسردگی) چیست؟ هر
جایی که سؤاالت برای مصاحبه شوند ابهام داشت
توضیحاتی بدون جهتدهی توسط پژوهشگر ارائه میشد.
بعد از رسیدن به اصل اشباع ،مصاحبهها پیادهسازی و با
استفاده از روش تحلیل مضمون ،مضامین از تجارب زیسته
شرکتکنندگان استخراج شد.
روند اجرای پژوهش :ابتدا سؤالهای مصاحبه بر اساس
مؤلفههای مورد نظر پژوهش طراحی شد .سپس پژوهشگران
به صورت کامل سؤالها را با متخصصان حوزه پژوهش
کیفی مورد بررسی قرار دادند .در ادامه بر اساس مالکهای
ورود و خروج مصاحبه نیمه ساختار یافته با شرکتکنندگان
انجام شد .شرکتکنندگان براساس مالکهای ورود خروج
انتخاب شدند .در جریان مصاحبه پروتکلهای بهداشتی
رعایت شد تا ضمن حفظ سالمت شرکتکنندگان ،بتوان
مصاحبههای پژوهش را انجام داد .از شرکتکنندگان خواسته
شد به سؤالهای پژوهش پاسخ دهند و هر قسمت از سؤال
ابهام داشت ،از سوی پژوهشگر بدون جهتدهی برطرف شد.

طرح پژوهش :روش پژوهش حاضر کیفی بود .در این
پژوهش به دنبال بررسی ،توصیف و تفسیر موشکافانه و
دقیق تجارب زیسته از رویکرد پدیدارشناختی استفاده
شد(.)30
آزمودنیها :جامعه آماری تحقیق شامل افراد ساکن در
شهر تهران در زمان شیوع ویروس کرونا (از ابتدای اسفندماه
 3118تا پایان خرداد ماه  )3111بود .شرکتکنندگان با
روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .بر اساس اصل
اشباع نظری  13نفر در پژوهش شرکت کردند .مالکهای
ورود به پژوهش عبارت بودند از :تجربه شرایط قرنطیه و
فاصله گذاری اجتماعی ،داشتن سن  70تا  20سال ،عدم
ابتال به بیماری کووید  31و داشتن سواد خواندن و نوشتن
بود.
ابزار
 .3به منظور جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاریافته
استفاده شد .مصاحبه پژوهش توسط پژوهشگران طراحی
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"بیماری به عنوان یک فاجعه جهانی (یک فاجهه جهانی)
معنا پیدا کرد که بسیاری از افراد را مبتال میکنه " (مصاحبه
.)0

مصاحبه با شرکتکنندگان ضبط و پیادهسازی شد .به منظور
افزایش اعتمادپذیری 3دادههای حاصل از مطالعه در حین
انجام پژوهش ،از معیارهای گوبا و لینکلن( )30استفاده می
شود که عبارتند از )3 :اعتبارپذیری7؛  )7انتقالپذیری1؛
 )1تأییدپذیری0؛ و  )0اطمینانپذیری .0سپس ،فرآیند تحلیل
دادهها آغاز شد .متن مصاحبهها به سایر همکاران پژوهش
داده شد تا عمل کدگذاری را مجددا انجام دهند و نظرات
تکمیلی آنها دریافت و اصالحات الزم اعمال شد و در نهایت
مضامین استخراج و گزارش شد.
یافتهها
برای بررسی اعتبار و پایایی مضامین به دست آمده از
پژوهش از شش گام اصلی استفاده شد که عبارتند از:
 )3نزدیک شدن به دادهها؛  )7ساخت کدهای نخستین؛
 )1کاوش تمها؛  )0بازبینی تمها؛  )0نامگذاری و تعریف
تمها؛ و  )2تهیه و ارائه گزارش بود .در واقع روایی و پایایی
مطالعه حاضر ریشه در اصول ارزش واقعی ،قابلیت اجرا ،ثبات
و مبتنی بر واقعیت بودن داشت .در این پژوهش ،مجموعا 13
نفر ( 13فرد که فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه را تجربه
کرده بودند و تا زمان اجرای پژوهش به بیماری کووید 31
مبتال نشده بودند) شرکت کردند .میانگین سنی شرکت
کنندگان  05/12بود .بیشتر شرکتکنندگان سطح تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتند .مضامین استخرج شده
از تجارب زیسته شرکتکنندگان پژوهش در بعد سالمت
روان در جدول  3ارائه شده است.
مضمون اصلی  :3فاجعه روانی (جوهر تجربه)
اولین مضمون اصلی به دست آمده از تحلیل صحبتهای
شرکتکنندگان ،فاجعهروانی بود .منظور از فاجعهروانی به این
است که شرکت کنندگان در این پژوهش ،در شرایط
تهدیدآمیز ،مبهم و پراسترس قرار گرفته بوند .مضمون اصلی
فاجعهروانی از زیرمضمونهای "دشمن انگاری بیماری"،
"درانتظار آسیب بودن"" ،ادراک ناامنی"" ،مرموز بودن
بیماری"" ،بحران غیرقابل پیش بینی و کنترل" و "کاهش
تحمل پریشانی" تشکیل شده بود.

جدول )1مضامین استخرج شده از تجارب زیسته شرکت
کنندگان پژوهش در بعد سالمتروان
مضامین فرعی
مضامین اصلی
دشمن انگاری بیماری
انتظار آسیب ناشی از بیماری
فاجعهروانی
احساس خطر و داشتن دلهره
(ذات تجربه)
مرموز بودن بیماری
بحران غیرقابل کنترل
استرس ناشی از انتظار بیماری
استرس ناشی از اطالعات متناقض
استرس ناشی از ناشناخته بودن ویروس
استرس ناشی از آینده بیماری
استرس
استرس ناشی مشکالت مالی و بیکاری
استرس ناشی از کاهش فعالیتهای روزانه
استرس ناشی از هزینه درمان
اضطراب بیماری کرونا
اضطراب
اضطراب بیماری اعضای خانواده
احساس غم و اندوه
ناامیدی
آشفتگی در خواب
خلق افسرده
کالفگی و بیحوصلگی
احساس تنهایی
پرخاشگری
خلق تحریکپذیر
کاهش تحمل پریشانی
وسواس عملی
گوش به زنگی
نشخوار ذهنی
وسواس
بیشنگرانی
رفتارهای اعتیادگونه
تعارض گرایش – اجتناب
گرفتار شدن در
تعارض
تعارض در تصمیمگیری کلی

مضمون فرعی  :3-3دشمن انگااری بیمااری :اولاین خارده
مضمون اساتخراج شاده از مضامون اصالی فاجعاه روانای،
"دشمن انگاری بیماری " بود .باه ایان معنای کاه شارکت
کنندگان در پژوهش بیماری کووید  31را یک دشمن مرماوز
و پنهان از همه می دیدند که بسیاری از جنبههای زنادگی را
تغییر داده است .تغییرات جدی در روند عادی زنادگی باعاث
شده است تا شرکتکنندگان در این پژوهش بیماری کوویاد
 31را به مثابه یک دشمن مرموز و پنهان تلقی نمایند.

1. trustworthiness
2. credibility
3. transferability
4. credibility
5. dependability
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"بیماری کرونا برای من معنای یک دشمن ناپیادا را داشات
که هر لحظه ممکن بود من ،خانواده و نزدیکاانم را باه کاام
خود فرو ببرد" (مصاحبه .)3
مضمون فرعی  :7-3درانتظاار آسایب باودن :دوماین خارده
مضاامون اسااتنباطشااده از مضاامون اصاالی فاجعااهرواناای،
"درانتظار آسیب بودن" است .این خرده مضامون بیاانگر آن
است که وجود بیماری ناشناخته که میتواند منجر باه مارگ
افراد شود .یکی از شرکتکنندگان این طرحواره به این شکل
نشان داده است.
"تو نمیدانی (بیماری) کجاست! نقشاه اش چیسات و تصاور
میکنی دیر یا زود باالخره تیر و دشنه او بار تان تاو خواهاد
نشست" (مصاحبه .)3
مضمون فرعای  :1-3ادراک نااامنی :خارده مضامون ساوم
استنباط شده از مضمون اصلی فاجعهروانی "ادراک نا امنای"
است .منظور این است که شرکتکنندگان در ایان پاژوهش
هنگام مواجه با یک شرایط مبهم مانند بیمااری کوویاد ،31
دچار احساس خطر و تهدید شده و یک مکانیسام انفعاالی را
پیش رو بگیرند پیدا میکند.
"عذاب دردناکی است .در روزهای اولیه همهگیاری بیمااری،
احساس ناامنی تمام وجودم را فراگرفته بود و اصالً احسااس
آرامش نمیکردم" (مصاحبه .)3
مضمون فرعی  :0-3مرموز باودن بیمااری :خارده مضامون
چهارم استنباط شده از مضمون اصلی فاجعاهروانای "مرماوز
بودن بیماری" است .منظور این است که شرکت کنندگان در
این پژوهش در مورد منشا ،نحوه انتقال و نحوه تأثیر بیماری
کووید  31تردید دارند.
"این بیماری حس ابهامی و سردرگمی را در ماا و خاانوادهام
ایجاد کرده است .خیلی از افراد نمایدانناد چگوناه باه ایان
بیماری مبتال شدهاند" (مصاحبه )7
مضمون فرعی  :0-3غیرقابل پیشبینی و کنترل بودن :خرده
مضمون پنجم استنباط شده از مضمون اصلی فاجعاهروانای"
غیرقابل پیشبینی و کنترل بودن" بیماری است .تعادادی از
شرکتکنندگان بیماری کروناا را شارایطی مایدانساتند کاه
بهداشت جهانی نمیتواند آن را کنترل نماید .قابل پیشبینای
نیست.
" این بحران نوظهور غیر قابل کنترل است و نمیتوان برای
آن پایانی پیشبینی کرد" (مصاحبه .)31

محمد عسگری و همکاران

مضمون اصلی  :7استرس
تعدادی از مشارکتکنندگان ،استرس را حاصل شیوع بیماری
کووید  31میدانستند .استرس به شرایطی اشاره دارد کاه در
آن وجود یک شرایط تهدیدآمیز زمینه را برای وجود اساترس
و پریشانی فراهم می آرود .باراین اسااس ،دوماین مضامون
اصلی به دست آمده از تجاارب زیساته شارکتکننادگان در
پژوهش ،تجربه استرس بود.
"بیشتر استرس بیماری بود که اذیتم میکارد آن هام بارای
یک مدت مشخص ،یعنی دوره ای که برایم مبهم بود بیشاتر
استرس را تجربه کردم" (مصاحبه .)77
مضمون فرعی  :3-7استرس ناشی از انتظار بیمااری :خارده
مضمون "استرس ناشی از انتظار بیماری" نشان میدهد کاه
با توجه به شایوع بااالی بیمااری و ابهاام در نحاوه انتقاال
بیماری ،این انتظار در شرکتکنندگان ایجااد شاده باود کاه
منتظر ابتال به بیماری باشند .این امر اساترس فزآینادهای را
در افراد جامعه ایجاد کرده است.
"به نظرم بیشتر از خود بیماری ایان اساترس ناشای از ایان
بیماریه که انسان را آزار میدهد" (مصاحبه .)3
مضمون فرعی  :7-7اساترس ناشای از اطالعاات متنااقض:
خرده مضمون اساترس ناشای از اطالعاات متنااقض نشاان
می دهد که با توجه به آمادگی افاراد جامعاه و دنباال کاردن
اخبار کرونا توسط آنان ،منابع مختلف خبری به منظور پاساخ
دهی به این انتظار ،شروع به انتشار اخبار میکنناد کاه ایان
اخبار در برخی مواقع متناقض و ناهمسان است.
"البته اطالعات ضد و نقیض رسانه ها هم استرس رو بیشتر
میکنه و نگرانیها رو به اوج خودش میرسونه" (مصاحبه .)3
مضاامون فرعاای  :1-7اسااترس ناشاای از ناشااناخته بااودن
ویروس :یکی از خارده مضاامین مارتبط باا اساترس کاه از
صحبت های شرکت کنندگان پژوهش استنباط شد ،ناشاناخته
بودن این ویروس و اطالعات بسیار کمی اسات کاه جامعاه
علمی و به تبع آن افراد عادی جامعاه دارناد .ایان ناشاناخته
بودن استرس افراد جامعه را افزایش میدهد.
"به نظرم کرونا یه موجود ناشاناخته ای اسات کاه در حاال
چنگ زدن به روان انساانه! و از شانیدن صادای جیاد و داد
انسان بیشتر لذت میبره" (مصاحبه .)2
مضمون فرعی  :0-7استرس ناشی از آینده بیماری :با شیوع
بیماری کووید  31همه مردم دچار شرایطی شدهاند که در آن
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هایی رو بر افاراد (باه ویاژه سرپرساتان خاانواده) و جامعاه
تحمیل میکند" (مصاحبه .)0
مضمون فرعی  :7-7استرس ناشی از اندیشایدن باه مارگ:
آمارها نشان می دهند که بیماری کوویاد  31باا مارگومیار
همراه بوده است .همین امر و تأکیدی که بر آن در رسانههاا
و منابع خبری برای پیشگیری و کنترل آن مایشاود باعاث
شده است استرس و ترس از مرگ در افراد شدت یابد.
"استرس ناشی از بیماری را همچنان دارم دیگه مثل قبال از
بیرون رفتن لذت نمیبرم و همیشه یاک گوشاه از ذهانم در
حال چک کردن موارد بهداشتی هست که اشاتباهی نکانم و
یا به جایی دست نزنم و حواسم باشه به صورتم دست نازنم.
میرسم بمیرم" (مصاحبه .)30
مضمون فرعی  :8-7استرس ناشی از تأمین اقالم بهداشاتی:
در ابتدای شایوع بیمااری کوویاد  31دساتیابی باه ماساک،
دستکش و به طور کلی اقالم بهداشتی محدود شد .این امار
زمینه برای نگرانی و استرس افراد صاحب خاانواد باه وجاود
آورد .یکی از شرکتکنندگان بیان کرده است.
"اوایل ملزومات بهداشتی و ضدعفونی به سختی پیدا میشد
و بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را مایبلعیاد و نگاران
نحوه تأمین این اقالم بودم" (مصاحبه .)1
مضمون فرعی  :1-7اساترس ناشای از ساالمت اطرافیاان:
بیشااتر شاارکتکنناادگان در پااژوهش ،نگااران سااالمتی
والدینشان ،دوستانشان و اطرافیان خود باشند.
"یکی از دغدغههای شخصیام در این دوران نگرانی ناشای
از بیمااار شاادن افااراد خااانواده ،دوسااتان و نزدیکااانم بااود"
(مصاحبه .)71
مضمون اصلی  :1اضطراب
اضطراب احساس نگرانی یا تنشی مبهم اسات کاه افارد در
پاسخ به شارایط تهدیاد کنناده یاا اساترسزا از خاود باروز
میدهند .بنا به اظهارات شارکتکننادگان پاژوهش ،شارایط
ناشی از بیماری کووید  31اتنش و نگرانی در آنها را افازایش
داده است.
"به نظرم شرایطی که بیماری در جامعه ایجااد کارده اسات،
تنش ،تشویش و اضطراب است که لذت زندگی را کم کارده
است" (مصاحبه .)71
مضمون فرعی  :3-1اضطراب بیماری کرونا :یکی از ویژگای
بیماری کرونا ،اضطراب است .بار اسااس اظهاارات شارکت

احساس آرامش نمیکنند و بسیار تمایل دارند که این بیماری
سریعا کنترل شود .با این وجود ،منابع خباری و متخصصاان
پزشکی نمی تواناد تااریخی را بارای کنتارل یاا پایاان ایان
بیماریارائه دهند .همین امر میتواناد زمیناهسااز اساترس در
افراد شود.
"کال شکاف بین زمان حال و آینده اگاه بیشاتر شاد ،زماان
آینده اگه تاریک و مابهم شاد اساترس شادت پیادا میکناه
درست همون طوری کاه کروناا آیناده رو باه زیار پوشاش
سیاهش برد" (مصاحبه .)3
مضمون فرعی  :0-7استرس ناشی مشکالت مالی و بیکاری
اجباری :شرکتکنندگان معتقدند شیوع بیمااری کوویاد  31و
الزام به تعطیلی کسب و کارها ،مشکالت اقتصادی زیاادی را
به وجود آورده است.
"درآمدها کمتر شده و کسب و کارها نابود شاده" (مصااحبه
.)3
مضمون فرعی  :2-7استرس ناشی از کااهش فعالیاتهاای
روزانه :قرنطینه شدن به علت جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا،
فعالیت های روانه افراد را کاهش داده است .ایان کااهش در
فعالیتهای روانه ،منجر به خمودگی و استرس در افراد شاده
است .یکی از شرکتکنندگان اشاره کرده است:
"شیوع این بیماری اولین تغییری که بر زنادگی مان داشاته
این بوده که در واقع سرکار نرفتم .من تا همین امروز هماین
االن که دارم جواب این سؤاالت رو میدم هنوز سر کار نرفتم
و این در واقع باعث شده است فعالیت روزانه و عادی نداشته
باشم خود باعاث بااال رفاتن میازان اساترس شاده اسات".
(مصاحبه .)0
مضمون فرعی  :2-7استرس ناشی از هزینه درمان بیمااری:
بدون شک درماان بیمااری کروناا در صاورت اباتال باه آن،
میتواند هزینه هاای درماانی باه هماراه داشاته باشاد .ایان
هزینه ها مخصوصا بارای افارادی کاه در شارایط اقتصاادی
نامناسبی هستند ،استرسزا هستند.
"کرونا همیشه همراه با خودش آثاری مانند مارگومیار باه
همراه دارد و همینطور هزینههای جاانبی زیاادی بار جامعاه
تحمیل میکند کسانی که دچار این بیماری میشاوند چاه از
قشر مرفه اجتماع باشند و چه از قشر پایین اجتمااع در واقاع
اینها بایستی معالجه شوند و هر دو قسمت در واقاع هزیناه
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"وقتی از این بیماری صحبت میشود ،دچار حالت افساردگی
می شوم به این دلیل که کرونا تداعی کننادهی قطاع رواباط
دوستانه ،ترک روابط اجتمااعی و در نتیجاه تنهاایی و انازوا
است .این حس تنهایی باعث ایجاد حس ناامیدی و در نتیجه
افسردگی در من میشود" (مصاحبه .)37
مضمون فرعی  :1-0آشفتگی در خواب :براساس نظر شرکت
کنندگان در پاژوهش قرنطیناه شادن در خاناه و جداساازی
زمینه تغیرات اساسی در خواب را به وجود آورده است .در این
بین داشتن خلق غمگین و نگرانی در مورد ابتال به بیمااری،
زمینه را برای مشکالت خواب از قبیال کاابوس و بادخوابی
آورده است.
"این بیماری ،به عنوان تهدیادی بارای ساالمتی و زنادگی
افراد سراسر دنیا تلقی میشود .استرس ناشی از این بیمااری،
قریب الوقوع بودن مرگ حاصال از آن و اثارات مخارب آن
سالمت ،بیخوابی و مشکالت خواب باراین باه وجاود آورده
است" (مصاحبه .)30
مضمون فرعای  :0-0کالفگای و بایحوصالگی :زنادگی در
شرایط قرنطینه و ایزوله شده باه علات بیمااری کوویاد ،31
شرایطی را فراهم کرده بود که در آن تناوع زنادگی کااهش
یافته بود .در نتیجه انجام کار تکراری در خانه و نداشتن تنوع
جریان زندگی ،باعث شده بود شرکت کنندگان در پژوهش به
مفهوم احسااس بایحوصالگی و کالفگای برساند .یکای از
شرکتکنندگان پژوهش در این زمینه گفت:
"چند روز اول ماندن در خانه برایمان جذاب بود و توانساتیم
خودمان را سرگرم کنیم ،اما با گذشت زمان شارایط زنادگی
برایمان کسلکننده و کالفه کننده شده بود " (مصاحبه .)35
مضمون فرعی  :0-0احساس تنهایی :مضمون فرعی پانجم
از مضمون اصلی خلق افسرده" ،احساس تنهایی" بود .برخی
نیز تنهایی را بهصورت یک حالت روانشناختی ناشای از نباود
روابط معنابخش با دیگران که بهصورت بالقوه بر کارکردهای
فرد تأثیر نامطلوب میگذارد ،تعریف کردهاند .احساس تنهایی
و انزوای اجتماعی باه عناوان یکای از مهمتارین پیامادهای
احتمالی ناشی از این بحرانها تأکید کردهاند.
"همانطور که می دانید انسان موجاودی اجتمااعی اسات ،باا
قرنطینه شدن احسااس تنهاایی مایکاردیم .هرچناد ساعی
کردیم با فضاای مجاازی ایان احسااس را پوشاش دهایم"
(مصاحبه .)2

کنندکان پژوهش ،چون این بیماری هیچ دارویی منحصر باه
فردی ندارد و به علت ناشناخته بودن و شیوع سریع نمیتوان
کنترل و درمان کرد ،اضطرابی را تجربه کردهاند.
"می توانم بگویم از زمان اعالم این بیماری مضطرب شدهام،
تمامی فکرم این است که خودم را در برابر این بیماری ایمن
کنم تا شاید اضطراب این بیماری کاهش پیدا کند" (مصاحبه
.)32
مضمون فرعی  :7-1اضطراب بیمار شدن اعضاای خاانواده:
معموال افراد یک خانواده در مورد سالمت یکادیگر احسااس
مسئولیت می کنند .شیوع بیماری کرونا و همهگیری فزآیناده
آن نگرانی و اضطراب در ابتالی اعضای خانواده به بیمااری
را افزایش داده است.
"همسرم نمی توانست شارایط قرنطیناه را رعایات کناد ،باه
همین خاطر برای قدم زدن به بیرون از خاناه مایرفات .تاا
زمان بازگشت او من اضطراب شدیدی داشاتم کاه او بیماار
نشود .خیلی نگران میشدم" (مصاحبه .)77
مضمون اصلی  :0خلق افسرده
افرادی که خلق افسارده ای دارناد ،از دسات دادن انارژی و
عالقه ،احساس گنااه ،دشاوار شادن تمرکاز ،از دسات دادن
اشتها و افکار مرگ یا خودکشی دیده میشود.
"انسان ها بیشاتر از اساترس و اضاطراب دچاار افساردگی و
وسواس شدند و در واقع بسیاری شان اصال از خوناه بیارون
نمیآیند .بنا به خواسته سازمانهای ذینفع و مانادن در خاناه
خودش نوعی افسردگی به همراه دارد" (مصاحبه .)33
مضمون فرعی  :3-0احساس غام و انادوه :اولاین مضامون
فرعی برگرفتاه از مضامون اصالی خلاق افسارده ،احسااس
غمگینی و اندوه ناشی از قرنطیه شدن و محدود شادن تاردد
بود.
"صبحها که از خواب بیدار میشدیم دختارم ازم مایپرساید
مامان کرونا را شکست دادیم ،االن میتونیم بریم بیرون .بعد
ناراحت میشد که نمیتوانیم به بیرون برویم .بعضی وقتا هم
خودم احساس غمگینی داشتم" (مصاحبه .)73
مضمون فرعی  :7-0ناامیدی :نااتوانی در کنتارل بیمااری و
نبود داوری مختص این بیماری ،حسی از ناامیدی در افراد را
به وجود می آورد .البته این حس ناامیدی ناشی از عاواملی از
قبیل عدم دریافت حمایت ،مشکالت مالی است.
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مضمون فرعی  :3-2وسواس عملای :بناا باه صاحبتهاای
شرکتکنندگان در زمان شیوع بیماری کرونا ،حساسایت باه
بهداشت افزایش یافته بود .همین امر زمیناه را بارای انجاام
اعمال وسواسی (بخصوص وسواس شستشو) در افاراد ایجااد
کرده است.
"بیماری کرونا وسواس بهداشت ما را افزایش داد و مصارف
آب باالتر رفت و اقالمی مثل الکل جازو دکوراسایون خاناه
شد" (مصاحبه .)0
مضمون فرعی  :7-2گوش به زناگ باودن :برخای از افاراد
شرکتکننده به ویژگیهایی از قبیل گوش به زنگ باودن در
مورد ویروس اشاره کردهاند.
"بیماری همچنان وجود دارد ما گوش بزنگ هستیم و مادام
اخبااار را در مااورد تحااوالت بیماااری پیگیااری ماایکن ایم"
(مصاحبه .)3
مضمون فرعی  :1-2نشخوار ذهنی :نشاخوار ذهنای از نظار
بیماران اندیشدن مداوم به بیمااری کاه ممکان باود خاود و
دیگران را آلوده نماید .این امر میتوانسات در برخای ماوارد
شکل آزارنده به خود بگیرد.
"بیماری کرونا باعث شد در بهداشت فردی به طور وساواس
گونهای حساس شدم و اهمیت زیاادی باه بهداشات فاردی
دادم" (مصاحبه .)37
مضمون فرعی  :0-2بیش نگرانای :مضامون فرعای چهاارم
ازمضمون اصلی وسواس ،بیشنگرانی در مورد بیمااری باود.
منظور بیش اندیشی و بیش نگرانی ،دغدغه فکری افراطی در
مورد بیماری بود .نگران بایش ازحاد در ماورد بیمااری کاه
ممکن است کل افراد دنیا را از بین ببرد.
"به بیماری زیاد فکر میکردم به گونهای که بعضی وقتهاا
در مورد بیماری کابوس وحشتناکی میدیم" (مصاحبه )37
مضمون فرعای  :0-2رفتارهاای اعتیادگوناه :براسااس نظار
شرکتکنندگان در پژوهش ،قرنطینه شدن در خانه و داشاتن
زمان زیاد ،امکاان اساتفاده از فضاای مجاازی و اینترنات را
فراهم می آورد .البته نبود سرگرمی زمیناه را بارای تماشاای
فیلم و استفاده از اینترنت فراهم آورده باود .در برخای ماوارد
استفاده از این موارد افزایش پیدا کرده بود و حالت اعتیادگونه
پیدا کرده بود.
"به دلیل لزوم استفاده بیشتر از فضاهای مجازی ،این مسئله
باعث اعتیاد به اینترنت شده است" (مصاحبه .)30

مضمون اصلی  :0خلق تحریکپذیر
براساس نظر شارکتکننادگان در پاژوهش در زماان شایوع
بیماری کرونا و قرنطینه شدن و طوالنی شدن تعطیالت ،باه
لحاظ خلقی تحریکپذیر شده بودند و آساتانه تحملشاان باه
شدت پایین آماده بود.
"چند روز اول قرنطینه همه چیز خوب باود ،فایلم میدیادیم،
حرف میزدیم .بعد از چند روز همه چیز عادی شد مخصوصاا
به لحاظ خرید و مالی مشکالتی بود ،انگار حوصاله نداشاتیم
به راحتی از کوره در میرفتیم و بحث میکردیم ،انگار ی جوره
آماده ناراحتی بودیم" (مصاحبه .)75
مضمون فرعای  :3-0پرخاشاگری :پرخاشاگری معماوال در
شرایطی به وجود می آمد که در دستیابی افراد به آنچاه نیااز
داشتند یا برایشان خوشایند بود موانعی ایجاد میشد .از دست
دادن شغل و بیکاری ،تغییر روند عادی زنادگی و مشاکالت
بین فردی زمینه را برای کااهش آساتانه تحمال باه وجاود
می آورد که ایان امار بناا باه نظار شارکتکننادگان زمیناه
پرخاشگری را ایجاد کرده بود.
"تقریبا میشه گفت پرخاشگر شده بودیم چون قرنطینه خیلی
طوالنی شده بود .در کل کم تحمل شدیم" (مصاحبه .)75
مضمون فرعی  :7-0کاهش تحمل پریشانی :مضمون فرعی
دوم از مضمون اصلی خلق تحریاکپاذیر" ،کااهش تحمال
پریشانی " بود .باا توجاه باه فقادان دریافات حمایاتهاای
اجتماعی در زمان قرنطینه ،آستانه تحمل پریشاانی در افاراد
شرکتکننده در پژوهش کاهش یافته بود.
"تصور کنید هر روز در خانه نشستی و اخبار تعداد مبتالیاان
جدید و فوتشدگان را عالم میکند که بسیار پریشان کنناده
است .آدم حس بدی پیدا میکند" (مصاحبه .)0
مضمون اصلی  :2وسواس
مضمون اصلی ششام "وساواس " باود .منظاور از وساواس
برای شرکتکنندگان ،اشتغال ذهنی و عملی به انجاام اماور
به ویژه رعایت کردن اصول بهداشاتی افکاار تکارار شاونده
ترس از بیماری ،ترس از مردن و غیره بود.
"قشنگ به یاد دارم که هفتههای اول مواجهه با کرونا خودم
و اطرافیانم به ویژه فرزندانم به شدت دچاار حالات وساواس
شده بودیم همه چیز را با وایتکس رقیق شده با محلول الکل
باید میشستیم و این به مرور بعد از دو هفته دچار حالتهای
وسواسگونه شده بودیم" (مصاحبه .)78
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مضمون اصلی  :7گرفتار شدن در تعارض
تعارض شرایطی است ذهنی که از برخورد انگیزه ها ،تکانهها
و یا تقاضاها و سائق های متضاد به وجود مایآیاد .در واقاع
تعارض کیفیت تصمیمگیری شخص را تحت تأثیر قارار مای
دهد؛ تصمیمگیری منطقای و جساتجوی فعاال اطالعاات و
درک بیطرفانه آن را از فرد سلب میکند .برخای از شارکت
کنندگان اظهار داشتند در تصمیم گیری دچاار مشاکل شاده
بود.
"از یک طرف دوست داشتم با پادر و ماادرم ارتبااط داشاته
باشم از طرف دیگر استرس این را دشتم که من عامل انتقال
این بیماری به خانواده شوم" (مصاحبه .)72
مضمون فرعی  :3-7تعارض گارایش  -اجتنااب :زنادگی در
شرایط قرنطینه با مشکالتی همراه است .هماین امار باعاث
می شود افراد برای رفتن بیرون که اتفاا خوشاایند اسات و
ترس از بیماری که اتفاقی ناراحتکننده است ،تعارض پایش
بیاید.
"در ارتباط باا خاانواده مخصوصااً پادر و ماادر و خاانوادهی
درجهی یک قطعاً دلم مایخواهاد ارتبااط داشاته باشام اماا
نمیتوانم چون احساس میکنم به واسطهی شغلم یک ناقال
بدون عالمت باشم" (مصاحبه .)77
مضمون فرعی  :7-7تعارض در تصامیمگیاری کلای :بارای
بسیاری از شرکتکنندگان پژوهش ترس از ابتال به بیمااری
باعث شده بود که در تصمیمگیری کلی دچار مشکل شاوند.
برای مثال رفتن باه بیمارساتان باه خااطر درماان بیمااری
دیگری نیز تردیدآمیز باوده اسات .ایان امار باعاث مشاکل
تصمیمگیری در بیشتر زمینهها به وجود آورده بود.
"به علت شیوع بیماری حتی رفاتن بیارون از خاناه ،خریاد،
رفتن به محل کاار و حتای کارهاای روزماره زنادگی بارایم
سخت شده بود .نمی دانستم چه تصمیمی بگیرم که به نفاع
خودم ،خانواده و اطرافیانم باشد" (مصاحبه .)77
در مجموع؛ تحلیل تجارب زیسته شرکتکنندگان پژوهش در
بعد سالمتروانی 7 ،مضمون اصلی (فاجعاهروانای ،اساترس،
اضطراب ،خلق افسرده ،خلق تحریکپذیر ،وساواس ،گرفتاار
شدن در تعارض) را نشان داد 7 .مضمون مرتبط باا تجاارب
زیسته شرکتکنندگان در پاژوهش در بعاد ساالمتروان در
شکل  3گزارش شده است .فاجعهروانی دارای بیشاترین کاد

محمد عسگری و همکاران

مفهومی و گیر افتادن در تعاارض کمتارین کاد را باه خاود
اختصاص داده بود.
بحث
هدف پژوهش حاضر تحلیل مضامین ابعاد سالمتروان متأثر
از همهگیری ویروس کرونا بود .تحلیال مضاامین باه دسات
آمده از تجارب زیسته شرکتکنندگان به این امر اشااره دارد
که مضمون اصلی و بنیادی به دسات آماده تجاارب زیساته
زندگی در دوران شیوع کووید  ،31فاجعه روانای اسات .ایان
مضمون تأکید دارد که بحران ویروس کرونا ،به شاکل یاک
فاجعه در تجارب مردم جای گرفتاه اسات کاه مایتواناد باا
عواملی دیگری مانند استرس ،اضطراب ،افسردگی ،وساواس،
تعارض در اراتباط باشد .بررسی تجارب زیسته نشان میدهاد
مثبتنگری می تواند راهکاری مفیاد و ارزشامند در راساتای
پیشگیری و کنترل آسیب عمال نماییاد و تاا حادی زیاادی
اثرات ناشی از ویروس کرونا و زندگی در قرنطینه را کااهش
دهد.
اولین مضمون اصلی شناساایی شاده ،فاجعهه روانهی (باا
مضامین فرعی :دشامن انگااری بیمااری ،در انتظاار آسایب
بااودن ،ادراک ناااامنی ،مرمااوز بااودن بیماااری و غیرقاباال
پیشبینی و کنتارل باودن) باود .فاجعاهروانای ،درک روانای
بحران با حالتی از استیصال و درماندگی است کاه مایتواناد
جنبههای اجتماعی و روانشناختی سالمت روان را تحت تأثیر
قرار دهد( .)32در تایید نتاایج ایان پاژوهش ،پاژوهشهاای
دیگری از قبیل بروکس و همکاران( ،)37لی و همکااران(،)1
پیترز( ،)38ژیانگ و همکاران( )33ووانگ و همکاران( )3نیاز
به فاجعهانگاری بیماری کووید  31اشاره کردهاند .برای مثاال
پیترز( )31به شرایط سخت پیشآمده از بیماری کروناا مانناد
مشکالت اقتصادی ،مشکالت جسمانی ،مشکالت اجتمااعی
و مشکالت روانی را تحت عنوان فاجعه توصیف میکند کاه
نیاز است تاب آوری افراد افزایش یابد .در واقع شروع بحاران
در جامعه زمینه میتواند به فاجعه تبدیل شود .براسااس نظار
شرکتکنندگان در پژوهش ،فاجعه ناشای از بیمااری کوویاد
 31بیشتر جنبه فاجعاهروانای دارد .در تبیاین ایان مضامون
می توان گفت زمانی که در اثر یک بحاران ،سااختار جامعاه
(مشکل در تردد ،فاصلهگذاری اجتماعی و فیزیکی ،استفاده از
لوازم بهداشتی و غیره) ،زندگی مردم (دریافت اخبار مرتبط با
مرگو میرناشی از بیماری کووید  )31و وضعیت اقتصادی به
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اقدامات احتیاطی جهانی مورد نیاز برای جلاوگیری از شایوع
بیشتر اعمال شود ولی کووید  31به عنوان یک تهدید جهانی
بسیار گستردهتر زمینهساز استرس و هیستری در میان ماردم
است .چراکه همه گیری این بیماری تنها یک پدیده پزشاکی
نیست بلکه تأثیرات فردی و اجتماعی در ساطوحی مختلفای
ایجاد کرده است .استرس ناشی از ابتال به این بیماری ابعااد
روانشناختی و اجتماعی این بیماری را آشکار مینمایاد .ایان
استرس زمانی در افراد بیشتر میشود که مشکالت زمیناهای
و بیماری های همراه داشته باشند .همچنین زنانی کاه مباتال
به فشار خون مزمن ،با سابقه بیماری روانی هستند و یکی از
اعضای خانواده آنها مشکوک یا مباتال باه بیمااری اسات از
استرس بیشتری را تجربه مایکنناد .آتاای و همکااران()73
معتقدند امنیت مادی و شغلی بهتار زمیناه را بارای کااهش
استرس در زمان شیوع بیماری کووید  31فراهم مایآورد .در
واقع افرادی که مشکالت مالی دارند و امنیت شغلیشاان در
زمان شیوع بیماری کووید  31به خطر افتاده اسات ،اساترس
بیشتری را تجربه میکنند .درآمد پایین میتواناد زمیناهسااز
دغدغههای زیادی در مورد تامین هزینه زندگی در قرنطینه و
درمان بیماری در صورت ابتال به آن را افزایش دهد .هماین
امر استرس در افراد را بیشتر مینمایاد .ژیاناگ و همکااران
( )33به این نتیجه رسیدند که یکی از پراسترسترین شرایط،
پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت و عدم قطعیات زماان کنتارل
بیماری و جدی بودن خطر است .با توجاه باه بیمااریهاای
همااهگیاار و همااهگیااریهااای مشااابه ،در چن این مااواردی،
نگرانیهای جدی مانند تارس از مارگ مایتواناد در میاان
بیماران ایجاد شود و احساس تنهاایی و خشام مایتواناد در
میان عموم مردم گسترش یابد .بنابراین ،میتوان گفت وجود
استرس در زمان شیوع بحران مانند بیماری کووید  31زمینه
را برای آماده سازی افراد برای بیماری فراهم میآرود.
مضمون اصالی ساوم مساتخرج از تجاارب زیساته شارکت
کنندگان در بعد سالمتروان ،اضطراب (با مضامین فرعای:
اضطراب بیماری کرونا و اضطراب بیماری اعضاای خاانواده)
بود .در واقع پژوهش حاضر نشاان داد یکای ابعااد ساالمت
روان که تحت تاأثیر بیمااری کروناا قارار گرفتاه ،افازایش
اضطراب است .وانگ و همکاران( )3نشان دادند که در زمان
شیوع بیماری کووید  31افراد شرکتکننده حادود  78درصاد
عالئم اضطراب را از خفیف تا شدید داشتهاند .موکادم و شااه

شدت تهدید می شود و افراد نسبت باه آن آماادگی کامال و
کافی ندارند ،فاجعهروانی ایجاد میشاود .بیمااری کوویاد 31
نیز با شیوع بسیار گسترده ،سااختار و روناد زنادگی ماردم را
تهدید کرده است .این امر میتواند دلیلی برای تشکیل فاجعه
روانی در تجارب زیسته شرکتکنندگان باشد .آرامس ،ساراتو
و لونسو نشان دادند عدم آمادگی در افراد میتواند باه تغییار
منبع کنترل درونی افراد منجر شود کاه ایان امار مایتواناد
زمینه را برای دشمن و بیگانه فاجعه در افراد به وجود بیااورد
( .)75بر اساس الگوی عدم آماادگی در بحاران ،زماانی کاه
افراد آمادگی برای بحاران ندارناد ،احسااس خطار و دلهاره
مینمایند .این امر میتواند به زمینه را برای احساس غیرقابل
کنترل بودن بیماری به وجود بیاورد .از سویی دیگار الگاوی
عدم آمادگی بیان میدارد در جریان بحران ،حس همبستگی،
سرمایه های روانشناختی ،اثربخشی جمعی ،هویت اجتماعی و
دلبستگی در افراد تغییر میکند که امر میتواند زمینه را برای
فاجعهسازی شرایط در افراد به وجود آورد.
دومین مضمون اصلی در تجارب زیسته شارکتکننادگان در
پژوهش در بعد سالمت روانی ،استرس (با مضامین فرعی:
استرس ناشی از انتظار بیماری ،اساترس ناشای از اطالعاات
متناقض ،استرس ناشی از ناشناخته بودن ویاروس ،اساترس
ناشی از آیناده بیمااری ،اساترس ناشای مشاکالت ماالی و
بیکاری ،استرس ناشی از کاهش فعالیتهای روزانه ،اساترس
ناشی از هزینه درمان بیمااری و اساترس ناشای از ساالمت
اطرافیان) بود .استرس نوعی فشار روانی است کاه از تفسایر
رابطه فرد و محایط ناشای مای شاود .ایان یافتاه باا نتاایج
پژوهش های وانگ و همکاران( )3همسو اسات .آنهاا نشاان
دادند سطح استرس در کشور چین طی مرحلاه اولیاه شایوع
کووید  31افزایش یافته است .در واقاع نتاایج ایان پاژوهش
نشان داد که  01/8درصد تأثیرات روانشناختی ناشی از کووید
 31را از متوسط تا شدید گزارش کردند و حادود  8/3درصاد
نیز از عالئم استرس نشان دادند .افراد سطوح باالی استرس
خود را ناشی از بیمااری کوویاد  31مایدانساتند .در هماین
راستا ،موکادام و شاه( )71نشان دادند که با توجاه باه شایوع
گسترده کووید  31در بیشتر کشور های جهان ،نگرانایهاا و
استرس به علت شیوع عفونت در میان مردم رو باه افازایش
است .اگرچه استرس و نگرانی برای هماه اناواع عفوناتهاا
مانند آنفوالنزا ،سارس و موارد دیگر وجود داشته و باید همان
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( )71نشان داد دانشجویان به دلیل شایوع کوویاد  31دچاار
اضطراب شده بودند .این اضطراب ممکن اسات مرباوط باه
تاااثیر منفاای کوویااد  31باار سااالمت والاادین و آشاانایان،
تحصیالت و اشتغال آینده آنها باشد .از سوی دیگر ،کیمیتویز
و همکاران( )70نشان دادند کاه اضاطراب کودکاان ممکان
است به دلیل طوالنی بودن زمان قرنطینه و تعطاالت ناشای
از بیماری کووید  31باشاد .همچناین از دسات دادن ارتبااط
بین فردی به احتمال زیاد اضطراب زیادی به وجود مایآورد.
بائو و همکاران( )7اظهار داشتند که افزایش تعداد بیمااران و
موارد مشکوک و نیز افزایش تعاداد اساتانهاا و کشاورهای
مبتال به این بیماری نگرانای ماردم در ماورد اباتال باه ایان
بیماری را تشدید کرده است که هماین امار باعاث افازایش
اضطراب شده است .همچنین آتای و همکااران نشاان دادناد
کمبود قابلتوجه ماسکها و ضادعفونیکننادههاا ،خبرهاای
روزانه در مورد مرگومیر ،و گزارش های خبری نادرست نیاز
به اضطراب و ترس مردم افزوده است.
مضمون چهار اصلی مستخرج از تجارب زیسته افراد در بعاد
سالمتروان ،خلق افسرده (احساس غم و اندوه ،ناامیادی،
آشفتگی در خواب ،کالفگی و بیحوصلگی ،احساس تنهایی)
بود .خلق افسرده حالتی است که در آن فارد بیشاتر سااعات
زندگی فرد احساس غمگینی و ناشادی میکناد .یافتاههاای
این پژوهش نشان داد که شرکتکنندگان در پاژوهش خلاق
افسرده را تجربه کردهاند .این یافته با نتایج وانگ و همکاران
( )3همسویی دارد .جانگمن و همکاران( )70درپژوهشای بار
روی نمونهای  33338نفری از کادر پزشکی چین ،نشاان داد
که حدود  0/18درصد سطوحی از خفیف تا شدید اضطراب را
گزارش کردند درحالیکه  31/07درصد سطوحی از افسردگی
را تجربه کردند .ژائو و همکاران( )72در پژوهشای باا هادف
ارزیابی سالمتروانی عماومی ماردم چاین در زماان شایوع
بیماری کووید 31؛ باا نموناهای باه حجام  7555نشاان داد
عالئم افسردگی و کیفیت خواب این افراد باه شاکل منفای
تحت تأثیر قرار گرفته است .دلیل مشکالت خلاق پاایین در
افراد را به عواملی از قبیل زندگی در قرنطینه و عدم اطمینان
از نتایج درمان بیماری کوویاد  31نسابت داده شاد .در طای
قرنطینه و افزایش زمان تعطیالت قرنطینه ،با توجه به شرایط
محیط و همچنین نوع بیماری عفونی منتشار شاده ،ممکان
است به ساالمتروانای افاراد آسایب وارد شاود و برخای از
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اخااتالالت روانشااناختی ماننااد افسااردگی بااروز پیاادا کنااد.
همچنین ترس از آلوده شدن یا آلاوده کاردن دیگاران ،دوره
طوالنی قرنطینه ،حمایتهای ناکاافی و عادم دسترسای باه
مراقبتهای پزشکی و مواد غذایی ،میتواند به عالیام خلاق
پایین مانند خستگی روانی و بیحوصلگی ،افکاار ناخوشاایند،
ناامیدی ،احساس تنهاایی ،مشاکالت خاواب و پرخاشاگری
بیانجامد .کادر درمان نیز در زمان شیوع بیمااری کوویاد ،31
عالیم افسردگی را بروز می دهند .از سویی دیگر ،شرایط حاد
مبارزه باا کوویاد  31یکای ازعوامال ایجااد کنناده و باروز
اختالالت روانشاناختی مهام از جملاه اساترس ،اضاطراب و
نشااانههااای افسااردگی در بااین اعضااای خااانواده کارکنااان
مراقبتهای بهداشتی و درمانی میباشاد .دالیال باروز ایان
اخااتالالت روانشااناختی ایاان اساات کااه اعضااای خااانواده
نمیتوانند با عزیزانشاان کاه در مراکاز بهداشاتی و درماانی
فعالیت دارند در تماس باشاند .زیارا ممکان اسات کارکناان
مراقبتهای بهداشتی و درماانی تجرباه تارس را باه دلیال
انتشار ویروس به اعضای خانواده خود نشاان داده و نگرانای
شدیدی را در مورد انتقال بیماری باه اعضاای خاانوده خاود
تجربه نمایند.
مضمون پنجم اصالی مساتخرج از تجاارب زیساته شارکت
کنندگان در پژوهش ،خلق تحریکپذیر (مضمون فرعای:
پرخاشگری و کاهش تحمل پریشانی) بود .زنادگی در دوران
قرنطینه و محدودیتهای ناشی از شیوع بیمااری کوویاد 31
باعث میشود تحریکپذیری و حساس شدن افازایش یاباد.
هنگامی که فردی به لحاظ خلقای تحریاکپاذیر اسات ،باه
سادگی از کوره در میرود و ناراحات مایشاود .فارد ممکان
است این حالت را در پاسخ به شرایط پراسترس تجربه کناد.
یافته های به دست آمده از تجارب زیساته شارکتکننادگان
نشان داد که شیوع بیماری کووید  31زمینه را برای تحریک
پذیر بودن و پایین آمدن آستانه تحمل افراد فراهم سازد .این
یافته با نتایج پژوهشهای پاپاا و همکااران( ،)77باروکس و
همکاران( ،)37همساویی دارد .هواناگ و ژائاو( )78گازارش
کردند که پریشانی روانشناختی و ذهنای در در زماان شایوع
بیماری کرونا در بین مردم اتفا مایافتاد .بار ایان اسااس،
وجود شرایط سخت ناشی از قرنطینه که اولین راهبارد بارای
مقابله با بیماریهای مسری و واگیردار است ،میتواند زمیناه
را برای پریشانی و پرخاشگری در بین افراد قرنطینه شده باه
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آلوده شدن به ویروس انتقال بیماری به دیگاران در شارایط
بحرانی و همهگیری بیماری به طور چشمگیری افزایش پیادا
میکند .این نگرانی در خانوادههایی که فرزند کوچاک دارناد
یا زنان باردار بسیار بیشتر از خانوادههای دیگر است .به طاور
کلاای ،افکااار تکااراری تاارس از بیمااار شاادن یکاای از
آزاردهندهترین وسواسهاست( )71که باعث نگرانی شادید و
رفتارهای کنترلگرایاناه و محدودکنناده نسابت باه خاود و
اطرافیان می گردد .در روزهای همهگیری بحث بیماری ناشی
از کووید  31موجی از نگرانای و تارس را در سراسار جهاام
ایجاد کرده است و اثارات روانشاناختی منفای ،بار ساالمت
عموم مردم گذاشته است و باعث شیوه رفتارهای وسواسی و
اعتیادگونه شده است.
مضمون هفتم اصالی مساتخرج از تجاارب زیساته شارکت
کنندگان در پژوهش ،گرفتار شدن در تعارض (مضمون
فرعی :تعارض گرایش – اجتناب و تعارض در تصمیم گیاری
کلی اعتیادگونه) بود .این مضامون نشاان داد کاه در زماان
شیوع بیماری کووید  31مردم در شرایط ابهام قرار میگیرناد
که این شرایط میتواند زمینه را برای گرفتار شدن در تعارض
به وجود آورد .این یافته باا نتاایج پاژوهشهاای باروکس و
همکاران( )37و وانگ و همکاران( )3همسویی دارد .در تبیین
این یافته میتاوان اظهاار داشات قارار گارفتن در وضاعیت
قرنطینااه و مشااکالت ناشاای از آن ماایتوانااد بااه احساااس
کالفگی و خستگی و پایین آمدن آستانه تحمل افاراد منجار
شود .این موارد میتواند اجبار افراد به ترک شرایط قرنطینه و
از سوی دیگر ترس از آلوده شدن به بیماری گرفتار آورد .این
موارد میتواند به مشکالتی در زمینه تصمصامگیاری منجار
شود که در نهایت به تعارض منجر میشود.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی باود؛ و مثال ساایر
پژوهشهای کیفی تعمیم یافتههای آن با احتیاط باید صورت
گیرد .به عالوه ،در شرایط شیوع کرونا و الزام رعایت پروتکل
های بهداشتی انجاام شاد؛ ایان موضاوع مشاکالتی بارای
مصاحبه شونده و مصاحبهکننده ایجاد میکرد .یکی دیگار از
از محدودیتهای این پژوهش این است که پاژوهش حاضار
پژوهشی اکتشافی است و یافتههای ایان پاژوهش نیااز باه
تأیید دارد .پیشنهاد می شود به منظور افزایش تعمیمپذیری و
تعمق بیشتر یافتهها پژوهش حاضر ،پژوهشهایی در راستای
این پژوهش انجام شود .یافته های پژوهش حاضر نشاان داد
کااه ویااروس کرونااا ماایتوانااد بااه شااکلگیااری مشااکالت

وجود آورد .پاپا و همکاران( )77معتقدناد ساطوح مختلفای از
پریشاانی و پرخاشاگری در افارادی کاه قرنطیناه شادهاناد،
مشاهده می شود .البتاه عاواملی از قبیال جنسایت ،حمایات
اجتماعی ،تجربه ابتال باه بیمااری کوویاد  ،31طاول مادت
قرنطینه و قرار گرفتن در معرض اخبار مختلف میتواند تأثیر
قرنطینه شدن و تجربه خلق تحریکپذیر را تعدیل نماید .کیو
و همکاران( )7نشان داد که همه گیری سریع بیماری کوویاد
 ،31زندگی در شرایط محدود شاده و قرنطیناه شادن را بار
مردم تحمیل کرد و رعایت فاصله اجتمااعی و جادا شادن از
مردم بخشی از زندگی روزماره را تشاکیل داد کاه ایان امار
حیطه وسیعی از مشکالت روانشناختی از جمله پرخاشگری و
پریشانی را در افراد به وجود آورد.
مضمون ششم اصالی مساتخرج از تجاارب زیساته شارکت
کنندگان در پژوهش ،وسواس (مضامون فرعای :وساواس
عملی ،گوش به زنگ بودن ،نشخوار ذهنای ،بایشنگرانای و
رفتارهای اعتیادگونه) بود .با وجاود اینکاه براسااس تجاارب
زیسته شرکتکنندگان ،منظور از وسواس ،اخاتالل وساواس
فکری  -عملی نیست ،با این وجود ویژگیهای وسواس گونه
در افراد قرنطینه شده به وجود آمده است .این یافته با نتاایج
پژوهشهای لی( )1و فینبرگ و همکاران( )11همسویی دارد.
اسماندسون و همکاران( )10در پژوهش خود در زمینه اثارات
کووید  31به این نتیجه رسیدند کاه افارادی کاه نگرانای و
اسااترس باااالیی در زمینااه سااالمت خااود دارنااد ،در انااواع
رفتارهای غیر انطباقی ایمنی نیز درگیر مایشاوند؛ در زمیناه
شیوع ویروسهای واگیردار ،ممکن است دستهاای خاود را
بیشازحد شستوشو دهند ،عقابنشاینی اجتمااعی و خریاد
همراه با وحشت باشد .باید همیشاه ماواد ضادعفونیکنناده،
دستکش و لوازم پیشگیریکننده را در دسترس داشته باشاند
و در برخی موارد تا مدت زیادی ذخیره خاوبی از آنهاسات در
منزل نگهداری کنند .به عنوان مثال ،حس کاذب فوریت برای
محصوالت مختلف مورد نیااز بارای قرنطیناه ممکان اسات
منجر به خرید بیشازحد برای ذخیره کاردن مناابع موردنیااز
شااود (بااهعنااوانمثااال ضاادعفونیکننااده دساات ،داروهااا و
ماسک های محافظ) .این امر میتواناد تاأثیر زیاانآوری بار
جامعه نیازمند باه ایان مناابع بارای اهاداف دیگار ،ازجملاه
مراقبت های پزشکی معمولی داشته باشد .همچنین بروکس و
همکاران ( )37نشان دادندکه تارس از بیمااری و نگرانای از
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