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Abstract
Introduction: Following the outbreak of
COVID-19, people started to experience the
quarantine situation. With all the psychological,
economic, and social implications of the
quarantine at home, an interesting topic was
differences in the way different individuals have
encountered these implications which is
investigated by a psychodynamic approach in
this study.
Method: In this study, using a qualitative
methodology based on the content analysis. The
data was collected through a total of 10 semistructured interviews with individuals who have
exercised a 3-month quarantine. Samples were
taken via purposive sampling in Tehran, with
the sampling process started in 2020 and
continued until data saturation was achieved.
Simultaneously with data collection, data
analysis was performed via qualitative content
analysis.
Results: Based on the analysis results, five
principal classes were extracted, which
represented the experiences and feelings about
and the type of encountering the then-new
conditions. These included the fear and anxiety,
different approaches to the outbreak of the
disease, improvement of the health level, taking
attitude toward the patients, and growth under
pressure.
Conclusion: Considering the emergence of
negative psychological feelings, the research
tends to provide psychologists and other
practitioners in the field of the psychology with
valuable information that can be used for
prevention and treatment purposes.
Keywords: quarantine, encountering, COVID19, defense mechanism, content analysis.

چکیی
مقیمه :بیماری کووید  91در اواخر دسامبر  ۱۰91بسیار سریع
همه دنیا را فراگرفت که در پی آن افراد وارد قرنطینه خانگی شدند.
گرچه زندگی در قرنطینه با پیامدهای روانشناختی ،اقتصادی و
اجتماعی همراه است ،اما مواجهه افراد در این شرایط ،متفاوت و
قابل تأمل میباشد که در این مطالعه با روش روانپویشی مورد
تحقیق قرار گرفته است.

رزش :این پژوهش به روش کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته
است .فرآیند گردآوری دادهها مشتمل بر  9۰مصاحبه نیمه ساختار
یافته با افراد تحت شرایط قرنطینه  ۳ماهه از ابتدای شروع بیماری
در ایران ،صورت گرفته است .نمونهگیری بهصورت هدفمند در
تهران ،در سال  9۳11آغاز و تا اشباع دادهها ادامه یافت .تحلیل
دادهها همزمان با جمعآوری دادهها و به روش آنالیز محتوای کیفی
انجام شد.
یئفتههئ :تحلیل دادهها منجر به استخراج  ۵طبقه اصلی شد که
بیانگر تجربیات و احساسات و انواع مواجهه با شرایط حاضر است
که شامل :ترس و اضطراب ،انواع مواجهه با شیوع بیماری ،ارتقاء
سطح بهداشت ،موضعگیری نسبت به مبتالیان و رشد تحت فشار
میباشد.
نتیجهلیری :افراد در برخورد با شرایط پیش رو رفتارهای
متفاوتی از خود نشان دادهاند که ناشی از مکانیزم های دفاعی آنان
بودهاست و از رهگذر این شرایط به تجربه و درک جدیدی نائل
آمدهاند .باتوجه به بروز احساسات منفی روانشناختی ،این پژوهش
اطالعاتی در اختیار روانشناسان و فعاالن حوزه روان در جهت
پیشگیری و درمان قرار میدهد.
زاژ هئی کلییی :قرنطینه ،مواجهه ،کووید ،91-مکانیسمهای
دفاعی ،تحلیل محتوا.

 .9دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
 .۱نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
 .۳استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .4دکتری روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
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مقیمه
در سی و یک دسامبر  ۱۰91نوعی همهگیری پنومونی
آتیپیک بر اثر ابتال به ویروس سارس کووید دو 9در ووهان
چین شایع شد و تاکنون ادامه دارد( 9و  .)۱شاید بتوان بحران
حال حاضر را که بر روی تمام جوامع سایه افکنده ،بزرگترین
بحران در قرن  ۱9دانست .هم اکنون عدهی زیادی با این
بیماری دست به گریبانند .آمار مبتالیان به این بیماری تا به
امروز ۱۵ ،جوالی  ،۱۰۱۰تعداد  9۲۰۲۱4۳9نفر میباشد که
ازین تعداد  ۲۳۵۰9۶نفر جان خود را ازدست دادهاند(.)۳
میتوان گفت جهان دچار جنگی نابرابر با این ویروس شده
است .شاید جنگ جهانی سوم را بتوان «جنگ آرام» نامید.
جنگی بدون صدا و بدون خونریزی که همراه با ورودش،
انسان و سایر موجودات و کل دنیا را دستخوش تحوالتی
عمیق ازجمله ،بازسازی بافتهای آسیب دیده طبیعت چون
الیه اوزون( ،)4کاهش دمای کره زمین ،زاد و ولد حیوانات
در باغوحشها ،کاهش تخریب طبیعت و آلودگیهای
محیطی نموده است .تا به امروز هیچ واکسن یا داروی
موفقیتآمیزی برای درمان بیماری کووید  91از نظر بالینی
تأیید نشده است و تنها راه پیشگیری از ابتال به آن ،رعایت
اصول بهداشتی توسط عموم مردم است( .)۵این بیماری
منجر به ایجاد طیف رفتاری و پیامدهای روانشناختی
متفاوتی در افراد شده است که معلول کنشهای درون روانی
افراد است و در دوران قرنطینه بارز گشته است .قرنطینه به
معنی جدایی و محدود کردن حرکات و رفت و آمد افرادی
است که بهطور بالقوه در معرض بیماری مسری قرار دارند تا
انتشار بیماری کاهش یافته و خطر ابتالء دیگران به آن کم
شود(.)۲
هر بیماری در پی شیوع ،ممکن است عالوه بر مشکالت
جسمانی ،بیمار را با مشکالت و مسائل روانشناختی و
اجتماعی نیز درگیر کند .از آنجایی که این بیماری به تازگی،
شهرت و شیوع گستردهای یافته است ،پژوهشهای اندکی
در مورد تجربه مبتالیان از این بیماری وجود دارد .شیوع
جهانی ،قرنطینه و تنهایی و گاه فوت ناگهانی بیماران از
مسائلی است که باعث ایجاد ابعاد مختلف در پیامدهای ناشی
از این بیماری شدهاست.

پژوهشهایی که حول بررسی مسائل روانشناختی مربوط به
بیماری کووید  ۱91انجامشدهاست درمورد افراد سالم تحت
قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی ،پرستاران و مراقبان
بیماران و بیماران مبتال به این ویروس میباشد.
برخی پژوهشها در زمینه بررسی تأثیرات روانی و جسمانی
شرایط قرنطینه بر کادر درمانی بیمارستانها( )۷و دانشجویان
در قرنطینه خانگی انجام شده است که تجربیات،
پیچیدگیها ،باورها ،نگرشها و احساسات افراد در قرنطینه
ناشی از بیماری کووید  91بررسی شده است( .)۶همچنین در
پژوهش لیو و همکاران دیگر ( ،)۱۰91به منابع و عالئم
اضطرابزای روانشناختی در پرستاران در درمان ابوال۳
پرداختهاند( .)1در مطالعهای دیگر تجارب روانشناختی مثبت
و منفی مراقبین و پرستاران این بیماران و سبکهای مقابله
ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است(.)9۰
در مطالعهای بر روی افراد تحت قرنطینه خانگی ،اثرات
روانشناختی منفی از جمله عالئم استرس پس از سانحه،
سردرگمی و عصبانیت گزارش شده است .استرسورها در این
شرایط شامل مدت زمان طوالنیتر قرنطینه ،ترس از ابتالء،
سرخوردگی و ننگ ،کسالت ،اطالعات ناکافی و زیانهای
مالی بوده است(.)99
شارما ،در مطالعه خود حاالتی منفی چون افسردگی و
اضطراب در افراد تحت قرنطینه مشاهده کرده است که در
سطح کیفیت زندگی آنها بسیار تأثیرگذار بوده است(.)9۱
در مطالعهای ،پیامدهای روانشناختی و اجتماعی در بیماران
مبتال به کووید  91بررسی شدهاست که شامل حاالت منفی
روانشناختی و دغدغههای شغلی و اجتماعی است(.)9۳
همانطورکه بیان شد پژوهشهایی پیرامون بررسی
پیامدهای منفی روانشناختی کادر درمانی و افراد در قرنطینه
خانگی و بیماران مبتال به کووید  91وجود دارد که تعداد
کمی از آن در ایران انجام شده است .در پژوهش حاضر طی
مصاحبه با افراد تحت قرنطینه و استرس بیماری ،به بررسی
انواع رفتار و احساس افراد درطی دوران قرنطینه بیماری
کووید  91از دیدگاه روانپویشی پرداخته شده است .بدین
صورت که سعی در شناسایی مکانیزمهای دفاعی و مواجهه
افراد در این شرایط جهت جلوگیری از تداوم اضطراب شده

1. SARS-COV-2

2. COVID-19
3. Ebola
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از ابتدای شروع مصاحبهها انجام شد .به منظور دستیابی به
درک کلی ،متن هر مصاحبه چندین بار مطالعه شده و سپس
کدگذاریهای باز انجام شد و جمالتی که پاسخ سؤاالت باز
در مصاحبه بودند مشخص شدند و سپس از هر کد باز
معناهای مرتبط استخراج شد و سپس مضمون آن معنا ثبت
شد .با مقایسه مضامین با یکدیگر فهرستی از مضامین اصلی
و زیر مضمونها بهدست آمد .بعد از آن مضامین اصلی با
معناهای مشابه خوشهبندی شدند و محتوای پنهان مضامین
در قالب طبقه اصلی و طبقه فرعی از آنها استخراج شد .از
آنجایی که پایایی و اعتباریابی تحقیقات کیفی متفاوت از
کمی است( .)9۵جهت اعتبار بخشی به نتایج ،از روش
همسوسازی دادهها با پژوهشهای پیشین در حوزه بررسی
مسائل روانشناختی افراد در قرنطینه استفاده شد و همچنین
جهت افزایش پایایی و روایی از نظر کارشناسان و ارائه نتایج
به مصاحبهشوندگان ،استفاده شد؛ به این صورت که جداول
استخراج طبقات و مفاهیم و کدها به همراه خالصه مصاحبه
در اختیار چهار کارشناس قرار گرفت و نظرات آنها با تحلیل
انجام شده مقایسه شد .کارشناسان ،از اساتید باتجربه دارای
مدرک تخصصی روانشناسی بالینی در تهران بودند یکی از
آنها هیأت علمی دانشگاه در گروه روانشناسی و سه نفر
دیگر ،از اساتید حقالتدریسی دانشگاه بودند .همچنین با
مراجعه مجدد به مصاحبهشوندگان و ارائه نتایج به آنها ،از
تحلیل انجام شده ،اطمینان حاصل شد(.)9۲
در رابطه با مالحظات اخالقی مصاحبه ،میتوان گفت ،قبل از
انجام هر مصاحبه ،شرکتکننده بهطور کامل رضایت و
تمایل خود جهت همکاری در روند جمعآوری اطالعات را
اعالم داشت .همچنین در مورد اهداف ،محرمانه ماندن و
مدت زمان مصاحبه با بیماران صحبت شد و رضایت آنها
جهت ضبط صحبتهایشان گرفته شد .همچنین بهجای نام
مصاحبهشوندگان از کد مصاحبهشونده استفاده شد .پس از
انجام کار ،فایلهای صوتی مصاحبهشوندگان پاک شد.
یئفتههئ
طبق جدول  9شرکتکنندگان در این مطالعه  9۰نفر از
ساکنین مناطق مختلف شهر تهران ،بودند .دامنه سنی آنها از
 ۳۰تا  ۲۵سال با میانگین سنی  44/۵بود که  ۶نفر متأهل و
 ۱نفر مجرد بودند و  ۲نفر ( ۲۰درصد) زن و  4نفر (4۰
درصد) مرد بودند ۲ .نفر ( ۲۰درصد) شاغل و  4نفر (4۰

است .از آنجا که اپیدمی حاضر باعث ایجاد مشکالت و بروز
نگرشهای مختلف در افراد شده است ،بررسی تجربیات و
واکنشهای روانشناختی افراد تحت قرنطینه میتواند گامی
در جهت شناخت و درمان مشکالت روانشناختی ناشی از این
شرایط باشد.
رزش
طرح پژزهش :مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی پدیدار
شناسانه به روش تحلیل محتوا است که به بررسی عمیق
رفتارهای افراد در دوران قرنطینه میپردازد .تحلیل محتوای
کیفی روشی است برای تفسیر ذهنی محتوای دادههای متنی
از راه فرآیندهای طبقه بندی نظاممند ،کدبندی و مفهوم
سازی( .)94نمونه به روش نمونهگیری هدفمند و از مناطق
مختلف شهر تهران با معرفی نویسنگان ،انتخاب شد که
مشتمل بر  9۰نفر و تا زمان اشباع دادهها و عدم دستیابی به
دادههای جدید ادامه یافت .اشباع دادهها از نمونه هشتم به
بعد صورت گرفت .افراد نمونه دارای شرایط زیر بودند:
 .9همگی تحت شرایط قرنطینه خانگی  ۳ماهه از ابتدای
شروع بیماری در ایران و جز برای خرید و مسائل ضروری از
خانه خارج نمیشدند .۱ .افراد همگی بزرگسال و در بازه
سنی  ۳9سال تا  ۲4سال بودند .۳ .افراد همگی ساکن شهر
تهران بودند و رضایت کامل در ارائه اطالعات خود در
مصاحبه داشتند .مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته و عمیق
انجام شد و به دلیل شرایط قرنطینه جهت جلوگیری از انتشار
ویروس و رعایت حال مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها بصورت
تلفنی انجام شد و هر کدام به مدت  4۰الی  ۲۰دقیقه به
طول انجامید .سؤاالت شامل  9۰پرسش نیمه ساختاریافته
بود که به بررسی تجارب و رفتارها و مواجهه افراد در این
شرایط میپرداخت .نمونهای از سؤاالت به شرح زیر است:
برداشت و حس شما از قرنطینه چیست؟ از بدترین و
سختترین لحظاتی که در شرایط قرنطینه خانگی تجربه
کردید برایمان بگویید .بهترین لحظات و احساسات تجربه
شما در این دوران چه بود؟ در دوران قرنطینه چه چیزهایی
باعث تشدید اضطراب در شما میشود؟ دیدگاه و همچنین
احساس شما نسبت به زندگی چه تغییراتی کرده است؟.
صحبتهای افراد با رضایت آنها روی فایل صوتی ضبط و
روی کاغذ پیادهسازی شد .جهت تجزیه و تحلیل این مطالعه
از روش تحلیل محتوا استفاده شد .تحلیل به شکل همزمان
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درصد) شغلی نداشتند و بازنشسته و خانهدار بودند .مصاحبه
شوندگان دارای مدارک تحصیلی متفاوت و سطح اقتصادی
اجتماعی متوسط رو به باال بودند .افراد شاغل ،در مدت
قرنطینه یا مشغول دورکاری و ارتباط مجازی با محل کار
خود بودند و یا در مرخصی بهسر میبردند .افراد انتخاب شده،
پایبند به قرنطینه و طبق گزارش اطرافیان ،دچار احساسات
عارض شده جدید ،ناشی از شرایط بوجودآمده بودند.
کد شرکتکننده
9
۱
۳
4
۵
۲
۷
۶
1
9۰

جنسیت
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن

سن
۳4
۳9
۵۱
۵۳
۳4
۳۵
۲4
۲۳
۳9
4۶

طبقات اصلی
ترس و اضطراب

انواع مواجهه با شیوع بیماری
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چون بستن کمربند ایمنی که بیشتر بخاطر اجتناب از جریمده
بیرونی انجام میشه».
افددرادی کدده از لحددا خددانوادگی و فددردی مسددتعد اخددتالل
وسواس فکری عملی بودند در این شرایط ،دچار مشدکالت و
اضطرابهای بیشتری شدند .در این بداره فدردی گفدت« :در
طول روز در منزل از بس دسدتانم را ضددعفونی مدیکدنم و
میشورم ،پوست دستانم کنده شده .همه فکر و نگرانیم ایدن
است که نکنه از الی پنجره از طریق هوا ویروس وارد خانده
شود .این افکار زندگیم را دچار اشکال کرده».
طبقه اصلی سوم :انواع مواجهه با شیوع بیماری
طبقه فرعی :انکار ،ترس و نگرانی ،خشم و تنفر ،ایثار و ندوع
دوستی ،عقالنیسازی ،انزوا ،پذیرش ،نادیده انگاری
در ابتدا افراد دچار ناباوری و انکار درمورد شدیوع بیمداری در
ایران شدند .فردی میگفت« :تا دو هفته اول شیوع بیمداری
در ایران از نظر من جدی نبود و به اخبار در این زمینه توجده
نداشتم» .بدا شدیوع بیشدتر بیمداری و بدا تعطیلدی مددارس،
دانشگاه ها و جدی شدن قرنطینه اجتماعی ،احساس تدرس و
نگراندی در افدراد شدیوع پیددا کدرد .تدرس از ابدتالء خددود و
عزیزانشان به بیماری و همچنین ترس از مرگ قریب الوقوع
شدت گرفت .فردی دراین باره گفت« :از اینکه ممکنه تا چند
روزه دیگه من هم مبتال بشم و بمیرم وحشدت دارم .همدش
به خانوادهام زنگ میزنم و بهشدون سدفارش مدیکدنم کده
مراقب خودتون باشید .از ترس بیماری گاهی شبهدا خدوابم
نمیبره».
خشم هیجان دیگری بود که در مواجهه بدا ایدن شدرایط بده
افراد دست داد .برای مثدال فدردی گفدت« :هدر اهمدال یدا
کوتاهی خودم یا دیگران در عدم رعایت قرنطینه و بهداشت،
خشم زیادی به من میداد» .فرد دیگری گفت« :مسدافرت و
بیتوجهی اطرافیان خیلی مرا عصبانی مدیکدرد و اون هدا رو
مسبب بروز چنین شرایطی میدیدم».
نوع دیگری از مواجهه ،نوع دوستی است .افراد با توصیه هدای
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی سعی در حمایت و مراقبت
از اطرافیان خود داشتند .برای مثدال فدردی مدیگفدت« :بده
اطرافیانم یادآوری میکنم بهداشت رو کامل رعایدت کنندد و
برای دیدن پدر و مادرم داخل منزلشدان نمدیرویدم و از دور
آنها را مالقات میکنیم» .نوع دیگر مواجهه ،عقالندیسدازی
است .گروهی از افراد با استدالل و رعایت بهداشت بر تدرس

طبقه اصلی اول :ترس و اضطراب
طبقه فرعی :جسمانی سازی ،سردرگمی و ابهام ،شبیهسازی
شرایط حاضر با حوادث تروماتیک پیشین
مصاحبهشوندگان با شیوع کوویدد  91بدا احساسدات منفدی و
شدیدی همچون؛ جسمانیسازی ،سردرگمی و ابهام ،ناامنی و
بیاعتمادی ،جسمانیسدازی بیمداری و شدبیهسدازی شدرایط
حاضر با حوادث تروماتیک پیشین روبدهرو شددند .بدهعندوان
مثال یکی از شرکتکنندگان تجربه جسمانیسازی 9را هنگام
خبردار شدن از همهگیری ویروس این گونده اظهدار داشدت:
«آن شب که از ابتالء یکی از نزدیکانم به بیماری کوویدد 91
مطلع شدم در طی  ۱ساعت از شدت ترس دچدار تدب ۳۶/۷
شدم درحالیکه عالئم دیگری نداشتم» .فرد دیگدری گفدت:
«من و دوستانم پی در پی احساس میکردیم مبتال شددیم و
چندین بار از ترس به اورژانس مراجعه کردیم».
همچنین برخی درمورد تجربه سردرگمی و ابهام بیان کردند:
«به علت اخبار ضد و نقیض از ویروس و اینکه هر روز یدک
حرف تازه از ویروس و شیوع ویروس مطرح میشد ،احساس
سردرگمی داشتم» .فرد دیگری گفت« :اینکه معلوم نیست تا
کی جهان با این ویدروس درگیدره خیلدی اذیدتم مدیکنده».
همچنین بعضی اشاره کردند که حس نگرانی و ترس ناشی از
ابتالء به بیماری برایمان همچدون تجربده وحشدت ناشدی از
حوادث تروماتیک پیشین بود؛ بدرای مثدال جانبدازی گفدت:
«ترس از ابتالء به این بیماری در من همانند تجربده ترسدی
بود که در میدان جنگ و جبهه داشتم؛ مثل نزدیک شدن بده
مرگ».
طبقه اصلی دوم :ارتقاء سطح بهداشت
طبقه فرعی :افزایش رعایت بهداشت فردی ،شدیوع وسدواس
فکری عملی
در پی شرایط قرنطینه ،سطح بهداشت فردی و اجتماعی افراد
ارتقاء پیدا کرد و افراد به جدد از وسدایل ضددعفونیکنندده و
محافظتکننده در برابر ویدروس اسدتفاده مدیکنندد .فدردی
گفت« :بهداشت رو خیلی رعایت میکنم چون مهمتدرین راه
برای کاهش شیوع ،رعایت بهداشته» .میتوان گفدت نکدات
بهداشتی به روزمرگی و فرهنگ اجتماعی تبدیل شدده اسدت
که فردی در این باره گفت« :حفد نکدات بهداشدتی بددون
فشار های بیرونی تبدیل بده فرهندگ شدده بدرخالف نکداتی
1. Somatization
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میدانستند .فردی میگفت« :بهبود یافته هدا دیگده آزادندد و
من هم بدم نمیاد یه بار بگیرم و بعدش ازین شرایط قرنطینه
خالص شم» .فردی دیگر گفت« :افراد مبتال بهبود یافتندد و
بدون مشکل و اضطراب به زندگی ادامه مدیدهندد و بددون
دغدغه به سفر میروندد ،خدوش بده حالشدون از بحدران رد
شدن».
طبقه اصلی پنجم :رشد تحت فشار
طبقه فرعی :تجدید پیمان های عاطفی ،زنددگی در اکندون و
اینجا ،لذت از زندگی به بهانه های کوچک ،افزایش معنویدت
در زندگی
در پی فشارهای ناشی از شرایط قرنطینه و ترس از بیمداری،
افراد به رشدی جدید در زندگی دست پیدا کردند .برای مثال
در مورد ارتقاء پیمانهای عاطفی گفتده شدد« :در ایدن دوره
احساس محبت بیشتری به خانوادهام پیددا کدردم و دوری از
عزیزانم باعدث شدد بفهمدم چقددر دوستشدان دارم» و فدرد
دیگری گفت« :تازه انگار قدر حضور و سالمتی خدانوادهام را
بیشتر میدانم» .درمدورد زنددگی در اکندون و اینجدا گفتندد:
«یادگرفتم از زمان حال بیشتر لذت ببدرم و قددر جدوونیم رو
بیشتر بدونم و درگیر مسائل ریز و خاطرات تلخ گذشته نشوم
و فهمیدم زنددگی کوتداهتدر از اونده کده بخداطر مشدکالت
کوچیک خودم رو ناراحت کنم» .همچنین افراد معتقد بودندد
در این دوران از بهانه های کوچک بیشترین لذت را میبدریم
برای مثال« :قدر یک چدای عصدرانه کندار عزیدزانم را مدی
دانم» .در مورد افدزایش معنویدت در زنددگی ،فدردی گفدت:
«احساس میکنم به خدا نزدیکتر شدهام و امید و توکلم بده
خدا بیشتر شده و خدا را با تمام وجود احساس میکنم».
بحث
همهگیدری بیمداری کوویدد  ،91محرکدی اسدت کده باعدث
برانگیختن احساسات مختلفی از جمله تدرس ،خشدم ،غدم و
تنفر میشود .این احساسات تولید اضطراب میکند که باعدث
شکل گیری واکنش های متفداوت از سدوی افدراد مدیشدود.
اضطراب ،شیوع زیدادی در تمدام جوامدع دارد و پاسدخی بده
ترسهای مبهم است .در واقع اضطراب ،ما را برمی انگیزاندد
تا در برابر تهدیدها از خود دفاع کنیم( .)9۷اضدطراب هشددار
بدن در مواجهه با خطر است .بهطور کلدی ،هدر چیدزی کده
امنیت روابط مدا را تهدیدد کندد ،اضدطراب تولیدد مدیکندد.
اضطراب ،نه فکر است و نه محدرک؛ بلکده اضدطراب ،یدک

خود غلبه میکنند .برای مثال فردی میگفدت« :تدرس دارم
ولی چون رعایت میکنم باهاش راحتتر کندار میدام» .فدرد
دیگری گفت« :این بیماری بیشتر گریبان گیر افراد سدالمند و
آنها که بیماری زمینه ای دارند میشود و با ما کاری نددارد».
افراد پس از مدتی دچدار احسداس افسدردگی و اندزوا شددند.
فردی گفت« :اصالً دیگه دلم نمیخواد بیرون برم و احساس
میکنم از هیچ چیز لذت نمدیبدرم»« .همیشده زنددانهدای
انفرادی ،یکی از مجازاتهای بزرگ و سدخت بدرای انسدان
است و من احساس میکنم در زندان هستم و حوصدله هدیچ
کاری ندارم» .افراد حدود سه الی چهار هفته پس از شیوع به
حالت پدذیرش و سدازگاری بدا ایدن شدرایط دسدت یافتتندد.
مصاحبه شدوندهای گفدت« :ایدن شدرایط ،اجتنداب ناپدذیره و
نمیتوانیم از آن فرار کنیم ،فقط میتدوانیم خیلدی درگیدر آن
نشویم».
پس از گذشت سه ماه از قرنطینه ،تاحد زیادی ،زندگی افدراد
به حالت عادی برگشت و افراد در برابر فشار اسارت ناشدی از
قرنطینه ،با رعایت بهداشت ،به اعمالی چون مسافرت و دیدد
و بازدید با حف فاصله از یکدیگر پرداختند .همچندین شداهد
هجوم افراد به رستوران ها بودیم .فردی میگفت« :سیزده به
در رفتیم روی پشت بام خانه مان» .مادری میگفت« :ترجیح
میدهم یک بار بمیرم تا اینکه هر بار بمیرم .ترجیح میدهدم
فرزندانم را ببینم و در آغوش آنها بمیرم ،تا اینکده آنهدا را از
دور ببینم و به کام مرگ بروم و دیگر دوست ندارم فاصلههدا
را تا این حد رعایت کنم».
طبقه اصلی چهارم :موضعگیری نسبت به مبتالیان
طبقه فرعی :کناره گیری از مبتالیان ،انگ اجتمداعی ،مزیدت
اجتماعی افراد بهبود یافته
نگاه افراد به مبتالیان به کووید  91از ابتدا با گدذر زمدان بدا
تغییراتی روبرو شد .در ابتدا افدراد اذعدان داشدتند« :وقتدی از
ابتالی همسدایه مدون مطلدع شددم حتدی مدیترسدیدم از در
خونه شون رد بشم» .در نگاه افراد نوعی اندگ اجتمداعی بده
افراد مبتال زده شد و افراد دیدی همراه با تدرحم و یدا خشدم
نسبت به مبتالیان پیدا کردند .در ایدن مدورد فدردی گفدت:
«بیماری افدراد نتیجده بدیاحتیداطی و عددم رعایدت نکدات
بهداشتی است».
به مرور زمان افراد تحت فشار قرنطینه دیدی حسرت بار بده
بهبودیافتگان از بیماری پیدا کردند چراکه آنها را ایمن و آزاد
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قرنطینه و ماندن در خانه بود که میتوانست افراد را از خطدر
دور کند و کارکرد کاهش ترس را برای افراد به ارمغان آورد،
اما این راهکار خود عوارضی را درپی داشت که از جمله مدی
توان به تنها شدن ،کاهش نوازشها )91(۱و انزوا اشاره کدرد.
گرچه برای سازگاری و کاهش عوارض قرنطینده ،ارتباطدات
الکترونیکی جایگزین ارتباطدات حضدوری شدد ،امدا تحمدل
شرایط قرنطینه و مشکالت درون خانوادگی که بعضا افراد با
آن درگیر بودند از یک سو و ناامنی و حجم اطالعات منفی و
ناامیدکننده و پاسخهای کم به نیازهای درون روانی از سدوی
دیگر افراد را تحت فشار روانی شدیدی قرار داد که باعث شد
رفتار مقابلهای جدیدی را از خود در جهدت سدازگاری نشدان
دهند .تمام این شرایط که با پانددمی ویدروس همدراه اسدت
افراد را به سمت تصمیم جدید همراه میکند .افراد سدعی در
آن دارند تا آزادیهایی هرچند محدود را برای خود بدهدسدت
بیاورند تا شرایط موجود را راحتتر بپذیرند .برای مثال افدراد
با رفتن به پشدت بدامهدا سدعی در حرکدت بدهسدمت آزادی
داشتند .همگامی این شرایط با تعطیالت عید باستانی نوروز و
کاهش چشمگیر سفرهای ندوروزی و محددود شددن دیدد و
بازدیدها افراد را دچار افسردگی همراه با درماندگی قدرار داد.
تغییر رفتاری افراد همگام با تصمیم دولت برای فاصلهگذاری
اجتماعی ،گام جدیدی برای پذیرش واقعیت موجود و شدرایط
قرنطینه بود .تصمیمی که با استقالل بیشتر افراد همراه است
و در جدال با آزادیهای محدود شده ،یدک گدام رو بده جلدو
محسوب میشود.
نگاه افراد به مبتالیان به کووید  91نیز در این دوران متندوع
بود .در گام اول مردم سعی در دوری از افدراد مبدتال داشدتند
سپس آن را با سختی قبولکردند .در واقدع خشدم حاصدل از
شرایط موجود را به افرادی که خود در جددال بدا کوویدد 91
آسدیب دیدده بودنددد و اکنددون در سددالمت بودنددد ،فرافکندی
میکردند .انگ اجتماعی به افراد مبتال به ،باعث آن مدیشدد
که افراد سعی در پنهان کاری داشته باشند کده ایدن پنهدان
کاری باعث تکثیر بیشتر ویروس در جامعه شد .این نوع نگاه
بدون شفقت از سوی سایرین ،آسیبهای زیادی را بده افدراد
بهبود یافته وارد میکرد .رفته رفته و پس از گذشت مددتی و

الگوی بیوفیزیولوژیک ناخودآگاه در بدن است .هرچه میدزان
اضطراب افزایش یابد ،مکانیسمهای دفاعی ،پدسرفتدیتدر و
رشدنایافته تر میشوند که در شرایط بحرانی طبیعدی و قابدل
درک است(.)9۶
اضطراب و اثرات آن آسدیبهدای دیگدری ازجملده تضدعیف
سیستم ایمنی ،افزایش عالیم و نشانگان سایکوسوماتیک 9در
پی دارد .چنانچه افراد به اشتباه عالیم خود را مشدابه عالیدم
موجود در اپیدمی میدانند که خود باعث افزایش مراجعه بده
مراکز درمانی در نتیجه افزایش احتمال ابتال به بیمداری مدی
شود .مراجعه بدا عالئدم سایکوسدوماتیک نشدان از افدزایش
اضطراب دارد.
طیف رفتاری گزارش شده از ابتدای شدروع قرنطینده تداکنون
عبارت است از رفتارهای مبتنی بر انکار ،خشم و تنفر ،تدرس
از ابتالء ،نادیده گدرفتن (نادیدده گدرفتن محدرک تدا نادیدده
گرفتن نتیجه حاصله و کم ارزش کردن مخاطرات محیطی)،
منزوی شدن و پذیرش شرایط موجود .افراد ،ابتددا در شدوک
فرو رفته ،انکار کردند ،سپس دچار خشم و اندزوا شددند و در
انتها سعی در پذیرش و سدازش بدا شدرایط موجدود داشدتند.
سپس به زنددگی معمدولی بازگشدت پیددا کردندد .درگدذر از
اسددترسهددای موجددود ،تدداب آوری و نددوعی افددزایش تددوان
رویارویی با مسائل پیشآمده شکل گرفته است که رشد پدس
از تحمل فشار و بار روانی شرایط حاصل از قرنطینه را نشدان
میدهد .در واقع تحمل شرایط که منجر به قرنطینده و اندزوا
شده است ،زمان محدودی را به خدود اختصداص داد و افدراد
سعی در پذیرش خطر محیطی در قبال بدازپسگیدری آزادی
خود داشتند.
شیوع بیماری کووید  ،91افراد را دچار ناامنی ناشی از ابهام و
ترس از مرگ و به مخاطره افتادن روال زندگی نمود .از آنجا
که نیاز به امنیت یکدی از نیازهدای بنیدادین افدراد در طدول
دورههای زیستی است ،روان ،راهکاری برای حذف و مقابلده
با آن در پی میگیرد ،حدال تعارضدی بنیدادین از ایدن منظدر
شکل میگیرد؛ امنیت در مقابدل آزادی .افدراد بدرای فدرار از
خطر ،سعی در مقابله یا فرار از محیط ناامن را برمیگزینند .با
توجه به تعارض بنیادین پیشآمده رفتارهای افراد را میتوان
تبیددینکددرد .پددذیرش محدددودیت و سددپس سددعی در رفددع
محدودیتهای پیش آمدده .در ابتددا تصدمیم اکثدر کشدورها

2. Strokes
نوازش اصطالحی ست که در تحلیل روابط متقابل توسط اریک برن بکار رفته
است
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درک شرایط موجود در اکنون و اینجا .برای مثال میتوان به
نوع دوستی بهعنوان پاسخی همراه با شفقت نگریست که در
جریان مکانیسم ایثار و واالیش 9بر این شرایط فدائق آمدندد.
نمونه این رفتار در جامعه پزشکان و پرستاران دیده شدد(.)9۰
این رفتارهای انسان دوستانه ،باعدث ایجداد رشدد و معندا در
زندگی افراد شد .معنایی که در مقابل خودخدواهی و فردیدت
بشر دوباره باز آفرینی شد .تجربیات افراد در برخورد با شرایط
قرنطینه متفداوت بدود و ایدن تجربیدات جزئدی از رفتارهدای
سازگارانه محسوب میشود کده از رهگدذر ایدن شدرایط بده
تجربه و درک جدیدی نائل آمدهاند .باتوجه به بروز پیامدهای
روانشناختی و حاالت مقابله ای افراد در قرنطینه ،این پژوهش
اطالعدداتی در اختی دار روانشناسددان و فعدداالن حددوزه روان در
جهت پیشگیری و درمان قرار میدهد.
در تأیید نتایج بهدستآمده و همسوسدازی بدا پدژوهشهدای
پیشین در رابطه با واکنشهای روانشناختی در قرنطینه چدون
ترس و اضطراب ،انواع هیجانات و موضعگیر ها و مواجهده و
وسواس فکری عملی میتوان گفت در شرایط پانددمی یدک
بیماری ،اگر چه بسیاری از افراد تجربه هیجانی ناخوشدایندی
را دارند ،اما شکل این تجارب دارای الگوهای متفاوتی اسدت.
شاید ترس از بیمار شددن (وانددن بدالک و کاسدترز۱۰۰1 ،؛
مک دونل و همکداران )۱۰9۱ ،از اولدین اثدرات مشدهود آن
باشد .در واقع نتایج پژوهشهای قبلدی نشدان مدیدهدد کده
ترس و اضدطراب شدایعتدرین نشدانه روانشدناختی در زمدان
پاندمیک یک بیماری است (رابین و همکاران۱۰۰1 ،؛ کانادیا
و ساالر۱۰99 ،؛ چنگ و همکاران۱۰۰4 ،؛ تایلر .)۱۰91 ،ایدن
اضطراب میتواند در درجدات و الگوهدایی متفداوت ،افدراد را
درگیر اختالالتی مانند وحشت زدگی (باتیا ،)۱۰۱۰ ،وسدواس
(تایرر و تدایرر۱۰9۶ ،؛ اسدتین و همکداران ،)۱۰9۲ ،اخدتالل
استرس پس از سانحه (تدایلر و همکداران )۱۰9۷ ،و اخدتالل
اضطراب فراگیر کند (تایلر و اسموندسن.)۱۰۰4 ،
در رابطه با محدودیت های پژوهش کنونی میتوان گفت که
به دلیل شرایط قرنطینه امکدان مصداحبه و پرسدش و پاسدخ
رودررو فراهم نبود .از طرفی علی رغدم تدالش نویسدنده ،بدا
توجه به اینکه پژوهش حاضدر بده روش کیفدی انجدام شدده
محدودیتهای روش کیفی از جمله غیرممکن بدودن حدذف

با افزایش شمار بهبود یافتگان ،اکندون افدراد سدالم (کده تدا
کنون مبتال نشدهاند) با نگاه حسرت بار به افدراد بهبودیافتده
نگریسددته و گدداه تددرجیح م دیدهنددد بددا بیمددار شدددن ،ای دن
محدودیتها را تمام کنند .افراد بهبود یافته ،مزیت اجتمداعی
جدیدی کسب کدردهاندد (پاسدپورت کروندایی کده بعضدی از
کشورها برای بهبود یافتگان صادر میکنند مؤید این موضوع
است)( )۱۰که میتوانند بدون محددودیت و نگراندی زنددگی
طبیع دی خددود را از سددرگیرند .گددویی افددراد در جنددگ ب دین
محدویتها و آزادی ،مدت کوتاهی در بند محدویت میمانند
و سپس برای آزادی محددود شدده بده جندگ بدا آن عامدل
محدودکننده میروند.
بعضی از مردم سعی در اعدراض توجده از موضدوع تدرسآور
دارند .گروهی دیگر با نادیده گرفتن که نوع خفیدفتدر انکدار
است سعی در سازگاری خود با محیط طبیعی دارندد .رفتداری
که مورد توجده اسدت ،کوچدک شدماری عواقدب ابدتالء بده
ویروس از نگاه افراد است .افراد حاضرند با کوچک شدماری،
محیط اطراف خود را امن بدانند همچندین اشدباع اطالعدات
(گاه ضد و نقیض) افراد را بدهسدمت نادیددهگیدری آن بدرده
است .گروهی دیگر با مواجهه با شرایط خطر سعی در اتمدام
شرایط برای خود دارند ودر پی کسب آزادی مجددد هسدتند.
در اینجا این سؤال بنیادین شکل میگیرد کده مدرگ مقددم
است یا آزادی؟ انسان برای آزادی خود با مرگ نیز میجنگدد
و یا حتی به کام آن میرود.
این سبک رفتار را از نگاه روانتحلیلگری میتدوان اینگونده
بیان کرد که افراد برای کنترل تدرس خدود همانندسدازی بدا
پرخاشگر را انتخاب میکنند .مثال دیگری از نادیدهگیدری را
در نادیده انگاری و دنبال نکردن اخبدار مربدوط بده بیمداری
کووید  91توسط افراد میتوان دید .جامعه در تالش بدرای از
سرگیری زندگی با شرایط جدید است .گاهی ترجیح میدهند
که خود را در معرض ویدروس قدرار دهندد و بدا بدیاهمیدت
شماری سعی در پوشش مسأله داشدته باشدند .هرچده سدطح
آگاهی و شناخت افراد از رفتار ویروس کاملتر میشود انسان
ها بر محیط خود کنترل بیشتری دارند که سطح اضطرابشان
را کاهش داده و برمبنای شرایط جدیدد پاسدخگویی نزدیدک
تری به واقعیت از خود نشان میدهند .در نگاه روان تحلیلی،
هرچه سطح اضطراب کاهش یابد ،دفاعها پختهتر و پاسخهدا
متناسبتر با شرایط موجود میشدود .پاسدخهدایی همدراه بدا

1. Sublimation
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چالشهای روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی...

واکنش در برابر تنش های درونی و بیرونی را بهبدود بخشدد
(میرزایی.)9۳14 ،
مالحظدات اخالقدی :مسدائل اخالقدی چدون جلدب رضددایت
آگاهانه از شرکتکنندگان ،عدم سرقت ادبی ،انتشار دوگانه و
غیره توسط نویسندگان به طدور کامدل رعایدت شدده اسدت.
همچن دین ،اصددل محرمددانگی در حف د اطالعددات شددرکت
کنندگان در مصاحبه درنظر گرفته شدهاست .به افراد اطمینان
داده شده است که نتایج مطالعه فقط در جهت اهداف تحقیق
استفاده میشود .فایل صوتی مصاحبه ها بعدد از پیداده سدازی
کتبی پاک شدند.
تشکر و قدردانی :از دکتدر علیرضدا زرنددی و دکتدر ولدیاهلل
کاشانی که ما را در انجدام ایدن تحقیدق راهنمدایی کردندد و
همچنین شرکتکنندگان در مصاحبه کمال تشکر را داریم.
منئبع

سوگیری مشاهدهگر و عدم قابلیت تعمدیم نتدایج بدر آن وارد
است.
در پژوهش حاضر ابعاد روانشناختی و تحولی افراد در پانددمی
کوویددد 91-بررسددی شدددهاسددت لددذا پیشددنهاد مددیشددود در
پژوهشهای آتی تکنیکهای حمایتی رواندی اجتمداعی ایدن
افراد بعنوان عوامل کمککننده در بهبدود سدریعتدر بیمداری
بررسی شدود .همچندین مقایسده پیامددهای منفدی و مثبدت
قرنطینه بدر روی افدراد بدا اسدتفاده از روش آمیختده جهدت
افزایش گستردگی و اعتبار دادهها صورت گیرد.
در مجموع می توان گفت که نتایج پژوهش کنونی حداکی از
آن است که افراد در کنار ابعاد منفی روانشدناختی کده پیامدد
دوره بحرانی و تجربده تنهداییهدا در حدبس خدانگی جهدت
جلوگیری از انتشار و مبتالشدن به ویروس بود با ابعاد مثبدت
رشدی که حاصل تجربیات عمیق و منحصربهفدرد آنهدا بدود
روبهرو شدند .پیامد تجربه این حاالت ناب و مثبت و معندوی
در زندگی پس از بهبدودی بیمداران تدأثیر شدگرفی داشدت.
تجدید پیمان های عاطفی و ندوع دوسدتی و ارتقداء عشدق و
محبت و پیوندهای عاطفی در شرایط بحرانی قرنطینده قابدل
مشاهده است .همچنین زنددگی در اکندون و اینجدا ،لدذت از
زندگی به بهانههای کوچک و تجربیات نداب درک و مواجده
شدن با هیجانات و احساسات درونی توسدط افدراد در ایجداد
رشد درونی و ارتقاء دید فرد نسبت به زندگی بسیار تأثیر گذار
است.
همسو با نتایج پژوهش کنونی گومز و فیشر (۱۰9۰؛ به نقدل
از حیدددری )9۳1۶ ،معنویددت را بدده عنددوان حددالتی از بددودن،
احساسات مثبت ،شدناخت ارتبداط فدرد بدا خدود ،دیگدران و
برخورداری از یک نیروی ماورایی فطری تعریف میکنند کده
برای فدرد ،احسداس هویدت ،کمدال ،رضدایتمنددی ،لدذت،
خرسندی ،زیبایی ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت ،هدفمندی و
جهت دادن به زندگی ،آرامش و توازن دروندی را بده ارمغدان
میآورد .از سوی دیگر ،به سبب آن که تجارب معندوی مدی
توانند موجب افزایش انسجام خدانواده و پدذیرش مسدئولیت
پددذیری بیش دتر در افددراد شددود (فدداطمی و حیدداتی،)9۳1۲ ،
محیطی سرشار از همددلی و درک همددردی چندد جانبده در
خانواده ایجاد میگردد که به خوبی میتواندد اثدرات عوامدل
منفی همچون اضطراب و پریشانی روانی را تعددیل نمایدد و
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