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 :چکيده

شهروندان  نیدر ب 91-دیکوو روسیاز و یناش یروان آشفتگ لیپروفابررسی هدف اصلی پژوهش حاضر      

برای وصول به این هدف، از بین بود.  یروانشناخت یراهکارها هی)شهرستان ها و مرکز استان( و ارالیاستان اردب

تیرماه  03خردادماه تا  03کلیه شهروندان شهرستان های استان اردبیل در بازه زمانی جامعه آماری که شامل 

نفر از بین جامعه آماری   9333بودند، براساس ملاک های ورودی و خروجی نمونه ایی به حجم  9011سال 

زارهای ابند. مورد مطالعه قرار گرفتانتخاب شده و  تصادفی چند مرحله ایای خوشهبه صورت روش نمونه گیری 

مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه فهرست بازبینی علائم روانی و مقیاس سلامت عمومی بود. 

برای مشخص کردن میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمانی در نمونه ها از روش توصیفی زمینه 

اجباری  -اختلال وسواسی درصد؛ 88/30میزان شیوع شکایات جسمانی نتایج نشان داد  ستفاده شد.یابی ا

درصد؛  33/01درصد؛ اضطراب  22/03درصد؛ افسردگی  11/23درصد؛ حساسیت بین فردی  00/30

درصد  00/3پریشی درصد؛ روان 88/93یید پارانودرصد؛  99/33درصد؛ ترس مرضی  00/38پرخاشگری 

درصد آنها از سلامت روانی مطلوب برخوردار نمی باشند. با توجه به این نتایج پیشنهاد  77/07تقریبا بوده و 

افراد در صورت عدم موفقیت در کنترل حالات، افکار و هیجانات خود به دلیل اپیدمی ویروس کووید می شود 

ایش کیفیت زندگی خود حتما به متخصصان سلامت روان مراجعه و راهنمایی های تخصصی را جهت افز 91

  دریافت نمایند. 

 91-دیکوو روسیوسلامت روانی،  ی،روان آشفتگ لیپروفا کليد واژه ها:
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 مقدمه -9-9

 قرن بیستم باز می گردد. اما متاسفانهتاریخ وقوع اکثر بیماری های همه گیر، نظیر طاعون و وبا به پیش از 

، 9198شیوع این بیماری ها به پیش از قرن بیستم محدود نشده و با آغاز شیوع آنفولانزای اسپانیایی در سال 

(. در 3333، 9انسان شاهد وقوع بیماری های همه گیر در قرن بیستم و پس از آن می باشد)مورلی و ولاس

شناخته می شود، از شهر ووهان چین  910-جدید که با عنوان کووید 3سیک کرونا ویرو 3391دسامبر سال 

شروع به گسترش کرد. این بیماری که باعث ایجاد مشکلات تنفسی حاد در مبتلایان می شود از بازار غذاهای 

معمولا با علایمی نظیر تب،  91-(. بیماری کووید3391، 3دریایی نشأت گرفته است)گارلینسکی و مناچری

(. بیماری همه گیر 3333، 2تنگی نفس و درد عضلانی ظاهر می شود)سان، کی، لیو، رن، لی و همکارانسرفه، 

در سراسر جهان در حال گسترش است و تا به امروز بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران را درگیر  91-کووید

دیبهشت ماه( نشان می دهد ار 33ماه می) 1کرده است. تازه ترین آمار جهانی شیوع ویروس کرونا تا تاریخ 

نفر فوت شده اند. در  332،833مورد ابتلاء در سراسر جهان ثبت شده است، که از این تعداد  0،882،788که 

نفر فوت شده اند)سازمان  3،281مورد ابتلاء ثبت شده است، که از این تعداد  933،333ایران نیز تا به امروز 

اردیبهشت ماه  33ن اردبیل نیز حاکی از آن است که تا تاریخ (. آمار رسمی استا3333، 3بهداشت جهانی

                                                           
1. Morley & Vellas 
2. corona virus  
3. COVID-19  
4. Gralinski & Menachery 
5. Sun, Qie, Liu, Ren, Li & et al 
6. WHO (world health organization)  



نفر فوت شده اند. نتایج مطالعات نشان  983مورد ابتلاء در کل استان ثبت شده است که از این تعداد  0،339

می دهد که کرونا ویروس جدید در مقایسه با کرونا ویروس های قبلی نظیر سارس و مرس، شایع تر است، که 

بیانگر قدرت سرایت بالاتر این ویروس می باشد. با این حال نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس این خود 

(. این بیماری نه 3333، 1می باشد)گوربالنیا 8و مرس 7جدید به مراتب کمتر از ویروس هایی نظیر سارس

ز امت روانی آنان را نیتنها تهدیدات بهداشتی عظیمی را برای سلامت جسمانی جهانیان ایجاد کرده، بلکه سل

، منجر به ایجاد مشکلات قابل توجهی در شهروندان 91-به مخاطره انداخته است. شیوع گسترده بیماری کووید

مناطق درگیر با بیماری شده است که می تواند پیامدهای روان شناختی خاصی برای شهروندان داشته، برخی 

ازد و زمینه ابتلاء به برخی از اختلالات روان پزشکی را فراهم از جنبه های سلامت روانی آنان را دچار نقصان س

 وسویر از ناشی آشفتگی روان (. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پروفایل93،3391آورد.)هورموویچ

 پرداخته شده است. اردبیل استان شهروندان بین در 91-کووید

  91-کووید مختلف ویروس جنبه های منظر از زیادی مطالعات با توجه با مطالب فوق باید گفت اگرچه

-کووید ویروس از ناشی آشفتگی روان بررسی پروفایل به اما مطالعات روانشناختی اندکی شده است منتشر

مطالعه حاضر ضمن برطرف نمودن این خلاء پژهشی، همچنین با انجام این مطالعه  .شده است پرداخته  91

آگاهی پیدا نمود و   91-کووید لات روانی و اجتماعی شهروندان به دلیل ویروسمی توان به میزان شیوع اختلا

در صورت تشخیص اختلالات روانی اقدامات مناسبی انجام داد. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی 

 .اردبیل بود استان شهروندان بین در 91-کووید ویروس از ناشی آشفتگی روان پروفایل

 بيان مساله -9-2

ا، نسبت هآسیب شناسی روانی)پروفایل روان آشفتگی( یک شخص با معرفی کلی صفات شخصیتی و ویژگی

روانشناسان برای کلیت افراد شود. به عبارت دیگر به یک رشته هنجارهای خاص برای کل جمعیت تعریف می

اسایی تفاوت های و تفاوت های فردی اهمیت خاصی قائل هستند و کلیت روان فرد را یکی از معیارهای شن

رخ نیمآسیب شناسی/ به منظور شناخت کلیت روان افراد و تفاوت های فردی از مفهوم . بین افراد می دانند

عبارت است از مطالعه رفتار و کارکردهای ذهنی نابهنجار.  99آسیب شناسی روانی روانی استفاده می کنند.

لالات روانی، همراه با عواملی که ممکن است در حقیقت به مطالعه علمی اخت اصطلاح آسیب شناسی روانی در

ارتباط با چنین اختلالاتی دخالت داشته باشد، اشاره می کند. دلایلی که باعث اختلالات روانی می شود، ممکن 

                                                           
7. SARS (severe acute respiratory syndrome)  
8. MERS (Middle East respiratory syndrome) 
9. Gorbalenya 
10. Huremović 
11. Psychopathology 



ن شرایط همچنی. است تحت طبقه بندی های مختلفی مانند علل روانی، اجتماعی یا دلایل ژنتیکی قرار بگیرند

های درمانی را که برای ها، و نیز روشتمام طول عمر، مراحل رشد و آشکارسازی یا بروز آن روحی افراد را در

های ارائه شده برای . بیشتر تعریفکندمداوای تظاهرات مختلف بیماری موثر واقع می شود، بررسی می

دی، ن، واگنر و هالیشود)کریستنسنابهنجاری، انحراف، اندوه شدید، اختلال کارکرد و خطرساز بودن را شامل می

(. طبق بررسی منظم داده ها و آمار از مطالعات جامعه 9082؛ ترجمه میردریکوندی، بشیری و مطهری،3333

 32تا  98ها به سن درصد از جمعیت بالغ )که در آن 37در کشورهای اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ و سوئیس 

اختلالات روانی در سال گذشته )شامل مشکلات ناشی ای از سالگی تعریف شده است( حداقل یکی از مجموعه

درمانی، افسردگی، اضطراب و اختلالات خوردن( را داراست. این ارقام نشان دهنده یک از مصرف مواد، روان

میلیون نفر را درگیر خود کرده است)سازمان جهانی  80عارضه عظیم انسان برای سلامتی است که حدود 

شامل شکایات  SCL-25بعد آسیب های روانی براساس مقیاس  1ه حاضر (. در مطالع3393، 93بهداشت

، ترس 98، پرخاشگری97، اضطراب93، افسردگی92فردی، حساسیت بین 93اجباری-، وسواسی90جسمانی

 بر روی شهروندان استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته است.  39پریشیو روان 33ییدپارانو، 91مرضی

 می مشخص دو هر یا و اجبارها یا ها وسواس با که است روانی اختلال اجباری یک -اختلال وسواسی

 تصاویر افکار، شامل ها وسواس. (9010 محمدی، سید یحیی ترجمه ؛ 3390 آمریکا، شود)انجمن روانپزشکی

 عمل یا فکر یک وسیله به یا بگیرد نادیده را ها آن تا کوشد می شخص که هستند و مزاحمی مکرر تمایلات یا

 به و وسواس یک به واکنش در که هستند تکراری اعمالی یا تفکرات نیز اجبارها .خنثی کند را ها آن دیگر

و  دارند ناسازگارانه ماهیتی اجبارها و ها (. وسواس3393 ،33می آیند)گاورو در اجرا به استرس کاهش منظور

 وسواسی اختلال  (.3393 ،30اوبرگانشوند)مورفی، استوارت و  می فرد عملکرد در نقص به منجر دلیل همین به

. کند مختل را اجتماعی و خانوادگی روابط جمله از زندگی مختلف های حوزه در فرد عملکرد تواند می اجباری

 و اکون مالونی، ارتوگرول، جنی، شود)کوهن، محل کارش در فرد عملکرد نقص موجب تواند می همچنین

 فمختل های حوزه کیفیت و می کند تحمیل بیماران بر را سنگینی بار نتیجه در پس. (3398 ،33همکاران

پژوهش های بسیاری نشان داده اند که شهروندان در زمان بروز بیماری  .اندازد می خطر به شدت به را زندگی

                                                           
12. World Health Organization (WHO) 
13. somatization(SOM) 
14. obsessive.compulsive(O.C) 
15. interpersonal sensitivity(I.S) 
16. depression(DEP) 
17. anxiety(ANX) 
18. hostility(HOS) 
19. phobic anxiety(PHOB) 
20. paranoid ideation(PAR) 
21. psychoticism(PSY) 
22. Gavero  
23. Murphy, Stewart & Obregon 
24. Cohn, Jeni, Ertugrul, Malone, Okun & et al  



های پاندمیک دچار اختلالات ناتوان کننده ای همچون اختلال وسواسی اجباری می شوند. برای مثال 

زمینه ابتلاء، عود و افزایش وخامت  91-هشی نشان داده است که شیوع بیماری کووید( در پژو3333)32بانرجی

( نیز 3333)33اجباری را فراهم کرده است. الربیعه، تمسا، العادی، حسن، الزاملی و همکاران-اختلال وسواسی

 های وسواسدر پژوهشی نشان داده اند که شیوع بیماری مرس منجر به افزایش عادات بهداشتی و بروز رفتار

( در پژوهش دیگری که در این زمینه انجام داده 3331)37گونه شده است. همچنین مک چو، پن، ییو و چان

اند نشان داده اند که در سال های شیوع بیماری های همه گیری چون سارس و مرس از زمان آغاز شیوع 

اجباری به میزان قابل توجهی -وسواسیماه پس از فروکش آن، میزان ابتلاء شهروندان به اختلال  93بیماری تا 

( در پژوهشی نشان داده است که تجربه شیوع بیماری 9011افزایش یافته بود. در ایران نیز خدابخشی کولایی)

رشد وسواس های فکری "، "رشد احساسات منفی، سردرگمی و بدبینی"و قرنطینه خانگی منجر به  91-کووید

دغدغه های "، "ه های فکری پیرامون به خظر افتادن سلامت خانوادهدغدغ"، "عملی پیرامون بدن و شستشو -

 می شود. "اقتصادی و ترس از فردای خلاصی کرونا

روان پریشی به یک طبقه از اختلال روانی اطلاق می گردد که با ویژگی هایی چون آشفتگی فکر)به عنوان 

(. روان 3397، 38ی آشکار می شود)فینمثال تفکر هذیانی و تغییرات ادراکی( و نقائص اجتماعی و انگیزش

پریشی اختلالی بسیار ناتوان کننده بوده و فشار اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر بیماران و مراقبانشان تحمیل 

( در مطالعه ای موردی نشان داده 3333)03فیشر، کوگان، فالتراکو و توما  (.3393، 31می کنند)مایرلیندبرگ

منجر به بروز علایم اختلالات روان شناختی و وخیم تر شدن اختلالات زمینه  91-کوویداند که شیوع پاندمی 

ای می شود. پژوهش آنان به گزارش بیماری اسکیزوفرنیک اختصاص دارد که دچار هذیان ها و توهمات مرتبط 

به تسهیل می تواند منجر  91-می باشد. که این خود نشان می دهد که بیماری کووید 91-با بیماری کووید

( نیز در مطالعه ای نشان 3333)09فرایند ورود افراد به فاز روان پریشی و بروز علایم شود. الپولا و راجاپاکسر

داده اند که در هنگام بروز بیماری های همه گیر جمعیت عمومی در معرض خطر ابتلاء به افسردگی، اضطراب، 

سواسی و روان پریشی قرار دارند. همچنین ماگیر، رای غم، سوء مصرف مواد، بی خوابی، رفتارهای اجتنابی و و

بروز علایم روانپریشی و سایکوز را فراهم می  91-( نشان داده اند که شیوع بیماری کووید3391)03و لوی

 آورد.

                                                           
25. Banerjee 
26. Alrabiaah, Temsah, Al-Eyadhy, Hasan, Al-Zamil & et al   
27. Mak, Chu, Pan, Yiu & Chan   
28. Finn  
29. Meyer-Lindenberg  
30. Fischer, Coogan, Faltraco & Thome  
31. Ellepola & Rajapakse  
32. Maguire, Reay & Looi  



افسردگی یکی از شایع ترین، ناتوان کننده ترین و پرهزینه ترین اختلالات روانی می باشد. این اختلال با 

خلق غمگین، بی لذتی، ناامیدی، خواب ناکافی، از دست دادن اشتها، احساس گناه و بی ارزشی،  علایمی نظیر

(. افسردگی جنبه های مختلف 3393، 00کاهش انرژی و افکار خودکشی ظاهر می شود)گومز و جینگون

از  تزندگی مانند عملکرد سازگارانه، خودتنظیمی هیجانی و شناختی، سلامت جسمانی و به طور کلی رضای

( 3333)02(. ژو، خو، وانگ، لیو، وو و همکاران3391، 03زندگی را با مشکل مواجه می سازد)پالمر، لاکان و ستی

افرادی که درمعرض ابتلاء به این  91-در پژوهشی نشان داده اند که همزمان با آغاز شیوع بیماری کووید

جانیری، نیکولا، جانیری، فرتی و  بیماری قرار دارند، دچار علایم افسردگی شده اند. همچنین سانی،

می تواند منجر به افزایش  91-( در پژوهشی مروری نشان داده اند که شیوع بیماری کووید3333)03همکاران

 در( 3333) همکاران و خی وانگ، ژانو، مبتلایان به اختلالات خلقی از جمله اختلال افسردگی گردد. کیو،شن،

 تیشناخ روان اختلالات به شهروندان ابتلاء میزان بیماری این شیوع با همزمان که اند داده پژوهش خود نشان

( در مطالعه ای مروری نشان 3333)07راجاکومار نیز .است یافته افزایش پنیک و اضطراب افسردگی، نظیر

میزان ابتلاء شهروندان به علایم  91-داده است که پس از شیوع بیماری های همه گیر نظیر بیماری کووید

 اختلالات افسردگی و اضطرابی افزایش می یابد.

اضطراب به احساس ناخوشایندی اطلاق می شود که با عناصر عاطفی، شناختیو فیزیولوژیکی نظیر ترس، 

(. اضطراب به خودی خود، یک واکنش عادی 3397، 08نگرانی و تنیدگی عضلانی مشخص می شود)هوگس

لال محسوب می شود که منجر به ایجاد نقص در عملکرد زندگی در مقابل تجارب انسانی است و فقط زمانی اخت

(. اختلالات اضطرابی با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن 3398، 01روزمره فرد شود)کیلتیکا و نورداستورم

شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. یکی دیگر از جنبه های بسیار جالب اختلالات اضطرابی، تعامل ظریفی 

ن عوامل وراثتی و محیطی مولد این اختلالات وجود دارد. تقریبا به طور قطع می توان گفت که است که میا

برخی از ژن های غیرطبیعی زمینه ساز حالت های اضطرابی بیمارگون هستند، و از سوی دیگر شواهد به 

ختلالات روشنی حاکی از آنند که رویدادهای آسیب زای زندگی و فشارهای روانی نیز در سبب شناسی ا

(. وانگ، 9013؛ ترجمه فرزین رضاعی، 3392اضطرابی از اهمیت بسزایی برخوردارند)سادوک، سادوک و روئیز، 

( در پژوهش خود نشان داده اند که در طول فاز ابتدایی شیوع این 3333)33پان، وان، تان، خو و همکاران

ی روان شناختی متوسط تا شدیدی بیماری در کشور چین بیش از نصف آزمودنی های این مطالعه پاسخ ها
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نسبت به این واقعه بروز داده اند و حدود یک سوم از آزمودنی ها نیز دستخوش اضطرابی متوسط تا شدید 

گشته اندکه در صورت تداوم اضطراب و نگرانی این افراد در معرض ابتلاء به اختلالات اضطرابی قرار می 

( در پژوهشی نشان داده اند که شیوع 3333)39و و همکارانگیرند.همچنین کائو، فانگ، گوگیانگ، هان، خ

بیماری و عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن منجر به بروز علایم اضطرابی در دانشجویان می شود. اُرنل، 

منجر به کاهش  91-( در مطالعه ای مروری نشان داده اند که شیوع بیماری کووید3333)33سوردی و کسلر

دان شده و آنان را در مقابل ابتلاء به اختلالات اضطرابی آسیب پذیر می سازد. چنگ و سلامت روان شهرون

( نیز در پژوهشی نشان داده اند که شیوع بیماری های پاندمیک نظیر سارس زمینه ابتلاء 3332)30چونگ

 دانشجویان به اختلال اضطرابی را فراهم می سازند.

نسبت به بازخورد اجتماعی، نگرانی افزایش یافته در حساسیت بین فردی به عنوان حساسیت عمومی 

ارتباط با دیگران، ترس از بی کفایتی شخصی و مورد انتقاد قرار گرفتن توصیف شده است)بویس، هیچک، 

(. افراد دارای این صفات به عنوان افراد دارای اشتغال ذهنی افراطی 9110،  33پارکر، میشل، ویلهلمو براداتی

فردی، گوش به زنگ و حساس به جنبه های تعاملات بین فردی توصیف می شوند)بایس و درباره روابط بین 

(. وقایع اضطراب آمیز و  فشارهای روانی می توانند منجر به افزایش میزان حساسیت بین فردی 9181پارکر، 

ر گذار هم و تاثیافراد شوند و روابط بین فردی آنان را تحت تاثیر قرار دهند. روابط بین فردی یکی از عناصر م

، 32بر سلامت روان و کیفیت زندگی افراد محسوب می شوند)فرانز، مک کنزی، راموندو، لاندروم و شاهرودی

( در مطالعه ای مروری نشان داده است که که یکی از پیامدهای ناگوار پاندمی 3333)33(. جیلوها3392

ن می باشد که این نیز به نوبه خود منجر ایجاد احساس طرد و ترک شدگی و مورد غفلت قرار گرفت 91-کووید

به ایجاد خدشه در روابط بین فردی بسیاری از افراد، به ویژه ایجاد احساس انزوا در سالمندان می انجامد. لی، 

منجر به افزایش  91-( در  پژوهش خود نشان داده اند که شیوع بیماری کووید3333)37وانگ، خو، ژائو و ژو

دی و در نتیجه افزایش حساسیت بین فردی می شود. همچنین مک آلونان، لی، ونیسی، نگرانی از روابط بین فر

( در پژوهشی نشان داده اند که شیوع بیماری های عفونی واگیر دار منجر 3337) 38چونگ، تسانگ و همکاران

 وع چنینبه ایجاد نگرانی هایی درباره طرد اجتماعی و از دست دادن روابط اجتماعی می شود و در نتیجه شی

 بیماری هایی میزان حساسیت بین فردی افراد جامعه افزایش می یابد.
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فوبیا به ترس یا اضطرابی شدید، طاقت فرسا و ناتوان کننده اطلاق می شود، که در پاسخ به اشیاء، مکان 

 اد وها یا موقعیت های خاصی ابراز می شود. میزان ترس ابراز شده نسبت به موقعیت یا رویداد فوبی زا زی

هراس   (.3393، 31غیرمنطقی بوده و یا به طور کلی در غیاب یک عامل خطر بیرونی ابراز می شود)دالیلی

اختصاصی ممکن است از ملازم و مقارن شدن شیء یا موقعیت معینی با هیجان هایی از قبیل ترس و پانیک 

، کاروالهو، لیما، نانس، سارایوا (. لیما9013؛ ترجمه فرزین رضاعی، 3392پیدا شود)سادوک، سادوک و روئیز، 

( در مطالعه ای مروری نشان داده اند که گسترش شیوع این بیماری و اعمال قرنطینه 3333)23و جفرسون

توسط دولت ها منجر به ایجاد ترس مرضی و واکنش های فوبیک در شهروندان می شود. شولتز، بانیگانا و 

د که در زمان شیوع بیماری های همه گیر بروز واکنش های ( در مطالعه ای دیگر نشان داده ان3393)29نیرا

فوبیک و ترس از سوی شهروندان امری محتمل و فراگیر بوده و حتی این واکنش ها می توانند منجر به افزایش 

( در پژوهشی نشان داده اند که همه گیری ویروس 3399)23شیوع بیماری شوند. همچنین رمرسوال و موریس

( نیز در 3333)20منجر به بروز فوبیا و ترس در کودکان شد. تزانگ و یین 3331ر سال آنفولانزای خوکی د

پژوهش خود نشان داده اند که شیوع بیماری های همه گیر زمینه بروز ترس مرضی و فوبیا را در همه شهروندان 

 به ویژه اعضای کادر درمان فراهم می کنند.

رساندن به فرد دیگری انجام می شود، اطلاق می  پرخاشگری پرخاشگری به رفتاری که با هدف صدمه

و پرخاشگری  22(. می توان پرخاشگری را به دو دسته پرخاشگری کنشگر3398، 23گردد)استیونسون

تقسیم نمود. پرخاشگری کنشگر را می توان نوعی رفتار پرخاشگرانه دانست که با هدف به دست  23واکنشی

آوردن تقویت و یا آزردن فردی دیگر انجام می گیرد. در مقابل، پرخاشگری واکنشی به عنوان عملی پرخاشگرانه 

یش میزان بروز رفتارهای (. افزا3398، 27که در مقابل محرکی آزارنده انجام می گردد، تعریف می شود)لاوسک

پرخاشگرانه و خشونت آمیز در سطح جامعه منجر به کاهش سلامت روان و رفاه اجتماعی در سطح جامعه می 

( درمطالعه ای مروری نشان 3333)21(.  کانگ، لی، هو، چن، یانگ و همکاران3397، 28شود)دان و دافرن

شم و پرخاشگری در افراد شده است. چاترجی و منجر به بروز واکنش های خ 91-داده اند که پاندمی کووید

( نیز درمطالعه ای نشان داده اند که شیوع بیماری های همه گیر و الزام قرنطینه خانگی 3333)33چاهان
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اجتماعی عدیده ای مواجه می سازد که احساس انزوا و خشم و پرخاشگری از -شهروندان را با مشکلات روانی

( درمطالعه ای مروری نشان داده اند که 3333)39نین آشر، بولار و جکسونشایع ترین آن ها می باشند. همچ

 شیوع بیماری های همه گیر و قرنطینه خانگی منجر به بروز رفتارهای اجتنابی و خشم و پرخاشگری می شود.

اختلال شخصیت پارانویید یکی از ده اختلال شخصیت ثبت شده در ویراست پنجم کتابچه تشخیصی و 

افرادی  .(9010 محمدی، سید یحیی ترجمه ؛ 3390 آمریکا، لات روانی می باشد)انجمن روانپزشکیآماری اختلا

که به این اختلال مبتلا می باشند، در اغلب اوقات نسبت به بقیه افراد بی اعتماد بوده و بدون وجود علایم خطر 

وضعی کینه توزانه و تلافی واقعی، محیط اطرافشان را خطرناک تلقی می کنند و پس از ادراک احساس خطرم

(. افرادی که از اختلال شخصیت پارانویید رنج می برندبه 3397، 33جویانه را اتخاذ می کنند)لویس و ریدنور

(. دوان و 3397، 30شدت منزوی شده و از حضور در موقعیت های اجتماعی اجتناب می ورزند)وانگ

منجر  91-بیماری های همه گیری چون کووید( در مطالعه ای مروری نشان داده اند که شیوع 3333)33ژو

به بروز پیامدهای روان شناختی مانند پارانویید می شود که آن نیز می تواند منجر به انزوا و فاصله گیری از 

( درمطالعه دیگر  نشان داده اند که 3333)32روابط بین فردی شود.  همچنین بروکس، وبستر و اسمیت

 حساس انزوای اجتماعی و رفتارهای پارانویید می شود.قرنطینه خانگی منجر به ایجاد ا

اختلالات شبه جسمانی در آخرین ویراست کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی با عنوان 

 محمدی، سید یحیی ترجمه ؛ 3390 آمریکا، شناخته می شوند)انجمن روانپزشکی 33اختلالات علایم جسمانی

در طبقه علایم جسمانی یک ویژگی اصلی و مشترک دارند و آن حضور علایم (. همه اختلالات موجود 9010

فیزیکی در غیاب یک بیماری قابل تشخیص می باشد که معمولا با آشفتگی روان شناختی و نقص در عملکرد 

(. شیگمورا، اورسانو، مورگانستاین، کورساوا و 3333، 37نیز همراه می باشد)ویلیامز، زاکا و کولگرن

منجر به بروز اختلالات  91-( در پژوهش خود نشان داده اند که آغاز پاندمی ویروس کووید3333)38بندک

سلامت روان از جمله اختلالات علایم جسمانی در جمعیت عمومی و شهروندان می شود. همچنین این تحقیق 

د. ویتون، منجر به احساس سلامت روان کمتر شهروندان می شو 91-نشان داده است که شیوع ویروس کووید

( نیز در پژوهشی دیگر نشان داده اند که در هنگام شیوع بیماری های عفونی 3393)31آبراموویتز و برمن
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عواملی نظیر اضطراب سلامت، ترس از آلودگی و حساسیت انزجاری، اشخاص را مستعد ابتلاء به اختلالات 

 اضطرابی و شکایات جسمانی می سازند.

ی برخورداری از رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد. و صرفا سلامت عمومی و سلامتی به معنا

(. از آنجایی که سلامت روانی لازمه سلامت 3331، 73به معنای عدم وجود بیماری و معلولیت نمی باشد)ناهلر

عمومی است توجه به سلامت روانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. سلامت روانی به احساس رضایت، بهبود 

(. از نظر گلدبرگ نیز 3330، 79وانی و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه اشاره دارد)سارافینور

سلامت روان به معنای قابلیت ارتباط موثر با دیگران، اصلاح و تغییر محیط فردی و اجتماعی و حل تضادهای 

واقعیتی زیست شناختی و یا روان (. سلامت روان و بیماری روانی صرفا 9173، 73شخصی می باشد)گلدبرگ

شناختی نیستند، بلکه به طور همزمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می باشند.  مطالعات نشان داده اند 

که سلامت روانی انسان ها به شدت تحت تاثیر وقایع اضطراب زا و  فشارهای روانی قرار دارد)هارفانا، گرانت و 

( در مطالعه ای مروری نشان داده اند که شیوع 3333)73، لی، شران و بشیر(. خان، صدیق3333، 70رودرگرز

کرونا ویروس جدید منجر به افزایش ابتلاء شهروندان به اختلالاتی نظیر اختلال استرس حاد، بی خوابی، اضطراب 

نشان  ( نیز در مطالعه ای دیگر3333)72شدید و افسردگی مزمن می شود. تورالس، هیگینز، مایا و ونتریگلیو

منجر به ایجاد مشکلات سلامت روان از جمله استرس، اضطراب، علایم  91-داده اند که شیوع بیماری کووید

( 3333)73افسردگی، بی خوابی، انکار، خشم و ترس در مردم سراسر جهان شده است. همچنین هانگ و ژائو

به مخاطره انداخته و آن ها را با سلامت روان شهروندان را  91-در پژوهشی نشان داده اند که بیماری کووید

مشکلاتی چون اضطراب، افسردگی و کاهش کیفیت خواب مواجه می سازد. در ایران نیز شهیاد و 

 همگانی سلامت نگرانی های سبب تنها نه ( در مطالعه ای مروری نشان داده اند که این بیماری9011محمدی)

اضطراب،  که از این جمله می توان به می شود، شناختیروان بیماری های از تعدادی بروز سبب بلکه می گردد

 از پس استرس اختلال و خواب اختلال تحریک پذیری، اجتنابی، رفتارهای برچسب زنی، افسردگی، ترس،

 سانحه اشاره کرد.

، نسبت 91-کووید با توجه به مطالب گفته شده در فوق، گرچه به نظر می رسد مقالات مربوط به ویروس

 از کل مقالات مربوط به بهداشت روان و جسم را تشکیل می دهد، لیکن با توجه به شیوع ویروسقابل توجهی 

 های پژوهش تعداد در کشور تعداد این مطالعات به ویژه در حوزه روانشناختی قابل توجه نیست. 91-کووید
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اندک است. همچنین  91-کووید حیطه ارزیابی بیماری های روانی و اجتماعی ناشی از ویروس در گرفته انجام

که اخیرا سرتاسر جهان را درگیر کرده، تبعات زیان بار بسیاری را برای جوامع  91-همه گیری ویروس کووید

در بر داشته و شهروندان جوامع درگیر را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. از جمله این مشکلات می 

یوع بیماری های همه گیر در طول تاریخ نشان داده اند توان به ایجاد پیامدهای روان شناختی اشاره کرد. ش

که، چنین بیماری هایی منجر به ایجاد آسیب های روانی در شهروندان شده و سلامت روان جامعه را به مخاطره 

 توجه مورد پدیده این هنوز ،91-پیامد های روانشناختی ناشی از ویروس کووید اهمیت رغم علی می اندازد. اما

 پژوهش حاضر با هدف بررسی پروفایل موجود، پژوهشی خلاء به توجه با لذا. است نگرفته قرار  پژوهشگران

روانشناختی انجام  راهکارهای ارایه و اردبیل استان شهروندان بین در 91-کووید ویروس از ناشی آشفتگی روان

 گرفته است.

 

 ضرورت و اهميت پژوهش -9-3

گزارش آغاز شیوع یک بیماری ویروسی همه گیر جهان را متوجه خود ، کشور چین با 3391در اواخر سال 

عنوان  با ویروس ها کرونا خانواده از یافته ژنتیک تغییر جدید و ویروس نوع یک بیماری این ساخت. عامل

SARS-COV-2 (. این بیماری که از شیوع 3333، 77گردید)ژو، وی و نیو نامگذاری 91-کووید بیماری که بود

بالایی برخوردار می باشد در کمتر از چهار ماه کل کشورهای جهان را آلوده نمود. کشور ما نیز از این بسیار 

آلوده شده است)زانگریلو، بریتا، سیلوانی، کلومبو،  91-قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر انتشار ویروس کووید

 (.78،3333اسکاندروگلیو و همکاران

آن،  از ناشی و میر مرگ درصد همچنین و انتشار سرعت ویروس، این خصوصیت بیماری زایی به با توجه

کمتر کسی را در جهان می توان یافت که در مدت سپری شده از آغاز شیوع بیماری دستخوش هیجانات و 

احساسات منفی قرار نگرفته باشد. و چه بسا افرادی که استعداد ابتلاء به اختلالات روان شناختی را دارند در 

ر روانی و اضطراب حاصله از شیوه بیماری دچار اختلالات روان شناختی شده باشند. لذا مطالعه پیامدهای اثر فشا

 به سزایی اهمیت از شهروندان سلامت بهداشت روی بر بیماری ویروسی این روانشناختی ناشی از شیوع 

 است. برخوردار

، اعمال محدودیت تردد، فاصله گذاری 91-کوویدهمچنین با توجه به قابلیت سرایت بسیار بالای ویروس 

 جدایی یعنی اجتماعی و قرنطینه خانگی به منظور جلوگیری از انتشار بیشتر بیماری الزام می یابد. قرنطینه

                                                           
77. Zhu, Wei & Niu  
78. Zangrillo, Beretta, Silvani, Colombo, Scandroglio  & et al  



 انتشار تا از هستند مسری بیماری معرض در بالقوه طور به که آمد افرادی و رفت و حرکت کردن محدود و

رعایت  حال، این (. با3333 ،71کاهش یابد)وو، لونگ و لونگ دیگران برای آن ابتلای خطر و شده کاسته بیماری

اقتصادی برای شهروندان در  و اجتماعی شناختی، فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی پیامدهای روان

ش افزای پی خواهد داشت. اعمال محدودیت تردد، فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی می توانند منجر به

 فشار روانی بر شهروندان شده و سلامت روان آنان را به مخاطره اندازند.

با توجه به اینکه تاکنون چه در داخل کشور و چه خارج از آن مطالعات بسیار اندکی درباب پیامدهای 

لعاتی انجام گرفته؛ و از آنجایی که  بیشتر مطالعات انجام گرفته مطا 91-روانشناختی شیوع بیماری کووید

به شدت احساس می  91-مروری بوده اند، نیاز به بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از شیوع بیماری کووید

 شود.

است به بررسی پیامدهای روان شناختی و میزان شیوع  قادر حاضر مطالعه شده، گفته موارد به با توجه

همچنین می تواند با آگاهی از پیامدهای بپردازد.  91-اختلالات روان شناختی ناشی از شیوع بیماری کووید

روان شناختی و میزان شیوع اختلالات روانی به ارائه راهکارهای روان شناختی جهت مقابله با آثار سوء این 

بیماری بپردازد که می توانند در سطح کلان و فردی راهگشای مسئولین، درمانگران و افراد عادی باشند. 

می تواند   91-ختن پیامدهای روانشناختی شیوع بیماری کوویدهمچنین این پژوهش با مشخص سا

سیاستگذاران، مسئولین، روانشناسان و روانپزشکان را در پیشگیری از ابتلاء شهروندان به اختلالات روان 

شناختی یاری بخشد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه راهکارهای روانشناختی مسئولین و روانشناسان 

م را در جهت کاهش آثار سوء شیوع بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی کمک نماید. در آخر این و عموم مرد

 پژوهش می تواند به عنوان یک مطالعه بنیادی زمینه ساز پژوهش های دیگری نیز در این حوزه گردد.

 

 اهداف پژوهش -9-0

 هدف کلی -1-4-1

در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و  91-بررسی پروفایل روان آشفتگی ناشی از ویروس کووید

  91-مرکز اردبیل( و  ارایه پیشنهادات کاربردی روانشناختی برای مدیریت روانی ناشی از کووید

 اهداف جزيی -1-4-2

                                                           
79. Wu, Leung & Leung  



 (اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیلتعیین میزان شیوع اختلال شکایات جسمانی در بین شهروندان استان 

 اجباری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(-تعیین میزان شیوع اختلال وسواسی

تعیین میزان شیوع اختلال حساسیت بین فردی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز 

 اردبیل(

 بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(تعیین میزان شیوع اختلال افسردگی در 

 تعیین میزان شیوع اختلال اضطراب در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(

 تعیین میزان شیوع اختلال پرخاشگری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(

 ضی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(تعیین میزان شیوع اختلال ترس مر

 تعیین میزان شیوع اختلال پارانویید در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(

 پریشی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(تعیین میزان شیوع اختلال روان

 مومی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( تعیین میزان سلامت ع

 

 سوالات پژوهشي -9-5

میزان شیوع اختلال شکایات جسمانی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر 

 است؟

 اردبیل( چقدر است؟اجباری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز -میزان شیوع وسواسی

فردی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(  چقدر میزان شیوع حساسیت بین 

 است؟

 میزان شیوع افسردگی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر است؟

 مرکز اردبیل( چقدر است؟میزان شیوع اضطراب در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و 

 میزان شیوع پرخاشگری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر است؟

 میزان شیوع ترس مرضی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر است؟



 مرکز اردبیل( چقدر است؟یید در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و پارانومیزان شیوع 

 پریشی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر است؟میزان شیوع روان

 میزان سلامت عمومی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( چقدر است؟

 

 تعاريف نظری و عملياتي متغيرها -9-6

رب آشفتگی عبارتست از تجاآسیب های روانی یا به عبارتی ابعاد روان  روانی:تعريف نظری ابعاد آسيب 

 باشد که اینکند و شامل عوامل مختلفی میهر فرد که هر شخصی از آن در پدیدار شناختی خود استفاده می

 باشد) لاپا، کاروالیو ومی 83روانیدهد و این نیمرخ به اصطلاح نیمرخ عوامل نیمرخی را تشکیل می

مؤلّفه شکایت جسمانی، وسواس  1(. ابعاد آسیب روانی شامل)نیمرخ روانی( شامل 933،ص89،3393گوونیا

پریشی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی و افکار فردی، روانعملی، حسّاسیّت میان-فکری

 (.38، ص 3397، 83گردد)رادزویسیوتپارانوییدی ارزشیابی می

د که باشای میدر تحقیق حاضر منظور از ابعاد آسیب روانی نمره  روانی:تعريف عملياتی ابعاد آسيب 

فردی، عملی، حسّاسیّت میان-مؤلّفه شکایت جسمانی، وسواس فکری 1و در  scl-25شهروندان در پرسشنامه 

پریشی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی و افکار پارانوییدی بدست آورده است. مقیاس روان

 باشد.ای میگیری این متغیر از نوع فاصلهاندازه

( در تعریف و تبیین سلامت روان شناختی یک 28، 9113ویسینگف و وندن)تعريف نظری سلامت روان: 

عامل کلی را معین کردند که از طریق حس تعلق به زندگی، تعادل عاطفی و رضایت خاطر کلی از زندگی به 

د. آنها عنوان نمودند که سلامت روان یک سازه و پدیده چند شوگیری میصورت خودسنجی مشخص و اندازه

ها در حالت سلامت روان شناختی واجد حالات باشد که این خصیصههایی میبعدی است که دارای خصیصه

 باشد.خاصی می

سالمندان از باشد که ای مینمره سلامت روانپژوهش حاضر منظور از در  تعريف عملياتی سلامت روان:

گیری این متغیر از نوع مقیاس اندازه .آوردندبدست ( 9173) گلدبرگ سلامت روانپرسشنامه  به ییپاسخگو

 ایی می باشد.فاصله

                                                           
80 .Psychological distress profile 
81.Lapa, Carvalho & Gouvenia 
82.Radzeviciute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -5-9

 استان شهروندان بین در 91-کووید ویروس از ناشی آشفتگی روان هدف پژوهش حاضر بررسی پروفایل

اردبیل و ارایه راهکارهای روانشناختی بود. در این پژوهش برای رسیدن به این هدف سوالاتی مطرح شد. بعد 

ها با آزمون های آماری مورد تجزیه ها از جامعه آماری مورد مطالعه، نتایج پرسشنامهآوری پرسشنامهاز جمع

در فصل چهارم آورده شد، مورد بحث قرار و تحلیل قرار گرفت. در این فصل نتایج مربوط به این سوالات که 

 و در انتها محدودیت ها و پیشنهادات ارایه شده است. گرفته

 بحث و نتيجه گيری در مورد يافته ها -5-2

سوال اول: میزان شیوع اختلال شکایات جسمانی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها  -2-3-9

 و مرکز اردبیل( چقدر است؟

درصد( دارای شکایات  88/30نفر) 308نمونه مورد مطالعه  9333عه حاضر نشان داد از بین نتایج مطال

جسمانی بودند. بنابراین میزان شیوع شکایات جسمانی جهت تعمیم به جامعه آماری می توان نتیجه گرفت 

ا و درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات شیگمورا، اورسانو، مورگانستاین، کورساو 88/30

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



( همسو می باشد. به طوری که شیگمورا و 3393)83و ویتون، آبراموویتز و برمن (3333)80بندک

( در پژوهشی تحت عنوان واکنش های عمومی به شیوع کروناویروس جدید در ژاپن: پیامدهای 3333همکاران)

سلامت روان از جمله منجر به بروز اختلالات  91-سلامت روان، نشان داده اند که آغاز پاندمی ویروس کووید

اختلالات علایم جسمانی در جمعیت عمومی و شهروندان می شود. همچنین این تحقیق نشان داده است که 

منجر به احساس سلامت روان کمتر شهروندان می شود. همچنین ویتون، آبراموویتز  91-شیوع ویروس کووید

ی پیش بینی کننده اضطراب در مواجهه ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل روان شناخت3393و برمن)

نفر و با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون نشان  023با همه گیری آنفولانزای خوکی، با مطالعه 

داده اند که در هنگام شیوع بیماری های عفونی عواملی نظیر اضطراب سلامت، ترس از آلودگی و حساسیت 

 اختلالات اضطرابی و شکایات جسمانی می سازند.انزجاری، اشخاص را مستعد ابتلاء به 

در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت یکی از دلایل مشکلات جسمانی پیش آمده در ایام کرونا می 

فریحی، های تتواند محدودیت های فعالت فیزیکی و قرنطینه باشد. فعالیت فیزیکی شامل همه انواع فعالیت

هایی که در محل کار، خانه و باغ انجام روی و همچنین فعالیتری و پیادهسواهای ورزشی، دوچرخهمشارکت

،  موزون حرکات می شود، است. فعالیت فیزیکی فقط شامل ورزش و تمرینات ورزشی نیست، بلکه بازی کردن،

های بدنی هستند. باغبانی و حتی تمیز کردن خانه و حمل خریدهای سنگین نیز همه قسمتی از فعالیت

با هر پیک اپیدمی، بسیاری از این تحرک بدنی نه تنها کمتر  91 گیری کوویدنه در طول مدت همهمتاسفا

شده، بلکه گاها به طور اجباری به دلیل مسایل بهداشتی از سوی ارگان های دولتی)بستن پارک ها، مکان های 

 ات جسمانی گردد. ورزشی و ...( و از سوی خود خانواده ها محدود شده و می تواند باعث بروز مشکل

اجباری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها -سوال دوم: میزان شیوع اختلال وسواسی -2-3-3

 و مرکز اردبیل(  چقدر است؟

درصد( از شهروندان  00/30نفر) 300نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

 اجباری جهت -جباری بودند. بنابراین میزان شیوع اختلال وسواسیا -استان اردبیل دارای اختلال وسواسی

درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات  00/30تعمیم به جامعه آماری می توان نتیجه گرفت 

(، 9011(، خدابخشی کولایی)3333)83(؛  الربیعه، تمسا، العادی، حسن، الزاملی و همکاران3333)82بانرجی

(، رابین، آملوت، پیج و 3399)88(، بالتس، بیجین و وارت3390)87و آبراموویتز برند، مک کی، ویتون

                                                           
83. Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa & Benedek   
84. Wheaton, Abramowitz & Berman  
85. Banerjee  
86. Alrabiaah, Temsah, Al-Eyadhy, Hasan, Al-Zamil & et al     
87. Brand, Mckay, Wheaton, Abramowitz & Jonathan  
88. Bults, Beaujean & Zwart  



( در 3333( همسو می باشد. به طوری که بانرجی)3331)13( و مک چو، پن، ییو و چان3331)81وسلی

اجباری و احتکار در نشان داده -بر اختلال وسواسی 91-مطالعه ای مروری تحت عنوان تاثیر بیماری کووید

اجباری را فراهم کرده -زمینه ابتلاء، عود و افزایش وخامت اختلال وسواسی 91-وع بیماری کوویداست که شی

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط شیوع 3333است. الربیعه، تمسا، العادی، حسن، الزاملی و همکاران )

دانشجو پزشکی  333ه سندرم تنفسی خاورمیانه)مرس( و بروز استرس در میان دانشجویان پزشکی، با مطالع

و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داده اند که شیوع بیماری مرس منجر به 

( 3390افزایش عادات بهداشتی و بروز رفتارهای وسواس گونه شده است. برند، مک کی، ویتون و آبراموویتز)

اجباری، اضطراب، حساسیت -، علایم وسواسیدر پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین باورهای وسواسی

دانشجوی کارشناسی و با استفاده از روش مدل یابی  010انزجاری و ترس از آنفولانزای خوکی، با مطالعه 

معادلات ساختاری نشان داده اند که شیوع بیماری های همه گیر و ترس از ابتلاء به آن افراد را مستعد ابتلاء 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان 3399می سازد. بالتس، بیجین و وارت) اجباری-به اختلال وسواسی

خطر ادراک شده، اضطراب وپاسخ های رفتاری جمعیت عمومی در طول فاز اولیه شیوع آنفولانزای خوکی در 

ن نفر و با استفاده از آزمون های خی دو، مک نمار، رگرسیون و رگرسیون چند گانه نشا 103هلند، با مطالعه 

داده اند که افراد در هنگام بروز بیماری های همه گیر دچار تغییرات رفتاری شده و رفتارهای وسواسی بروز 

( در مطالعه ای تحت عنوان بررسی میزان شیوع اضطراب و 3331می دهند. رابین، آملوت، پیج و وسلی)

بزرگسال نشان  117با مطالعه  تغییرات رفتاری در زمان شیوع آنفولانزای خوکی: یک مطالعه تلفنی مقطعی،

ا اجباری ر -داده اند که بروز بیماری های همه گیر زمینه بروز اختلالات روان پزشکی نظیر اختلال وسواسی

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان شیوع اختلالات روان 3331فراهم می آورند. مک چو، پن، ییو و چان)

-هزار نفر از طبقات اقتصادی 3333333بیماری سارس، با مطالعه پزشکی طولانی مدت در بهبود یافتگان از 

اجتماعی متفاوت و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک نشان داده اند که در سال های شیوع بیماری های 

ماه پس از فروکش آن، میزان ابتلاء شهروندان به  93همه گیری چون سارس از زمان آغاز شیوع بیماری تا 

 اجباری به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.-سواسیاختلال و

 موارد  در مقابل کسانی که نسبت بهدر تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت واقعیت این است که 

اتی اطلاعمی شوند.  وسواس دچار که هستند هم گروهی هستند، حساس کمتر  کرونا از پیشگیری بهداشتی

ود شهای آلودگی به ویروس بیان میدرباره شیوه مجازی، اخبار، روزنامه و ...()فضای که توسط منابع مختلف

ممکن است باعث افزایش ترس افراد از آلوده شدن به خود و اطرافیانشان شود. به همین دلیل تقاضای عموم 

 و های سطوح، صابونعفونی کنندهمردم برای لوازم بهداشتی پیشگیری کننده از جمله ماسک، الکل، ضد
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با این حال، ترسی که متناسب با شرایط فعلی نباشد، ممکن است منجر . دستکش را افزایش داده است

توجه به  ا. بعملی، اضطراب، افسردگی و پانیک شود-شناختی گوناگونی مانند وسواس فکریاختلالات روانبه

ذاری گتکش( و حفظ فاصلهها، استفاده از ماسک و دساینکه رعایت بهداشت فردی )شست و شوی مداوم دست

 91-ها در جهت پیشگیری و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کوویدترین روشاجتماعی یکی از مهم

شود. بسیار محتمل تلقی می 3391گیری ویروس کرونا های عملی و احتکار طی همهاست، خطر ابتلا به وسواس

کند، افرادی که زمینه لازم برای ابتلا به وسواس یجاد میا 91-در واقع این فشار و استرسی که ویروس کووید

عملی دارند را دچار مشکل کرده است. تا جایی که این نظافت و تمیزی به صورت افراطی صورت -فکری

( در پژوهشی نشان 9011. به طوری که خدابخشی کولایی)کندگیرد و روند زندگی عادی آنان را مختل میمی

رشد احساسات منفی، سردرگمی و "و قرنطینه خانگی منجر به  91-شیوع بیماری کووید داده است که تجربه

ر طخدغدغه های فکری پیرامون به "، "عملی پیرامون بدن و شستشو -رشد وسواس های فکری "، "بدبینی

 می شود.  "دغدغه های اقتصادی و ترس از فردای خلاصی کرونا"، "افتادن سلامت خانواده

فردی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و وم: میزان شیوع حساسیت بین سوال س -2-3-0

 مرکز اردبیل(  چقدر است؟

درصد( از شهروندان  11/23نفر) 231نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

راین میزان شیوع حساسیت فردی بودند. بناباستان اردبیل براساس اظهارات خودشان دارای حساسیت بین 

درصد می باشد. این یافته با نتایج  11/23فردی جهت تعمیم به جامعه آماری می توان نتیجه گرفت بین 

( و مک آلونان، لی، ونیسی، چونگ، تسانگ و 3333(؛ لی، وانگ، خو، ژائو و ژو)3333)19تحقیقات جیلوها

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان بیماری 3333( همسو می باشد. به طوری که جیلوها)3337) 13همکاران

ایجاد احساس  91-و سلامت روان، نشان داده است که که یکی از پیامدهای ناگوار پاندمی کووید 91-کووید

طرد و ترک شدگی و مورد غفلت قرار گرفتن می باشد که این نیز به نوبه خود منجر به ایجاد خدشه در روابط 

، به ویژه ایجاد احساس انزوا در سالمندان می انجامد. همچنین لی، وانگ، خو، ژائو بین فردی بسیاری از افراد

 97832و عواقب روان شناختی آن، با مطالعه  91-( در پژوهشی تحت عنوان شیوع بیماری کووید3333و ژو)

ی از روابط بین منجر به افزایش نگران 91-نفر و با استفاده از آزمون تی نشان داده اند که شیوع بیماری کووید

فردی و در نتیجه افزایش حساسیت بین فردی می شود. مک آلونان، لی، ونیسی، چونگ، تسانگ و 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیرات روان شناختی کوتاه مدت و طولانی مدت شیوع 3337همکاران)

در درمان و با استفاده از آزمون نفر از اعضای کا 023بیماری های عفونی واگیردار در کادر درمان، با مطالعه 
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های یومان ویتنی، تی و آنووای دو راهه نشان داده اند که شیوع بیماری های عفونی واگیر دار منجر به ایجاد 

نگرانی هایی درباره طرد اجتماعی و از دست دادن روابط اجتماعی می شود و در نتیجه شیوع چنین بیماری 

 د جامعه افزایش می یابد.هایی میزان حساسیت بین فردی افرا

در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت تعامل متقابل بین فردی نقش مهمی در ادراک خود و سازگاری 

با خود و جهان بازی می کند. بسیاری از عوامل منفی و مثبت در ایجاد و حفظ تعاملات اجتماعی سالم موثر 

می باشد که به بحران روابط اجتماعی حال حاضر و حتی  91هستند. یکی از این عوامل اپیدمی ویروس کووید 

بحران روابط بین اعضا خانواده شده است. به طوری که جهت رعایت پروتکل های بهداشتی گاها لازم می شود 

حتی اعضا خانواده من جمله زن و شوهر نیز حساس به روابط بین فردی شان شوند. لذا دور از انتظار نیست 

تکل های بهداشتی، حساسیت بین فردی افراد در این ایام افزایش پیدا کرده باشد. حساسیت به جهت رعایت پرو

بین فردی به عنوان یک ویژگی پایدار تعریف می شود که با نگرانی های جاری در مورد ارزیابی های اجتماعی 

و احتمال  91یروس کووید مشخص می شود. در حال حاضر با توجه به نامعلوم بودن ابتلا یا عدم ابتلا افراد به و

انتقال بین افراد حساسیت بین فردی نیز افزایش پیدا نموده است به طوری که افراد را حساس به ارزیابی های 

دیگران کرده است. درجه بالای این حساسیت می تواند علت مشکلات عدیده ای در روابط بین فردی ایجاد 

ممکن است از تعاملات و ارتباطات خود برای جلوگیری از ابتلا کند. از سوی دیگر برخی از افراد بسیار حساس 

 منصرف شوند و به انسان های منزوی تبدیل گردند.  91به کووید 

سوال چهارم: میزان شیوع افسردگی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز  -2-3-3

 اردبیل(  چقدر است؟

درصد( از شهروندان  22/03نفر) 032نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

استان اردبیل دارای افسردگی بودند. بنابراین میزان شیوع افسردگی جهت تعمیم به جامعه آماری می توان 

درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات یینگ، کانگ، ژو، جی، لو و  22/03نتیجه گرفت 

(، سانی، جانیری، نیکولا، جانیری، فرتی و 3333)13نگ، لیو، وو و همکاران(، ژو، خو، وا3333)10همکاران

 13(، کو، ین و یانگ3333(، راجاکومار)3333(، کیو،شن، ژانو، وانگ، خی و همکاران)3333)12همکاران

( نشان داده اند که 3333( همسو می باشد. به طوری که یینگ و همکاران )3333) 17( و سیم و چوآ3333)

دگان مطالعه واکنش های روان شناختی شدیدی در مقابل شیوع بیماری نشان داده اند؛ که در مشارکت کنن

این بین اختلالات افسردگی و اضطراب فراگیر بیشتر از سایر اختلالات این افراد را گریبان گیر خود ساخته اند. 
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افرادی که درمعرض ابتلاء  91-( نشان داده اند که همزمان با آغاز شیوع بیماری کووید3333ژو و همکاران )

( نشان داده اند که شیوع 3333به این بیماری قرار دارند، دچار علایم افسردگی شده اند. سانی و همکاران )

می تواند منجر به افزایش مبتلایان به اختلالات خلقی از جمله اختلال افسردگی در این  91-بیماری کووید

نفر نشان داده اند که همزمان با شیوع بیماری بیماری  23703العه ( با مط3333کشور گردد. کیو و همکاران)

میزان ابتلاء شهروندان به اختلالات روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب و پنیک افزایش یافته   91-کووید

و سلامت روان، نشان داده است  91-( در مطالعه ای مروری تحت عنوان بیماری کووید3333است. راجاکومار)

میزان ابتلاء شهروندان به علایم اختلالات  91-س از شیوع بیماری های همه گیر نظیر بیماری کوویدکه پ

-( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر روانی3333افسردگی و اضطرابی افزایش می یابد.  کو، ین و یانگ)

مومی و با استفاده از آزمون نفر از جمعیت ع 9223اجتماعی ناشی از شیوع بیماری سارس در تایوان، با مطالعه 

خی دو نشان داده اند که شیوع بیماری های پاندمیک زمینه ابتلاء شهروندان به اختلال افسردگی را فراهم می 

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان بررسی تاثیرات روانشناختی شیوع بیماری سارس 3333سازند. سیم و چوآ)

شیوع خود، تاثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت روان شهروندان داشته نشان داده اند که این بیماری در زمان 

 است و آنان را با اختلالات روان شناختی از جمله افسردگی درگیر کرده است.

و اجبار به رعایت  91در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت با شروع و وقوع اپیدمی ویروس کووید 

پروتکل های بهداشتی و تغییر سبک زندگی از جمله ماسک زدن و کاهش رفت و آمدهای اجتماعی و خانوادگی 

و  91ویروس کووید  به لااز دست دادن عزیزان، قرنطینه و تنهایی، ترس از ابتاز یک طرف و همچنین گاها 

  91از جمله عواملی می باشند که می توانند افزایش شیوع افسردگی در دوران اپیدمی ویروس کووید  همه …

 را توجیه کنند.

سوال پنجم: میزان شیوع اضطراب در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(  -2-3-2

 چقدر است؟

درصد( از شهروندان  33/01نفر) 013نمونه مورد مطالعه   9333داد از بین  نتایج مطالعه حاضر نشان

استان اردبیل دارای اضطراب بودند. بنابراین میزان شیوع اضطراب جهت تعمیم به جامعه آماری می توان 

(، 3333درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات وانگ، پان، وان، تان، خو و همکاران) 33/01نتیجه گرفت 

(، تاها، ماتسون، 3333)11(،  اُرنل، سوردی و کسلر3333) 18(، سیو، کیا، ون، چیو و یانگ3333کائو و ژنگ)

( و چنگ و 3337) 939(، لی، وانگ، مک آلونان، چونگ، چونگ و همکاران3390)933کرونین و آنیسمن
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ر نشان داده اند نف 9393( با مطالعه 3333( همسو می باشد. به طوری که وانگ و همکاران)3332)933چونگ

که در طول فاز ابتدایی شیوع این بیماری در کشور چین بیش از نصف آزمودنی های این مطالعه پاسخ های 

روان شناختی متوسط تا شدیدی نسبت به این واقعه بروز داده اند و حدود یک سوم از آزمودنی ها نیز 

طراب و نگرانی این افراد در معرض ابتلاء دستخوش اضطرابی متوسط تا شدید گشته اندکه در صورت تداوم اض

دانشجو و با استفاده از آزمون های  7930( با مطالعه 3333به اختلالات اضطرابی قرار می گیرند. کائو و ژنگ)

ناپارامتریک و رگرسون لوجستیک چندمتغیره نشان داده اند که شیوع بیماری و عواقب اقتصادی و اجتماعی 

( در پژوهشی تحت 3333علایم اضطرابی در دانشجویان می شود. سیو و همکاران) ناشی از آن منجر به بروز

عنوان بررسی وضعیت سلامت روان و استراتژی های مقابله کادر درمان کشور چین در زمان شیوع بیماری 

منجر به  91-نفر از اعضای کادر درمان نشان داده اند که شیوع بیماری کووید 2010، با مطالعه 91-کووید

( 3333افزایش ابتلاء کادر درمان به اختلالات اضطرابی، افسردگی و بی خوابی گشته است. اُرنل، سوردی و کسلر)

: تهدیدی بر سلامت روان و راهکارهای 91-در مطالعه ای مروری تحت عنوان ترس از پاندمی و بیماری کووید

کاهش سلامت روان شهروندان شده و آنان منجر به  91-مقابله با آن، نشان داده اند که شیوع بیماری کووید

( نشان 3390را در مقابل ابتلاء به اختلالات اضطرابی آسیب پذیر می سازد. تاها، ماتسون، کرونین و آنیسمن)

داده اند که در شیوع بیماری های همه گیری چون آنفولانزای خوکی افرادی که از توانایی تحمل ابهام کمتری 

( 3337افراد به میزان بیشتری دچار اختلالات اضطرابی می شوند. لی و همکاران) برخوردارند نسبت به سایر

در پژوهشی تحت عنوان استرس و آشفتگی روان شناختی در بهبود یافتگان از بیماری سارس یک سال پس 

افته نشان نفر از افراد عادی بهبودی 31نفر از بهبودیافتگان کادر درمان و  03از آغاز شیوع بیماری، با مطالعه 

داده اند که یک سال پس از شیوع بیماری سارس، بهبودیافتگان این بیماری هنوز هم سطوح بالایی از استرس، 

( در پژوهشی تحت عنوان پاسخ 3332نگرانی و آشفتگی روان شناختی را نشان می دهند. چنگ و چونگ)

نه)سارس( نشان داده اند که شیوع های روان شناختی شهروندان در مقابل شیوع سندرم حاد تنفسی خاورمیا

 بیماری های پاندمیک نظیر سارس زمینه ابتلاء دانشجویان به اختلال اضطرابی را فراهم می سازند.

میزانی از استرس، نگرانی، ترس و اضطراب در زندگی نه تنها در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت 

پیدمی همچون ازندگی  را برای مقابله با تهدیدات پیش روکننده باشد و فرد تواند کمکبد نیست، بلکه می

آماده کند و برای آن برنامه داشته باشد. ولی وقتی این استرس، نگرانی، ترس و اضطراب تشدید  91کووید 

 هایواکنش ، دور از انتظار نیست کهشودیابد، از حالت طبیعی خارج شده و بیمارگونه میشود و تداوم میمی

 بنابراین. اندازدمی راه به را رفتاری و عاطفی شناختی، جسمانی، های اضطراب همچونواکنش جمله از متعددی

و احتمال مرگ ناشی از آن در دیگران و خانواده خود، دور از انتظار نیست  91با شیوع اپیدمی ویروس کووید 
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تا چه مدتی زنده خواهد بود،  که سطح اضطراب نیز افزایش پیدا کند. به طوری که چنانچه معلوم نباشد آدمی

یا اینکه عزیزی را از دست خواهد داد یا نه؟ اگر مبتلا شد جان سالم به در می برد یا نه؟ و ده ها سوال بی 

 پاسخ که به نوبه خود زمینه افزایش اضطراب را افزایش می دهد.

تان ها و مرکز سوال ششم: میزان شیوع پرخاشگری در بین شهروندان استان اردبیل)شهرس -2-3-3

 اردبیل( چقدر است؟

درصد( از از شهروندان  00/38نفر) 380نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

استان اردبیل دارای پرخاشگری بودند. بنابراین میزان شیوع پرخاشگری جهت تعمیم به جامعه آماری می توان 

یافته با نتایج تحقیقات کانگ، لی، هو، چن، یانگ و درصد می باشد. این  00/38نتیجه گرفت 

( همسو می باشد. به طوری 3333( و آشر، بولار و جکسون)3333(، چاترجی و چاهان)3333)930همکاران

منجر به بروز واکنش های  91-( درمطالعه ای نشان داده اند که پاندمی کووید3333که کانگ و همکاران)

( نشان داده است که شیوع بیماری 3333ت. همچنین چاترجی و چاهان)خشم و پرخاشگری در افراد شده اس

اجتماعی عدیده ای مواجه می سازد که -های همه گیر و الزام قرنطینه خانگی شهروندان را با مشکلات روانی

( درمطالعه ای 3333احساس انزوا و خشم و پرخاشگری از شایع ترین آن ها می باشند. آشر، بولار و جکسون)

تحت عنوان زندگی در زمان شیوع بیماری های همه گیر: انزوای اجتماعی و سلامت روانی نشان داده  مروری

اند که شیوع بیماری های همه گیر و قرنطینه خانگی منجر به بروز رفتارهای اجتنابی و خشم و پرخاشگری 

 می شود.

تلا به آن از یک طرف و شیوع ویروس کرونا و ترس از ابدر تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت 

توان حوصلگی شده است که میقرنطینه خانگی و محدود کردن رفت و آمدها برآمده از این روند، باعث نوعی بی

آشکارا آن را در زندگی اقشار مختلف جامعه مشاهده کرد، در واقع شیوع کرونا و قرنطینه خانگی پیامدهایی 

از سوی دیگر مردمی که همیشه در کنار هم بودند، قرنطینه  .ستمانند پرخاشگری اجتماعی را در پی داشته ا

ها برای اندیشیدن به این مسئله خانگی و محدودیت تردد به مدت طولانی را تمرین نکرده بودند و روزمرگی

کند و افراد دنبال هایی از این روش جدید اجتماعی وانمود میکم در گوشهداد اما همین خلأ کممجال نمی

به طور حتم دوران قرنطینه خانگی بهترین راه برای مبارزه با کرونا  ها هستند.ندیشی درباره کاهش آسیباچاره

ها افزایش احساس های طولانی و روزمرگیو در امان ماندن از شر این ویروس است، از سویی در کنار هم بودن

زمانی که افراد احساس محدود به طور طبیعی . همچنین خشم و تشدید واکنش پرخاشگری را همراه دارد

های گذشته، ترس از بیمار شدن، از دست دادن سلامتی خود و عزیزان را دارند و بودن و کمتر شدن تفریح
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نگران وقوع مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سلامتی و بهداشتی هستند، همه این موارد موجب بروز احساس 

مدیریت شود، در واقع این خشم واکنش روانشناختی طبیعی  شود. باید این خشم کمتر شده وخشم آنها می

این احساس تبدیل به رفتار  بوجود می آیدزمانی که احساس خشم  گرفتو قابل انتظار است، باید یاد 

 .نشود )واکنش رفتاری خشم(ناسازگارانه پرخاشگری

رستان ها و مرکز سوال هفتم: میزان شیوع ترس مرضی در بین شهروندان استان اردبیل)شه -2-3-7

 اردبیل( چقدر است؟

درصد( از شهروندان  99/33نفر) 339نمونه مورد مطالعه   9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

استان اردبیل دارای ترس مرضی بودند. بنابراین میزان شیوع ترس مرضی جهت تعمیم به جامعه آماری می 

(، شولتز، بانیگانا و 3333یافته با نتایج تحقیقات لیما و نتو)درصد می باشد. این  99/33توان نتیجه گرفت 

( همسو 3333( و کیو و همکاران)3333)933(، تزانگ و یین3399)932(، رمرسوال و موریس3393)933نیرا

-( در مطالعه ای مروری تحت عنوان تاثیرات هیجانی بیماری کووید3333می باشد. به طوری که لیما و نتو)

گسترش شیوع این بیماری و اعمال قرنطینه توسط دولت ها منجر به ایجاد ترس مرضی  ، نشان داده اند که91

( در مطالعه ای مروری 3393و واکنش های فوبیک در شهروندان می شود. همچنین شولتز، بانیگانا و نیرا)

اند که در بر سلامت روان شهروندان، نشان داده  3333تحت عنوان بررسی تاثیرات شیوع بیماری ابولا در سال 

زمان شیوع بیماری های همه گیر بروز واکنش های فوبیک و ترس از سوی شهروندان امری محتمل و فراگیر 

( در 3399بوده و حتی این واکنش ها می توانند منجر به افزایش شیوع بیماری شوند.  رمرسوال و موریس)

: نقش 3331انزای خوکی سال پژوهشی تحت عنوان واکنش های ترس کودکان به بیماری همه گیر آنفول

ساله نشان داده اند که  93-7کودک  330واسطه ای اطلاعات تهدید آمیز ارائه شده توسط والدین، با مطالعه 

منجر به بروز فوبیا و ترس در کودکان شد. تزانگ و  3331همه گیری ویروس آنفولانزای خوکی در سال 

ز انتقال احتمالی انسان به انسان آنفولانزای مرغی و ( در پژوهشی تحت عنوان ترس پرستاران ا3333یین)

نفر نشان داده اند که شیوع بیماری های همه گیر زمینه بروز ترس مرضی  332الزامات شغلی آنان، با مطالعه 

( با مطالعه 3333و فوبیا را در همه شهروندان به ویژه اعضای کادر درمان فراهم می کنند. کیو و همکاران)

میزان ابتلاء شهروندان به اختلالات   91-شان داده اند که همزمان با شیوع بیماری بیماری کوویدنفر ن 23703

 روان شناختی نظیر پنیک افزایش یافته است.  
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ها برخوردار از چند سیستم مغزی هستند و سیستم انساندر تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت 

، این سیستم مسئول تهدیدها و خطرهای دنیای بیرون بوده و موارد ها وجود دارددفاع و تهدید در همه انسان

کند، هر خطری که روابط اجتماعی، سلامت، احساس امنیت و آرامش افراد را به خطر را به انسان گوشزد می

هانی یک معضل ج نیز اپیدمی ویروس کرونا دهد.بیندازد، سیستم دفاعی بدن به این خطرها واکنش نشان می

سیستم تهدید و دفاع افراد را بسیار فعال کرد که به طور مرتب احساس ترس و نگرانی را در بین افراد و  هبود

کند، ترس از دست دادن عزیزان، دوستان و احساس ناامنی در دوران کرونا بسیار زیاد است و جامعه ایجاد می

به طور ناخواسته عزیزان خود را از  ها به واقعیت منجر شده و افراددر بسیاری موارد این ترس از دست دادن

ها، احساس ناامنی، فشارهای ها، اضطراببا طولانی شدن دوران شیوع کرونا میزان ترسهمچنین  دست دادند.

ها روی اقتصادی و بیکاری افزایش یافته و سطح تحمل و تاب آوری افراد را کاهش داده است و این اتفاق

 .شود ترس مرضیموجب بروز رفتار می تواند  سیستم روانی بسیار اثرگذار بوده و

یید در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل( پارانوسوال هشتم: میزان شیوع  -2-3-8

 چقدر است؟

درصد( از شهروندان  88/93نفر) 938نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

وان یید جهت تعمیم به جامعه آماری می تپارانویید بودند. بنابراین میزان شیوع پارانواستان اردبیل دارای افکار 

( و لی و 3333س، وبستر و اسمیت)درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات بروک 88/93نتیجه گرفت 

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان مداخلات روان 3333( همسو می باشد. به طوری که لی و ژو)3333ژو)

-، نشان داده اند که شیوع بیماری های همه گیری چون کووید91-شناختی برای مبتلایان به اپیدمی کووید

پارانویید می شود که آن نیز می تواند منجر به انزوا و فاصله منجر به بروز پیامدهای روان شناختی مانند  91

( درمطالعه ای مروری تحت عنوان 3333گیری از روابط بین فردی شود. همچنین بروکس، وبستر و اسمیت)

تاثیرات روانشناختی قرنطینه و راهکارهای مقابله با آن نشان داده اند که قرنطینه خانگی منجر به ایجاد احساس 

 ی اجتماعی و رفتارهای پارانویید می شود.انزوا

وان دید ت ها ی این آسیب می در بررسی جزئی و دقیق مولفهدر تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت 

 این مسئله نشان می. کنندگان به وقوع پیوسته است مطالعهدرصد  93که افکار و اندیشه پردازی پارانوئید در 

های مختلف اعم  ور بیماری و همچنین گستره اخبار صحیح و غلط در رسانهآ دهد که به دلیل ماهیت دلهره

 .ها ی ذهنی شده و از آن در رنج هستند های رسمی و غیررسمی، اغلب آزمون شوندگان درگیر واهمه از شبکه

ا به تلدر مطالعـه ای نشـان داده شـده بود که افرادی که بـه عنـوان تـیم درمـانی در ارتبـاط بـا بیماران مب

کردنـد، میـزان بالایی از علائم روانشناختی از جملـه اخـتلال وسواسـی جبری،  ابولا خـدمت رسـانی مـی



)جی و افسـردگی، حساسـیتهـای بـین فـردی و عقایـد بدبینانه و پارانویید را تجربه کردند

 (.937،3397همکاران

استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز اردبیل(   پریشی در بین شهروندانسوال نهم: میزان شیوع روان -2-3-1

 چقدر است؟

درصد( از شهروندان استان  00/3نفر) 30نمونه مورد مطالعه  9333نتایج مطالعه حاضر نشان داد از بین 

پریشی جهت تعمیم به جامعه آماری می پریشی بودند. بنابراین میزان شیوع رواناردبیل دارای حالات روان

(، 3333)938درصد می باشد. این یافته با نتایج تحقیقات فیشر، کوگان، فالتراکو و توما 00/3توان نتیجه گرفت 

( همسو می باشد. به طوری که فیشر و 3391)931(  و ماگیر، رای و لوی3333الپولا و راجاپاکسر )

پاندمی  نشان داده اند که شیوع 91-( در مطالعه ای موردی تحت عنوان بروز پارانویای کووید3333همکاران)

منجر به بروز علایم اختلالات روان شناختی و وخیم تر شدن اختلالات زمینه ای می شود. پژوهش  91-کووید

-آنان به گزارش بیماری اسکیزوفرنیک اختصاص دارد که دچار هذیان ها و توهمات مرتبط با بیماری کووید

ند منجر به تسهیل فرایند ورود افراد می توا 91-می باشد. که این خود نشان می دهد که بیماری کووید 91

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان 3333به فاز روان پریشی و بروز علایم شود. همچنین الپولا و راجاپاکسر )

در سریلانکا نشان داده اند که جمعیت  91-بررسی تاثیرات روان شناختی قابل پیش بینی بیماری کووید

گی، اضطراب، غم، سوء مصرف مواد، بی خوابی، رفتارهای اجتنابی و عمومی در معرض خط ابتلاء به افسرد

( در مطالعه ای تحت عنوان عاطفه و ادراک خطر 3391وسواسی و روان پریشی قرار دارند. ماگیر، رای و لوی)

ان فرد سالم نش 308بیمار مبتلا به اسکیزوفزنی و  79بیماران اسکیزوفزنیک در زمان شیوع آنفولانزا، با مطالعه 

 داده اند که شیوع بیماری های همه گیر بروز علایم روانپریشی و سایکوز را فراهم می آورد.

در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت در مقایسه با سایر ابعاد پروفایل روان آشفتگی، میزان شیوع 

ارضه شدیدترین ع روان پریشی در سطح پایین قرار داشته است. اصطلاح روان پریشی به منظور مشخص کردن

های روانی به کار می رود که در اثر از هم پاشیدگی فکری، بی نظمی های هیجانی، از دست دادن جهت یابی 

های فضایی و زمانی، عدم توانایی در ارزیابی واقعیت بیرونی، پاسخ ناسازگارانه نسبت به الزامات معمول زندگی، 

طور کلی آسیب دیدگی شخصیت به وسیله فرآیندهای  وجود هذیان و توهم در پاره ای از موارد و به

( می باشد. این وضعیت به ندرت در بحران هایی همچون اپیدمی 3390مرضی)انجمن روان پزشکی آمریکا، 

می تواند ایجاد شود. گرچه بهم ریختگی فکری و اختلال در تنظیم هیجان از بین علایم  91ویروس کووید 
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ما در آن حدی نیست که تشخیص اختلال روان پریشی به کار برد. ای بسا با روان پریشی بیشتر رخ می دهد ا

 تداوم یا با شیوع سویه های خطرناک تر در آینده اتفاق بیافتد.

سوال دهم: میزان سلامت عمومی/روانی در بین شهروندان استان اردبیل)شهرستان ها و مرکز  -2-3-93

 اردبیل(  چقدر است؟

درصد( از شهروندان  77/07نفر) 077نمونه مورد مطالعه   9333داد از بین  نتایج مطالعه حاضر نشان

استان اردبیل براساس نقطه برش میانگین از سلامت عمومی/ روانی برخوردار نبودند. این یافته با نتایج تحقیقات 

س، (، تورال3333(، خان، صدیق، لی، شران و بشیر)9011(، شهیاد و محمدی)3333شیگمورا و همکاران)

( همسو می 3333( و ژانگ و وی)3333(، ففربام و نورث)3333(، هانگ و ژائو)3333هیگینز، مایا و ونتریگلیو)

( در پژوهشی تحت عنوان واکنش های عمومی به شیوع 3333باشد. به طوری که شیگمورا و همکاران)

منجر  91-دمی ویروس کوویدکروناویروس جدید در ژاپن: پیامدهای سلامت روان، نشان داده اند که آغاز پان

به بروز اختلالات سلامت روان در جمعیت عمومی و شهروندان می شود. همچنین این تحقیق نشان داده است 

( 9011منجر به احساس سلامت روان کمتر شهروندان می شود. شهیاد و محمدی) 91-که شیوع ویروس کووید

 افراد روان سلامت وضیعت بر 19 -کووید بیماری شگستر روانشناختی در مطالعه ای مروری تحت عنوان آثار

 بروز سبب بلکه می گردد همگانی سلامت نگرانی های سبب تنها نه جامعه نشان داده اند که این بیماری

برچسب  افسردگی، اضطراب، ترس، کهاز این جمله می توان به می شود، روانشناختی بیماری های از تعدادی

سانحه اشاره کرد. خان و  از پس استرس اختلال و خواب اختلال تحریک پذیری، اجتنابی، رفتارهای زنی،

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر سلامت روانشناختی 3333همکاران)

سترس انشان داده اند که شیوع کرونا ویروس جدید منجر به افزایش ابتلاء شهروندان به اختلالاتی نظیر اختلال 

( در مطالعه ای مروری 3333حاد، بی خوابی، اضطراب شدید و افسردگی مزمن می شود. تورالس و همکاران)

و تاثیر آن بر سلامت روان جهانیان، نشان داده اند که شیوع بیماری  91-تحت عنوان شیوع بیماری کووید

علایم افسردگی، بی خوابی، انکار، منجر به ایجاد مشکلات سلامت روان از جمله استرس، اضطراب،  91-کووید

( در پژوهشی نشان داده اند که بیماری 3333خشم و ترس در مردم سراسر جهان شده است. هانگ و ژائو)

سلامت روان شهروندان را به مخاطره انداخته و آن ها را با مشکلاتی چون اضطراب، افسردگی و  91-کووید

( در مطالعه ای مروری تحت عنوان سلامت روان 3333نورث)کاهش کیفیت خواب مواجه می سازد. ففربام و 

می تواند  91-نشان داده است که بیماری های همه گیر نظیر بیماری کووید 91-و همه گیری بیماری کووید

شهروندان را مستعد ابتلاء به علایم افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، بی خوابی، خشم و سردرگی سازد. 

( در پژوهشی تحت عنوان  سلامت، آشفتگی روان شناختی و رضایت از زندگی بزرگسالان 3333ژانگ و وی)

، نشان داده اند که این بیماری سلامت روانی و جسمانی 91-چینی یک ماه پس از شیوع بیماری کووید



 این بین شهروندان را به مخاطره انداخته و آنان را مستعد ابتلاء به بیماری های روانی می سازد، همچنین در

افراد بزرگسال شاغلی که موقتا فعالیت کاری شان متوقف شده است نسبت به سایر افراد از سلامت روانی و 

 جسمانی کمتری برخوردار می باشند.

در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت متأسفانه بحران کرونا که همراه خود بحران های دیگر چون 

دیجیتالی و بحران معیشت را داشته است؛ سلامت را در ابعاد مختلف تحت تأثیر بحران دانش ، بحران زندگی 

و برای سلامت روان مشکلاتی ایجاد کرده است. اکنون بر اساس یافته های عینی و پژوهش های  قرار داده است

سترس، ا المللی مشکلات و اختلالاتی چون تنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی، خشم، پرخاشگری،ملی و بین

، هویت ترس، وسواس ، نا ایمنی روانی، خودکشی و آسیب اجتماعی چون اعتیاد، فرسودگی شغلی، مهاجرت

ناپایدار مشهود است و همراه آن کاهش کیفیت زندگی،کاهش امید اجتماعی،کاهش نشاط اجتماعی، عدم 

وری ملی، کاهش کاهش بهرهآرامش روانی، رواج شایعات، کاهش سرمایه های اجتماعی، کاهش کارآمدی فردی،

اعتماد ملی و امنیت روان را در پی داشته است. این امر موجب شده سازمان بهداشت جهانی از کشور ها 

بخواهد که برای سلامت روان سرمایه گذاری نمایند.در ایران تحقیقات و پژوهش ها جملگی ارتباط بین بحران 

با ایجاد شرایط  91اپیدمی ویروس کووید  .وانی را ثابت کردندر-کرونا و اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی

سخت زندگی از جمله تغییر سبک عادی زندگی مردم، الزام به رعایت پروتکل های بهداشتی بدون آموزش 

های از قبل یادگرفته شده، از دست دادن عزیزان و هموطنان، تهدید سلامتی و زندگی افراد، کاهش تعاملات 

وادگی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، در حال حاضر سلامت عمومی/ روانی افراد را تهدید می اجتماعی و خان

 کند. 

 های پژوهشيمحدويت -5-3

مطالعه حاضر با محدودیت های همراه بود که به آنها اشاره می گردد تا پژوهشگران آتی با ملاحظه این 

 آورند:موارد برآورهای بهتری را در پژوهش های خویش بدست 

  عایت جانب ره نوبه خود بکه اشاره کرد  استان اردبیل شهروندان به طفقمحدود بودن جامعه آماری

  .ندکمیب احتیاط در تعمیم نتایج را ایجا

  عدم همگن سازی نمونه های مورد مطالعه به لحاظ وضعیت اقتصادی، الگوی مصرف، شغل، تحصیلات

 و ...



 هایی با حجم سوالات زیاد اشاره توان به استفاده از پرسشنامهمیهای این پژوهش، از دیگر محدودیت

پاسخ دهی پایین بوده باشد، بنابراین در تعمیم  در مشارکت کنندگاناین احتمال وجود دارد که دقت کرد، 

 .نتایج باید به این مسئله توجه شود

 کت کنندگان همچنین تشخیص بیماری های جسمانی و روانی براساس خود گزارش دهی خود شر

بود که پیشنهاد می گردد بیمار های جسمانی از طریق مداخلات بالینی و بیماری های روانی نیز با مصاحبه 

 های بالینی دقیق تر تشخیص داده شود. 

 پژوهشي پيشنهادهای -5-0

 شود این موضوع در استان های دیگر تحقیق و نتایج مقایسه گردد.پیشنهاد می 

  نمونه های مورد مطالعه به لحاظ وضعیت اقتصادی، الگوی پیشنهاد می شود جهت اخذ نتایج دقیق تر

 مصرف، شغل و ... مورد ملاحظه و کنترل قرار گیرند.

 های مشابه با حجم سوالات کمتر استفاده شود. شود از پرسشنامهپیشنهاد می 

 استفاده از پرسشنامه در جمع آوری اطلاعات های آتی به جای شود محققان در پژوهشپیشنهاد می

 های دیگر نظیر مشاهده و مصاحبه استفاده کنند.از روش

 پيشنهاد کاربردی راهکارهای روانشناختي/ -5-5

 براساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر راهکارها یا پیشنهادهای زیر ارایه می شود؛

  درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا به  30با توجه به شیوع بالای مشکلات جسمانی)شیوع

مسئولین و خانواده ها توصیه می گردد جهت کنترل مشکلات جسمانی و روحی تحرک بدنی خود را تا حد 

تواند نقش امکان حفظ نمایند. به طوری که تأثیر ورزش و تحرک بدنی در زمان شیوع کرونا ویروس، می

رین این اقدامات انجام ورزش منظم است. در حقیقت انجام ورزش منظم تپیشگیرانه داشته باشد، البته از مهم

خانگی است.  حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینههای جلوگیری از مضرات و معایب بییکی از راه

حرکتی خصوصاً در جمعیت مسن عروقی و ریوی به دنبال بی-کاهش قدرت عضلات و پایین آمدن توان قلبی

ورزش  ای از جمله علل افزایش ناتوانی در این قشر آسیب پذیر جامعه است.های زمینهی بیماریو افراد دارا

علاوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی است، رابطه نزدیکی با سلامت و بهداشت روانی و 

جهت  خواب کافی و سالم . همچنین راهکار بعدی تغذیههای روانی داردبه ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری

 کاهش مشکلات جسمانی می باشد.



  به افراد مبتلا به درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا،  30با توجه به شیوع بالای وسواس)شیوع

سعی  .های بهداشتی توصیه شده را انجام دهیم نه بیشتر نهرفتار می شودهای کرونایی توصیه وسواس در روز

و "افی استک"های بهداشتی عمل کردیم با خود بگوییم کنیم به افکار وسواسی توجه نکنیم، وقتی به توصیه

ر ها راکناسعی کنیم آن "آیا درست انجام دادم؟ مدت شستن دستم کافی بود؟ "هایی داریم مانند اگر فکر

پیگیری و از جستجوی مکرر اخبار و خواندن اخبار را تنها یک بار در روز و از منابع معتبر  همچنین .بگذاریم

همچنین نباید میزان خطر ویروس کرونا را بیش از آنچه هست  .مطلب در مورد ویروس کرونا خودداری کنیم

های دیگر سرگرم های آن کمتر تمرکز کرده و خودمان را با کارتخمین بزنیم و روی موضوع کرونا و نگرانی

م بینیید پذیرفت، اضطراب ریشه در عدم تحمل ابهام دارد ما ویروس را نمیعدم قطعیت را با همچنین .کنیم

کسی نهایتا  .توانیم کنترل کنیمتوانیم مطمئن باشیم همه چیز امن است بنابراین ما همه چیز را نمیو نمی

ه ب شوداش به مرور زمان زیاد میکه به اختلال وسواس مبتلاست اگر تحت درمان قرار نگیرد، شدت وسواس

شود و شدت درگیری فرد درباره افکار یا اعمال اش با مشکل مواجه میهای روزانهنحوی که در انجام کار

که توصیه می گردد اقدامات روانشناختی توسط یک  تواند از خفیف تا شدید باشدوسواسی متفاوت است و می

  متخصص صورت گیرد.

  به درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا،  20با توجه به شیوع بالای حساسیت بین فردی)شیوع

می شود دیگاه و نگرش خودشان را وسیع تر های کرونایی توصیه در روز حساسیت بین فردی دارایافراد 

و  کندتان میتان کرده و چیزهایی که خوشحالتری از چیزی که ناراحتانداز عمیقسعی کنید چشمنمایند. 

دهد، ناخودآگاه باعث پذیری فرد را افزایش میاز آنجا که زودرنجی تحریک .دست آوریدشان دارید بهدوست

کس بجنگیم و دعوا کنیم. احتمالا فاصله گرفتن از فضایی که باعث رنجش شده و  چیز و همه شود با همهمی

کند و چون هیجانات را تخلیه می .ی خوبی باشدتواند ایدهروی یا دویدن در این مواقع میرفتن به پیاده

پیشنهاد می  روی و دویدن برای آرام شدنتنفس هوای تازه هنگام پیاده. همچنین دهدعصبانیت را کاهش می

اختصاص دهند. واقعیت  برای آرامش و تنهایی در برنامه روزانه را زمانی همچنین پیشنهاد می شود افراد. شود

دهد پذیری را افزایش میکه تحریک ج و شلوغ اطرافرا از عوامل متشن افرادیافتن محلی برای تنهایی و آرامش 

 .کنددور می

  درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا،  01و  03با توجه به شیوع بالای افسردگی و اضطراب)شیوع

ر که علاوه ب: برای ایندواکسن بزنیمی شود: های کرونایی توصیه در روز افسردگی و اضطراب دارایبه افراد 

ی هو فاصل دهمچنان ماسک بزنیند؛ کنین و بقیه ایجاد میاجسمی، احساس امنیت روانی برا خودتمصونیت 

و هوای دیگران رد؛ ن ترس از ابتلای مجدد رو نداشته باشیات تو ذهن ودش: چون باعث میدایمن رو رعایت کنی

جهان  درس: وقتی به نظر میدبخش استفاده کنیاز رفتارهای آرامشد؛ فعالیت بدنی داشته باشید؛ داشته باشی

د؛ ین بچینای منظم و قابل کنترل برای خودتسری برنامه یکدر حد توان  داز کنترل خارج شده، سعی کنی



و  دبا اوضاع هماهنگ کنی ران تاخود دنیااین که تو شرایط سخت بتوروانشناختی را ارتقا دهید:  آوریتاب

ات سعی کنید چند دقیقه در روز به معنوی؛ پر لیوان رو ببینید یسعی کنید نیمهد؛ پذیری داشته باشیانعطاف

؛ ونیدبا خانواده وقت بگذر؛ آهنگ گوش بدید؛ ورزش کنید؛ کار هنری انجام بدید؛ ریزی کنیدبرنامه؛ توجه کنید

حواستون به  ؛خنده رو فراموش نکنید؛ حواستون به کیفیت و کمیت خوابتون باشه؛ بنویسید؛ تمیزکاری کنید

 .ن بگردیدات زندگی درهدف و معنا  یکدنبال تان باشد؛ و  ابطرو

  به افراد درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا،  38با توجه به شیوع بالای خشم و پرخاشگری)شیوع

مسئله اول تا مسئله را مد نظر قرار دهند:  3می شود های کرونایی توصیه در روز خشم و پرخاشگری دارای

نی بودن بیها، غیرقابل پیشها، تعویق افتادن برنامهداشتن به این نکته است که ایجاد محدودیتعلم و آگاهی 

کند و خودآگاهی در همه تر میها ذات دوران کرونا است، تحمل شرایط را برای افراد آسانوضعیت و ناکامی

وان ها به عنت اگر انسانمسئله دوم نقش الگوهای تربیتی اس. این مسائل ارزشمند و کمک حال اشخاص است

 توانند آن را با رفتار پرخاشگری به نمایشالگوی تربیتی یاد بگیرند اجازه تجربه احساس خشم را دارند اما نمی

ضای توان فها میتواند به کاهش این معضل در بحران کرونا کمک کند. با کسب مهارتبگذارند این اتفاق می

باید اعضای خانواده در باید تقویت گردد.  مدیریت هیجان. همچنین کرد آرام تری را در دوران کرونا تجربه

دوران کرونا با همدلی دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش خشم و ساز و کارهای جایگزین برای بهبود شرایط 

 نکند دیگران با فرد همراه شده و فضای حمایتی ایجاد شود و ایباشند. بیان احساس به طور ذاتی کمک می

تمایل به  ،کنندکند. وقتی اعضای خانواده در مورد خشم خود صحبت میفضا احساس خشم را متعادل می

 .آوری و سازگاری در شرایط بحران لازم استآموزش تابهمچنین کند. بروز رفتار پرخاشگرانه کاهش پیدا می

ای در شرایط سخت عملکرد بهینههایی هستند که آور انسانآوری معادل سختی روانی بوده و افراد تابتاب

 ها در مدیریتکنند. افزایش سازگاری با چالشدارند و بهترین مدل انطباق با شرایط را در وجود خود ایجاد می

های منفی و تبدیل نشدن آن به رفتارهای ناسازگارانه بسیار کمک کننده است. پاک کردن مشکلات، هیجان

شود، یاد ها مینه و فرزندان و نادیده گرفتن مشکلات باعث افزایش آسیبفاصله گرفتن از همدیگر، گریز از خا

 .های صحیح تربیتی، ارتباط بین فردی، همسرداری و فرزندپروری ضروری استگرفتن تکنیک

  دارایبه افراد درصدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا،  33با توجه به شیوع بالای ترس مرضی)شیوع 

بحرانی همچون اپیدمی ویروس  بسیاری از افراد در شرایطمی شود کرونایی توصیه  هایدر روز ترس مرضی

کنند که هیچ راه فراری ندارند و ها احساس میشوند. آنمی ی و افکار منفیدچار تفکر فاجعه ساز 91کووید 

ر و توان بشر داین ویروس همه چیز را نابود خواهد کرد. در این شرایط به یاد آوردن تجربیات مشابه تاریخی 

ونا تر از کرهای بسیار سختتواند در کاهش افکار آزاردهنده مؤثر باشد. در واقع ویروسها میغلبه کردن به آن

نیز در گذشته در بین مردم شایع شده و در نهایت علم پزشکی توانسته بر آن غلبه کند. در نتیجه باید بتوانید 

هد بدانیم که این مشکل نیز در نهایت کنترل خواا مثبت اندیشی و بدیدگاه معتدلی در این باره داشته باشید 



از ها و ابزار الکترونیک است. با بهمین گوشی ترس هایکی از منابع بسیار تأثیرگذار در افزایش همچنین  .شد

ن آکردن هر شبکه اجتماعی امروزه با سیلی از اخبار نگران کننده در مورد ویروس کرونا و انواع جهش یافته 

های دهند و باعث بروز واکنشرا کاهش می افرادشوید که ظرفیت روانی غیره مواجه می لامبدا و از جمله

برای اینکه بتوانید استرس و اضطراب خود را کنترل کنید ساعات استفاده از اینترنت و  .شوندناسالم می

های معتبر را برای دریافت آموزش های اجتماعی را در این روزها محدود کنید و تنها چند خبرگزاریشبکه

ترس د کننهای مختلفی وجود دارد که کمک میدر روانشناسی تکنیک. همچنین بهداشتی لازم دنبال نمایید

توان به ریلکسیشن، مراقبه، ها میاز جمله این تکنیک شود.و اوضاع کنترل  گرددحاد را مدیریت  های

 .شاره کردهای تنفسی اهای ذهن آگاهی و تکنیکتمرین

  درصدی  93در مورد راهکار درمانی مرتبط با پارانویید با توجه به شیوع بالای افکار پارانوییدی)شیوع

فته گبه احساس ترس و نگرانی غیرمنطقی و مداوم،  افکار پارانوییدی در مطالعه حاضر( در ایام کرونا باید گفت

ستند. ها هدوستشان ندارند و به دنبال آسیب زدن به آنکنند که دیگران تصور می . مبتلایان به آنمی شود

تواند در چندین اختلال روانی مثل اسکیزوفرنی پارانوئید، اختلال شخصیت پارانوئید و اختلال پارانویا می

گویی مشاهده شود. همه این اختلالات در گروه مشکلاتی قرار دارند که طی آن، فرد ارتباط درست با هذیان

درمان این بیماران عمدتا به مشاوره و درمان شناختی رفتاری وابسته است. در  .دهدز دست میواقعیت را ا

موزند آکنند و به او میها کمک میاین روش به بیمار برای اصلاح رفتار و طرز فکر او در مقابل افراد و موقعیت

دانند که این بیماران برای کاهش میلازم  متخصصانتا راهکارهای مقابله با افکار مزاحم را یاد بگیرد. گاهی 

هاست، از دارو درمانی کمک بگیرند. این افراد با درمان مناسب استرس و اضطراب که جزئی از وجود آن

 توانند زندگی کاملا عادی و طبیعی داشته باشند. می

. عات دیگر کنیدتان را متوجه موضوذهن -9می شود: توصیه با توجه به کاهش سلامت روانی در ایام کرونا، 

گیریم، بهترین کار این است که مشکلات را به دو دسته وقتی ما به مدت طولانی در شرایط سخت قرار می

 .توانم کنترل کنم و چیزهایی که در مورد آنها هیچ کاری از دستم ساخته نیستتقسیم کنیم: چیزهایی که می

گیرند، و کاملاً هم طبیعی است، ولی تنها قرار میدرحال حاضر چیزهای زیادی وجود دارند که در دسته دوم 

  -3 .کند تا با این مورد کنار بیاییم این است که افکارمان را از این موضوع دور کنیمکاری که به ما کمک می

خواهید با دوستانتان وقت بگذرانید و در عین حال اگر می .های جدید برای ارتباط با دوستانتان پیدا کنیدراه

خلاق باشید؛  -0های اجتماعی بهترین راه ارتباطی است. اجتماعی را هم رعایت کنید، استفاده از رسانه فاصله

: بر روی خود تمرکز کنید  -3 .اند، بپیوندیدهای اجتماعی پدید آمدههایی که درباره سلامت در رسانهبه چالش

روی  .ساز زدن و تمرین موسیقی کنیدکار جدیدی یاد بگیرید، کتاب جدیدی بخوانید یا وقت خود را صرف 

 ای سازنده و برایهایی پیدا کنید که از این فرصت و زمان به دست آمده به شیوهخودتان تمرکز کنید و راه

از دست دادن رویدادها، : احساسات خود را بشناسید و بپذیرید -2مراقبت از سلامت روان خود استفاده کنید. 

های بزرگی هستند. این اتفاقات واقعاً ناگوار دکننده است. تمام اینها ضررها و ضربهبسیار ناامی و ...ها سرگرمی



د. بهترین راه برای کنار آمدن با این ناامیدی چیست؟ ابتدا ید که از این وضعیت ناراحت شویاست و حق دار

 چاره کنار آمدن باکننده هستید، تنها راه باید داشتن این احساس را بپذیرید. وقتی دچار احساسات ناراحت

 مسری دو هر آرامش و هراس -7. با خودتان و با دیگران مهربان باشید-3این احساسات و گذر از آن است. 

 اضطراب دکنیمی سعی کنید.می اضطراب احساس بیشتر دارید قرار مضطرب بسیار افراد کنار در وقتی هستند.

 رب حد از بیش و کنیدمی آماده شجاع افراد هایداستان و حقایق دریافت برای را ذهن و کنید مدیریت را خود

 داشته را خود لحظه لحظه -8 است. نامشخص آینده شودمی چه" اینکه مورد در نکنید. تمرکز تان نگرانی روی

 شخامو .کنید پرهیز گذارد،می تأثیر شما نگرش بر که ناخوشایند اخبار از زیادی حجم دریافت از و باشید

ورزش علاوه بر اینکه ابزار  کنید. ورزش -1 .باشد مفید تواندمی موسیقی به دادن گوش و خبری کانال کردن

ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی است، رابطه نزدیکی با سلامت و بهداشت روانی و به ویژه پیشگیری از 

دهد. فس را افزایش میکاهد و اعتماد به نهای روانی دارد. ورزش از اضطراب و افسردگی میبروز ناهنجاری

ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات هیجانی، جلب توجه، رقابت، رشد اعتماد به نفس، تصویر 

های دوستی، احساس امنیت و تقویت گروهی، تأثیر فراوانی دارد. اگر مثبت بدنی و اجتماعی و تأمین نیاز

 های آن موفقیت، تعادلد و دیگران تعریف کنیم، معیارسلامت روانی را به معنای احساس راحتی نسبت به خو

هیجانی، سازگاری با محیط، واقع بینی، احساس ارزشمندی و اجتماعی بودن خواهد بود، بنابراین ورزش با 

کند و همچنین هایی نه تنها به بهداشت جسم بلکه به بهداشت روانی هم کمک میفعالسازی چنین معیار

تواند یابد. اشاره به اینکه هر نوع ورزش میتن به ورزش به میزان بسیار زیادی کاهش میاضطراب افراد با پرداخ

ه هایی باشد که بترین فعالیتتواند یکی از آرامش بخشدر کاهش استرس و اضطراب مفید باشد، ورزش می

شح کند. برای بدن و ذهن بسیار آرامش بخش است، تمرینات مغز را برای ترکاهش استرس کمک می

کند و این شرایط استرس را شوند، تحریک میهای احساس خوب که به نام اندورفین شناخته میهورمون

 .شودکاهش داده ) موجب کاهش ترشح هورمون کورتیزو ل می گردد( و موجب شکل گیری احساس خوب می

شود مهارت های روابط بین فردی جهت جذب حمایت های اجتماعی مطلوب از سوی اعضا پیشنهاد می -99

شود افراد در صورت عدم موفقیت در پیشنهاد می نهایتا -93خانواده و دوستان به افراد آموزش داده شود. 

ان حتما به متخصصان سلامت رو 91کنترل حالات، افکار و هیجانات خود به دلیل اپیدمی ویروس کووید 

   مراجعه و راهنمایی های تخصصی را جهت افزایش کیفیت زندگی خود دریافت نمایند.


