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Abstract
Background and Aim: Factors such as the uncontrolled spread of the Covid-19 in the world, social
constraints, ambiguity in the educational and professional future, the lack of effective treatment and high mortality
rate of Covid-19, have important role in the mental health of communities. Due to the importance of public mental
health, this study aimed to assessment of physical and psychological symptoms of Covid-19-related anxiety in the
Iranian adult.
Methods: In this cross-sectional study, 3029 Iranian adult were selected by the convenience sampling method
included to the study from 9 May 2020 to 3 June 2020. Data analyzed by SPSS version 24.
Results: Data of this study showed that 93.1% of the participants in psychological anxiety dimension and
85.5% of the participants in physical anxiety dimension experienced moderate. In the whole dimension of anxiety,
18.7% of the subjects experienced mild symptoms, 75.5% of the subjects experienced moderate symptoms and
5.8% of the subjects experienced severe symptoms. Date showed that the severity of anxiety in the women, adults
in the age group of 30 to 49 years, people working in the medical sciences subgroup and people with undergraduate
literacy was higher than other participants.
Conclusion: The present study showed that Iranian adults experienced widespread Covid-19-related anxiety.
The military service, as a trusted group of the general population, has been involved in the emergency situations
to deal with biological crises such as Covid-19 in Iran. The data from this study can provide a clear view of the
psychological state of population for military service and help them to prepare operational prevention protocols,
specialized for high risk group of anxiety disorder.
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 1گروه پرستاری داخلی و جراحی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 3گروه پرستاری داخلی و جراحی و اتاق عمل ،دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور ،ایران
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زمینه و هدف :عواملی نظیر انتشار افسارگسیخته کووید 19 -در جهان ،محدودیتهای اجتماعی وسیع ،ابهام در آینده تحصیلی و شغلی،
عدم وجود یک درمان دارویی موثر و در نهایت مرگ و میر باالی ناشی از این بیماری ،سالمت روان جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار داده
است .با توجه به اهمیت سالمت روان عموم مردم در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا عالئم جسمی و روانی اضطراب ناشی از بیماری کووید19-
در جمعیت بزرگسال ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
روشها :در این مطالعه مقطعی  3029نفر از جمعیت بزرگسال ایران به روش نمونهگیری در دسترس از تاریخ  20اردیبهشت الی
14خرداد  1399وارد مطالعه شدند .پرسشنامه "جمعیت شناختی" و "مقیاس اضطراب بیماری کرونا" به صورت آنالین در اختیار مشارکتکنندگان
پژوهش قرار گرفت .دادهها با استفاده از  SPSSنسخه  24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در بعد کلی اضطراب  18/7درصد افراد در دسته اضطراب خفیف 75/5 ،درصد افراد در دسته متوسط و  5/8درصد افراد در
دسته اضطراب شدید جای گرفتند .در بعد اضطراب روانی  93/1درصد و در بعد جسمی  85/5درصد از مشارکتکنندگان عالئم اضطراب در
سطح متوسط را تجربه کردهاند .طبق بررسی شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان ،شدت
اضطراب در زنان ،افراد با گروه سنی  30الی  49سال ،افراد شاغل در زیر گروه علوم پزشکی و افراد با سطح سواد زیر دیپلم بیش از سایر
گروهها بوده است.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان از وجود اضطراب قابل توجهی در عموم مردم ایران به دنبال شیوع ویروس کووید 19-داشته است.
از آن جایی که جامعه نظامی به عنوان گروه قابل اعتماد عموم مردم در شرایط اضطرار برای مقابله با بحرانهای بیولوژیک مانند کووید19-
و حفظ آرامش مردم مشارکت داشتهاند ،لذا دادههای حاصل از این مطالعه میتواند دید روشنی از وضعیت روانشناختی مرتبط با اضطراب
کووید 19-در عموم مردم را در اختیار آنها قرار دهد تا پروتکلهای مراقبتی و پیشگیرانه مختص هر گروه را به صورت عملیاتی و با ضریب
نفوذ باال تهیه نمایند.
کلیدواژهها :کووید ،19-کرونا ویروس ،اضطراب ،اختالل روانشناختی.
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روش مطالعه حاضر از نوع پژوهش توصیفی بوده است که بر
روی بزرگساالن ایران انجام شد .معیارهای ورود به پژوهش سن
 18سال و باالتر ،توانایی خواندن و نوشتن به زبان فارسی و
دسترسی به شبکههای اجتماعی رایج در ایران بوده است .از نظر
معیارهای خروج تمامی پرسشنامه که به صورت کامل توسط
مشارکت کنندگان تکمیل نشدند از مطالعه خارج گردید .نمونهگیری
به روش در دسترس و به مدت بیست و پنج روز از تاریخ 20
اردیبهشت الی  14خرداد  1399انجام شد .در مجموع 3241
پرسشنامه طی زمان نمونهگیری جمع آوری گردید که 212
پرسشنامه به دلیل نقص در پر شدن از یافتههای پژوهش خارج
شدند و نهایتا  3029پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند .روش کار
بدین صورت بوده است که پس از تصویب طرح تحقیقاتی حاضر
در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پرسشنامههای این
مطالعه پس از روایی و پایایی به صورت آنالین تهیه گردید ،سپس
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کووید 19-یک گونه جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا
ویروسها است ( )1که برای اولین بار در دسامبر  2019در شهر
ووهان ،استان هوبی کشور چین گزارش شد ( .)2قدرت انتقال این
ویروس بسیار باال گزارش شده است و پس از مدت زمان کوتاهی
به صورت پاندمی تمام کشورهای جهان را آلوده کرد ( .)3طبق
گزارش ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت ،این ویروس تا
ابتدای ماه جوالی  2020بیش از  12میلیون نفر از جمعیت جهان
را مبتال کرده است و بیش از  550هزار نفر به دنبال ابتال به
ویروس کووید 19-فوت کردهاند ( )4که از این آمار بیش از 250
هزار مورد ابتالی قطعی و بیش از  12هزار مورد فوت مربوط به
کشور ایران است ( .)5پس از گذشت بیش از  7ماه از زمان شناخت
ویروس ،تاکنون درمان قطعی و واکسن جهت عدم ابتال به این
ویروس شناخته نشده است و اثربخشی انواع داروها و روشهای
درمانی در هالهای از ابهام است ( .)6با توجه به اینکه درمان این
بیماری ناشناخته است و بیماری از شدت سرایت بسیار باالیی
برخوردار است ،از مهمترین و در واقع اصلیترین راههای کنترل
بیماری از بین رفتن زنجیره انتفال ویروس است ( .)7به نوعی می-
توان گفت مسئولیت اصلی از بین بردن زنجیره انتقال بر عهده افراد
جامعه است و از آنها خواسته شد تا با رعایت انواع روشهای
پیشگیری نظیر رعایت بهداشت فردی و قرنطینهسازی به
محدودیت انتقال ویروس کمک کنند ( .)8با تمام محدودیتهای
اعمال شده همچنان آمار ابتالی موارد جدید در بسیاری از کشورها
باالست و زمان پاکسازی کلی ویروس در مناطق مختلف قابل پیش
بینی نیست ( .)9انتشار افسارگسیخته کووید ،19 -محدودیتهای
اجتماعی وسیع و طوالنی مدت ،ابهام در آینده تحصیلی و شغلی،
بحرانهای اقتصادی ،وضیعت نامطلوب بیماران ایزوله شده در
بخش مراقبتهای ویژه و با مشکل حاد تنفسی ،عدم وجود یک
درمان دارویی موثر و در نهایت مرگ و میر ناشی از این بیماری
از مهمترین فاکتورهایی است که میتواند بر سالمت روان جوامع
به شدت تاثیر گذار باشد ( .)11 ,10نتایج حاصل از مطالعات در
کشورهای مختلف حاکی از آن است که وجود اختالل افسردگی و
اختالل اضطراب فراگیر ( )GADبه صورت شایع در جمعیتهای
مورد بررسی رخ داده است و مواردی نظیر اختالل استرس پس از
ضربه ( ،)PTSDتشدید رفتارهای وسواسگونه ،پارانوئیا ،حمالت
پانیک و اختالل خواب بیش از پیش گزارش گردیدهاست (.)12-14
در عین حال اکثر افراد اختالالت خلقی همراه با عالئمی مانند
پریشانی ،ترس ،خستگی و نا امیدی طی دوران شیوع کووید19-را
تجربه کرده اند ( .)15متخصصان نظام سالمت در سراسر جهان
تاکید کردهاند که اپیدمی حاضر صرفا یک مشکل و پدیده
فیزیولوژیک نیست و به همان اندازه بر بعد روانشناختی افراد تاثیر
میگذارد و منجر به سطح وسیعی از اختالالت هراس و استرس
خواهد شد ( .)16تاثیر منفی اپیدمی کووید 19-بر سالمت روان

افراد از همان ابتدای شیوع بیماری مورد توجه سازمان جهانی
بهداشت بوده است و اهمیت آن را در کنار رعایت بهداشت فردی
در دوران شیوع کروناویروس ،به افراد توصیه کرد (.)17
فرماندهی معظم کل قوا در حوزۀ رفتارهای اجتماعی ،بر روحیة
کار جمعی )تعاونوا علی البر و التقوی( ،وجدان کاری و حفظ آرامش
عموم مردم ایران در شرایط بحرانهای بیولوژیک تاکید ویژه دارند
که توسط ارگانهای زیرمجموعه مورد توجه قرار گرفته است .از
جمله ارگانهای بسیار فعال در زمینه کنترل بحرانهایی نظیر
بحران کووید 19-در کشور ایران ،ارگان نظامی است که از ابتدای
شروع اپیدمی این بیماری تا کنون نقش اساسی در قطع زنجیره
انتقال بیماری نظیر اطالع رسانی عموم مردم ،تهیه لوازم بهداشتی،
سازماندهی قوانینی نظیر قرنطینهسازی و پیشگیری از انتقال
اطالعات نادرست در زمینه بیماری بوده است .عالوه بر قطع
زنجیره انتقال ،حفظ آرامش و کنترل بحران های روانی نیز از عمده
وظایف نیروهای نظامی است .با عنایت به اهمیت شناخت وضعیت
روانشناختی افراد جامعه ،ضروریست تا ارگانهای موثر نظیر ارگان-
های نظامی از وضعیت روانشناختی افراد مطلع گردند ،چرا که
سالمت کلی و آرامش هر جامعه در گرو سالمت روان مردم است
و در امر خطیری نظیر کنترل ویروس کووید 19-که نقش اساسی
قطع زنجیره انتقال به عهده مردم است ،حمایت روانی و ارتقای
سالمت روان مردم از سوی سیاست گزاران نظام نقشی انکارناپذیر
دارد .بدین جهت در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان اضطراب
ناشی از بیماری کووید 19-و عالئم جسمی و روانی آن در جمعیت
بزرگسال ایران را مورد بررسی قرار دهیم تا فرصتی برای تهیه
پروتکلهای پیشگیری از آسیب روانی و ارائه راهکارهایی جهت
پیشگیری زودهنگام اختالالت روانی از سوی نیروهای خدوم
جمهوری اسالمی ایران مانند نیرهای نظامی فراهم آید.
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در مجموع  3241پرسشنامه طی زمان نمونهگیری جمعآوری
گردید که  212پرسشنامه به دلیل نقص در پر شدن از یافتههای
پژوهش خارج شدند و نهایتا  3029پرسشنامه مورد بررسی قرار
گرفتند .یافتههای حاصل از دادههای جمعیت شناختی حاکی از آن
بوده است که  59/5درصد مشارکت کنندگان با جنسیت زن55/5 ،
درصد با سن  18تا  29سال 61/3 ،درصد یا تحصیالت دیپلم تا
لیسانس و  34/6درصد دانشجو بودهاند (جدول شماره .)1
نتایج حاصل از دادهها حاکی از آن بوده است که در بعد
اضطراب روانی  93/1درصد و در بعد جسمی  85/5درصد از
مشارکتکنندگان پژوهش اضطراب در سطح متوسط را تجربه
کردهاند .در بعد کلی اضطراب  18/7درصد افراد در دسته اضطراب
خفیف 75/5 ،درصد افراد در دسته متوسط و  5/8درصد افراد در
دسته شدید جای گرفتند .میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب
روانی ،جسمی و کلی به ترتیب  6/2 ± 96/27 ،14/62 ± 3/9و
 21/58 ± 5/44بوده است (جدول شماره .)2
بررسی شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات
جمعیت شناختی مشارکتکنندگان پژوهش نشان از آن داشته است که
زنان ( )%7/7نسبت به مردان ( )%3/1اضطراب شدید بیشتری را تجربه
کرده اند .در متغیر سن بیشترین درصد اضطراب خفیف در گروه سنی
 18الی  29سال بوده است ( .)%23/7در عین حال بیشترین درصد
اضطراب شدید در گروه سنی  39الی  49سال بوده است ( .)%9/8در
زیر گروه شغل مشارکتکنندگان ،درصد تجربه اضطراب شدید در افراد
شاغل در علوم پزشکی ( )%10/6و زنان خانه دار ( )%15/9بیش از سایر
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لینک پرسشنامه در شبکههای اجتماعی رایج در ایران نظیر واتساپ
و تلگرام قرار گرفت .از افراد حاضر در گروههای شبکه اجتماعی
خواسته شد تا ضمن تکمیل پرسشنامه ،آن را برای دوستان و
آشنایان خود ارسال کنند .محققین این پژوهش برای نمونهگیری
جامع از سراسر ایران سعی کردند با توجه به دسترسی خود و
همکاران به گروههای اجتماعی با هدفهای مختلف نظیر آموزشی،
تحصیلی ،تفریحی و عمومی ،دانشجویی و  ...لیستی از گروهها تهیه
کنند .سپس لینک پرسشنامه به گروههایی که طیف متعددی از
افراد در اقشار مختلف و همچنین از سراسر ایران دسترسی داشتند،
ارسال شد .در عین حال در هر استان از یک عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد تا پرسشنامه را در گروههای
استانی که به آن دسترسی دارند ،قرار دهند .این کار منجر شد تا
نمونهها نه به صورت کامل بلکه به صورت نسبی معرف عموم مردم
ایران باشند .در پرسشنامه جمعیت شناختی ،محل زندگی نمونههای
پژوهش بر اساس  9منطقه کالن ایران مورد پرسش قرار گرفت.
مجموع نحوه توزیع نمونهها در  9منطقه کالن ایران بدین صورت
بوده است 572 :نمونه از منطقه ساحل شمال (گیالن ،مازندران و
گلستان) 246 ،نمونه از منطقه آذربایجا (آذربایجان شرقی ،غربی و
اردبیل) 294 ،نمونه از منطقه زاگرس (همدان ،کرمانشاه ،کردستان،
لرستان و ایالم) 134 ،نمونه از منطقه خوزستان (خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد) 192 ،نمونه از منطقه فارس (فارس و
بوشهر) 653 ،نمونه از منطقه البرز جنوبی (تهران ،مرکزی ،زنجان،
سمنان ،قم ،قزوین و البرز) 371 ،نمونه از منطقه مرکزی (اصفهان،
یزد و چهارمحال و بختیاری)  127نمونه از منطقه جنوب شرقی
(کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان) و  440نمونه از منطقه
خراسان (خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی) .دادههای حاصل از
مطالعه در نرم افزار  SPSSنسخه  24مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته شد.
ابزارهای اندازهگیری
ابزارهای اندازهگیری در این مطالعه شامل "پرسشنامه اطالعات
جمعیت شناختی" و "مقیاس اضطراب بیماری کرونا" بوده است.
پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی شامل مواردی نظیر سن،
جنس ،سطح تحصیالت و شغل و استان محل زندگی بوده است.
مقیاس اضطراب بیماری کرونا ( Corona Disease Anxiety
 )Scaleابزاری جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس
کرونا در کشور ایران است که توسط علی پور و همکاران تهیه و
روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است .در بررسی روایی و
پایایی این پرسشنامه ،مقدار  λ-2گاتمن برای کل پرسشنامه
( )λ-2 = 0/922و ضریب آلفای کرونباخ برای عالئم روانی
( ،)α = 0/879عالئم جسمانی ( )α = 0/861و برای کل پرسشنامه
( )α = 0/919به دست آمد .این ابزار دارای  18گویه و دو مولفه
(عامل روانی و جسمی) است .سواالت  1تا  9عالئم روانی و
سواالت  10تا  18عالئم جسمانی ناشی از اضطراب کووید 19-را

مورد بررسی قرار میدادند .کلیه گویهها با مقیاس در طیف  4درجه-
ای لیکرت از هرگز =  0تا همیشه =  3دسته بندی شده است.
شدت اضطراب کل در این مقیاس بدین گونه تعریف شده است که
نمره  0تا  16عدم اضطراب یا اضطراب خفیف ،نمره  17تا 29
اضطراب متوسط و نمره  30تا  54اضطراب شدید را نشان میدهند.
در زیرگروه عالئم روانی نمره  0تا  5عدم اضطراب یا اضطراب
خفیف ،نمره  6تا  19اضطراب متوسط و نمره  20تا  27اضطراب
شدید را نشان میدهند .همچنین در زیر گروه عالئم جسمی نمره
 0تا  1عدم اضطراب یا اضطراب خفیف ،نمره  2تا  9اضطراب
متوسط و نمره  10تا  27اضطراب شدید را نشان میدهند (.)18
مالحظات اخالقي :مطالعه حاضر در کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی بابل و کمیته اخالق ملی در پژوهشهای زیست پزشکی
با شماره  IR.MUBABOL.REC.1399.172تصویب شد.
داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه ،اختیار در عدم تکمیل پرسشنامه،
توضیح اهداف مطالعه به مشارکت کنندگان و کسب رضایت نامه
آگاهانه الکترونیک در ابتدای پرسشنامه و همچنین رعایت اصل
رازداری و امانت از جمله اصول اخالقی رعایت شده در این مطالعه
بوده است.
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افراد بوده است .در زیرگروه تحصیالت ،درصد تجربه اضطراب شدید
در زیر گروه سطح سواد زیردیپلم بیش از سایر گروهها بوده است
( )%10/2و افراد با سطح سواد باالی لیسانس درصد باالتر اضطراب

خفیف را به خود اختصاص دادند ( .)%23/4در مجموع رابطه معناداری
بین شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات جمعیت
شناختی وجود داشته است (( )P-value = 0/00جدول شماره .)3

جدول .1-مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش
متغیر

جنس
سن به سال

شغل

سطح تحصیالت

زن
مرد
29-18
49-30
69-50
 70و باالتر
کارمند
شغل های زیرگروه علوم پزشکی
شغل آزاد
دانشجو
بازنشسته
خانه دار
بیکار
زیر دیپلم
دیپلم تا لیسانس
باالتر از لیسانس

فراواني

درصد

1803
1226
1680
1093
240
16
623
199
518
1049
34
471
135
77
1857
875

59/5
40/5
55/5
36/1
7/9
0/5
20/6
6/6
17/1
34/6
1/1
15/5
4/5
9/8
61/3
28/9

جدول .2-میزان اضطراب روانی ،جسمی و کلی مرتبط با بیماری کووید 19-در مشارکتکنندگان پژوهش
اضطراب روانی

اضطراب جسمی

اضطراب کل

خفیف
متوسط
شدید
خفیف
متوسط
شدید
خفیف
متوسط
شدید

0
2821
208
0
2590
439
565
2288
176

0
93/1
6/9
0
85/5
14/5
18/7
75/5
5/8

بحث
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6/2 ± 96/27

21/58 ± 5/44

کنگ ،تایوان و ماکائو مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن
بود که  35درصد جمعیت مورد پژوهش دیسترس روانشناختی
نظیر اضطراب ،استرس و افسردگی را تجربه کردند ( .)19نتایج
مطالعهای در کشور ایران به بروز حدود  9/3درصدی اضطراب
شدید و  9/8درصدی اضطراب خیلی شدید به دنبال شیوع کووید-
 19در جمعیت مورد پژوهش ( 31استان) اشاره میکند ( .)20در
همین راستا مطالعهای در کشور اردن به بررسی شاخصهای روان
در جمعیت عمومی ،دانشجویان و کارکنان سالمت بهداشت در
دوران شیوع کووید 19-پرداخته است و به طور کلی وجود 23/8
درصدی اختالل افسردگی و  13/1درصدی اضطراب را گزارش
کرده است (.)21
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نتایج حاصل از دادهها حاکی از آن بوده است که در بعد
اضطراب روانی  93/1درصد از مشارکتکنندگان پژوهش اضطراب
در سطح متوسط را تجربه کردهاند .در بعد کلی اضطراب نیز 75/5
درصد افراد در دسته اضطراب متوسط جای گرفتند و افرادی که
در این مطالعه اضطراب خفیف ناشی از کووید 19-را تجربه کردند
تعداد بسیار محدودی بودهاند .نتایج مطالعات در سایر کشورها نیز
تایید کننده تجربه اضطراب در ارتباط با کووید 19-در عموم مردم
جهان بوده است .همراستا با مطالعه حاضر در مطالعهای وسیع با
هدف بررسی وضعیت روانشناختی در دوران شیوع کووید،19-
 52730فرد از جمعیت عمومی کشورهای چین ( 36استان) ،هنگ

14/62 ± 3/9
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متغیر

تعداد

درصد
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جدول .3-شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پژوهش
اضطراب ناشي از بیماری کویید19-

متغیر

جنس
سن به سال

شغل

سطح تحصیالت

زن
مرد
18-29
30-49
50-69
 70و باالتر
کارمند
زیرگروه علوم پزشکی
شغل آزاد
دانشجو
بازنشسته
خانه دار
بیکار
زیر دیپلم
دیپلم تا لیسانس
باالتر از لیسانس

خفیف
(298 )%16/5
(267 )%21/8
(398 )%23/7
(150 )%13/7
(16 )%6/7
(1 )%6/3
(92 )%13/8
(23 )%11/6
(121 )%23/4
(248 )%23/6
(1 )%2/9
(36 )%7/6
(44 )%32/6
(49 )%16/6
(311 )%16/7
(205 )%23/4

χ2 = 38/8
P-value = 0/00
χ2 = 112/3
P-value = 0/00

χ2 = 225/9
P-value = 0/00

χ2 = 31/5
P-value = 0/00
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است ( .)24-27در مطالعهای که  10754فرد از جمعیت  31استان
کشور ایران را از نظر سطح اضطراب مورد بررسی قرار داد ،نتایج
حاکی از آن بود که زنان ،افراد در طیف سنی  21تا  40سال بیش
از سایرین اختالل اضطراب را تجربه کردهاند ( .)20در کشور
عربستان مطالعهای بر روی اختالالت روانشناختی تجربه شده
توسط دانشجویان پزشکی انجام شد و نتایج حاکی از آن بود که
دانشجویان دختر اختالل اضطراب فراگیر را با شدت بیشتری نسبت
به دانشجویان پسر تجربه کردهاند ( .)28مطالعه حاضر و مطالعات
مشابه لزوم توجه به گروههای در معرض خطر نظیر زنان ،و کارکنان
گروه علوم پزشکی را پررنگ میکند.
با توجه به شیوع باالی اضطراب ناشی از کووید 19-در سراسر
جهان ،در کشورهای مختلف روشهای متعددی برای مقابله
اختالل اضطراب در دوران شیوع کووید 19-در نظر گرفته شده
است .در کشور چین  50تیم از کادر درمان با تخصص رواندرمانی
به جهت پیشگیری و بهبود اختالالت اضطرابی در دوران شیوع
کووید ،19-از مشاوره اینترنتی و تلفنی با نام "سایبرسایکولوژی"
استفاده کردهاند .در این روش پرسشنامههایی در اختیار عموم مردم
قرار گرفت و افراد در معرض خطر اختالالت اضطرابی از طریق
ارتباط اینترنتی و تلفنی مورد مشاوره قرار گرفتهاند .این تیم درمان
عملکرد خود را مثبت و موثر ذکر کرده و اجرای آن را در سایر
کشورها پیشنهاد داده است ( .)29در مطالعهای دیگر به استفاده از
بازیهای واقعیت مجازی به عنوان روشی موثر در بهبود شرایط
اضطراب آور این دوران اشاره شده است و مزایایی نظیر کاهش
اضطراب ،مبارزه با شایعات و بهبود حس اجتماعی بودن را در این
دوران گزارش کرده اند ( .)30انجمن روانشناسان آمریکا طی
مطالعهای به استفاده از شبکههای اجتماعی به عنوان روشی موثر
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نتایج حاصل از دادهها حاکی از آن بوده است که در بعد جسمی
 85/5درصد از مشارکتکنندگان پژوهش اضطراب در سطح
متوسط را تجربه کردهاند .در سواالت مرتبط با بعد جسمی اضطراب
ناشی از کووید 19-اختالالتی نظیر اختالل خواب و اختالل خوردن
مورد بررسی قرار گرفته است .همراستا با مطالعه حاضر در مطالعه-
ای دیگر که بروز اختالالت روانشناختی را در  7236فرد از جمعیت
عمومی چین در دوران شیوع کووید 19-مورد بررسی قرار داد،
درصد باالیی از افراد مورد مطالعه اختالل اضطراب و اختالل خواب
را تجربه کردهاند ( .)22در کشور هند نیز بر روی  662نفر از جمعیت
عمومی مطالعهای انجام شده است و سطح اضطراب نمونههای
پژوهش باال گزارش گردیده است و  12/5درصد افراد مورد مطالعه
اختالل خواب و خوردن را تجربه کردهاند (.)23
بررسی شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات
جمعیت شناختی مشارکتکنندگان پژوهش نشان از آن داشته است
که زنان نسبت به مردان اضطراب شدید بیشتری را تجربه کردهاند.
در متغیر سن بیشترین درصد اضطراب شدید در گروه سنی  30الی
 49سال بوده است .در زیر گروه شغل مشارکت کنندگان ،درصد
تجربه اضطراب شدید در افراد شاغل در علوم پزشکی و زنان خانه-
دار بیش از سایر افراد بوده است .در همین راستا مطالعاتی که
اختالالت روانشناختی نظیر اضطراب را در جمعیتهای مختلف
مورد بررسی قرار دادهاند ،ضمن بررسی بروز اختالالت ،شدت آنها
را نیز در جمعیتهای مختلف بررسی کردهاند .نتایج اکثر مطالعات
حاکی از آن بوده است که خطر ابتال به اختالالت روانشناختی در
زنان ،افرادی با بیماریهای زمینهای و مزمن و کارکنان و
دانشجویان حوزه بهداشت و درمان ،کسانی که در نزدیکان خود
فردی مبتال به کووید 19-داشتهاند ،بیش از سایرین گزارش شده

متوسط
(1367 )%75/8
(921 )%75/1
(1225 )%72/9
(836 )%76/5
(212 )%88/3
(15 )%93/8
(492 )%79
(155 )%77/9
(385 )%74/3
(784 )%74/7
(33 )%97/1
(360 )%75/4
(79 )%58/5
(216 )%73/2
(1435 )%77/3
(635 )%72/6

شدید
(138 )%7/7
(38 )%3/1
(57 )%3/4
(107 )%9/8
(12 )%5
(0 )%0
(39 )%6/3
(21 )%10/6
(12 )%2/3
(17 )%1/6
(0 )%0
(75 )%15/9
(12 )%8/9
(30 )%10/2
(11 )%6
(35 )%4

تست آماری و معناداری
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با توجه به اینکه شیوع عالئم روانی و جسمی اضطراب ناشی از
کووید 19-در جمعیت مورد مطالعه قابل توجه بوده است ،لزوم اجرای
اقدمات الزم از سوی دولت برای کاهش اضطراب تجربه شده عموم
مردم ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که وجود اضطراب متوسط و
شدید در طوالنی مدت میتواند آسیب جبران ناپذیری را بر عموم
مردم وارد کند .درکشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را جهت
کنترل و بهبود مشکل اضطراب در نظر گرفتهاند اما نقطه مشترک
اکثر راهکارهای ارائه شده ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،ارتباطات
اینترنتی و آموزش و مشاوره به صورت مجازی بوده است .از آن جایی
که ایران زیرساخت نسبتا مناسبی در زمینه اینترنت و شبکههای
اجتماعی دارد ،پیشنهاد میشود تا راهکارهای موثر و مفید ارائه شده
در سایر کشورها ،توسط نظام سالمت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر میرسد ،در کشور ایران علی رغم تمام فعالیتهای پیشگیرانه،
تمرکز کافی روی گروههای پرخطر وجود ندارد و آموزشها به صورت
عمومی برای کل جامعه ارائه می ردد .به نظر میرسد که بهتر است
که میزان و نوع آموزشها بر اساس میزان خطر در هر گروه جامعه
باشد .آموزشهای ویژه کادر درمان ،سالمندان ،زنان و سایر افراد در
معرض خطر اضطراب در کنار آموزش عمومی بیش از پیش موثر
خواهد بود.
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نتیجه گیری

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به این که نظامیان موظف به حفظ و تامین احساس
امنیت و آرامش عموم مردم در بحران های بیولوژیک هستند،
میتوانند با شناخت وضعیت کلی اضطراب ناشی از کووید19-
در جمعیت بزرگسال ایران و آگاهی از عالئم جسمی و روانی آن،
پروتکلهای پیشگیری از آسیب روانی را بهتر و جامعتر اجرا کنند.
 شناخت افراد در معرض خطر اضطراب ناشی از کووید 19-از منظر
متغیرهای جمعیت شناختی در ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری زود
هنگام اختالالت روانی از سوی نیروهای نظامی کمک کننده است.
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در بهبود اختالالت اضطرابی احتمالی در دوران شیوع کووید19-
اشاره کردهاند .)31( .در مطالعهای دیگر در چین به روش "خدمات
سالمت روان آنالین" اشاره شده است .در این مطالعه سعی بر آن شده
تا گروههای مختلف مردم نظیر کادر درمان ،دانشجویان ،دانشآموزان
و مردم عادی ،تحت بررسی روانشناسانه قرار گیرند .طبق نتایج مطالعه
اکثر افراد از اختالالتی نظیر اضطراب فراگیر و بی خوابی
( )Insomniaرنج میبردند .پس از بررسی اختالالت شایع با شناسایی
شبکههای اجتماعی رایج کتابچههای مختلفی درباره راههای پیشگیری
از کووید ،19-آشنایی با سایتهای معتبر خبری ،اختالالت روانی
شایع در این دوران و راههای مقابله با آن بر اساس قابلیت فهم
گروههای مختلف را به رایگان در این شبکهها قرار داده شد (.)32
از جمله ارگانهایی که در همان موج اولیه کووید 19-در ایران
به کنترل بحران بیماری پرداخت ،ارگان نظامی کشور بوده است.
در همین راستا مطالعهای حاکی از آن بوده که دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل )عج( و سازمانها و بیمارستانهای وابسته به آن
پیش از اسفند  1398تمام منابع خود را برای سازماندهی این بحران
در کشور مجهز کردند ،به طوری که به صورت فعال در  6حوزه
فرماندهی و رهبری ،پژوهش ،آموزش ،درمان ،پشتیبانی و جهادی
و همچنین در  5محور اساسی رخداد بحران با حساسیت داخلی و
خارج سازمانی ،در مواجهه و مقابله با بیماری کووید 19-نقشی بی
بدیل اجرا کردند ( .)33در سایر کشورها نیز نقش ارگانهای نظامی
در کنترل بحرانهای ناشی از این بیماری بسیار پررنگ بوده است.
مطالعهای در فرانسه نشان از آن داشت که نیروهای نظامی این
کشور با تکیه بر این اعتقاد که بحران کووید 19-بحرانی مشابه
جنگ را برای کشور ایجاد کرده است ،با تمام قوا در تهیه اقالم
بهداشتی و رساندن به عموم مردم ،برپایی بیمارستانهای موقت،
رساندن اقالم اساسی زندگی به عموم مردم در حین قرنطینه و
مواردی از این دست به کنترل بحران پرداختند (.)34
از آن جایی که جامعه نظامی به دلیل سازمان یافتگی بنیادی
که دارا میباشند همیشه به عنوان گروههای قابل اعتماد عموم
مردم در شرایط اضطرار برای مقابله با بحرانهایی مانند بحران
کووید 19-و حفظ آرامش مردم مشارکت داشتهاند ،دادههای حاصل
از این مطالعه میتواند دید روشنی از وضعیت روانشناختی مرتبط با
اضطراب کووید 19-در عموم مردم را در اختیار آنها قرار دهد.
محققین این مطالعه معتقدند در دنیایی که استفاده از شبکههای
اجتماعی با زندگی مردم گره خورده است ،استفاده از این شبکهها
هم چون شمشیر دولبه در مقابل اختالالت اضطرابی در این دوران
عمل میکنند .وجود خبرهای اشتباه و منفی کاذب در تشدید عالئم
اضطراب مرتبط با کووید19-موثر است و پیشنهاد میشود جوامع
نظامی با ورود به این حیطه ،شبکهها و گروههای پر بیننده را به
سمت کسب خبر از سایتهای معتبر هدایت کنند و با تبلیغ وسیع
گروههای متخصصین قابل اعتماد در شبکههای اجتماعی نظر مردم
را سمت این گروهها جلب و از اثرات مخرب خبرهای نامناسب بر

روی مردم پیشگیری نمایند .بر اساس مطالعات آموزش نقش
عمدهای در کاهش اضطراب عموم مردم دارد و سیاستگزاران
نظامی می توانند با آگاهی رسانی دقیق در مورد اینکه چه اتفاقی
می افتد و چرا؟ و توضیح اینکه چه طور میشود با اختالالت
اضطرابی این دوران مواجه شد ،قدم مهمی را در این حیطه بردارند.
محدودیتهای پژوهش :روش نمونهگیری مطالعه حاضر
بر مبنای دسترسی مشارکتکنندگان به شبکههای اجتماعی بوده
است و این امر منجر به عدم تناسب ورود نمونههای پژوهش بر
مبنای متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن شده است .از آن جایی
که تعداد افراد سالمند مشارکت کننده در پژوهش به نسبت جوانان
کمتر بوده است پیشنهاد میشود در مطالعات آتی روشی اتخاذ گردد
که حضور متناسب افراد سالمند مورد توجه قرار گیرد.
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