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Abstract
Background and Aim: During the Covid-19 epidemic, the armed forces and medical personnel, took direct
action against the disease and served the people. It is possible that these forces and their mental health were
affected by the outbreak of this disease. This study aimed to investigate the prevalence of COVID-19 among the
armed forces and its impact on their mental health.
Methods: This study is a systematic review based on the MOOSE checklist. This study thoroughly reviewed
related articles in valid databases from 2019 to 2021. In order to extract the required data, the titles, abstracts,
results, and all texts of the articles have been reviewed. In order to evaluate the quality of the reviewed articles,
the JBI checklist was used. Finally, 15 articles were reviewed based on the purpose of the study and keyword
search.
Results: According to the articles, COVID-19 has been highly prevalent among military personnel, while it
was not prevalent among Navy personnel. Factors such as inadequate training and poor nutritional status have led
to the spread of COVID-19 among armed forces personnel. Furthermore, the mental health of armed forces
personnel has also been affected by the outbreak of COVID-19. Depression and anxiety have increased among
this military personnel, especially physicians and military veterans. COVID-19 obsession has increased the fear,
anxiety, stress, and depression of the armed forces. The duration of sleep and its quality, type of occupation, and
age were among the factors that affected the mental health of military personnel during the COVID-19 epidemic.
Conclusion: The spread of COVID-19 among the armed forces can be prevented by taking appropriate initial
control measures, training armed forces personnel, and paying attention to personnel's environment and nutrition
status. To some extent by conducting psychometric tests of Armed Forces personnel, the impact of the COVID19 outbreak on personnel's mental health can be prevented.
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 1مرکز تحقیقات ارتقا سالمت محیط کار ،گروه مهندسی بهداشت حرفها ی و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات آترواسکلروزیس ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
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زمینه و هدف :در طول اپیدمی کووید ،19-نیروهای مسلح در کنار کارکنان پزشکی مستقیماً علیه این بیماری وارد عمل شدند و به
مردم خدمترسانی کردند .این احتمال وجود دارد که این نیروها تحت تأثیر شیوع کووید 19-قرار گرفته باشند و سالمت ذهنی آنها تحت
تأثیر قرار گرفته باشد؛ بنابراین ،این مطالعه با هدف بررسی شیوع کووید 19-در بین نیروهای مسلح و تأثیر آن بر سالمت ذهنی آنها انجام
شد.
روشها :این مطالعه بهصورت مرور نظامند و بر اساس چکلیست  MOOSEنگارش شده است .در این مطالعه مقاالت مرتبط در
پایگاههای داده معتبر از سال  2019تا  2021بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور استخراج دادههای مورد نیاز ،عناوین ،چکیدهها،
نتایج و تمامی متون مقاالت بررسی شده است .به منظور بررسی کیفیت مقاالت مورد بررسی از چکلیست  JBIاستفاده گردید .در نهایت،
 15مقاله بر اساس هدف مطالعه و جستجوی کلیدواژه مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس بررسی مقاالت ،کووید 19-در بین کارکنان ارتش شیوع باالیی داشته ،در حالی که شیوع این بیماری در بین کارکنان
نیروی دریایی کم بوده است .عواملی مانند آموزش ناکافی کارکنان نیروهای مسلح و وضعیت تغذیه نامناسب کارکنان منجربه شیوع کووید19-
در بین کارکنان نیروهای ارتش شده است .عالوه بر این ،سالمت ذهنی کارکنان نیروهای مسلح نیز تحت تأثیر شیوع کووید 19-قرار گرفته
است .افسردگی و اضطراب در بین این کارکنان نظامی بویژه پزشکان و جانبازان نظامی افزایش یافته است .وسواس به کووید 19-یکی از عواملی
بوده است که باعث افزایش ترس ،اضطراب ،استرس و افسردگی نیروهای مسلح شده است .مدتزمان خواب و کیفیت آن ،نوع شغل و سن از
جمله عواملی بودند که بر روی سالمت ذهنی کارکنان نظامی در طول اپیدمی کووید 19-تأثیرگذار بودند.
نتیجهگیری :با انجام اقدامات کنترلی اولیه مناسب ،آموزش کارکنان نیروهای مسلح و توجه به محیط پیرامون و وضعیت تغذیه کارکنان
میتوان از انتشار کووید 19-در بین نیروهای مسلح جلوگیری کرد .همچنین با انجام آزمونهای روانسنجی کارکنان نیروهای مسلح میتوان
تا حدودی از تأثیر شیوع کووید 19-بر سالمت ذهنی کارکنان پیشگیری کرد.
کلیدواژهها :کووید ،19-ویروس کرونا ،اپیدمی ،نیروهای مسلح ،کارکنان نظامی ،سالمت ذهنی.
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مقدمه

این مطالعه مروری نظامند بر اساس دستورالعملهای چکلیست
MOOSE or Meta-analyses Of Observational
 Studies in Epidemiologyصورت پذیرفت .جامعه آماری

مطالعه حاضر شامل همه مطالعات منتشر شده در زمینه شیوع
کووید 19-در بین نیروهای مسلح و تأثیر این بیماری بر روی
سالمت ذهنی آنان است .معیار ورود ،همه مقاالتی است که به زبان
انگلیسی و فارسی بین سالهای  2019-2021درباره شیوع کووید19-
در بین نیروهای مسلح و تأثیرگذاری این بیماری بر روی سالمت
ذهنی آنان به چاپ رسیده است .بهمنظور جستوجوی اطالعات از
پایگاههای داده معتبر ( Scopus, Embase, PubMed, Web
Of Science, Science Direct, Google Scholar,
) IranDoc, IranMedex, Magiran, SIDاستفاده شده
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در سالهای اخیر سازمانها و مشاغل گوناگون با ایجاد
تغییراتی در سازوکارهای خود سعی بر آن داشتند که وضعیت
اقتصادی و میزان بهرهوری خود را افزایش دهند؛ اما وقوع یک
بیماری همهگیر تحت عنوان کووید )COVID-19( 19-سبب
شد که تمامی معادالت آنها تا حدود زیادی تغییر کند ( .)1اپیدمی
کووید 19-به شکلهای گوناگون بر وضعیت اقتصادی بسیاری از
این مشاغل تأثیر گذاشته است ( .)2این اپیدمی باعث شده است تا
بسیاری از کارکنان این مشاغل با چالشهای جدید و مشکالت
اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی فراوانی مواجهه داشته باشند ( .)3در
کنار پیدایش این چالشهای نوظهور ناخواسته ،اپیدمی کووید19-
بر حجم فعالیتهای محوله بر کارکنان بسیاری از این مشاغل
ازجمله کارکنان مراقبتهای بهداشتی ،کادر درمان و همچنین
نیروهای مسلح افزوده است (.)4
افزایش حجم فعالیتهای محوله به کارکنان نیروهای مسلح
در راستای کاهش و مهار شیوع کووید 19-انجام شده است ( .)5به
دنبال حضور منسجم و پررنگ نیروهای مسلح در کنار کارکنان
کادر بهداشت و درمان شیوع کووید 19-تا حدود بسیار زیادی مهار
شده است ( .)6دالیل مختلفی ازجمله داشتن تواناییهای تخصصی
باال ،ساختارمند بودن وظائف و تشکیالت موجود در نیروهای مسلح
در این امر نقش دارند .بااینحال ،باز هم شیوع این بیماری بسیار
باالست و بسیاری از افراد و کارکنان از جمله کارکنان نیروهای
مسلح را نیز میتواند درگیر خود کند ( .)7شرایط فعلی کار کارکنان
نیروهای مسلح هم بهگونهای است که زمینه را برای شیوع کووید-
 19فراهم میکند.
محیطهای محصور ،مشترک و نزدیک به هم باعث شده است
تا احتمال شیوع کووید 19-در بین کارکنان نیروهای مسلح به
میزان زیادی افزایش یابد ( .)8،9عالوه بر این ،حضور افراد ناقل
بدون عالمت در بین کارکنان نیروهای مسلح نیز سبب افزایش
احتمال شیوع کووید 19-در بین کارکنان نیروهای مسلح شده است
( .)10-12در سال  Taylor ،2021و همکارانش مطالعهای را به
منظور بررسی شیوع کووید 19-در یک پادگان نظامی در لندن
انجام دادند .مطالعه آنها نشان داد که تعداد افراد بدون عالمت
مبتال به کووید 19-در بین نظامیان این پادگان زیاد است (.)8
شیوع کووید 19-در بین کارکنان نیروهای مسلح سبب به
وجود آمدن اثرات مخرب فیزیولوژیکی و روانی فراوانی شده است.
از نظر فیزیولوژیکی ،کووید 19-بر سیستم گوارش ،تنفس ،اعصاب
مرکزی ،گردش خون و سیستم دفعی بدن تأثیر میگذارد و باعث
ایجاد اختالالتی در این سیستمها میشود که گاهی اوقات میتواند
منجربه مرگ شود ( .)13عالوه بر تأثیرگذاری کووید 19-بر روی
ابعاد فیزیولوژیکی ،تأثیرگذاری این بیماری بر روی ابعاد روحی و
روانی افراد نیز بسیار حائز اهمیت است (.)6

یکی از ویژگیهای روحی و روانی افراد که میتواند تحت تأثیر
کووید 19-قرار بگیرد ،سالمت ذهنی آنها میباشد ( .)14سالمت
ذهنی افراد هنگامی تحقق مییابد که افراد متوجه تواناییهای خود
شوند و بتوانند بر استرسهای عادی زندگی خود غلبه کنند و به
دنبال آن بهطور ثمربخش مشغول به خدمترسانی در جامعه باشند
( .)15در طول این اپیدمی سالمت ذهنی افراد کاهش یافته است
و به دنبال آن اختالالتی ازجمله آمدن افسردگی ،استرس ،اضطراب،
انگ بیماری ،تنهایی ،ترس ،آشفتگی خواب و بسیاری از عوامل
روانشناختی منفی دیگر افزایش یافته است ( .)10،14،16،17در
این میان کارکنان نیروهای مسلح نیز از این قاعده مستثنا نیستند
و وضعیت سالمت ذهنی آنان نیز میتواند تحت تأثیر اپیدمی
کووید 19-قرار بگیرد .عوامل استرسزایی همچون ماهیت
استرسزای محیطهای کاری ،سفرهای کاری مختلف ،جدایی
طوالنیمدت از خانه و خانواده ،تفاوتهای فرهنگی و امنیت ارتقای
شغلی و بسیاری عوامل دیگر باعث تشدید اختالالت روانی ناشی
از کووید 19-در میان نظامیان میشوند ( .)6نتایج حاصل از یک
مطالعه مقطعی که با همکاری تعدادی از جانبازان نظامی آمریکایی
صورت گرفت ،نشان داد که در طول اپیدمی کووید 19-اختالل
اضطراب عمومی جانبازان افزایش یافته است ( .)3با توجه به
حساسیت شغلی کارکنان نیروهای مسلح در خط مقدم مبارزه با
کووید 19-و اثرات مخربی که این بیماری میتواند بر سالمت روان
آنها بگذارد ،بررسی شیوع و تأثیر کووید 19-بر سالمت ذهنی آنان
امری ضروری است .عالوه بر این ،با توجه جستجوهای صورت
گرفته در منابع علمی معتبر ،نویسندگان مطالعه حاضر ،مطالعه
مروری نظامندی که به بررسی جامع میزان شیوع کووید 19-در
بین نیروهای مسلح و تأثیر آن بر سالمت ذهنی آنان پرداخته باشد
را نیافتند؛ بنابراین ،با توجه به موارد ذکر شده ،این مطالعه با هدف
بررسی میزان شیوع کووید 19-در بین نیروهای مسلح و تأثیر آن
بر سالمت ذهنی آنان صورت گرفته است.

شیوع کووید 19-در بین نیروهای مسلح 1089 /

است .در این مطالعه ،از کلیدواژههای انگلیسی «،»COVID-19
«Military « ،»Corona virus« ،»SARSC CoV-2
،»Soldier« ،»Staff military« ،»Barracks« ،»force
«،»Air Force« ،»Army« ،»Ground Force
« »Mental health« ،»Defensive Forceو کلیدواژههای
فارسی «کرونا»« ،کرونا ویروس»« ،کووید« ،»19-نیروهای
مسلح»« ،نیروی انتظامی»« ،ارتش»« ،نیروی زمینی»« ،نیروی
هوایی»« ،نیروی دریایی»« ،سپاه»« ،پادگان»« ،سربازان»،
«نیروهای دفاعی» و «سالمت ذهنی» استفاده گردید .در ابتدای

امر 3025 ،مقاله یافت شد و سپس از این تعداد  2750مقاله به دلیل
تکراری بودن کنار گذاشته شدند .در مرحله بعد ،با توجه به عناوین
مقاالت و چکیدههای آنها  275مقاله استخراج شد که از میان این
مقاالت  260مقاله بنا به دالیلی (غیر مرتبط بودن ،زبانهای
نامرتبط ،عدم دسترسی ،غیر پژوهشی بودن ،عدم کیفیت مناسب)
حذف گردید .سرانجام 15 ،مقاله برای بررسی نهایی باقی ماند .به
منظور بررسی کیفیت مقاالت گردآوری شده از چکلیست JBI
 or Joanna Briggs Instituteاستفاده شد .شکل  1فرایند
کلی انتخاب مقاالت را نشان میدهد.

 3025مقاله بر اساس جستجو در پایگاه های داده یافت شد.

 2750مقاله به دلیل تکراری بودن کنار گذاشته شد.

 275مقاله با توجه به عناوین و چکیده مقاالت غربالگری شدند.




 45مقاله کنار گذاشته شد
غیر پژوهشی بودن
عدم کیفیت مناسب
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 215مقاله کنار گذاشته شد.
غیر مرتبط و غیر پژوهشی بودن
زبان های غیر مرتبط داشتن

 60مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت

 15مقاله به عنوان مقاالت نهایی انتخاب گردیدند

نتایج
جدول  1فهرستی از مطالعات نهایی انتخاب شده برای بررسی
شیوع کووید 19-در بین کارکنان نیروهای مسلح و تأثیر این
بیماری بر روی سالمت ذهنی این کارکنان را نشان میدهد .در
بخش اول جدول مذکور مطالعات صورت گرفته به منظور بررسی

میزان شیوع کووید 19-در بین کارکنان ارگانهای مختلف
نیروهای مسلح و در بخش دوم نیز مطالعات صورت گرفته به منظور
بررسی تأثیرگذاری اپیدمی کووید 19-بر روی سالمت ذهنی
کارکنان نیروهای مسلح گنجانده شده است.
مطابق با جدول  ،1از  15مطالعه صورت گرفته 9 ،مطالعه در
2022, Volume 24, Issue 2

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1086

شکل .1-فرآیند کلی انتخاب مقاالت
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جدول .1-فهرست مطالعات انجام شده برای بررسی شیوع کووید 19-و تأثیر آن بر سالمت ذهنی کارکنان نیروهای مسلح
ردیف

نام نویسندگان

کشور
(سال)

نوع مطالعه

افراد شرکتکننده

نتایج

تعداد ،جنسیت و سن

شیوع کووید19-

3

)GT Clifton, et al.(19

آمریکا
()2021

مقطعی

اعضای فعال نظامی که به یک بیمارستان
صحرایی اعزام شده بودند.

 135زن و  201مرد،
با میانگین سنی  32سال

4

)JM Velasco, et al.(20

فیلیپین
()2021

مقطعی

بیماران نظامی و غیرنظامی

5

)MJA Bazan, et al.(21

اسپانیا
()2021

مورد-شاهدی

کارکنان مراقبتهای بهداشتی نظامی

6

)GR Alvarado, et al.(22

آمریکا
()2021

سری-موردی

ملوانانی که به عفونت کووید 19-مبتال شده
بودند.

7

)MS Sacristán, et al.(23

اسپانیا
()2021

مقطعی

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،2اردیبهشت 1401

کارکنان مراقبتهای بهداشتی از یک
بیمارستان نظامی

ذکر نشده است.

 72زن و  60مرد،
با میانگین سنی  46/7 ± 13/4سال

 164زن و  572مرد،
 31-22سال

 1672زن و  1095مرد،
با میانگین سنی  45/5سال



با انجام اقدامات اولیه برای کنترل عفونت کووید ،19-میزان شیوع این
بیماری در بین کارکنان نظامی در بیمارسببتانهای صببحرایی کاهش
مییابد.



بی شترین شیوع کووید 19-در گروه سنی  21تا  40سال مشاهده شده
است.



خطر ابتال به کوو ید 19-در افراد مبتال به کمبود وی تامین  Dبیشبببتر
است.
عالئم تب ،سببرفه و اسببهال به طور قابلتوجهی در اکثر افراد مبتال به
کووید 19-مشاهده شده است.



عالوه بر عالئم عمومی کووید ،19-برخی از افراد مبتال به این بیماری
حس بویایی و چشایی خود را نیز از دست داده بودند.




شیوع کووید 19-در بین کارکنان نظامی بیمارستان کم بود.
شببیوع کووید 19-در میان کارکنان مراقبتهای بهداشببتی نظامی که
آموزشهای ویژهای در مورد کووید 19-دیده بودند کمتر بود.
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2

)H Taylor, et al.(8

انگلستان
()2021

مقطعی

کارکنان ارتش ،اعضای بزرگسال خانواده و
غیرنظامیان مرتبط با پادگان ارتش

 57زن و  247مرد،
 57-18سال



شیوع عفونت بدون عالمت کووید 19-در بین کارکنان ارتش باال بوده
است.
افراد ناقل بدون عالمت سبببب تکثیر هر چه بیشببتر کووید 19-در بین
نظامیان میشوند.

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1086

1

)T Lalani, et al.(18

آمریکا
()2021

مقطعی

خدمه یک کشتی بیمارستان نیروی دریایی

 215زن و  217مرد،
 39-24سال




شیوع عفونت کووید 19-در بین خدمه کشتی پایین بوده است.
شیوع کووید 19-با اقدامات کنترل اولیه کاهش مییابد.

شیوع کووید 19-در بین نیروهای مسلح 1091 /

8

)SJ Baettig, et al.(24

سوئیس
()2021

سری -موردی،
گذشتهنگر

اعضای نیروهای مسلح سوئیس

ذکر نشده است.

9

)D Afeng-Nkansah, et al.(12

غنا
()2021

مقطعی-کیفی

کارکنان مراقبتهای بهداشتی نظامی

 18زن و  23مرد

10

)X Pan, et al.(4

چین
()2020

مقطعی



سببربازان حامل کووید 19-برخی از عالئم بیماری را در مدت کوتاهی
بروز دادند.



در بخش هایی از بی مارسبببتان نظامی که احتمال ابتال به کوو ید19-
بیشببتر بود ،کارکنان مراقبتهای بهداشببتی نظامی در مورد پایبندی به
پروتکلها جدیتر بودند.

تأثیرگذاری کووید 19-بر روی سالمت ذهني

12

)AS Kotoulas, et al.(25

یونان
()2021

آزمایشی

کارکنان نظامی

 35زن و  123مرد،
 52-18سال



میزان افسردگی و استرس در بین کارکنان نظامی به دلیل ارزیابیهای
دورهای روانسنجی نظامیان کم بود.

13

)T Carchi-Rodríguez, et al.(17

پرو
()2021

مقطعی

اعضای پلیس و نیروهای مسلح

 21زن و  193مرد،
با میانگین سنی  29/3 ± 11/28سال



وسبواس به کووید 19-باعث افزایش ترس ،اضبطراب و افسبردگی در
میان نظامیان شده است.


14

)S Gupta, et al.(26

هندوستان
()2020

مقطعی

پزشکان نیروهای مسلح

 462زن و  307مرد،
 35-20سال

15

)M Shahrezagamasaei, et al.(6

ایران
()2021

توصیفی-همبستگی

افراد نظامی و غیرنظامی

 210مرد،
> 30سال ( 61نفر) 30≥ ،سال ( 149نفر)

پزشکان نیروهای مسلح دارای سطوح نسبتاً باالیی از عالئم اضطراب
و افسردگی بودند.
متغیرهای جنسبیت ،سببن ،میزان تحصبیالت و نوع تخصببب بر روی
میزان اضطراب و افسردگی کارکنان ارتش تأثیرگذار بودند.
کیفیت خواب کارکنان نظامی بدتر از غیرنظامیان بود.
بین نوع شغل افراد با متغیرهای ا ضطراب ،ا سترس و اف سردگی رابطه
معنادار و ضعیفی وجود داشت.
افسردگی ،استرس و اضطراب در کارکنان نظامی بیشتر از عموم بود.
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11

)ML Hill, et al.(3

آمریکا
()2021

گروهی مبتنی بر
جمعیت ،آیندهنگر

جانبازان نظامی

 343زن و  2718مرد،
 99-22سال



در طول اپیدمی کووید ،19-میزان اختالل اضببطراب عمومی جانبازان
افزایش یافته است.

کارکنان مراقبتهای بهداشتی نظامی

 158زن و  36مرد،
> 30سال ( 102نفر) 30-50 ،سال
( 87نفر) 50 > ،سال ( 5نفر)

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1086



متغیرهای شغل ،مدتزمان و کیفیت خواب و سن افراد بر روی میزان
سالمت ذهنی کارکنان مراقبتهای بهدا شتی در طول اپیدمی کووید-
 19تأثیرگذار بودند.

 / 1092خزایی و همکاران

بحث

مجله طب نظامي
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مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کووید 19-در بین
نیروهای مسلح و تأثیر آن بر سالمت ذهنی آنها صورت گرفته
است .با توجه به بررسی مطالعات صورت گرفته میتوان دریافت
که بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در پی شیوع
کووید 19-با مسائل چالشبرانگیزی روبرو شدهاند که باعث شده
تا روند کاری آنها تغییر پیدا کند ( .)1در میان این نهادها،
سازمانهای نظامی با پیدایش و شیوع کووید 19-با چالشهای
بیشتری روبرو شدهاند ()4؛ اما با وجود این چالشها باز هم در طول
این اپیدمی بسیاری از کارکنان نیروهای مسلح بهعنوان مسئول
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مورد شیوع کووید 19-و  6مطالعه دیگر نیز در مورد اثرات کووید19-
بر روی سالمت ذهنی کارکنان نیروهای مسلح انجام شده است.
اکثر مطالعات صورت گرفته بهصورت مقطعی با مشارکت مردان
انجام شده است .تنها در بخش مراقبتهای بهداشتی ،تعداد زنان
شرکتکننده در مطالعات با تعداد مردان برابری میکند.
با توجه به جدول  ،1شیوع کووید 19-در بین کارکنان ارتش
باال بود ،در حالی که شیوع بیماری در بین کارکنان نیروهای مسلح
در نیروی دریایی کم بوده است ( .)8،18،23در مکانهایی که خطر
ابتال به کووید 19-باال بوده است ،میزان رعایت پروتکلهای
پیشگیری بهداشتی نیز باال بوده است ( .)12با این حال ،عواملی
مانند آموزش ناکافی کارکنان نیروهای مسلح و وضعیت تغذیه
نامناسب کارکنان (مانند مصرف کم ویتامین  )Dمنجربه شیوع
بیماری کووید 19-در بین کارکنان نیروهای مسلح با بروز عالئمی
همچون تب ،سرفه ،اسهال و در برخی موارد کاهش حس بویایی
و چشایی در بین افراد شده است ( .)21-23اکثر افراد مبتال به
کووید 19-بین افراد جوان و در محدوده سنی  21تا  40سال قرار
داشتند ( .)20از سوی دیگر ،با انجام اقدامات کنترلی اولیه مناسب
میتوان از شیوع کووید 19-و اثرات مخرب این بیماری در بین
نیروهای مسلح جلوگیری کرد (.)8،18
طبق جدول  ،1سالمت ذهنی کارکنان نیروهای مسلح تحت
تأثیر شیوع کووید 19-قرار گرفته است .در طول اپیدمی کووید،19-
میزان اضطراب کارکنان نظامی ،از جمله جانبازان ارتش ،افزایش
یافته است ( .)3افسردگی و اضطراب در میان پزشکان نظامی
افزایش پیدا کرده است ( .)26عالوه بر این ،وسواس به این بیماری
باعث افزایش ترس ،اضطراب ،استرس و افسردگی نیروهای مسلح
شده است ( .)17در طول اپیدمی کووید ،19-عواملی همچون
مدتزمان و کیفیت خواب ،نوع شغل و سن کارکنان نیروهای مسلح
بر روی بر روی سالمت ذهنی کارکنان نیروهای نظامی تأثیرگذار
بودند ( .)6با انجام آزمونهای روانسنجی کارکنان نیروهای مسلح
تا حدودی از تأثیر کووید 19-بر سالمت ذهنی کارکنان پیشگیری
شده است (.)25

اصلی انتخاب و وارد میدان عمل شدهاند و در کنار کادر درمان به
بررسی و درمان افراد آسیبدیده و امدادرسانی به مردم مشغول
شدهاند (.)27
نیروهای مسلح با توجه به تواناییهای منحصربهفرد خود و
داشتن وضعیت مطلوب برای مقابله با بسیاری از عوامل
تهدیدکننده ،اقدامات گستردهای را در خصوص مهار این بیماری
انجام دادهاند ( .)28نیروهای مسلح با انجام اقداماتی نظیر احداث
موقت بیمارستانهای صحرایی ،ارائه وسایل حفاظتی و برقراری
محدودیتهای سرتاسری و بسیاری از اقدامات دیگر به کمک مردم
آمدند ( .)29از جمله کشورهایی که در این امر ثابت قدم بودهاند
کشور ایران است .ایران با تمامی نیروهای مسلح خود از جمله ارتش
و سپاه وارد میدان عمل شده است و با توجه به داشتههایش تمامی
توان خود را به منظور کاهش و مهار این بیماری به کار بسته است.
ضدعفونی کردند اماکن عمومی ،لغو تمامی مراسمها و همایشها،
توزیع رایگان ماسک و الکل ،انجام اقدامات آموزشی پیرامون این
بیماری ،اجرای مقررات سختگیرانه در خصوص تردد افراد از جمله
اقداماتی بودند که توسط نیروهای مسلح در ایران صورت گرفته
است ( .)5ایتالیا نیز اقداماتی را به منظور مقابله با این بیماری
همهگیر جهانی انجام داده است .نیروهای مسلح (ارتش و نیروی
انتظامی) با انجام تدابیر و اقدامات اثربخش در این کشور از جمله
انجام مداخله و نظارت بر وضعیت رفتوآمد شهروندان ،بستن
بسیاری از فروشگاههای غیرضروری و جلوگیری از به وجود آمدن
تجمعات افراد و همچنین بکار بستن برنامههای مرتبط با قرنطینه
سعی بر انجام رسالت خود در کاهش و جلوگیری از شیوع این
بیماری داشتهاند (.)5
با توجه با اینکه نیروهای مسلح بهصورت مستقیم به مبارزه با
کووید 19-مشغول هستند ،این نیروها در سطح اول گروههای تحت
تأثیر این بیماری قرار میگیرند ( .)30این احتمال وجود دارد که
میزان شیوع این بیماری در میان نیروهای مسلح باال باشد .مطالعات
محدودی در زمینه شیوع کووید 19-در میان نیروهای مسلح
صورت گرفته است .نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی در یک
پادگان نظامی در امریکا بیانگر این بوده است که میزان شیوع این
بیماری در میان کارکنان ارتش زیاد است .عالوه بر این ،نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که یکی از دالیل اصلی شیوع
گسترده این بیماری در بین افراد این پادگان وجود افراد ناقل بدون
عالمت در محیطهای محصور ،مشترک و نزدیک به هم در پادگان
بوده است ( .)8یکی دیگر از عللی که ممکن است در شیوع کووید19-
در میان نیروهای مسلح دخیل باشد ،وضعیت آموزش نیروهای
مسلح است .نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی که با مشارکت
کارکنان نظامی مراقب سالمت شاغل در یک بیمارستان صورت
گرفت ،حاکی از آن بود که میزان شیوع این بیماری در میان افراد
آموزشدیده بسیار کمتر از افراد آموزش ندیده بوده است ( .)23سن
افراد و وضعیت شغلی آن نیز در میزان ابتال افراد به کووید19-

شیوع کووید 19-در بین نیروهای مسلح 1093 /

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

کار میبایست وضعیت سالمتی آنها حفظ شود و این
بیماری در بین آنها انتشار پیدا نکند.
 به منظور جلوگیری از شیوه کووید 19-در بین کارکنان
نظامی میبایست از میزان شیوع این بیماری در ارگانهای
مختلف نیروهای مسلح اطالعات کافی در اختیار داشت و در
راستای آن اقدامات پیشگیرانه مناسبی را انجام داد.
 وضعیت سالمت جسمی و روحی کارکنان نیروهای مسلح
همیشه حائز اهمیت بوده است .در زمان کنونی نیز با توجه
به شیوع و گسترش کووید 19-و احتیاج مبرم به این نیروهای
مقتدر و یاریرسان ،اهمیت این امر دوچندان شده است و
میبایست به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرند.
 بیماری کووید 19-عالوه بر اثرات جسمی فراوان دارای اثرات
روانی مخربی نیز میباشد و میتواند به شدت بسیاری از کارکنان
نیروهای مسلح را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ،توجه به بعد
روانی کارکنان نیروهای مسلح امری ضروری است.
 مطالعه حاضر میتواند در بررسی روند شیوع کووید 19-در
بین کارکنان نیروهای مسلح و تأثیرگذاری آن بر روی
سالمت ذهنی کارکنان کمککننده باشد.
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 کارکنان نیروهای مسلح در کنار کادر بهداشت و درمان در
خط مقدم مقابله با کووید 19-قرار دارن د و به دنبال مهار و
کاهش این بیماری هستند .به منظور انجام این امر ،در ابتدای
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مؤثر بوده است .به این صورت که بیشتر نظامیان جوان و آماده
درگیر این بیماری شدهاند .نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی نشان
داد که افراد نظامی و غیرنظامی مراجعهکننده به بیمارستانها در
محدوده رنج سنی  21-40سال قرار داشتند ( .)20در کنار عوامل
ذکرشده ،وضعیت تغذیهای کارکنان نیروهای مسلح نیز حائز اهمیت
است .رژیم غذایی آنها باید غنی باشد تا میزان احتمال ابتال به
کووید 19-در آنها کاهش یابد .نتایج حاصل از یک مطالعه مورد-
شاهدی نشان داد که ریسک ابتال به این بیماری عفونی با کمبود
ویتامین  Dافزایش مییابد (.)21
البته نتایج حاصل از برخی از مطالعات دیگر گویای این است
که میزان شیوع کووید 19-در میان سایر کارکنان ارگانهای
نظامی از جمله کارکنان نیروی دریایی کم بوده است .نتایج حاصل
از یک مطالعه مقطعی که با مشارکت خدمه یک کشتی درمانی
نیروی دریایی صورت گرفت ،حاکی از آن بود که میزان شیوع
کووید 19-در میان خدمه کم بوده است ( .)18نتایج حاصل از یک
مطالعه مقطعی دیگر نیز حاکی از آن بود که میزان شیوع این
بیماری در میان کارکنان نظامی شاغل در یک بیمارستان کم بوده
است ( .)23علت این امر میتواند رعایت مناسب پروتکلهای
پیشگیرانه بهداشتی در مکانهایی که میزان احتمال ابتال در آنها
باال است مثل بیمارستانهای نظامی و یا انجام اقدامات کنترلی
اولیه باشد.
در هنگام شیوع کووید 19-افراد مبتال از خود عالئمی همچون
تب ،سرفه ،اسهال و در برخی از موارد کاهش حس بویایی و چشایی
را بروز میدهند ( .)22این عالئم جسمانی است و در بیشتر موارد
بهصورت کوتاه مدت در افراد مبتال ظاهر میشود و بعد از مدتی از
بین میرود .برخالف تأثیرات جسمانی کووید ،19-تأثیرگذاری
روحی و روانی این بیماری میتواند طوالنیمدت باشد و بسیاری از
افراد را ازجمله کارکنان نیروهای نظامی را درگیر خود کند.
سالمت ذهنی کارکنان نیروهای مسلح یکی از مؤلفههای
روانی است که میتواند تحت تأثیر شیوع این بیماری قرار بگیرد.
نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی که با مشارکت تعدادی از
پزشکان نیروهای مسلح صورت گرفت ،حاکی از آن بود که در طول
اپیدمی کووید 19-میزان افسردگی و اضطراب پزشکان افزایش
یافته است ( .)26نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی دیگر نیز که
با همکاری جانبازان نظامی صورت پذیرفته بود ،نشان داد که میزان
اختالالت اضطراب عمومی آنها در طول این همهگیری افزایش
یافته است ( .)3عالوه بر افزایش اختالالت اضطرابی عمومی ،با
توجه به اینکه جانبازان نظامی از مشکالت روحی و جسمی بیشتری
نسبت به عموم مردم رنج میبرند ،احتمال خودکشی جانبازان
نظامی نیز در طول این اپیدمی و بعد از آن افزایش یافته و خواهد
یافت (.)31
همچنین وسواس ابتال به کووید 19-نیز میتواند سبب ایجاد
ترس ،افسردگی ،اضطراب و استرس در میان نیروهای مسلح شود

( .)17مدتزمان خواب و کیفیت آن ،وضعیت شغلی و سن افراد
شاغل در نیروهای مسلح بر روی سالمت ذهنی آنان در طول این
اپیدمی تأثیرگذار بوده است ( .)6با مدنظر قرار دادن این مؤلفههای
شغلی و فردی و همچنین اجرای آزمونهای روانسنجی میتوان
میزان تأثیرگذاری کووید 19-را بر روی سالمت ذهنی کارکنان
نظامی کاهش داد .نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی که با
مشارکت نیروهای مسلح صورت گرفت ،نشان داد که درنتیجه
اجرای آزمونهای روانسنجی ،میزان اضطراب و افسردگی این
نیروهای نظامی کم بوده است (.)25
بهطورکلی ،شیوع کووید 19-در بین کارکنان نظامی متغیر بوده
است و عوامل مختلفی ازجمله وضعیت محیطهای نظامی ،میزان
آگاهی افراد نظامی از کووید ،19-رژیم غذایی آنها و بسیاری دیگر
در این میزان شیوع بیماری در میان نظامیان دخیل بودهاند که باید
مورد بررسی بیشتر قرار بگیرند .عالوه بر این ،احتمال آسیبرسانی
کووید 19-به سالمت ذ هنی کارکنان نیروهای مسلح بسیار زیاد
است و در پی آسیبدیدگی سالمت ذهنی کارکنان نیروهای نظامی
بسیاری از اختالالت روانی ازجمله افسردگی ،اضطراب ،استرس در
آنها افزایش مییابد.
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19-اقدامات کنترلی اولیه مناسب تا حدودی میتوان از شیوع کووید
 با اجرای آزمونهای روانسنجی و انجام مداخالت.جلوگیری کرد
الزم میتوان میزان تأثیرگذاری این بیماری عفونی بر روی سالمت
 این پژوهش سایر محققین را به انجام.ذهنی افراد را کاهش داد
 بر روی مؤلفههای19-مطالعات بیشتر در زمینه تأثیرگذاری کووید
.روانی بسیاری از افراد از جمله نیروهای مسلح دعوت میکند
 این مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی:تشکر و قدرداني
 و کد اخالق32337 شهید بهشتی در قالب طرح تحقیقاتی به شماره
 حمایت مالی شدهIR.SBMU.PHNS.REC.1401.023
 نویسندگان مقاله از افرادی که در شرح و بیان نتایج شماری.است
. تقدیر میکنند،از مطالعات مساعدت نمودهاند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 این پژوهش نیز مانند سایر:محدودیتهای مطالعه
پژوهشها دارای محدودیتهایی از جمله عدم دسترسی به برخی
پایگاههای داده و مجالت بنا به دالیلی از جمله تحریمهای موجود
و وجود مشکالت اقتصادی در پرداخت هزینههای مربوط به برخی
.از مقاالت میباشد

نتیجهگیری
19- میزان شیوع کووید،با توجه به بررسی مطالعات صورت گرفته
در بین برخی از کارکنان نیروهای مسلح مانند کارکنان ارتش
گسترده است و سبب شده تا اثرات مخربی بر سالمت روانی آنها
 میزان برخی از اختالالت.ازجمله سالمت ذهنی این افراد وارد شود
19- استرس به دنبال شیوع کووید، اضطراب،روانی از جمله افسردگی
 این اختالالت به صورت.در بین نیروهای مسلح افزایش یافته است
 با انجام یکسری.طوالنیمدت اثرات مخربی را بر روی افراد میگذارند
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