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Abstract
Introduction: Covid 19 endangers the physical and psychological health of people around
the world; It has caused a lot of psychological damage to people's mental health. In such a
way that the need to control and prevent their severity and continuity of it. The purpose of
this study was to analyze the lived experiences of individuals in controlling and preventing
the severity and persistence of psychological trauma during the Corona Virus.
Methods: This was a qualitative study of interpretive phenomenology. Thirty-one individuals
who did not have Covid 19 Virus but were present in the community during quarantine and
epidemic stress were selected as the sample by purposive sampling until theoretical saturation.
Research data were collected using semi-structured interviews and content analysis method
was used to analyze this information.
Results: The most important strategies for controlling and preventing the severity and
persistence of psychological trauma due to the consequences of Corona Virus, 7 main
strategies (strengthening psychological capital, conscious acceptance of reality, emotional
control, redefining life, attention to spiritual dimensions, cognitive skills training and health
strategies) And 48 executive strategies were extracted and categorized.
Conclusions: The lived experiences of the participants of this study showed that the
prevalence of Covid 19 dimensions of mental health strongly affects people and to prevent
and control the damage caused by it can use various strategies and in severe cases effective
psychological interventions.
Keywords: Corona Virus, Lived Experiences, Psychological Effects, Phenomenological
Study.
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چکیده
مقدمــه :بیمــاری کوویــد  19ســامت جســمانی و روانشــناختی مــردم دنیــا را بــه خطــر انداختــه؛ آســیبهای روانشــناختی زیــادی
در ســامت روانــی افــراد بوجــود آورده اســت .بــه گونــه ای کــه لــزوم کنتــرل و پیشــگیری از شــدت و تــداوم آنهــا احســاس میشــود.
هــدف از ایــن پژوهــش تحلیــل تجــارب زیســته افــراد در کنتــرل شــدت آســیبهای روانشــناختی دوران همهگیــری بیمــاری کرونــا بــود.
روش کار :ایــن پژوهــش کیفــی از نــوع پدیدارشناســی توصیفــی بــود .تعــداد  31نفــر از افــرادی کــه بــه بیمــاری کوویــد  19مبتــا نشــده
بودنــد ،ولــی تجربــه قرنطیــه و اســترس ابتــا را داشــتند ،بــه عنــوان نمونــه بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد و تــا رســیدن بــه اشــباع
نظــری انتخــاب شــد .اطالعــات پژوهــش بــا اســتفاده از مصاحبهنیمــه ســاختاریافته جمـعآوری و بــرای تحلیــل ایــن اطالعــات از روش
تحلیــل مضمــون اســتفاده شــد.
یافتههــا :مهمتریــن راهکارهــا بــرای کنتــرل و پیشــگیری از شــدت و تــداوم آســیبهای روانــی ناشــی از پیامدهــای بیمــاری کرونــا،
 7راهــکار اصلــی (تقویــت ســرمایههای روانشــناختی ،پذیــرش آگاهانــه واقعیــت ،کنتــرل هیجانــی ،بازتعریــف زندگــی ،توجــه بــه ابعــاد
معنــوی ،آمــوزش مهارتهــای شــناختی و راهکارهــای بهداشــتی) و  48راهــکار اجرایــی اســتخراج و مقولــهبنــدی شــد.
نتیجهگیــری :تجــارب زیســته شــرکت کننــدگان ایــن پژوهــش نشــان داد کــه شــیوع بیمــاری کوویــد  19ابعــاد ســامت روان افــراد
را بــهشــدت تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد و جهــت پیشــگیری و کنتــرل آســیبهای ناشــی از آن میتــوان از راهکارهــای متعــدد و
در مــوارد شــدید از مداخــات روانشــناختی مؤثــر اســتفاده کــرد.
کلیدواژهها :بیماری کرونا ،تجارب زیسته ،آسیبهای روانشناختی ،مطالعه پدیدارشناسی.
مقدمه
امــروزه جهــان شــاهد شــیوع بیمــاری واگیــردار نوظهــور بــه نــام
کوویــد  )Covid 19( 19یــا کروناویــروس جدیــد (نوعــی بیماری
ســندرم حــاد تنفســی دو) اســت کــه همهگیــری ایــن بیمــاری
ابتــدا در کشــور چیــن گــزارش شــد ( .)1تاکنــون ،شــیوع ایــن
بیمــاری متوقــف نشــده اســت و بــه راحتــی در مناطــق مختلــف
جهــان از جملــه کشــور ایــران در حــال گســترش اســت ( .)2آمــار
پایــگاه اطالعاتــی حاکــی از ان اســت کــه تــا  25تیــر 13 ،1399
میلیــون و  581هــزار و  602نفــر در جهــان بــه کوویــد  19مبتــا
شــدهاند کــه از ایــن تعــداد 581 ،هــزار و  316نفــر جــان خــود را
از دســت دادهانــد .از مجمــوع تعــداد مبتالیــان در جهــان ،تاکنــون

 7میلیــون و  851هــزار و  602نفــر بهبــود یافتهانــد ( .)3براســاس
آمــار رســمی روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور تــا روز جمعــه  3مــرداد  ،۱۳۹۹شــمار مبتالیــان
بــه کوویــد  ۱۹در ایــران بــه  286هــزار و  523نفــر رســیده اســت.
همچنیــن تــا بــه امــروز ،کل افــرادی کــه جــان خــود را در اثــر
ایــن بیمــاری از دســت دادهانــد 15 ،هــزار و  289نفــر اســت .از کل
تعــداد مبتالیــان تاکنــون  249هــزار و  212نفــر ،بهبــود یافتــه و از
بیمارســتان ترخیــص شــدهاند (.)4
ایــن حجــم از شــیوع گســترده و مــرگ و میــر ناشــی از ایــن
بیمــاری ،باعــث شــده اســت ســازمان بهداشــت جهانــی وضعیــت
اضطــراری ســامت اعــام نمایــد و اقداماتــی در راســتای کنتــرل
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فعالیتهــای کــودک ،خودمراقبتــی و تمرینــات آرامســازی اســتفاده
نماینــد و حمایــت عاطفــی خانــواده را دریافــت نماینــد .داشــتن
هیجانهــای مثبــت میتوانــد بهزیســتی روانــی افــراد را افزایــش
دهــد .از ســوی دیگــر وجــود هیجانهــای منفــی فــرد را در برابــر
افســردگی و خــاء عاطفــی آســیبپذیر مینمایــد .بنابرایــن،
طبیعــی اســت کــه در طــول بحــران ،افــراد احســاس اضطــراب
و بیحوصلگــی داشــته باشــند امــا تمرکــز بــر هیجانهــای
مثبــت ،میتوانــد اولیــن قــدم بــرای احســاس آرامــش باشــد
( .)12همچنیــن  Borasioو همــکاران معتقدنــد توجــه داشــتن به
جنبههــای معنــوی زندگــی باعــث میشــود فــرد ارتبــاط بیشــتری
بــا یــک نیــرو انرژیبخــش احســاس نمایــد کــه در رهایــی از
اســترس و اضطــراب ناشــی از بحــران میتوانــد راهــکار مناســبی
باشــد (.)13
بــه طــور کلــی ،مشــکالت ســامت روان ناشــی از بیمــاری کرونــا
بــه گونــهای اســت کــه برخــی از پژوهشــگران پیشــنهاد کــرده
انــد مداخــات و راهکارهــای روانشــناختی مرتبــط بــا کوویــد
 19در ایــن حــوزه صــورت گیــرد ( .)14بنابرایــن بــا توجــه بــه
شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری کــه تمامــی ابعــاد ســامت روان افــراد
جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار داد ه اســت ،ایــن ضــرورت احســاس
میشــود کــه ابعــاد ســامت روان بیمــاری کوویــد  19شناســایی
شــود .از آنجــا کــه اثــرات آســیب هــا و فشــارهای روانــی ناشــی از
بحــران بیمــاری کوویــد  19در جنبههــای مختلــف زندگــی افــراد
باقــی مــی مانــد و ممکــن اســت ابعــاد ســامت روانــی را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد؛ متخصصــان و پژوهشــگران را ترغیــب بــه
شناســایی راهکارهــای کنتــرل شــدت آســیبهای روانشــناختی
بیمــاری کوویــد  19کــرده اســت .همچنیــن بایــد در نظــر داشــت
پژوهشهــای قبلــی انجــام شــده در ایــن حــوزه ،صرفــا بــه
شناســایی تبعــات و آثــار جســمانی و روانــی بیمــاری کوویــد 19
پرداختهانــد و بــه راهکارهــای مقابلــه بــا آســیبهای روانشــناختی
ایــن بیمــاری توجهــی نداشــتهاند و صرفــا بــه راهکارهــای
رفتــاری در راســتای پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری اشــاره
کردهانــد .بنابرایــن یافتــن راهکارهــای معتبــر بــرای مشــکالت
روانشــناختی ناشــی از بیمــاری کوویــد  19ضــروری و اجتنــاب
ناپذیــر اســت .ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه مطالعــات
قبلــی انجــام شــده صرفــا بــه توصیــف مشــکالت روانشــناختی
پرداختهانــد و انجــام پژوهشهایــی جهــت شناســایی راهکارهــای
عملــی را تاکیــد داشــتهاند ،چــرا کــه نبــود راهکارهــای پیشــگیری
و مقابلــه بــا مشــکالت روانشــناختی بیمــاری کوویــد  19میتوانــد
منجــر بــه تشــدید آســیبهای احتمالــی شــده و زمینــه را بــرای

بیمــاری و مدیریــت آن انجــام دهــد .مســئولین و تصمیمگیــران
حــوزه بهداشــت و درمــان بــه منظــور مهــار ایــن بیمــاری بــه
اجــرای اقداماتــی از قبیــل قرنطینــه و جداســازی افــراد ،تعطیلــی
مراکــز تفریحــی ،مشــاغل ،مــدارس و دانشــگاهها ،ارائــه
پروتکلهــای بهداشــتی ،راهانــدازی بیمارســتانها ،فاصلــه
گــذاری فیزیکــی و اجتماعــی ،محدودیــت در تــردد ،اطــاع رســانی
از طریــق رســانهها ،الــزام اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفونــی
کننــده در ســطح گســترده پرداختهانــد ( .)5زندگــی در چنیــن
شــرایطی ،بــه شــدت ســامت جســمانی و روانــی افــراد را تهدیــد
کنــد ( .)6پژوهشهــا نشــان داده انــد کــه شــیوع بیمــاری کوویــد
 19مشــکالت ســامت روان بــرای افــراد بــه وجــود آورده اســت.
بــرای مثــال  Qiuو همــکاران نشــان دادنــد در زمــان قرنطینــه
افــراد مشــکالت ســامت روان از قبیــل پریشــانی ،اســترس،
افســردگی و اضطــراب را تجربــه کردهانــد ( .)7نتایــج پژوهــش
 Liuو همــکاران نشــان داد کــه شــیوع بیمــاری کوویــد 19 بــه
شــکلگیری هیجانهــای منفــی و آزار دهنــد از قبیــل اســترس،
افســردگی و پرخاشــگری منجــر شــده اســت و در مقابــل ،میــزان
امیــدواری ،شــادکامی و رضایــت از زندگــی مــردم کاهــش یافتــه
اســت ( .)8همچنیــن  Liو همــکاران معتقدنــد شــیوع بیمــاری
کوویــد  19پیامدهــای روانشــناختی زیــادی بــه وجــود آورده اســت
کــه منجــر بــه مشــکالت ســازگاری در افــراد شــده اســت (.)9
 Toralesو همــکاران نشــان دادهانــد کــه شــیوع بیمــاری کوویــد
 19بهداشــت عمومــی جهــان را تهدیــد میکنــد .بــر اســاس ایــن
پژوهــش ،قــرار گرفتــن در معــرض اخبــار و محدودیتهــای ناشــی
از ایــن بیمــاری ،میتوانــد مشــکالت ســامت روان زیــادی بــه
همــراه داشــته باشــد .در واقــع یکــی از موقعیتهایــی کــه اســترس
زیــادی بــه افــراد در زمــان شــیوع بیمــاری کوویــد  19وارد کــرده
اســت ،ناتوانــی در پیشبینــی و عــدم اطمینــان از کنتــرل و پایــان
بیمــاری اســت ( Xiang .)10و همــکاران نشــان دادنــد کــه ترس
از مــرگ ،احســاس تنهایــی و پرخاشــگری در افــرادی کــه قرنطینه
هســتند افزایــش یافتــه اســت .بــه عــاوه افــرادی کــه قرنطینــه
هســتند ارتبــاط چهــره بــه چهــره و تعامــات اجتماعــی مرســوم را
از دســت میدهنــد ،کــه ایــن امــر بســیار اســترسزا اســت (.)11
در مقابــل مشــکالت روانشــناختی ناشــی از بیمــاری کرونــا،
 Yamaguchiو همــکاران پیشــنهاد میکننــد از راهکارهــای
روانشناســی بــرای کاهــش آســیبهای روانشــناختی اســتفاده
شــود .داشــتن هیجانهــای مثبــت زمینــه را بــرای کنــار آمــدن
بــا مشــکالت بــه وجــود م ـیآورد .همچنیــن ،والدیــن میتواننــد
در زمــان کرونــا از راهکارهایــی ماننــد برنامهریــزی دقیــق بــرای
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ورود عبــارت بودنــد از تجربــه شــرایط قرنطیــه و فاصلــه گــزاری
فیزیکــی بــدون ابتــا بــه بیمــاری کوویــد  ،19زندگــی در شــهر
تهــران بــه منظــور دسترســی جهــت انجــام مصاحبــه ،قــرار گرفتن
در بــازی ســنی  25تــا  65ســال و موافقــت آگاهانــه بــرای شــرکت
در پژوهــش و مالکهــای خــروج عــدم تمایــل بــه مشــارکت در
مطالعــه و نداشــتن مالکهــای ورود را شــامل میشــد.
بــه منظــور افزایــش اعتمادپذیــری ()truthworthines
داده هــای حاصــل از مطالعــه در حیــن انجــام پژوهــش ،از
معیارهــای  Lincolnو  Gubaاســتفاده شــد .ایــن معیارهــا
عبارتنــد از اعتبارپذیــری ( ،)credibilityانتقــال پذیــری
( ،)dependabilityتأییدپذیــری و اطمینــان پذیــری (.)16

مزمــن شــدن مشــکالت روانشــناختی و در نهایــت یــه مشــکالت
عمیــق بیــن فــردی (تعارضهــای زناشــویی و طــاق) و فــردی
(خودکشــی) بیانجامــد ( .)13از ســویی دیگــر پژوهشهــای انجــام
شــده در ایــن مــدت بیشــتر از نــوع پیمایشــی و بــرآورد میــزان
اضطــراب و افســردگی بیمــاران کرونایــی ،کادر درمانــی ،و ســایر
افــراد بــوده و تبییــن ،شــناخت و درک عمیقــی از تجــارب افــراد
جامعــه در کنتــرل و مقابلــه بــا آســیبهای روانشــناختی ایــن
بیمــاری نداشــتهاند .پژوهــش حاضــر در نظــر دارد بــه تحلیــل
عمیــق و دقیــق ابعــاد ســامت روان بیمــاری کوویــد  19و
راهکارهــای کنتــرل و پیشــگیری از شــدت و تــداوم آســیبهای
ناشــی از آن بپــردازد .بنابرایــن ســوال پژوهــش حاضــر ایــن بــود

بــه منظــور بررســی معیــار اعتبارپذیــری نســخه هــای اولیــه
متــن مصاحبــه هــا مجــددا بــه افــراد شــرکت کننــده داده شــد
تــا صحــت اطالعــات نگاشــته شــده توســط محقــق را بررســی
کننــد و هــر گونــه ســوء تعبیــر ،از قلــم افتادگــی ،حــذف ،اضافــه یا
اصــاح را انجــام دادنــد و ســپس بــر اســاس نســخه هــای ثانویــه،
فرآینــد تحلیــل داده هــا آغــاز و متــن مصاحبــه هــا چنديــن بــار
مــرور شــده و واحدهــای معنــی از آنهــا اســتخراج شــد .پــس از
مشــخص شــدن واحدهــای معنايــی اوليــه از مصاحبــه هــا و متون،
واحدهــای معنايــی فشــرده شــکل گرفتنــد و کدهــا اســتخراج شــد.
پــس از آن واحدهــای تحليــل چنــد بــار مــرور و بر اســاس شــباهت
هــای مفهومــی و معنايــی ،کدگــذاری و مقولــه بنــدی انجــام شــد.
در فرآینــد ســعی بــر آن بــود کــه بيشــترين همگونــی در درون
طبقــات و بيشــترين ناهمگونــی بيــن طبقــات وجــود داشــته باشــد.
در راســتای تضمیــن تأییدپذیــری داده هــا پژوهشــگر از فرآینــد
اپوخــه ( )epocheیا پرانتزگذاری ( )bracketingاســتفاده شــد.
بدیــن صــورت که هنــگام پرانتزگــذاری ،محقــق ســعی در انعکاس
تجربیــات شــرکت کننــدگان براســاس درک معانــی برخواســته
از گفتگــو داشــته و از جــزم اندیشــی و تحمیــل عقایــد خــود
جلوگیــری کــرد ،تــا از ورود پیــش فــرض هــای ذهنــی پژوهشــگر
جلوگیــری شــود .در راســتای تضمیــن اطمینــان پذیــری داده ها ،از
تکنیــک گــزارش گیــری مــوازی ( )peer debriefingاســتفاده
شــد .بدیــن ترتیــب کــه متــن مصاحبــه هــا بــه ســایر همــکاران
پژوهــش داده شــد تــا عمــل کدگــذاری را مجــددا انجــام دهنــد و
نظــرات تکميلــی آنهــا دريافــت و اصالحــات الزم اعمــال شــد.
همچنیــن جهــت تضمیــن انتقــال پذیــری داده هــا ،پژوهشــگر از
نمونــه همگــون بــا رعایــت حداکثــر تنــوع مشــارکت کننــدگان در
ویژگــی هــای دموگرافیــک (وضعیــت تاهــل ،تحصیــات ،ســن و
جنســیت) اســتفاده شــد تــا یافتــه هــای پژوهــش حداکثــر قابلیــت

کــه افــراد جامعــه بــا چــه راهکارهــای روانشــناختی توانســتهاند
آســیبهای روانــی بیمــاری کوویــد  19را کنتــرل ،و از شــدت و
تــداوم آن پیشــگیری نماینــد؟
روش کار
روش پژوهــش حاضــر کیفــی و از نــوع پدیدارشناســی تفســیری
اســت .روش پدیدارشناســی بــه دنبــال بررســی ،توصیــف و تفســیر
موشــکافانه و دقیــق پدیدههــای گوناگــون زندگــی اســت .در
تحقیــق پدیدارشناســی تجــارب زیســته ،برداش ـتها و احساســات
افــراد بررســی میشــود ( .)15بــه منظــور تحلیــل دادههــای
کیفــی ،تحلیــل تماتیــک ( )thematic analysisبــکار گرفتــه
شــد .ایــن روش یکــی از روشهــای کارآمــد در تحلیــل دادههــای
کیفــی اســت .جامعــه آمــاري تحقيــق شــامل افراد ســاکن در شــهر
تهــران در طــول شــیوع ایــن بیمــاری یعنــی از ابتــدای اســفندماه
 1398تــا اتمــام پژوهــش (پایــان خــرداد مــاه  )1399بــود.
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نمونهگیــری هدفمنــد ،شــرکت
کننــدگان پژوهــش از شــهر تهــران انتخــاب شــد .بــه ایــن صــورت
کــه پوســتر و اطالعیــه انجــام پژوهــش در گروههــای شــبکههای
اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــد و از افــراد خواســته شــد در
صــورت تمایــل در پژوهــش حاضــر شــرکت نماینــد .ســپس از بین
افــرادی کــه اعــام آمادگــی کــرده بودنــد ،براســاس مالکهــای
ورود و خــروج پژوهــش ،اولیــن شــرکت کننــده پژوهــش (مــرد
 39ســاله) انتخــاب شــد .بقیــه شــرکت کننــدگان نیــز بــه ایــن
شــکل انتخــاب شــدند .بــر اســاس اصــل اشــباع نظــری  31نفــر در
پژوهــش شــرکت کردنــد .مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه با شــرکت
کننــدگان در شــهر تهــران و بــا رعایــت کامــل اصــول بهداشــتی
و رعایــت فاصلــه اجتماعــی انجــام شــد .بدیــن منظــور مصاحبــه
بــا شــرکت کننــدگان ضبــط و پیادهســازی شــد .معیارهــای
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اســترس شــده ایــد؟ اگــر بلــی بــا ایــن مــوارد (اســترس ،اضطــراب
و  ).......چگونــه کنــار آمدهایــد؟ چــه راهکارهایــی بــرای کنتــرل و
پیشــگیری از شــدت و تــداوم اســترس و اضطــراب ناشــی از ایــن
بیمــاری پیشــنهاد مینماییــد؟ هــر جایــی کــه ســواالت بــرای
مصاحبــه شــوند ابهــام داشــت توضیحاتــی بــدون جهــت دهــی
توســط پژوهشــگر ارائــه میشــد .بعــد از رســیدن بــه اصــل اشــباع
نظــری ،مصاحبــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون ،مضامیــن
از تجــارب زیســته شــرکت کننــدگان اســتخراج شــد.

تعميــم را داشــته باشــد .همچنیــن ارتبــاط مطلــوب بــا مصاحبــه
شــوندگان و تخصیــص زمــان کافــی بــه ايــن مرحلــه نيــز ،از ديگر
راهکارهــای افزايــش اعتمادپذیــری داده هــا بــود.
بــه منظــور جمــع آوری دادههــا از مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته
اســتفاده شــد .مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته بــه گونــه ای طراحــی
شــد کــه چارچــوب تعييــن شــده در آن در عيــن تمرکــز بــر
موضــوع پژوهــش ،بــا دارا بــودن انعطــاف پذيــری الزم ،به شــرکت
کننــدگان ايــن امــکان را مــی داد تــا بــه جنبــه هايــی از موضــوع
بپردازنــد کــه از ديــدگاه آنهــا دارای اهميــت باشــد .مــدت مصاحبــه
بــا هــر یــک از افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش بیــن  30تــا 50
دقیقــه زمــان بــرد و جلســات بــا رضایــت آگاهانــه بــه صــورت
صوتــی ضبــط شــد .همچنیــن در راســتای اطمینــان بخشــی بــه
شــرکت کننــدگان در جهــت رازداری در حفــظ مصاحبــه هــا و
فرآینــد پژوهــش ،از اســم مســتعار و کــد بــرای شــرکت کننــدگان
اســتفاده شــد .پژوهشــگر در ابتــدا بــا ایــن ســوال کلــی کــه بــه
عنــوان فــردی کــه در جامعــه زندگــی میکنیــد و بــه بیمــاری
کرونــا (کوویــد  )19مبتــا نشــدهاید ،آیــا دچــار تــرس ،اضطــراب و

یافتهها
در ایــن پژوهــش ،مجموعــا  31نفــر (افــرادی کــه بــه بیمــاری
کوویــد  19مبتــا نشــده بودنــد ولــی اســترس و نگرانــی ابتــا
بــه بیمــاری را داشــتند) .میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان 40/96
بــود .بیشــتر شــرکت کننــدگان ســطح تحصیلــی کارشناســی و
کارشناســی ارشــد داشــتند .ویژگیهــای جمعیــت بــه تفکیــک در
(جــدول  1و )2مضامیــن راهکارهــای اســتخراج شــده ار تحلیــل
متــن مصاحبههــا گــزارش شــده اســت.

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر

فراوانی

درصد

جنسیت
مرد

15

48/4

زن

16

51/6

سن
35-25

14

45/2

45-36

4

12/9

55-46

11

35/5

65-56

2

6/5

وضعیت تاهل
متاهل

25

19/4

مجرد

6

80/6

تحصیالت
دیپلم

3

9/7

کارشناسی

11

35/5

کارشناسی ارشد

12

38/7

دکتری

5

16/1
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جدول  :2مضامین راهکارهای استخرج شده از تجارب زیسته شرکت کنندگان پژوهش
آسیبهای روانشناختی

استرس
اضطراب

مضمون اصلی
راهکارهای پیشگیری و کنترل

مضامین فرعی

تقویت سرمایه های روانشناختی
(ذات تجربه)

مثبت اندیشی و نگاه امیدوارانه
خودگوییهای مثبت
شوخ طبعی
تاب آوری
عزت نفس
خودباوری

پذیرش آگاهانه واقعیت

واقع نگری و سازگاری واقع بینانه
تبدیل تهدید به فرصت
شناخت و آگاهی در مورد بیماری
دریافت خدمات تخصصی
اشتراک تجارب مثبت با هم
خود مراقبتی

کنترل هیجانی

داشتن هیجان مثبت
تخلیه هیجانی جسمانی
مدیریت استرس
مدیریت خشم
همدلی و همدردی
مراقبه

بازتعریف زندگی

دردسترس بودن به لحاظ عاطفی
غنی سازی اوقات فراغت
تقویت انسجام خانواده
تغییر در شیوه روابط خانوادگی
بازبینی اولویتهای زندگی

توجه به ابعاد معنوی

توسل به خدا (دعا و نیایش)
توکل بر خدا
جهان بینی انسانگرایانه
صبر و شکیبایی
خیرخواهی
خودشناسی و خودسازی
از خود گذشتگی و نوعدوستی

آموزش مهارتهای شناختی

نوآوری و خالقیت
توانایی حل مساله
انعطافپذیری روانشناختی
تفکر منطقی
مهارت تصمیم گیری

راهکارهای بهداشتی

رعایت پروتکلهای بهداشتی
رعایت فاصله فیزیکی
تغدیه سالم
تقویت سیستم ایمنی بدن
کسب اطالعات از منابع موثق
دوری گزینی از شایعات
محدود کردن روابط بین فردی

(ذات تجربــه):
منظــور از ســرمایههای روانشــناختی فراینــدی اســت کــه در
جریــان آن افــراد قــادر میشــوند بــر جنبههــای مثبــت رویدادهــا
و پدیدههــا متمرکــز شــوند و از طریــق آن شــرایط را بــه صــورت
اثربخــش و مثبــت مدیریــت میکننــد .در تجــارب زیســته شــرکت
کننــدگان ،ســرمایههای روانشــناختی جایــگاه ویــژهای داشــت و

از تحلیــل تجربههــای شــرکت کننــدگان بــرای کنتــرل و
پیشــگیری از شــدت و تــداوم آســیبهای روانشــناختی ناشــی
از همــه گیــری بیمــاری کرونــا؛ هفــت راهــکار عمــده و مهــم
اســتخراج شــد .درایــن تجــارب راهــکار تقویــت ســرمایههای
روانشــناختی ،بــه عنــوان مهمتریــن راهبــرد معرفــی شــده بــود.
راهــکار  :1مضمــون اصلــی تقویــت ســرمایههای روانشــناختی
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فرعــی داشــتن هیجــان مثبــت ،اجتنــاب از هیجــان منفــی ،تخلیــه
هیجانــی جســمانی ،مدیریــت اســترس ،مدیریــت خشــم ،همدلی و
همــدردی و مراقبــه میباشــد.
“احساســات خــود را شناســایی کنیــم  ،نســبت بــه انهــا اگاه شــویم
و ســعی کنیــم احساســات خــود را کنتــرل کنیــم” (مصاحبــه .)1
راهکار  :4مضمون اصلی بازتعریف زندگی:
منظــور از چارچــوب دهــی مجــدد ایــن اســت کــه بــه جــای
چســبیدن و مانــدن در افــکار کــه قبــا وجــود داشــته اســت و
ناشــی از زندگــی استرسزاســت ،بــا توجــه بــه نــوع چالــش در
افــکار بازنگــری شــود .شــرکت کننــدگاه در پژوهــش تجربــه
زیســته بازتعریــف معنــای افــراد از زندگــی تاکیــد داشــتند .ایــن
مضمــون اصلــی بــا مضامیــن فرعــی دردســترس بــودن بــه لحــاظ
عاطفــی ،غنــی ســازی اوقــات فراغــت ،تقویــت انســجام خانــواده،
تغییــر در شــیوه روابــط خانوادگــی و تغییــر اولویتهــای زندگــی
همــراه اســت.
“بعــدش منبــع کنتــرل رو از حالــت بیرونــی بــه حالــت درونــی
تغییــر جایــگاه دادم یعنــی بــه خــودم گفتــم اگــه خــودت و
خانــوادهات مراقبتهــای بهداشــت فــردی و جمعــی رو رعایــت
کنیــد امــکان نــداره مبتــا بشــی” (مصاحبــه .)11
راهکار  :5مضمون اصلی توجه به ابعاد معنوی:
از زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا ابعــاد معنــوی بخــش پررنــگ
زندگــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش شــده اســت .براســاس
نظــر شــرکت کننــدگان در پژوهــش توجــه بــه ابعــاد معنــوی بــه
بــاور داشــتن حقیقــت بــی انتهــای هســتی و هماهنگــی و تنظیــم
همــه حــرکات و رفتارهــا بــر اســاس آن واقعیــت اشــاره دارد .بــاور
داشــتن بــه عالــم معنــا و معنویــت در زندگــی میتوانــد زمینــه
را بــرای افزایــش تــاب آوری ،صبــر و شــادی فراهــم آورد .ایــن
مضمــون اصلــی ،در برگیرنــده مضامیــن فرعــی توســل بــه خــدا
(دعــا و نیایــش) ،تــوکل بــر خــدا ،صبــر و شــکیبایی ،جهانبینــی
انســانگرایانه ،خیرخواهــی ،خودشناســی و خودســازی ،از خــود
گذشــتگی ،نوعدوســتی و قدرشناســی اســت.
“ایــن بیمــاری در زندگــی مــا ایــن تغییــر را بــه وجــود آورد کــه
همــه چیــز در دســت خداونــد بــاری تعالــی اســت و مــا هیــچ
نیســتیم و نمیتوانیــم باشــیم چــون یــک ویروســی کــه حتــی بــا
میکروســکوپ دیــده میشــود میتوانــد یــک انســان را در مــدت
کمتــر از چنــد روز از پــای درآورد” (مصاحبــه .)8
راهکار  :6مضمون اصلی آموزش مهارتهای شناختی:
براســاس نظــر شــرکت کننــدگان آمــوزش مهارتهــای شــناختی
از ملزومــات اصلــی بــرای مقاومــت در برابــر اســترس و فاجعــه

بــه نوعــی ذات و هســته تجــارب زیســته در مــورد راهــکار کنتــرل
و پیشــگیری از آســیبهای احتمالــی روانشــناختی بیمــاری کرونــا
بــود .ایــن مضمــون اصلــی ،مضامیــن فرعــی نــگاه امیدوارانــه،
نــگاه خوشبینانــه ،خودگوییهــای مثبــت ،شــوخ طبعــی ،تــاب
آوری ،مثبــت اندیشــی ،شــادی ،عــزت نفــس و خودبــاوری را در
برمیگرفــت .در ادامــه برخــی از صحبتهــای شــرکت کننــدگان
در مــورد تقویــت ســرمایههای روانشــناختی ارائــه شــده اســت.
“حــاال بیمــاری یــا هــر شــرایط دیگــری ،اگــر بــا ایــن دیــدگاه نگاه
بکنیــم کــه ایــن پدیــده یــا ایــن مشــکلی کــه پیــش آمــده حتمـ ًا
روزی تمــام میشــود و جنبههــای مثبــت آن را بیشــتر بــرای
خودمــان برجســته کنیــم و بــه آنهــا توجــه کنیــم ،آن جنبههــای
منفــی و مشــکالتاش کمرنــگ میشــود” (مصاحبــه .)22
راهکار  :2مضمون اصلی پذیرش آگاهانه واقعیت:
براســاس نظــر شــرکت کننــدگان پذیــرش اولیــن ســنگبنای
مواجــه بــا شــرایط ســخت اســت .پذیــرش آگاهانــه واقعیــت
بیمــاری کرونــا نقطــه مقابــل افســردگی و خمودگی اســت .پذیرش
آگاهانــه واقعیــت زمینــه بــرای کاهــش اســترس و اضطراب ناشــی
از بیمــاری کرونــا فراهــم مـیآورد .شــرکت کننــدگان بــه مضامیــن
فرعــی مرتبــط بــا ایــن مضمــون اصلــی شــامل واقعنگــری ،تبدیل
تهدیــد بــه فرصــت ،ســازگاری واقــع بینانــه بــا بیمــاری ،شــناخت و
آگاهــی در مــورد بیمــاری ،دریافــت خدمــات تخصصــی ،اشــتراک
تجــارب مثبــت بــا هــم و خــود مراقبتــی اشــاره کردهانــد.
“اطــاع رســانی واقعــی بــه اعضــای خانــواده داد نــه خیلــی دســت
کمــش بگیریــم نــه خیلــی بــال و پــر بهــش بدیــم .مهــم تریــن
نکتــه مقابلــه ایــن اســت کــه ســهلگیری همــراه بــا واقعنگــری
داشــته باشــیم .البتــه احتیــاط هــم در دســتور کارمــون باشــه
(مصاحبــه .)1
راهکار  :3مضمون اصلی کنترل هیجانی:
براســاس نظــر شــرکتکنندگان بیثباتــی هیجانــات میتوانــد
زمینــه را بــرای بســیاری از مشــکالت روانشــناختی بــه وجــود
آورد .هیجانــات بایــد بــه شــکل صحیحــی تخلیــه شــوند در
غیــر اینصــورت آنهــا باعــث بــروز رفتارهایــی مثــل خشــونت و
پرخاشــگری در فــرد میشــوند .بــه جــای ابــراز هیجانــات بــه
شــکل منفــی میتــوان بــه شــکل مثبــت آنهــا را ابــراز داشــت.
شــرایط ســخت قرنطینــه و زندگــی در شــرایط محــدود و بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ممکــن اســت ســبک زندگــی
متفاوتــی را ایجــاد نمایــد کــه میتــوان بــا تنظیــم هیجانــی
مناســب آســیبها را بــه حداقــل رســاند .براســاس نظــر شــرکت
کننــدگان مضمــون اصلــی کنتــرل هیجانــی شــامل مضامیــن
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پیشــگیری و کنتــرل آســیب عمــل نماییــد و تــا حــدی زیــادی
اثــرات ناشــی از بیمــاری کرونــا و زندگــی در قرنطینــه را کاهــش
دهــد .راهکارهایــی دیگــری از قبیــل نــگاه امیدوارانــه ،نــگاه
خوشبینانــه ،نــگاه مثبــت ،و قدرشناســی و توجــه بــه داشــتهها
از ایــن قبیــل میتوانــد در پیشــگیری و کنتــرل موثــر باشــد.
یافتههــای دیگــر ایــن پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه پذیــرش
آگاهانــه بیمــاری ،ابــراز هیجانــی ،دریافــت مشــاوره ،بازتعریــف
زندگــی ،توجــه بــه ابعــاد معنــوی و افزایــش تــاب آوری در ارتقــا
ســامت روان افــراد در زمــان بیمــاری کرونــا موثر اســت .در تبیین
راهــکار مربــوط بــه مضمــون تقویــت ســرمایههای روانشــناختی
میتــوان گفــت براســاس یافتههــای روانشناســی مثبــت،

اســت .بــر اســاس نظــر شــرکت کننــدگان در پژوهــش زندگــی
بــدون انعطــاف درشــرایط کرونــا میتوانــد بســیار اســترسزا باشــد.
تحلیــل تجــارب زیســته شــرکت کننــدگان مضامین فرعــی مرتبط
بــا ایــن مضمــون شــامل نــوآوری و خالقیــت ،توانایــی حــل
مســاله ،انعطافپذیــری روانشــناختی ،تفکــر منطقــی ،و مهــارت
تصمیــم گیــری را مشــخص کــرد.
“در مرحلــه اول راهــی جــز کنــار آمــدن بــا ایــن معضــل نبــود و در
مرحلــه دوم خالقیتهــا راه میافتــاد و هرکســی بــه روش خــود
مشــکالت و مســائل را حــل میکــرد ( ”.مصاحبــه .)17
راهکار  :7مضمون اصلی راهکارهای بهداشتی:
یکــی از راهکارهایــی کــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش به اشــاره

داشــتن نــگاه و اندیشــه مثبــت بــه زندگــی ،یکــی مولفههــای
مهــم روانشــناختی در فراینــد بهبــود افــراد در هنــگام مواجــه
بــا شــرایط استرسزاســت .اگــر چــه مثبــت اندیشــی تغییــری در
شــرایط ایجــاد نمیکنــد ولــی انســان را نیرومنــد میســازد تــا
بــا شــرایط اســترسآمیز کنــار آمــده و آن را راحتتــر تحمــل
نمایــد ( .)12همچنیــن بررســی مولفههــای مثبت¬اندیشــی از
قبیــل خوشــحالي ،لــذت ،سرســختی ،ســبک تبیینــی خوشــبینانه،
امیــدوراری ،همدلــی ،دلســوزی نشــان میدهــد ایــن مولفههــا
منجــر بــه ســرزندگی و افزایــش نشــاط افــراد میشــود کــه
میتوانــد بــر کاهــش مشــکالت روانشــناختی افــراد از قبیــل
افســردگی موثــر باشــد ( .)17از ســویی دیگــر مثبــت اندیشــی
منجــر بــه افزایــش رضایــت از زندگــی میشــود .هــر چقــدر
رضایــت از زندگــی باالتــر باشــد ،فــرد راحتتــر بــا نامالیمــات
کنــار میآیــد .مثبــت اندیشــی بــا تغییــر شــیوه نگــرش افــراد بــه
حــوادث میتوانــد بــه شــادکامی و خوشبینــی منجــر شــود و
زمینــه بهبــود از بیمــاری یــا تحمــل شــرایط اســترسزا را فراهــم
م ـیآورد ( .)18در پژوهــش حاضــر نیــز تحلیــل تجــارب زیســته
شــرکت کننــدگان نشــان میدهــد کــه اســتفاده از راهــکار مثبــت
اندیشــی شــرایط ســخت زندگــی در قرنطینــه و محدویتهــای
حاصــل از شــیوع بیمــاری کرونــا را تحملپذیرتــر کــرده اســت.
براســاس نظــر شــرکت کننــدگان بــدون مثبــت اندیشــی و داشــتن
نــگاه خوشبینانــه زندگــی ســخت ،افســرده کننــده و اســترسزا
اســت .در همیــن راســتا  Legido-Quigleyو همــکاران
نشــان دادنــد کــه ارتقــا تــابآوری بــه بهزیســتی روانــی افــراد در
شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا کمــک مینمایــد ( .)19بــر اســاس
نظــر  Chenو  Bonannoوظیفــه روانشــناختی اکثــر افــراد
در طــول همهگیــری بیمــاری کرونــا ،ایــن اســت کــه پریشــانی
و نگرانــی خــود را مدیریــت کــرده و در پایینتریــن ســطح نگــه

داشــتند ،رعایــت اصــول بهداشــتی در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا
اســت .از نظــر شــرکت کننــدگان در پژوهــش عــدم رعایــت اصــول
بهداشــتی میتوانــد منجــر بــه ابتــا بــه ایــن بیمــاری شــود و
در نهایــت بــه مشــکالت روانشــناختی بیشــتری دچــار شــوند.
مضمــون اصلــی راهکارهــای بهداشــتی شــامل مضامیــن فرعــی
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،رعایــت فاصلــه فیزیکــی ،تغدیــه
ســالم ،تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ،کســب اطالعــات از منابــع
موثــق ،دوری گزینــی از شــایعات و محــدود کــردن روابــط بیــن
فــردی میشــود.
“ایــن بیمــاری باعــث شــد دقــت بیشــتری بــر موازیــن بهداشــتی
انجــام دهنــد و از خانــه بیــرون نروم”(مصاحبــه “ .)5ســعی کــردم
اصــول بهداشــتی را بــه صــورت فــردی از قبیــل فاصلــه فیزیکــی و
اقدامــات بهداشــتی را رعایــت کنــم” (مصاحبــه .)8
بحث
بررســی تجــارب زیســته شــرکت کننــدگان پژوهــش در کنتــرل
و پیشــگیری از شــدت و تــداوم آســیبهای روانشــناختی دوران
همهگیــری بیمــاری کرونــا 7 ،راهــکار (تقویــت ســرمایههای
روانشــناختی (ذات تجربــه) ،پذیــرش آگاهانــه واقعیــت ،کنتــرل
هیجانــی ،آمــوزش مهارتهــای شــناختی ،بازتعریــف زندگــی،
توجــه بــه ابعــاد معنــوی و راهکارهــای بهداشــتی) را نشــان داد.
 7مضمــون اصلــی راهکارهــای پیشــگیری و کنتــرل مســتخرج از
تجــارب زیســته شــرکت کننــدگان پژوهــش در شــکل  1گــزارش
شــده اســت .راهــکار تقویــت ســرمایههای روانشــناختی دارای
بیشــترین کــد مفهومــی و بازتعریــف زندگــی کمتریــن کــد را بــه
خــود اختصــاص داده بــود.
تحلیــل تجــارب زیســته نشــان میدهــد تقویــت ســرمایههای
روانشــناختی میتوانــد راهکارهــای مفیــد و ارزشــمند در راســتای
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در واقــع ،داشــتن هیجانهــای مثبــت میتوانــد بــا بهزیســتی
روانــی در ارتبــاط باشــد .از ســوی دیگــر وجــود هیجانهــای
منفــی فــرد را در برابــر افســردگی و خلــع عاطفــی آســیبپذیر
مینمایــد .بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه در طــول بحــران ،افــراد
احســاس اضطــراب و بیحوصلگــی داشــته باشــند امــا تمرکــز
بــر هیجانهــای مثبــت ،میتوانــد اولیــن قــدم بــرای احســاس
آرامــش باشــد (.)12
بازتعریــف زندگــی و توجــه بــه ابعــاد معنــوی از جملــه یافتههــای
ایــن پژوهــش بــود .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت
مراقبتهــای معنــوی میتوانــد بــه افزایــش روحیــه افــراد در
شــرایط بیمــاری کرونــا کمــک نمایــد .در زمانــی کــه افــراد بــه
جنبههــای معنــوی زندگــی توجــه مینماینــد ارتبــاط بیشــتری
بــا یــک نیــرو انرژیبخــش احســاس مینمایــد کــه میتوانــد
زمینــه بــرای رهایــی از اســترس و اضطــراب ناشــی از بحــران
فراهــم آورد ( .)13معنویــت بــه افــراد کمــک مینمایــد در مواجــه
بــا مشــکالت انعطــاف بیشــتری از خــود نشــان داده و راحتتــر بــا
بیمــاری کنــار بیاینــد.
آمــوزش مهارتهــای شــناختی از دیگــر راهکارهــای مســتخرج از
مصاحبههــای شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــود .مهارتهــای
شــناختی از قبیــل حــل مســاله و تفکــر خــاق در دوران شــیوع
کرونــا تقویــت شــود .افــراد بایــد در زمــان بیمــاری کرونــا ریتــم
منظمــی داشــته باشــند ،بــه جــای داشــتن مشــکالت رفتــاری و
روانــی ناشــی از بیمــاری کرونــا ،بــر منافــع ناشــی از قرنطینــه
تاکیــد کننــد ،راهبردهــای حلمســاله یــاد بگیرنــد .مهارتهــای
شــناختی کمــک میکنــد افــراد از انعطافپذیــری شــناختی
باالتــری داشــته باشــند ،شــرایط اســترسزای ناشــی از بیمــاری
کرونــا بهتــر تحمــل کننــد (.)23
راهکارهــای بهداشــتی آخریــن مضمونــی کــه از مصاحبههــای
شــرکت کننــدگان اســتخراج شــد .بنابرایــن ،در زمــان شــیوع
بیمــاری کرونــا اولیــن اقــدام رعایــت اصــول بهداشــتی اســت.
رعایــت اصــول بهداشــتی باعــث میشــود احتمــال بیمــاری کمتــر
شــود .بیمــار شــدن عــاوه بــر وارد آوردن مشــکالت جســمانی،
منجــر بــه پریشــانیهای روانشــناختی در افــراد میشــود.
رعایــت فاصلــه فیزیکــی ،محدودیــت در ارتبــاط ،اســتفاده از
مــواد ضدعفونــی کننــده ،آشــنایی بــا پروتکلهــای بهداشــتی و
زندگــی قرنطینــه جــز راهکارهــای موثــر در زمــان شــیوع بیمــاری
کرونــا اســت ( .)24پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهشهــای کیفــی
بــود؛ و مثــل ســایر پژوهشهــای کیفــی تعمیــم یافتههــای آن
بــا احتیــاط بایــد صــورت گیــرد .بــه عــاوه ،در شــرایط شــیوع

دارنــد .ایــن زمانــی اتفــاق میافتــد کــه افــراد تــاب آور باشــند.
چــرا کــه تــاب آوری بــه حفــظ بهزیســتی روانــی علــی رغــم قــرار
گرفتــن در معــرض فشــار جــدی اشــاره دارد .در مواجهه بــا بیماری
کرونــا ،فــرد بایــد بــا شــرایط اســترسزای مداومــی کــه تجربــه
میکنــد ،مقابلــه نمایــد و بتوانــد پریشــانی و اســترس روانــی خــود
را بــه حداقــل برســاند ( .)20وجــود برخــی ویژگیهــا از قبیــل
خوشــبینی ،دریافــت حمایــت عاطفــی -اجتماعــی ،بــه کارگیــری
راهکارهایــی بــه منظــور داشــتن ســرگرمی و کاهــش انــزوای
اجتماعــی از طریــق ارتباطهــای آنالیــن میتوانــد افــراد را در
مــان شــیوع بیمــاری کرونــا ،تــابآور نمایــد .بنابرایــن ایــن مــوارد
اهمیــت مولفــهی تــاب آوری در مواجــه بــا مشــکالت ناشــی از
بیمــاری کرونــا را آشــکار میســازد (.)8
از ســویی دیگــر پذیــرش آگاهانــه واقعیــت راهــکاری اســت کــه در
پیشــگیری و کنتــرل آســیبهای احتمالــی بیمــاری کرونــا موثــر
اســت .براســاس نظــر  Zettlerو همــکاران پذیــرش شــرایط
ناشــی از بیمــاری کرونــا بــا علــم بــه اینکــه اجتنــاب شــناختی
از بیمــاری و اضطــراب کمکــی بــه کنتــرل بیمــاری نمیکنــد
و ایــن آگاهــی از واقعیــت موجــود اســت کــه میتوانــد زمینــه
یآورد
بــرای کاهــش اســترس و حــل مســاله در افــراد بــه وجــود مـ 
( .)21همچنیــن افــراد بــا پذیــرش فعــال و آگاهانــه رویدادهــای
زندگــی ،بــه لحــاظ روانشــناختی توانمندتــر شــده و راحتتــر بــا
چالشهــای زندگــی کنــار میآینــد .همچنیــن ایــن افــراد رضایــت
زندگــی و امنیــت روانــی بیشــتری را نســبت بــه ســایر افــراد تجربه
میکننــد ( .)22در پژوهــش حاضــر شــرکت کننــدگان نیــز بــا
تکیــه بــر واقعیــت بیمــاری کوویــد  ،19تاکیــد داشــتند ایــن راهکار
میتوانــد بــه کاهــش اضطــراب و اســترس ناشــی از بیمــاری
کرونــا کمــک نمایــد .همچنیــن ،دریافت خدمــات روانشــناختی در
زمــان بیمــاری کرونــا بــه علــت مشــکالت روانشــناختی ناشــی از
ایــن بیمــاری از قبیــل اضطــراب ،اســترس ،افســردگی و مشــاجرات
بیــن فــردی ضــروری اســت ( .)9در واقــع برخــی از اوقــات افــراد
بــرای کنــار آمــدن بــا مشــکالت روانشــناختی ناشــی از بیمــاری
کوویــد  19نیــاز دارنــد تــا بــا یــک متخصــص مشــاوره داشــته
باشــند .بنابرایــن افــراد بهتــر اســت از خدمــات تلفنــی مشــاوره
ســامت روان در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا ،بهرهمنــد شــوند
چــرا کــه بیمــاری کرونــا همــراه بــا مشــکالت جســمانی بــه
مشــکالت روانشــناختی در افــراد منجــر شــده اســت.
تنظیــم هیجانــی و کنتــرل هیجانــی مناســب از دیگــر یافتههــای
ایــن پژوهــش بــود .داشــتن لحــاظ لــذت بخــش و هیجانهــای
مثبــت زمینــه را بــرای کنــار آمــدن بــا مشــکالت فراهــم مـیآورد.
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بنابرایــن متخصصــان بــرای کاهــش و پیشــگیری از آســیبهای
احتمالــی میتواننــد بــه تقویــت ســرمایههای روانشــناختی افــراد
بپردازنــد .اطــاع رســانیهای الزم در مــورد بیمــاری کرونــا بــه
صــورت یکپارچــه انجــام شــود تــا مــردم پذیــرش آگاهانــه واقعیــت
ایــن بیمــاری را بپذیرنــد .ابعــاد معنــوی در ایــن دوران بیشــتر مــورد
توجــه قــرار گیــرد .بنابرایــن میتــوان گفــت توجــه بــه راهکارهــای
بهداشــتی و تقویــت ســرمایههای روانشــناختی از جملــه بهتریــن
راهکارهــا بــرای کنتــرل و پیشــگیری از آســیبهای احتمالــی
بیمــاری کرونــا اســت.

کرونــا والــزام رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی انجــام شــد؛ ایــن
موضــوع مشــکالتی بــرای مصاحبــه شــونده و مصاحبــه کننــده
ایجــاد میکــرد .پیشــنهاد میشــود بــه منظــور افزایــش تعمیــم
پذیــری و تعمــق بیشــتر یافتههــا پژوهــش حاضــر ،پژوهشهایــی
در راســتای ایــن پژوهــش انجــام شــود .همچنیــن ایــن پژوهــش
در شــهر تهــران انجــام شــده اســت ،پیشــنهاد میشــود
پژوهشــیهای دیگــری در ســایر شــهر انجــام شــود .بــه طــور
کلــی یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه شــیوع بیمــاری
کوویــد  ،19ســامت روان افــراد را میتوانــد تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .بنابرایــن متخصصــان و مســئولین در ایــن حــوزه مداخــات
موثــر را بــا تاکیــد بــر راهکارهــای اســتخراج شــده در بعد ســامت

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری
شــرکت کننــدگان در پژوهــش در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا
و قرنطینــه مشــکالت روانشــناختی را تجربــه کــرده بودنــد کــه
بــا اســتفاده از راهکارهایــی ســعی در کاهــش ایــن مشــکالت
داشــتند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نمونههــا و مشــارکت
کننــدگان معتقــد بودنــد بــا اجــرای ایــن راهکارهــا مشــکالت و
آســیبهای روانشــناختی کاهــش پیــدا میکنــد .ایــن راهکارهــا
کــه با فرهنگ و شــرایط زندگی کشــور همراســتایی بیشــتری دارد.

تضاد منافع
نویســندگان ایــن پژوهــش تصریــح میکننــد کــه هیچگونــه
تضــاد منافعــی در مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد.

از تمامــی شــرکت کننــدگان محتــرم کــه در ایــن پژوهش شــرکت
کردنــد ،صمیمانــه قدردانــی و تشــکر میشــود .ایــن پژوهــش بــا
کداخالقــی  IR.ATU.REC.1399.020در دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی ثبــت شــده اســت بدیــنوســیله از کســانی کــه
در انجــام پژوهــش نویســنده را یــاری نمودنــد کمــال تشــکر و
قدردانــی میشــود.

روان طــرح ریــزی نماینــد.
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