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Abstract
Background and Objectives: The sudden outbreak of coronavirus
disease 2019 (COVID-19) as a shock to the international community,
especially global health policymakers, has affected millions of
individuals. The current study aimed to investigate the mental health
status of social media users during the outbreak of COVID-19 in Iran.

Methods: The present descriptive study was carried out on a total of
443 Telegram and WhatsApp users selected using convenience
sampling. Data collection was conducted by the online questionnaire of
the symptoms of mental disorders of Hopkins Symptoms Checklist
(HSCL)-25. The statistical methods of mean and standard deviation
and t-test were used in order to analyze the data.
Results: The obtained findings showed that the mean total score of the
symptoms of mental disorders was relatively high among the
participants. Based on the results, it was shown that the mean score of
mental symptoms among the study subjects at low levels was 9.27%. In
this study, phobia among the respondents was reported with an average
of 27.3%. The lowest rate among mental disorders was related to
psychosis with an average of 0.5% (P˂0.05).
Conclusion: Based on the findings of the current study, the mean
scores of women in mental disorders, physical complaints, obsessivecompulsive disorder, interpersonal sensitivity, and paranoid thoughts
were higher than those reported for men. The infected individuals with
COVID-19 had higher symptoms of mental disorders in the
components of physical complaints, obsessive-compulsive disorder,
anxiety, and phobia than those not infected with COVID-19. The single
participants had higher symptoms of mental disorders than the married
subjects. The symptoms of physical complaints, anxiety, and phobia
were higher among the patients with chronic illnesses than those
without chronic diseases. The frequency of phobia was higher among
the participants with parents suffering from chronic diseases.
Keywords: Coronavirus; COVID-19; Mental disorders; Mental health;
Social networking.
DOI: 10.29252/qums.14.8.21
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بررسی وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی در دوره شیوع بیماری
کووید91-
حسین
9

گروه روانشناسي ،دانشكده علوم

تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه پیام نور،
تهران ،ایران.
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 ،مرضیه نوری
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چکیده
زمینه و هدف :شیوع ناگهاني کرونا شوکي برای جامعه جهاني به ویژه سیاست گذاران بهداشتت
جهاني بوده و میلیونها نفر را درگیر کرده است .در این ا رتباط ،پژوهش حاضر بتا هتد

بررستي

وضعیت سالمت رواني کاربران شبكه های اجتماعي در دوره شتیوع بیمتاری کوویتد 91-در ایتران
2

گروه روانشناسي ،دانشكده علوم

تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.

انجام شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفي بود .جامعه آماری پژوهش تمامي کاربران تلگرام و
واتساپ بودند .بدینمنظور 113 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامه آنالین نشانههای اختالالت رواني هاپكینز ( Hopkins Symptoms Checklist

استاندارد و آزمون  tنیز

 3گروه مشاوره خانواده ،دانشكده علوم

 )(HSCL)-25: SCL25استفادهگردید .از روشهای آماری میانگین ،انحرا

تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه هرمزگان،

بهره گرفته شد.

بندر عباس ،ایران.

یافتهها :یافتههای به دست آمده نشان دادند که میانگین نمره کل نشانههای اختالالت روانشناختي در
بین شرکتکنندگان در سطح نسبتاً باالیي قرار دارد؛ بدینمعنا که میانگین نشانههای اختالالت رواني
شرکتکنندگان در سطح پایین برابر با  1/27درصد بود .در این مطالعه ترس مرضي در بین

*نویسنده مسئول مكاتبات:

پاسخگویان با میانگین  27/3درصد گزارش گردید .کمترین میزان اختالل در بین اختالالت رواني،

مرضیه نوری فرد؛ گروه روانشناسي،

روانپریشي با میانگین  0/5درصد بود (.)P>0/05

دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي،

نتیجهگیری :براستاس نتتایم میتانگین نمتره زنتان در اختتالالت روانشتناختي ،شتكایات جستماني،

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان
(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

وسواس جبری ،حساسیت بین فردی و افكار پارانوئیدی بیشتر از مردان بتود .افترادی کته تجربته مبتتال
شدن به کرونا را داشتند در مؤلفه های شكایت جسماني ،وسواس جبتری ،اضتطراب و تترس مرضتي،
نشانه های اختالل رواني باالتری نسبت به افرادی داشتند که به کرونا مبتال نشده بودند .همچنتین افتراد

آدرس پست الكترونیكي:
m.nuorifard@gmail.com

مجرد نشانههای باالتری از اختالالت رواني نسبت به افراد متأهل داشتند .نشانههای شكایات جستماني،
اضطراب و ترس مرضي در بین افراد دارای بیماریهای مزمن باالتر از افراد بدون بیماری متزمن بتود.

تاریخ دریافت9311/01/91 :

همچنین ترس مرضي در بین افرادی که دارای والدین با بیماری مزمن بودند ،باالتر از دیگران بود.

تاریخ پذیرش9311/07/91 :

کلیدواژهها :اختالالت رواني؛ سالمت روان؛ شبكههای اجتماعي؛ کرونا ویروس؛ کووید.91-
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Souri H, Nouri Fard M, Ariamanesh S. Assessment of the Mental Health Status of
Social Media Users during the Outbreak of COVID-19. Qom Univ Med Sci J
]2020;14(8):21-29. [Full Text in Persian
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وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی و کووید 91-

مقدمه

نگرانیها در مورد تحصیالت و نیز بهزیستی خانوادههای آنها

کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که از بیماری

هنگام شیوع کرونا ویروس میباشند ( .)92عالوه براین ،تأثیر

سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندروم

منفی کلی کووید 91-بر اقتصاد ،زندگی روزمره ،فعالیتهای

MERS-CoV: Middle East Respiratory

اجتماعی و توانایی کار با مشکالت روانشناختی بیشتر همراه

 )Syndrome Coronavirusو سندرم حاد تنفسی ( SARS-CoV:

است ( .)99در مطالعات مختلف نشان داده شده است که فشار

 )Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirusرا

روانی ناشی از ترس از بیماری کووید 91-در یک رابطه دو

شامل میشود ( .)9با توجه به وضعیت همهگیری ویروس کووید-

سویه با عفونتهای جسمی منجر به کاهش سالمت ،کیفیت

 ،91بحث آثار روانشناختی این بیماری بر بهداشت و سالمت روان

خواب و عالئم استرس پس از سانحه میشود ( .)99،94در این

تنفسی خاورمیانه (

افراد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است
( .)2این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل
جهان انتشار پیدا کرد و تقریباً طی زمانی اندک تمامی کشورهای

راستا در پژوهشی با عنوان "عالئم روانشناختی شهروندان عادی
چینی در پاسخ به سطح اضطراری بیماری کووید 91-با استفاده
از  "SCL-90شرکت کنندگان از نظر نشانههای اختالالت

جهان را آلوده نمود ( .)9بر این اساس ،اطالعات به موقع و دقیق در

روان شناختی ،نمرات متوسط و باالتری داشتند که به طور خاص

جهت کاهش اثرات روانشناختی بیماری کرونا ویروس هم برای

نمرات وسواس فکری ،حساسیت بین فردی ،اضطراب بیمارگونه

عموم و هم برای جامعه علمی حیاتی میباشد (.)4

و گرایش به روان پریشی در شرکتکنندگان باالتر بود (.)95

این ویروس کشور ما را همچون سایر کشورهای جهان آلوده

در مجموع میتوان گفت که کار بالینی در حیطه اختالالت روانی

نموده و مبارزه با آن به طور سراسری و همهجانبه در کل

حاصل از بیماری کرونا به دلیل نبود پژوهشهای زمینهای در

کشور در حال انجام بوده و اقداماتی اتخاذ گردیده است.

مورد اثرات روانی ناشی از این بیماری همهگیر با چالشهایی

اگرچه این اقدامات اتخاذ شده برای کاهش شیوع ویروس

همراه گردیده است؛ از جمله سردرگمی درمانگر ،هیجان منفی در

اساسی می باشد؛ اما ممکن است هزینه های روانشناختی باالیی

جامعه به دلیل ناشناخته بودن درمان طبی و بیتوجهی به نقش

برای جمعیت داشته باشد که باید به آنها توجه نمود ( .)5این

قرنطینه در کاهش شیوع بیماری و اثراتی که این بیماری میتواند

قوانین سخت گیرانه (مانند قرنطینه) به شکلی عمیق سبک زندگی

بر بروز یا عود مجدد اختالالت روانشناختی داشته باشد موجب

و روابط اجتماعی را تغییر داده و به همراه ترس از ابتال به

گردیده است تا پژوهشگران درصدد تحقیق زمینهیابی در جهت

بیماری ،احتماالً اضطراب عمیقی را ایجاد میکند؛ بنابراین

شناخت جنبههای روانشناختی ناشی از بیماری کرونا برآیند .بر

تغییرات روان شناختی شامل :ترس ،اضطراب ،افسردگی،

این اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سالمت روانی

آشفتگی روانشناختی ( )Psychological unrestو یا عدم

کاربران شبکههای اجتماعی در دوره شیوع بیماری کووید 91-در

اطمینان نه تنها در جمعیتی که به طور مستقیم تحت تأثیر ویروس

ایران انجام شد.

قرار دارند؛ بلکه در کل انسانها ممکن است در طول شیوع
کووید 91-رخ دهند ( .)6-8تجارب ناخوشایند و پریشانی

روش بررسی

روانشناختی مرتبط با آنها ارتباط مستقیمی با درک محدودیت

جامعه آماری پژوهش توصیفی حاضر را کلیه کاربران شبکههای

آزادی به عنوان پیامد قرنطینه خواهد داشت ( .)1این وضعیت

اجتماعی مجازی نظیر تلگرام و واتساپ تشکیل دادند .با توجه به

میتواند تأثیر هیجانی قابل توجهی بر کادر پزشکی و جمعیت

نامحدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه

عمومی با عالئم مهم اضطراب ،استرس و افسردگی داشته باشد

نامحدود استفاده گردید .روش نمونهگیری در دسترس بود .بر این

(.)91،99

اساس ،پرسشنامه به صورت آنالین طراحی گردید .ابزار مورد

نتایج مطالعات بینالمللی در مورد دانشجویان نشاندهنده افزایش

استفاده در این پژوهش پرسشنامه نشانههای اختالالت روانی
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وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی و کووید 91-

( )SCL-25بود که  449نفر به آن پاسخ دادند .از شرایط ورود به

مورد پژوهش هیچگونه مغایرتی ندارد.

پژوهش میتوان به سن بیشتر از  95سال ،کاربر شبکههای مجازی

ابتدا طرح پژوهش انتخاب گردید و پرسشنامه مورد نظر به صورت

تلگرام و واتساپ بودن و بهرهمندی از سواد خواندن و نوشتن

آنالین در اینترنت از طریق یک سایت معتبر تدوین و بارگذاری

اشاره نمود .روش پژوهش بدینصورت بود که پرسشنامه در

شد .از آنجایی که حجم جامعه مورد نظر ناشخص بود ،با استفاده

گروهها و کانالهای مختلف تلگرام و واتساپ آگهی شد و در

از فرمول کوکران برای جامعه نامشخص تعداد  499نفر آزمودنی

اختیار عالقهمندان قرار گرفت .گروهها از گستره متفاوت استانی

به عنوان نمونه مورد نیاز بود .در ادامه با مدیران گروههای تلگرام

در ردههای مختلف سنی ،شغلی ،تحصیلی و غیره انتخاب شدند.

و واتساپ مختلف از شهرهای متفاوت در سراسر ایران گفتگو شد

پس از تکمیل پرسشنامه ،اطالعات به دست آمده با استفاده از

و براساس اطالعیهها و تبلیغات اینترنتی ،پرسشنامه در اختیار افراد

نرمافزار  SPSS 22تجزیه و تحلیل گردیدند.

در دسترس واجد شرایط و عالقهمند به همکاری قرار گرفت.
حدود یک ماه این پرسشنامه در اختیار داوطلبین قرار داشت و در

پرسشنامه نشانههای اختالالت روانی ()SCL-25

نهایت نتایج به دست آمده به صورت اطالعات خام از سایت

این مقیاس فرم کوتاه نسخه تجدید نظر شده فهرست  11نشانهای

استخراج گردید و در اختیار یک متخصص آماری قرار گرفت و

( )Symptom Checklist-90-Revisedیعنی  SCL-90-Rبود

با استفاده از نرمافزار  SPSS 22تجزیه و تحلیل گردید .همچنین از

( .)96پرسشنامه نشانههای اختالالت روانی ( )SCL-25توسط

آمار توصیفی شامل :میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون  tبهره

نجاریان و داوودی ( )9981ساخته شده است .این پرسشنامه دارای

گرفته شد.

 25ماده بر مبنای مقیاس لیکرت میباشد .زیرمقیاسهای این
پرسشنامه عبارت هستند از :شکایات جسمانی ،وسواس اجباری،

یافتهها

افسردگی ،اضطراب ،ترس از مکانهای باز ،افکار پارانوئیدی،

در این پژوهش پاسخنامه  449نفر بررسی گردید .ویژگیهای

روانپریشی و حساسیت بین فردی ( .)91ضریب پایایی محاسبه

افراد در جدول  9نشان داده شده است.

شده برای مقیاس میزان اختالالت روانشناختی براساس ضریب

میانگین و انحراف معیار نمره کل اختالالت روانی و نمرات

آلفای کرونباخ برابر با  1/19بود که بیانگر همسازی درونی بسیار
شدید بین گویههای طرح شده در مقیاس مذکور میباشد (.)98
ضریب همبستگی  SCL-25بر مبنای مقیاس اضطراب عمومی
معادل  1/61و براساس مقیاس افسردگی  Beckبرابر با  1/41گزارش
شده است .همبستگی بین دو مقیاس  SCL-90-Rو  SCL-25معادل

جدول شماره  :1توزیع کاربران شبکههای اجتماعی مجازی براساس
ویژگیهای جمعیتشناختی در دوره شیوع بیماری کووید 11-در ایران
تعداد

درصد

متغیر

زن

281

69/2

مرد

969

96/8

مجرد

986

42/1

متأهل

259

51/9

4

1/ 1

مبتال به بیماری مزمن

911

85/9

عدم ابتال به بیماری مزمن

66

94/1

والدین مبتال به بیماری مزمن

299

52/6

والدین بدون بیماری مزمن

291

41/4

مبتال به بیماری

عدم ابتال به بیماری کرونا

928

14/1

کرونا

ابتال به بیماری کرونا

995

26/1

جنسیت

 1/15میباشد .شایان ذکر است که ضریب بازآزمایی برای
نمونههای زن برابر با  ،1/11برای نمونههای مرد معادل  1/11و

وضعیت تأهل

همسر فوت شده یا طالق گرفته

برای کل مقیاس برابر با  1/18گزارش شده است (.)91
باید خاطرنشان ساخت که در این پژوهش مواردی که رعایت
آنها از الزامات اخالقی میباشد ،رعایت گردیده است؛ از جمله

بیماری زمینهای

رضایت شرکتکنندگان ،حفظ محرمان ماندن اطالعات هویتی،
اطالع از موضوع و هدف پژوهش ،تفسیر نتایج در صورت تمایل
شرکتکنندگان و عدم وجود بار مالی برای شرکتکنندگان.

وضعیت

پژوهش حاضر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنیها و جامعه
32
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره چهاردهم ،شماره هشتم آبان 9911
International License Creative Commons Attribution License 4.0

حسین سوری و همکاران

وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی و کووید 91-

زیرمجموعه آن در جدول  2نشان داده شده است .بر مبنای نتایج،

( ،)P>1/119 ،t=-2/16وسواس اجباری (،)P>1/119 ،t=-4/94

میانگین نمره کل نشانههای اختالالت روانی پاسخگویان در سطح

حساسیت بین فردی ( )P>1/119 ،t=-9/91و افکار پارانوئیدی

نسبتاً باالیی قرار دارد؛ بدینمعنا که میانگین نشانههای اختالالت

( )P>1/15 ،t=-2/16بیشتر از مردان است و در سایر مؤلفهها

روانی شرکتکنندگان در سطح پایین برابر با  1/21میباشد.

تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد .عالوه براین ،بررسی

براساس یافتهها ،ترس مرضی در بین پاسخگویان با میانگین 21/9

نشانههای اختالالت روانی در بین افراد مجرد و متأهل نشان از

در سطح باالیی گزارش گردید .کمترین میزان اختالل در بین

آن داشت که تفاوت معناداری در میانگین کل نشانههای

اختالالت روانی نیز روانپریشی با میانگین  1/5بود.

اختالالت روانی وجود ندارد ( .)P<1/15 ،t=1/16در مؤلفههای

یافتههای به دست آمده در بین دو جنس نشان میدهند که میانگین

وسواس اجباری ( ،)P>1/15 ،t=2/12حساسیت بین فردی

زنان در نشانههای اختالالت روانی بیشتر از مردان است .نمره کلی

( ،)P>1/119 ،t=2/82افسردگی ( )P>1/119 ،t=4/95و ترس

میانگین نشانههای اختالالت روانی نیز به برتری مردان نسبت به

مرضی ( )P>1/119 ،t=-2/18افراد مجرد نشانههای باالتری از

زنان اشاره داشت ( .)P>1/15در پی بررسی نشانههای اختالالت

اختالالت روانی داشتند و از سالمت روانشناختی کمتری

روانی در بین افراد مجرد و متأهل ،تفاوت معناداری در میانگین

برخوردار بودند .در سایر مؤلفه ها تفاوت معناداری بین افراد

کل نشانههای اختالالت روانی گزارش نگردید (.)P<1/15

مجرد و متأهل وجود نداشت.

بررسی نشانههای اختالالت روانی در بین افراد دارای بیماری

از سوی دیگر ،بررسی نشانههای اختالالت روانی در بین افراد

مزمن و فاقد آن نشان داد که تفاوت میانگین کل نشانههای

دارای بیماری مزمن و فاقد آن نشان داد که تفاوت میانگین کل

اختالالت روانی میان افراد با بیماری مزمن و فاقد آن  9/58بوده

نشانههای اختالالت روانی میان افراد با بیماری مزمن و فاقد آن

است که این تفاوت معنادار نمیباشد ( .)P<1/15عالوهبراین،

 9/58بوده است که این تفاوت معنادار میباشد (،t=-9/85

بررسی میانگین کل نشانههای اختالالت روانی در بین افراد دارای

 .)P<1/15در این مطالعه در سه مؤلفه وسواس اجباری ،افسردگی

والدین با بیماری مزمن و فاقد آن نشان داد که بین نشانههای

و حساسیت بین فردی ،افکار پارانوئیدی و ماده اضافی تفاوت

اختالالت روانی کلی دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد

معناداری بین افراد با بیماری مزمن و بدون آن وجود نداشت

(.)P<1/15

()P<1/15؛ اما میانگین مؤلفههای شکایات جسمانی (،t=-2/14

بررسی نشانههای اختالالت روانی در بین دو جنس نشان داد که

 ،)P>1/119اضطراب ( )P>1/119 ،t=-9/11و ترس مرضی

میانگین زنان در نشانههای اختالالت روانی ،شکایات جسمانی

( )P>1/119 ،t=-9/58در بین افراد دارای بیماریهای مزمن باالتر

جدول شماره  :2میانگین و انحراف معیار نمره کل اختالالت روانی و نمرات زیرمجموعه آن در کاربران شبکههای اجتماعی مجازی در دوره شیوع بیماری
کووید 11-در ایران
متغیر

نشانههای اختالالت روانی

میانگین±انحراف استاندارد

پایین

تا حدودی

باال

کل

1/21±9/81

86/2

92/6

9/ 9

شکایات جسمانی

5/48±2/11

19/2

1/ 1

9/ 9

وسواس جبری

5/59±2/42

89/5

94/2

4/ 9

حساسیت بین فردی

9/46±9/85

89/9

94/2

2/ 5

افسردگی

5/99±2/41

11/1

94/2

6/ 9

اضطراب

8/16±9/81

85/6

92/2

2/ 9

ترس مرضی

9/54±1/12

51/9

22/6

21/9

افکار پارانوئیدی

9/86±9/55

85/6

8/ 6

5/ 1

روانپریشی

9/58±1/14

16/4

9/ 2

1/ 5

ماده اضافی

49/51±94/59

85/6

8/ 9

6/ 9

مؤلفهها
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وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی و کووید 91-

از افراد فاقد آن بود.

روانشناختی مرتبط با آنها ارتباط مستقیمی با درک محدودیت

از سوی دیگر ،بررسی میانگین کل نشانههای اختالالت روانی در

آزادی به عنوان پیامد قرنطینه خواهند داشت (.)1

بین افراد دارای والدین با بیماری مزمن و فاقد آن نشان داد که بین

همچنین نتایج تحقیقات ( )99-91،21،94در پژوهشهای مختلف

نشانههای اختالالت روانی کلی دو گروه تفاوت معناداری وجود

نشان داده شده است که فشار روانی ناشی از ترس از بیماری

ندارد ( .)P<1/15 ،t=-9/89در بین مؤلفههای نشانههای اختالالت

کووید 91-در یک رابطه دو سویه با عفونتهای جسمی منجر به

روانی ،تنها ترس مرضی ( )P>1/119 ،t=-9/55در بین افرادی که

کاهش سالمت ،کیفیت خواب و عالئم استرس پس از سانحه

دارای والدین با بیماری مزمن بودند ،باالتر از دیگران بود .در

میشود ( .)99،94طبق نتایج به دست آمده ،ترس مرضی در بین

حالی که در سایر مؤلفهها تفاوت معناداری بین افراد با والدین

پاسخدهندگان در شرایط کرونا قابل توجه بود .در این راستا در

دارای بیماری مزمن و فاقد آن وجود نداشت (.)P<1/15

پژوهش تیان و همکاران با عنوان "عالئم روانشناختی شهروندان

بر مبنای نشانههای اختالالت روانی در بین افراد دارای تجربه ابتال

عادی چینی در پاسخ به سطح اضطراری بیماری کووید 91-با

به کرونا (شامل :خود ،خانواده ،بستگان و دوستان) مشاهده گردید

استفاده از  "SCL-90شرکتکنندگان از نظر عالئم روانشناختی

که  928نفر ( 14درصد) به کرونا مبتال شده و  995نفر (26

نمرات متوسط و باالتری داشتند که به طور خاص نمرات وسواس

درصد) به آن مبتال نشده بودند .نمره میانگین کل نشانههای

فکری ،حساسیت بین فردی ،اضطراب بیمارگونه و گرایش به

اختالالت روانی بین دو گروه حاکی از سالمت روان باالتر

روانپریشی در شرکتکنندگان باالتر بود.

گروهی بود که تجربه ابتال به کرونا (شامل :خود ،خانواده ،بستگان

یکی از مهمترین عواقب شیوع ویروس کرونا ،ایجاد اضطراب

و دوستان) را نداشت ( .)P>1/119 ،t=-6/48مقایسه بین این دو

اجتماعی در سراسر جهان است .این امر نگرانیهای جدی را برای

گروه نشان داد که افراد با سابقه ابتال به کرونا ،به استثنای

شهروندان در تمام کشورها حتی در جوامع بدون شیوع ایجاد

مؤلفههای حساسیت بین فردی ،افسردگی ،افکار پارانوئیدی و

کرده است .احساس ناامیدی به ویژه در میان نسل جوان نشان

روانپریشی ،در سایر مؤلفههای شکایت جسمانی (،t-5/91

میدهد که چگونه جوامع ما در مواجهه با خطرات آسیبپذیر

 ،)P>1/119وسواس جبری ( ،)P>1/119 ،t=-2/62اضطراب

هستند ( .)9این قوانین شدید به طور عمیق سبک زندگی و روابط

( )P>1/119 ،t=-6/19و ترس مرضی ()P>1/119 ،t=-8/26

اجتماعی را تغییر داده و به همراه ترس از ابتال به بیماری ،احتماالً

نشانه های اختالل روانی باالتری نسبت به افرادی که به کرونا مبتال

اضطراب عمیقی را ایجاد میکند؛ بنابراین تغییرات روانشناختی

نشده بودند داشتند.

شامل :ترس ،اضطراب ،افسردگی ،آشفتگی روانشناختی و یا عدم
اطمینان نه تنها در جمعیتی که به طور مستقیم تحت تأثیر ویروس

بحث

قرار دارند؛ بلکه در کل انسانها ممکن است در طول شیوع

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سالمت روانی کاربران

کووید 91-رخ دهند ( .)6-8بررسیهای اخیر نشان میدهند که

شبکههای اجتماعی در دوره شیوع بیماری کووید 91-در ایران

پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی و تأکید برای ماندن در خانه و

بود .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات

خود بیماری همهگیر کووید( 91-به عنوان مثال رکود اقتصادی و

انجام شده در کشورهای دیگر همسو میباشد ( .)6-1در این

قرار گرفتن در معرض مکرر اخبار تنشآفرین رسانهها) میتواند به

مطالعات گزارش شده است که تغییرات روانشناختی شامل:

پیامدهای روانشناختی منفی از جمله افزایش تنهایی ،کاهش

ترس ،اضطراب ،افسردگی ،آشفتگی روانشناختی و یا عدم

حمایت اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب و نگرانیهای مالی منجر

اطمینان نه تنها در جمعیتی که به طور مستقیم تحت تأثیر ویروس

شود ( .)22-24این وضعیت میتواند تأثیر هیجانی قابل توجهی را

قرار دارند؛ بلکه در کل انسانها ممکن است در طول شیوع

بر کادر پزشکی و جمعیت عمومی با عالئم مهم اضطراب ،استرس

کووید 91-رخ دهند ( .)6-8تجارب ناخوشایند و پریشانی

و افسردگی ایجاد کند (.)99،91،99-95
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وضعیت سالمت روانی کاربران شبکههای اجتماعی و کووید 91-

نظر به اهمیتی که بررسیهای همهگیرشناسی اختالالت

آحاد جامعه با توجه به شرایط قرنطینه ،استفاده افراد در سنین و

روانشناختی ناشی از بیماریهای واگیردار و پاندمیک در

شرایط متفاوت از اینترنت و عدم دسترسی به تمام اقشار جامعه

شناسایی ارتباط میان ویژگیهای جمعیتشناختی و بیماریها از

اشاره کرد که این مهم از تعمیم یافتههای پژوهش به جامعه بزرگتر

یکسو و برآورد منابع مورد نیاز بهداشت روانی و برنامهریزیهای

جلوگیری مینماید؛ از این رو قابلیت تعمیم به کل جامعه را ندارد.

مربوط به ارائه خدمات بهداشتی -درمانی از سوی دیگر دارند،
بررسیهای همهگیرشناسی به ویژه اختالالت روانی ناشی از

نتیجهگیری

کووید  91مورد توجه پژوهشگران در مطالعه حاضر قرار گرفته

نتایج نشانههای اختالالت روانشناختی کلی شرکتکنندگان نشان

است .با بررسیهای دقیق همهگیرشناسی بیماریهای روانی،

دادند که میانگین نشانههای اختالالت روانشناختی شرکتکنندگان

مسئوالن بهداشت و درمان کشورها میتوانند در هر مقطع زمانی به

معادل  1/21درصد بوده است که نشان از سالمت روانی قابل قبول

صورت دقیق و بدون صرف وقت ،میزان ،شیوع و بروز بیماریها

شرکتکنندگان دارد .در این مطالعه ترس مرضی در بین

را اعالم نمایند و برآوردی از میزان خدمات بهداشتی -درمانی

پاسخگویان با میانگین  21/9درصد گزارش گردید .کمترین میزان

مورد نیاز را ارائه دهند و در راستای بهینه نمودن ارائه خدمات

اختالل در بین اختالالت روانی ،روانپریشی با میانگین  1/5درصد

برنامهریزی کنند.

بود .همچنین میانگین نمره زنان در نشانههای اختالل روانی،

از آنجایی که این افراد در کنار دریافت خدمات پزشکی جهت

شکایات جسمانی ،وسواس جبری ،حساسیت بین فردی و افکار

درمان بیماری فیزیکی خود نیاز به مداخالت روانشناختی نیز

پارانوئیدی بیشتر از مردان بود .افرادی که تجربه ابتال به کرونا را

دارند ،استفاده از مداخالت روانشناختی براساس نتایج این

داشتند در مؤلفههای شکایت جسمانی ،وسواس جبری ،اضطراب

پژوهش باعث کاهش قابل مالحظه هر دو شاخص اضطراب و

و ترس مرضی ،نشانههای اختالل روانی باالتری نسبت به افرادی

افسردگی در بیماران کووید 91-شده است ()25؛ از این رو در

که به کرونا مبتال نشده بودند داشتند .بر مبنای نتایج ،افراد مجرد

وضیعت پرمخاطره فعلی ،شناسایی افراد مستعد اختالالت

نشانههای باالتری از اختالالت روانی نسبت به متأهلین داشتند.

روانشناختی در سطوح مختلف جامعه که سالمت روان آنها

نشانههای شکایات جسمانی ،اضطراب و ترس مرضی در بین افراد

ممکن است به خطر افتد ،امری ضروری است تا با ارائه راهکارها

دارای بیماریهای مزمن باالتر از افراد بدون بیماری مزمن بود.

و روشهای مناسب روانشناختی بتوان سالمت روان این افراد را

عالوهبراین ترس مرضی در بین افرادی که دارای والدین با بیماری

حفظ نمود (.)25

مزمن بودند ،باالتر از دیگران بود.

پیشنهاد کاربردی پژوهشگران در پژوهش حاضر برای افزایش
سالمت روانی شامل :رعایت بهداشت و در صورت توان رعایت

تشکر و قدردانی

قرنطینه ،استفاده از روشهای ذهنآگاهی و تنآرامی ،اجتناب از

بدینوسیله از تمامی عزیزانی که در راستای انجام این پژوهش با

هیجان ،استرس یا اضطراب ،مطالعه و ورزش در منزل میباشد .در

پژوهشگران همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.

ارتباط با محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم دسترسی به
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