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از  یناش یروان یهابیآس و 19کووید  یماریب یختشناروانابعاد 
 مند: مطالعه مروری نظامآن

 4، ریحانه رضازاده3امینایی هنگامه، 2، ابوالفضل قدمی1محمد عسگری

 15/03/99تاریخ پذیرش:  10/02/99تاریخ وصول: 

 چکیده
 یو آموزش یحیاز مراکز تفر یاریشدن در خانه و بسته شدن بس ینهمنجر به قرنط 19 یدکوو یوعگسترش و ش

ابعاد  بررسی هدف مطالعه حاضر ین. بنابراقرار داد یرتحت تاث یشد که سالمت روان مردم را به شکل منف
. بدین صورت که بودمند روش مرور نظام به از آن یناش یروان هاییبکرونا و آس یماریب یختشناروان

، PupMed اطالعاتی هایپایگاه در 2020 تا 2019 های میالدیسال در مقاالت چاپ شده

Sciencedirect ،Google Scholar سالمت ختیشناروان ابعاد، 19 کوویدهای با جستجوی کلیدواژه ،
مقاله مورد بررسی،  70از بین  ورود معیارهای براساسمورد بررسی قرار گرفت که در نهایت قرنطینه  روان،

ارزیابی حاصل از مقاالت مورد بررسی نشان . بندی، خالصه و گزارش شدمقاله وارد پژوهش و نتایج طبقه 15
و استرس پس از آسیب از پیامدهای احساس تنهایی ، خوابمشکالت اضطراب و افسردگی، افزایش  داد

 یمنف یختشناروان ابعادبا توجه به رود. بشمار می مردم عادیبرای  19 کوویدبیماری ختی شیوع شناروان
های مداخلهختی شناروان، نیاز است در راستای کاهش و بهبود این مشکالت 19 کووید یماریب یوعاز ش یناش

 .موثر صورت پذیرد

 .19 کوویدبیماری ، های روانیآسیب، یختشناروانابعاد : واژگان کلیدی
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 مقدمه
جدید  عفونی هایشیوع برخی بیماریدر حوزه پزشکی،  چشمگیرهای با وجود پیشرفت 
 ،1هارتادو و بیرلی چریف،) است داشته انسان بر زندگی زیادی بسیار عوارض و یامدهاپ

 امکانو درمانی،  آموزشی اگرچه انسان تالش کرده تا با ایجاد تحوالتدر واقع،  (.2016
کول، فلماند و را ممکن سازد )رود، مک عفونی هایبیماری شیوع کاهشسازگاری و 

جسمی و  اند انسان را از پیامدهایهم نتوانسته تغییرات این ولی (،2019، 2آپوستولومیس
شیوع  برای مثال، (.2010و همکاران،  3ها مصون نگهدارند )بروکسروانی این نوع بیماری

ی تنفسی از سرماخوردگی گرفته هاعفونتباعث که  194 کوویدویروس جدیدی با عنوان 
این بیماری جدید  ، نشان داد کهشودمی 6و سارس 5مرس های شدیدتر مانندتا بیماری

ها را تهدید نماید تواند ضمن تغییر جریان زندگی افراد، سالمت جسمانی و روانی آنمی
در ووهان  2019ر سال . شیوع  این ویروس جدید از دسامب(2020، 7)سازمان بهداشت جهانی

در  19ووید (. ک8،2020سا)گسترش یافت  به سرعت  و در سایر مناطق جهانچین آغاز شد 
، را به خطر انداخته استی مردم روان و جسمیسالمت  سرعتبهو ه ایران نیز شیوع پیدا کرد

را افزایش  ویروسی هایاحتمال مرگ در اثر عفونت نگرانی ازچرا که شیوع این بیماری 
گسترش . از سویی دیگر، (2020، 9دنگ و پنگ) شده استختی شناروانفشار  داده و منجر به

بسته شدن بسیاری از مراکز تفریحی و منجر به قرنطینه شدن در خانه و  19و شیوع کووید 
و همکاران،  10چنآموزشی شد که سالمت روان مردم را به شکل منفی تحت تاثیر قرار داد )

تاثیرات ( نشان داد که 2020)و همکاران  11وانگدر همین راستا، پژوهشی توسط  (.2020
 سردگیفتواند عالیم اضطراب، امی متوسط تا عمیق است و 19ختی ناشی از کووید شناروان

                                                
1. Cherif, Barley & Hurtado 

2. Raude, MCColla, Flamandc & Apostolidis  

3. Brooks  

4. COVID-19 

5 MERS 

6  . SARS 

7. World Health Organization 

8  . SA 

9. Deng & Peng 

10. Chen 

11. Wang 
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ایجاد باعث 19معتقدند شیوع کووید  (2020)و همکاران  1گووآترس در افراد ایجاد نماید.  و
تاثیرات  این بیماری همچنینو درمان شده است.  یدر کادر پزشک یاضطراب و افسردگ

)هانگ افراد داشته است های هیجانی ای و پاسخهای مقابلهختی زیادی نیز بر مهارتشناروان
ساکنان و  دهندزنان نسبت به مردان اضطراب شدید تری نشان می همچنین(. 2020، 2و رونگ

 ( نشان داد2020) 3ژیانگ و همکاران. تجربه می کنندشهرها نیز اضطراب و ترس بیشتری 
 در افراد به وجود آورد.احساس خودکارآمدی پایین  تواند زمینه برای ایجاداین بیماری می

 هستند روبرو مزمنی بیماری با 19کووید  بیماری به مبتال افراد معتقد است (2020) سیلو
 دانشگاهی، اجتماعی، روابط کار، بر و ندارد، درمانی هیچ. است هاآن کنترل از خارج که

 افراد کهنیز نشان داد  پژوهشی نتیجه. گذاردمی تأثیر فرد زندگی هایزمینه سایر و خانوادگی
 پس استرس اختالل» و خواب در اختالل اضطراب، افسردگی، به ابتال معرض در شده قرنطینه

 بی استیصال، احساس گیر، همه بیماری به ابتال از هراس. قرار دارند «روانی آسیب از
 جمله از قحطی از نگرانی و گیر همه بیماری شیوع اقتصادی پیامدهای از نگرانی حوصلگی،

 را اجتماعی فاصله رعایت یا قرنطینه دوران در روانی یهاآسیب احتمال که هستند عواملی
 . هنددمی افزایش

 تجربه ناشی از بحرانهای احتماعی و به ویژهها و فشارهای روانی از آنجا که اثرات آسیب
ماند و ممکن است ابعاد ها و اجتماع آسیب دیده باقی میبیماری کرونا بر افراد، خانواده

ای، کیفیت زندگی، سالمت ختی متعددی از جمله سبک زندگی، راهبردهای مقابلهشناروان
ختی ناشناخته بوده و اطالعات علمی شناانروروانی و .... را تحت تأثیر قرار دهد؛ و این ابعاد 

ی انجام شده در این هاو پژوهشی اندکی در باره آنها وجود دارد. از طرف دیگر پژوهش
مدت کوتاه عمدتا از نوع پیمایشی و برآورد میزان اضطراب و افسردگی بیماران کرونایی، 

اخت و درک عمیقی از کادر درمانی، و سایر افراد عمدتا جامعه چینی بوده و تبیین، شن
 مند به مروربه صورت نظام پژوهش حاضراند. پس تجارب افراد درگیر در این بیماری نداشته

افراد جامعه بر  ختیشناروانابعاد و  19بیماری کووید های انجام شده در حوزه پژوهشنتایج 
  پرداخته است.

                                                
1. Guo 

2. Huang & rong 

3. Jiang 



 1399 بهار، 56 ، شمارةشانزدهمشناسی تربیتی، سال فصلنامة روان     / 170

 روش
روش به مرور نظامند این  دراست. مطالعات مند مروری نظامو از نوع  توصیفیپژوهش حاضر 

افراد در  19 کوویدختی شناروانتاثیر حوزه در انجام شده  هایپژوهش های علمییافته
های اطالعاتی گاهیپادر های چاپ شده نتایج پژوهش پرداخته شده است.بزرگسال 

PupMed ،Science direct ،Google Scholar 2020و  2019های در خالل سال 
های در پایگاهمورد بررسی قرار گرفتند. است،  19که همزمان با شیوع بیماری کووید 

ختی، سالمت روان، و شناروان مشکالت، 19 یدوکو کلید واژگانذکر شده  اطالعاتی
ند، های ورود را داشتپس از بررسی نتایج جستجو، مقاالتی که مالک قرنطینه استفاده شد.

 برای بررسی مورد استفاده قرار گرفتند. 
به و دارا بودند های مورد جستجو را کلیدواژهکه  هاییپژوهش :معیارهای ورود و خروج 
، وارد پرداخته بودند در افراد ختی و سالمت روانشناروانبر ابعاد  19 کووید بیماری تاثیر

به زبان  2020و  2019های سالبودند و در  دارای متن کامل این مقاالت .پژوهش شدند
ها را نداشتند از روند مقاالتی که این ویژگی. به چاپ رسیده بودندانگلیسی در نشریات معتبر 

و کارکنان موسسات پزشکی  سالمندان، مقاالتی که در حوزه کودکان بررسی خارج شدند.
، وارد 19ات بیماری کووید به چاپ رسیده بودند، به علت متفاوت بودن تاثیر و درمانی

 جریان پژوهش نشدند.
مقاله  40مقاله مورد بررسی قرار گرفت.  70در ابتدا  ،های اطالعاتیجستجو در پایگاهبعد از 

مقاله نیز به علت سایر معیارها از  15به علت اینکه معیارهای ورود به پژوهش را نداشتند و 
مقاله وارد  15پژوهش خارج شدند. در نهایت  بودن از بخشی از روزنامه و جرایدقبیل 

 (.1پژوهش شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت )شکل 
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 . روند بررسی و انتخاب مقاالت پژوهش 1شکل 
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شناختی مقاالت مرتبط با آثار روان

19بیماری کووید   

70تعداد:   

های حذف مقاالت تکراری در پایگاه

 جستجو

53تعداد: 

های غربالگری مقاالت براساس مالک

 ورود و خروج

53تعداد:   

 مقاالت خارج شده

33تعداد:   
 

 هاییگاهشده در پا یافتمقاالت 

مورد نظر یاطالعات   

1052:تعداد  
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 مقاالت دارای متن کامل

20تعداد:   
 

  مقاالت خارج شده

5تعداد:   
 

شده در پژوهش مقاالت بررسی  

15تعداد:   
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 هایافته
های ورود را داشتند به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. هایی که مالکهای پژوهشیافته

ارائه  1گیری( در جدول پژوهش، موضوع، و نتیجه خالصه مطالب مقاالت )نویسنده، سال
 به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. ی استخراج شدههامولفهشد و در ادامه 

  در کودکان 19 کوویدختی شناروانپیامدهای . خالصه مقاالت بررسی شده در حوزه 1جدول

ف
ردی

 

 نتایج سال پژوهش نویسنده

گالی، مرچانت و  1
 2020 لوری

مشکالت تنهایی، نتایج این پژوهش نشان داد که 
در دوران شیوع سالمت روان، خشونت خانوادگی 

به وجود آمده است و در این زمینه  19 کوویدبیماری 
 .باید مداخالت موثر انجام شود

 2020 و همکاران مازا 2
در دروان قرنطینه و شیوع بیماری نتایج نشان داد 

از قبیل افسردگی، ختی شناروانمشکالت  19کووید 
 شود.در افراد  مشاهده می اضطراب و پریشانی

 2020  ژانگ و ما 3

مربوط به کیفیت  نتایج این پژوهش نشان داد مشکالت
و همچنین  زندگی پایین و تغییر در سبک زندگی

احساس درماندگی در افراد مشاهده شد. داشتن 
حمایت اجتماعی تاثیر مثبتی بر افزایش کیفیت زندگی 

 در افراد داشت.

 2020 جانگ و جون 4
مشکالت ناشی از شیوه کووید این پژوهش نشان داد 

توان در گروه مشکالت مربوط به حمایت میرا  19
 اجتماعی جستجو کرد.  اجتماعی و انگ

 2020 وانگ و همکاران 5
 کوویدنتایج این پژوهش نشان داد که در دوران شیوع 

عالیم خفیف تا شدید استرس، اضطراب و  19
 شود.افسردگی مشاهده می

 2020 ژانک و همکاران 6
مشکالت سالمت نتایج این پژوهش نشان داد که 

سر جسمانی و روانی به همراه پریشانی در افرادی که 
 شود.روند دیده میشغلشان نمی

 2020 و همکاران احمد 7

مشکالت مربوط به نشان داد  این پژوهش نتایج
افسردگی، اضطراب، سومصرف مواد و الکل و 

در افراد مورد بررسی مشاهده  روانی پایینبهزیستی 
 .شده است

 2020 و همکاران شاه 8
به وجود آمدن نتایج این پژوهش نشان داد به علت 

ومشکالت ناشی از آن،  در مرگهای نگرانی
  آورد.ختی به وجود میشناروانمشکالت 
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 2020 وانگ و همکاران 9
با مشکالتی  زنان نتایج این پژوهش نشان داد که 

در زمان شیوع کرونا اضطراب و افسردگی مربوط به 
 مواجه هستند.

 2020 شانتالو  آشوین 10
فاصله گذاری فیزیکی و نتایج این پژوهش نشان داد 

تواند مشکالتی از قبیل افسردگی، ناکامی و قرنطینه می
 مشکالت خلقی به وجود بیاورد. 

 2020 ژیائو و همکاران 11
کیفیت خواب در نتایج این پژوهش نشان داد که 

شکل منفی تحت تاثیر تواند به می دوران شیوع کرونا ،
 قرار دهد.

 2020 لیما و همکاران 12
نتایج این پزوهش نشان داد که در زمان شیوع بیماری 

احتمال بروز مشکالت هیجانی در افراد  19 کووید
 .جامعه وجود دارد

 2020 سود 13

تنهایی، دوری از نتایج این پژوهش نشان داد که 
و انگ زنی در زمان  والدین و آشنایان، مشکالت مالی

همچنین احتمال اختالل  وجود دارد.شیوع کرونا 
 فرسودگی وجود دارد.استرس پس از سانحه و 

 2020 بردبری و ایشام 14
نتایج این پژوهش نشان داد که به علت قرنطینه در خانه 

وجود ی و افسردگی هاینتیی از قبیل افزایش هاچالش
 دارد.

 2020 ژائو و همکاران 15
قرنطینه شدن و ناتوانی در مدیریت نتایج نشان داد 

معرض مشکالت سالمت مشکالت قرنطینه افراد را در 
 .دهدمیروان قرار 

هایی و چالش همراه باشد ختیشناروانمدها و مشکالت پیابا تواند می 19 کوویدشیوع 
نشان دهنده های منتشر شده در این زمینه . بررسی پژوهشوجود آورد را برای سالمت روان به

 که در ادامه ذکر شد.است  19ناشی از بیماری کووید ختی شناروانابعاد برخی از 
ماندن در فضای بسته مانند خانه به علت فاصله گذاری فیزیکی : اضطراب و افسردگی .1

تواند زمینه را برای ایجاد و همچنین محدودیت در تردد میو فاصله گذاری اجتماعی 
محدودیت ( 2020بر اساس نظر سود ) .مشکالت اضطرابی و افسردگی در افراد منجر شود

در افراد  اضطرابی و افسردگیساز مشکالت تواند زمینهدر برقراری روابط اجتماعی می
  شود.می

تغییر در ساعات  و تجربه قرنطینه دهد کهها نشان میبرخی از پژوهش :خوابمشکالت . 2
( نشان دادند 2020ژیائو و همکاران ). تواند منجر به مشکالت خواب در افراد شودمی خواب
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بینی کننده مشکالت خواب در تواند پیشمشکالت اضطرابی و افسردگی در افراد میکه 
 افراد قرنطینه شده، شود. 

و قرنطینه  19 کووید: در اثر شیوع بیماری یبو استرس پس از آس احساس تنهایی. 3
تواند زمینه می ،سوگ ناتمامو  همچنین از دست دادن عزیزانو در محیط خانه  افرادشدن 

 را برای احساس تنهایی و استرس پس از آسیب در افراد به وجود آورد.
، مشکالت مربوط به شغل و یاجتماع یهایتکاهش فعال: ختیشناروانشکالت سایر م .4

دریافت  و ، سازگاری با شرایط بهداشتی خاصو دوستان درآمد، دور شدن از افراد خانواده
از قبیل  دیگری ختیشناروانتواند زمینه را برای مشکالت میاخبار متناقض از منابع مختلف، 

و تعارض به وجود آورد  خشونت خانگی، پرخاشگریمشکالت سازگاری، پریشانی، 
 (.2016آلتفیم و ولینهارس، )

 گیریبحث و نتیجه
کرونا و  یماریب یختشناروانابعاد مند نظام یهدف از پژوهش حاضر مطالعه مرور 

 19 کوویدشیوع بیماری نتایج این پژوهش نشان داد که  بود.از آن  یناش یروان هاییبآس
نتایج این پژوهش همسو  .به دنبال دارد از قبیل اضطراب و افسردگی ختیشناروانمشکالت 

شیوع  نشان داددر پژوهشی مروری ( است که 2020) 1راجکومار یهابا نتایج پژوهش
بیشترین مشکل ، 19درصد در بین افراد در زمان بیماری کووید  26افسردگی و اضطراب با 

( نشان دادند که عالوه بر استرس 2020پفربوم و همکاران ) ختی ثبت شده است.شناروان
های مربوط به خانه ماندن )مانند در خانه دستورالعملناشی از خود بیماری عواملی از قبیل 

تواند مشکالتی از قبیل افسردگی، تحریک پذیری، می بمانید، قرنطینه و جداشدن از مردم(
حوصلگی در افراد را به وجود آورد. بیبدخوابی و بیخوابی، ترس، پرخاشگری، ناکامی و 

، همانند و اضطراری بحرانی وضعیتدر  معتقدند( 2020) 2چن، ژیانگ، یوانگ و کانگ
تواند باعث ایجاد مشکالت سالمت روان میاثرات بیماری نه تنها  ،19 کوویدشیوع بیماری 

وجود دارد  زیادی یلدال نیز خواهد داشت. افراد عواطف منفیشود بلکه تأثیر ماندگاری بر 
 دارد.ختی به همراه شناروان مخرب یراتتأث ینهقرنطی واگیر و به دنبال آن هاشیوع بیماریکه 

در زمان شیوع بیماری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند، تعطیل شدن کسب و کارها 
                                                
1. Rajkumar 

2. Gong 
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، باعث ایجاد مشکالت زیادی در افراد جامعه هاو مراکز آموزشی همانند مدارس و دانشگاه
، یناردم) تواند به نوبه خود سبب احساس تنش، سرخوردگی و اضطراب شودمیکه  شودمی

( در تحقیق خود بیان کردند 2020و همکاران ) 2ناریچی. (2019 ، 1تریکپرلمن و کیریکپا
که قرنطینه ی ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم فعالیت فیزیکی در این دوران، سالمت 

  های عصبی و عضالنیفیزیولوژیکی افراد را در معرض خطر قرار داده است و  ابتال به بیماری
و قلبی و عروقی و چاقی  را افزایش داده است. در مقابل،  فعال ماندن در این شرایط به افراد 

 کند تا سیستم ایمنی بدن خود را افزایش دهند.میکمک 

اقتصادی _( در تحقیق خود با عنوان ارزیابی اثرات اجتماعی2020) 3گوسپل و یانگ
روانی ویروس کرونا بر جهان بسیار جبران  _ویروس کرونا، بیان کردند که تأثیرات  اجتماعی

ناپذیر است و عالوه بر ضررهای اقتصادی، در صنعت ورزش، رسیدگی به شرایط روانی و 
( در تحقیق خود بیان کرد 2020) 4سود اجتماعی افراد از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

های جبران ی، آسیبکه ترس و اضطراب در بین افراد به دلیل عدم اطمینان از این بیمار
توان به میها ناپذیری را برای سالمتی فیزیولوژیک افراد در بر دارد. از جمله این آسیب

اختالالت روانی چشمگیر، مانند استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، اختالالت 
گردند، میهراس و اختالالت رفتاری اشاره کرد. عواملی که موجب بروز این اختالالت 

های اجتماعی، ناامنی مل دوری از خانواده، تنهایی، دریافت  اطالعات نادرست از رسانهشا
 باشد. میمالی، و از دست دادن عزیزان 

هایی همراه بود که از جمله ها با محدودیتپژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهش
به عدم ورود محدودیت در دسترسی به فایل کامل برخی از مقاالت که منجر توان به می

همراه  19نتایج این پژوهش نشان داد که شیوع بیماری کووید مقاالت به روند بررسی شد. 
های استرس پس از و اختاللبا مشکالتی از قبیل افسردگی، اضطراب، مشکالت خواب 

مداخالت متخصصان سان و شناروانشود پیشنهاد میعملی بود که  -آسیب و وسواس فکری
  ریزی و اعمال نمایند.طرحموثر در این زمینه 

                                                
1. Maynard, Perlman & Kirkpatrick 

2. Narici 

3. Gospel   & Young 

4. Sood 
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