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   دوران پساکرونا آوریو تاب ابعاد روانشناختی

 1امید آریانی

 چکیده
رررس  ن  ررس بی شک یکی از مهم دررسا ک دررساتررنیا اب شررخسی ی اب تررس  ر ا  سرر    آ ری   ا

یررا  سرر ن  ررد  ا مررسری  ن  ررس ا برره با مهم نیا عسمل از ایا بُدد اضطنا   ه منبوط 

شررد   رره آ ری  تس  تحقاق  باسن عوامل بُدد ر اشخسی ی مرری بس  ار ا ران کرس  ن  س 

مررورا آ هسکژ  ش  سی صورت گنف ه شده,    م خصصاا توسط صررسک  ررناه     را اح

اررناقنار  بنرسی شررسن میکژ  ش .مرری گ بررن ز بامسریا ررس   خررد  رره  خررد     ررسیی مس 

ارر  ز رردگی بامسری رررمس ی    ررس ش  اف جرردی ج شررکدت  ّرر  م  سی تخفری به عل

ضررطنا   بامسران بسعث بن ز اضطنا   سشی از بامسری یوا د شدن باش ن تحقاقست بن ا

گانی بامسری  ن  س  تنس بامسران تمن ز اار د  امّس  اقدا  آن اس   ه ار زمسن  مه

مررنه  خسر آشف گی فدسلا  تنس از منگ  ار  از بامسری جررم می سی ر ز تررس مو شرروا 

مررل می یررا عوا شررو دن ا اررن  مررسری  ارگ شرری از با ضررطنا   س خررد افناا سسلم  از بس ا توا 

فررزایش ای از  شس همجموعه جرره ا  س یس ای دالت بسلاخی جدی را به  جوا آ ر دن ار   ا

تررنس   احرسسست تخهسیی   س ش حمسی  اج مسعی   س ش اما د به ز دگی  احرسس 

 گنا ی تس اس نس   اضطنا  بسلاخی   سواس فکنی   عملی منتبط بس بامسری   ح رری 

شررس ه دررد   رررس  ن  ررس ار بُ مررل ار ا ران ک جررز عوا سررس حه  کرر  از  سرر نس   سیی از ا

 می بسشدن  آ ری  تس  ر ا شخسی ی

  نآ ری  تس  ن  س  بُددر ا شخسی ی :کلید واژه ها
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Psychological dimensions and resilience of 

the post-corona era 

Omid Aryani2 

Abstract 

Undoubtedly, one of the most important dimensions of post-corona 

is the psychological and resilient dimensions, the most important 

factor in this dimension of anxiety, which is related to coronary 

heart disease. The purpose of this study is to express the factors of 

psychological dimension and resilience in the post-corona period, 

which are counted and studied by experts and researches. Studies 

show that the incidence of diseases such as; Respiratory diseases 

will cause anxiety due to serious physical problems and reduced 

quality of life of patients. Most research focuses on patients' 

anxiety, but the fact is that during an outbreak of coronary heart 

disease, fear of illness, fear of death, along with disruption of daily 

activities, cause healthy people to become involved with anxiety 

due to the disease. These factors can cause a range of serious 

clinical symptoms or disorders. As a result, increased feelings of 

loneliness, decreased social support, decreased life expectancy, 

feelings of fear and anxiety to clinical stress and anxiety, 

obsessive-compulsive disorder and even signs of post-traumatic 

stress are factors in the post-coronary period in psychological and 

It is resilient. 

Keywords: Corona, psychological dimension, resilience. 
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  مقدمه

مرردارس    شرردن  ررر ه  اررل ب برره ال مررناب  ار حسل حسضن ار ا ج شاوع  ن  س  ین س  

رررم برره می   شرردیدی را تجن فرری  سررست مخ خررد از    سر ررس  احرس خرردن  ررن ا  خ

یرردی از مرسفنت  ه  شسنای مس خد ممخوعا   سی گر ناهمحد ای  ا خده  رروع جد

بررن قن طاخه اس    ار  خ نل   مدینی  بامسری فرری  ثررنات ر ا رری مخ سرر   ا  س مؤثن ا

اررز  شرر ی   لرروازب بهدا غرر ا    جسمده ااش ه   گر نش شسیدست    گنا ی اربسره  مبوا 

سررسرس اضطنا  افناا را بسالتن می یررن س  شرراوع   بنان بس شاوع  ن  س  ین س  مس خد 

تررنس ار   اضطنا  تدام2014  ابوال  2003 شرری از  شرری  س برراش  ا خ یسف ه   رف ررسر 

 توا د مس ع از بامسری  ن  س شوانماسن مناب شسیع شده اس ن  ن ا ی ایا رف سر س می

مرردت  19بامسری  و ید  بررسال ار  یک  یژگی مخحصن به فنا اارا  زینا به الال شاوع 

مررسمی ا   مهزمسن  م ن از اخد مسه بس ایجسا یک  ضد هررسن را گانی  ت شررور سی ج  

بررن ر ی آلواه  ناه اس ن  درردای  رره  قررست م  سرری   ررسیت تحقا بررس بنر سرر س   ار ایا را

شررد   19بامسران مب د به  و ید  جررسب  مررسری ا  یررا با شررسر ا ار  شور ااا ار طی ا  

اررنات  رررناگی  تاا تررنس  اف تدداای از ایا ای دالت ر ا شخسی ی از جمله  اضطنا   

سررس حه  بی اجس ی یررا  3یوابی   ای دل اس نس ک  از  بررسال ار ا شرراوع  صررد  بررس ار

   ضدا   سمطلو  بامسران 19بامسران گزارش شده اس ن ا  شسر افرسرگراخ ه  و ید

یررک ایز له شده ار بخش مناقب  جرروا  عرردب   ررری   حررسا تخف شررکل   سی  یژه   بس م

مررسری از مهم یررا با شرری از ا اررن  س مررنگ   م یرر   مررؤثن   ار  هس یرری  تررنیا ارمسن اار 

شرردت فس  ور سیی اس   ه می برره  یررن س  یررا   توا د بن سدم  ر ان افناا آلواه به ا

یررد تأثانگ ار بسشدن بناسسس بنرسی مررسران  و  ارر   19 سی ا جسب شده  با اارای ظنف

مررسری  آ ری  تس  تحمل ر ا شخسی ی یررا با کسیاخی بواه   بس توجه به  ضدا  فدلی ا

ضررطنا   ار جهسن  ایا افناا به شدت ار مدنض بن ز ای دالت ر ا شخسی خررد ا  ی مس 

اررسر  19- مچخاا بامسران  و ید تنس  افرناگی    مچخاا افکسر مخفی قنار ااران ا

شررسریون     شسمل افزایش ضنبسن قلم ه عوارض فازیولوژیکی اس نس باش از حد  ف

سررنارا سی بییوابی  سنفهلنزش  بی  نگنا رردمی مورا  تهوع  مشکدت سوک سضمه  

بنا گاخ گی   اضطنا  ر ت  بسالییبه  ین س  ن  س از سطح افناای  ه  رب   مدموالً

لررهبن د  یوا از شنایط فدلی  سراضی بواه   به ا بسل راهمی فررناا  سر مقسب ررر خدن ا ای  

 
3 Posttraumatic stress disorder )PTSD( 
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ّرر   خخد بس فکن  کنان اربسره  ن  س از مازان اس نس یوا بکس خدمضطن  سدی می س ام

بررو  اجه کررسر من مرروالًی ایا تدش آگس س ه بنای سن و  اف برره  ن  ررس مد جرره ط  ی   ا

عررث   تدش بنای سن و  آگس س رره4ا د! بناسسس ایا اثن ریبس دعک  می کررسر بس ی اف

 گناان شدت گنف ا  مسن افکسر ار ذ خمسن می

  بیماری کرونا آوریو تاب شناختیاثرات روان

ررر نش  آ ری  تس  شخسی یاثنات ر ان حررسل گ بامسری  ن  س به سنع  ار جهسن ار 

سررسلمخدان ماسن افناا جسمده علی    گنا ی را ار بسشد   تنسمی صرروس  بررسن  الخ مناق

جررسا می سی زماخها خدگسن یدمست بهداش ی   افناا بس بامسریارائه  ربامس خرردنای ای   

کرری از ظهور ایا بامسری  وعی سنارگمی را ایجسا  ناه خررن  آن اس   ه ی ثررنات م ا

تدطال  نان   ن اخد  ه اقدامستی  مچون تدطال  نان مدارس  بسشدناضطنا  می

صررورت بدضی از مشسغل   فسصله مررسری  مرردینی  با گ اری اج مسعی جه   خ ررنل   

جررساس  مهامّ  گنف ه اس  برره می ی ایا موارا یوا  وعی اسلش را ای جررن  خررد  رره مخ  

حررد ای به طور مثسل علی انشوشخسی ی فنا ا ی میمشکدت ر ان کرره م  سی رغم ایخ

مررسری ار   ررن  هچون محد ای  تناا   قن طاخ مای گر ناه شررسر با بنای  س ش ا  

سرر نس   قن طاخگی س اثنات ر ا ی فنا ا ی به  مناه ااش نگنف ه شد امّ سررنارگمی   ا

شررم -ضنر مسلی   کنیشس ی اق صسای  فررزایش ی عررث ا    اج مسعی را بد بسل اارا  ه بس

بررن  ا خش شواناضطنا  می فررناا را ار بنا مررسعی ا  ررسی ارحسلی اس   ه ا ررز ای اج 

سرری ار  اس نک ین  ناهآسام  حسااس نس شررس د رف سر ررسی  سوا به طوری  ه  ررم 

شررسای را  ررس ش اااه  جسمده  ر ام    م از سوی ایگن ا ررز ا  ضررسی     رررسس ر اح

 اس ن

 کروناآوری در تاباسترس و 
تررم  سررنفه    ررری   بامسری منتبط بس  ین س جدید  ن  س  موجم مشکدت شدید تخف

 سی یفاف را  مچخسن ک  از شوا  ه بنیی از مب دیسن ممکا اس  بنیی  شس همی

شد  نخ منگ   مان مب دیسن به ایا  ین س بهبوای  ااش ه بسشخدن ار اب دا تصور می

یررس وااه یرر ه سنع  شاوع آن از ایگن  ررم  فرروال زا ای  سررنمسیوراگی   آ  خررد  وا مس 

شررسن میبراسر باش ن بسشد  بس ایا حسل   مچخسن یسف رره سررا  س   فررناا اارای  خررد ا ا 

 
نوعی عملکرد پسیکولوژیک است که در آن، تالش عمدی فردی برای (  EffectReboundاثر ریباند ) 4

 کند.تر میها همان افکار سمجسرکوب برخی افکار با اجتناب از آن
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برره بامسری خررهبسالتن  اب د  برراش از  ررسی زما ضررداف   خرری  ررر م ایم یررس اارای سا ای   

 سی  س ش اب د به ایا تنیا راهسسینیا ار مدنض یطن  ر خدن ار  اقع یکی از مهم

برردنب خرری  ررر م ایم یرر  سا رررمس ی   تقو ضرردا  ج برروا   سرر   5امسری  ین سی  به ا

 ررس  ررس    ین س سی یوا را از باگس ه مثل ماکن   س   مولکول)بخشی از بدن سلول

برره یطن میبنا یس بی خد   آ هس را از باا میشخسسسیی می  خدن مکس ارم ایمخی سلول 

کناازا  ه ار  سی سنطس ی می  نی   سلول سی آلواه به  ین س   بسمبسرزه بس سلول

بررس آ  رری ژن  خخد   سلول قش بسزی می T س ایا ر ش  لخفوسا  صررسل  کرر  از ات  س 

یررا  را به  جوا می 6T سی یسس  تکثان کادا  ناه   ا واعی از سلول آ ر دن عد ه بن ا

بررسط بس مشکدت منبوط به ر ان   سبک T  سیسلول  سی مقسبله بس اس نس  از ار ارت

بررس بحنان مچخاا  ن اس سرر اس نس   اضطنا  ار مواجهه  خررس  ا بررل اج  ن  ررس غانقس

شررگانی    ا خده  شدار   اعدب شسنار  اقع اس نس  هرر  کا فررنا ج تررس  سرر   یطن ا

ار گ ش ه گو ه  ه تن  ا خش  شسن ا دن  مسنمحسف   یوا از آسام   ن اه سنیع

سررنیع رررسناس نس از   ن تکسملی بسعث  ا خش  بررل حاوا ررست تن ا  ارره ار مقس  سی ا ل

هررس ی شسن میبوان ار ده   افزایش اح مسل ز ده شررخادن  سگ بررس  مررس  اررز  خررون   شد  ا 

مرری شررسن  شرر نی  ا ررخش   حررسل صدای بوق اتومبال بس سنع  با خررسبنایا ار  ا امن ب

چرره حسضن بس  جوا  شدار سی من بوط به جدی بوان اح مسل شاوع   یطن  ن  ررس  آ 

یررسا  رره اغانطبادی اس   بوا سطح الز ضررطنا  ز سرر ن ا سرر نس ا می از اضطنا    ا

تخهس ل ار عملکنا ر زا ه فنا    مچخاا آسام فازیکی گناا  ررهدتوا د بسعث ای می

یررک  ه  خ  مس طورن شوامشکدت زیسای  از میبن ز  سرسسز  ار   بلکه بسعث  گررسب 

تررسن  سرر  ااان تمن ز کررنا   از ا یررم عمل عررث تخن یررسا بس سرر نس ز رررسس ا آزمون ح

ترردش  الزبشوا  ار مقسبل عدب مازان بنا گاخ گی می عرردب  اررسلی     از مخجن به باخ

مررهمطسلدست زیسای گزارش اااه گناانمی یررد گانی میا د  ه ایا   ئررم جد توا ررد عد

مررسری ر ا رر قررد با فررناا فس شررکی را ار ا برره ر ا پز یررسن  ضرردا  مب د خررد     جررسا   ی ای

بررل  یامبامسری مرردت  سی ر ا ی را  رب  به ق طررول  فررزایش  خرراا ا خرردن  مچ تررن  

درره م سآ ررسلاز قن طاخه بس افزایش سنسسب برروان مطسل مررناه یوا ررد  یرر دالت   یررا ا آ ر ا

کرر   7بن    سرر نس  به عوارض مخفی  سشی از قن طاخه اشسره  ناه اس    ای دل ا

 
5 systeme immunitaire 

 . است  دستگاه ایمنی بدن هایاز انواع سلول  لنفوسیت تی 6
7 Brooks 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
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خرروان می 8از سس حه یررده ع یررا کد خرردن   سنارگمی   عصبس ا  را از   سیت منتبط بس ا  

مرره 10   ررس ا 9لرراا محققس ی  مچون صرروس ا ران   یرروا ار ی دررست  گانی ار مطسل

شررکل  سی فنای  ارغم تفس تا د  ه علیعخوان  ناه 11سسرس  ثن افناا ح  ا ز ا   م

درره  12رباع-ال ر یسر یی بس فشسر سی ر ا ی را تجنبه  نا دن اررز ار مطسل کررسرا ش      م

یررا  ررر خد   ا ررر ثخی  ا عررده م یررا قس یوا گزارش  نا د  ه  سار یط ا ل ارمسن از ا

یررا گان دن  متأثان ایا فشسر سی ر ا ی قنار میافناا  م تح  سرر  ا کررا ا خرراا مم ا

ضررطنا  آسام گن ه براسر رررناگی   ا اررزان اف بررواه   م درره  ک ینتن از سسین افناا جسم

مررومی حوااث   اتفسقست  سگهس ی  ه تهدید بسالتنی  م ااش ه بسشخدن  خخده سدم  ع

فررناا  اررست   ز رردگی ا یررسای ار ر ح  ر خد یواس ه    سیواس ه سبم بن ز تااانات ز

گانی  ماشه مورا  س    مهنیگاشو دن اثنات ر ا ی  سشی از  مهمخ لف جسمده می

ارراا ار توجه محققاا مخ لف بواه اس ن ار  مه گانی جدیدی  ه از شهن    سن 

شرر ن  2019ا این سسل  آغسز گناید  م  ماا مشکدت ر ا ی به طور  اضح  مسیسن گ

قررز یا 326ای  ه بن ر ی تدداا ار مطسلده سرر سن  سررس ا ار ا یررنان - فن از جمدا   ا

قررنار ااان  19-ت ر ا ی  سشی از بامسری جدید  و یدا جسب گنف   اثنا را مورا ارزیسبی 

مررورا بناسسس یسف ه ارر    سی ماس گاا  منه اس نس  سشی از ایا بامسری ار  ل جمد

شرر ن بوا  ه بناسسس طبقه 4/28مطسلده  قررنار اا اررف  حررد یف شررده ار  بخدی تدنیف 

 م اس نس    13 رباع-ال خخده ار مطسلده مشسبه مطسلده ذ ن شده غسلم افناا شن  

مرره شرری از   یررک عفو رر  اضطنا  یفافی را تجنبه  ناه بوا دن اون تنس  س گانی 

قرره ای شسیع   قسبل ارک اس   ه میکدیده مررسعی   توا د  ن فنای را ار  ررن طب اج 

خرروان    رباع-ال ار مطسلده ن جخرا ی ارگان سسزان  برره ع کررسرا ش  ررم ایخ ن رر    م

خرروان  ررناه  مخبع اطدعستی رایت باا خرراا ع مناب اعدب شده اس ن مطسلده لاا  مچ

ضررطنا  اس   ه کنسخل شسغل ار بخش مررناب ا مرروب  مررسری   ع  سی غانمنتبط بس با

مررسن یکرس ی را تجنبه می  خخدن مخ هی ار ایا مطسلده گزارش شده اس   ه  ررسار ار

لرر  آن ا د   ع سی منتبط بس بامسری  اس نس  م نی را گزارش  ناهشسغل ار بخش

 
8 PTSD 
9 Lin   

10 Cava 
11 SARS   
12 Rabiaah-Al 
13 Rabiaah-Al 
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شرراه  سی  م ممکا اس  آگس ی   اا ش باش ن  سار ارمسن ار یصوس بامسری   حس

تررأثانی ار   سیت کژ  ش آن بسشدن رررا   مررسن جخ سررخل ار  س  شسن ااا  ه ار باا کن

سرر نس  مررنه ا رررا      عررسای  جخ مازان اس نس  داش ه اس   لی ار یصوس افناا 

یررا ا د   ار جخ  مؤ ث ایا بس م منتبط ّرر  ا سرر ن عل اضطنا  باش ن گزارش شده ا

گررنف ا توا د ارگانی باش ن بس وان بس مرئولا امن  م می قررنار   سی مخزل   ار فشسر 

درره آن  س به  اسطه شنایط قن طاخه   ار یس ه مس دن  مه افناا یس وااه بسشدن ار مطسل

برره -ال رررب   شرر نی را   سرر نس با شررجویسن ای ررن ا شررده  رره اا  خرروان  رباع  ررم ع

مررسری م ررنس صرروس با رررن ار ی برره  ناه 14اا شجویسن ک دررست تجن لرری ار مطسل ا رردن  

رررا 16  بانگن ن 15   گ سرر نس ار جخ فررس ت مازان ا برروا   ت شررسبه  لررف م  سی مخ 

ّرر  آن را می ررر نترروان تفس تاشمگانی  داش   ه عل مررول اا  مررسعی مد   ررسی اج 

شرر نی را  خد افناا م أ ل   مطعخوان می 17 مچخاا   سیت مطسلده لی لقه اس نس با

 ررسی توا ررد تفس ت خخدن علّ  تفس ت   سیت ا  مطسلده می رب  به مجنا س تجنبه می

شرردنمحاط ز دگی   اغدغه یرروا بس درره  ارر    سی  ن گن ه ار جسم فررناای از جمد ار ا

مررنه  شرر خد    خررزل اا مررسری ار م عسای مناب اس سن  ه یک فنا سسلمخد ار مدنض با

صرردق اس نس بسالتن   اشمگان مررسن  صرروس  ررسار ار جرره ار ی یررا   ا ّررس ا برروان ام تن 

درره ال می شررجویسن ار ا ران - ررنان ار مطسل سرر   رره اا  شررده ا خرروان  اررز ع اررع   رب

شسن به بامسری م حمل گانی اضطنا  زیسای را ار یصوس اب دی افناا یس وااه مه

اررز سرردم   م ررنیا م ان شده بوا د  لی مشسبه   سیت مطسلده حسضن  کزشکسن    سار 

عررست  ررسفی ایا امن می اس نس را ار ایا مطسلده بن ز ااا دن توا د به الال  رم اطد

سرردم  ار یصوس بامسری   ترلط بن راه مررسن     سی ارمسن   کاشگانی ار  سار ار

سررط  دررستی  رره تو سررسین مطسل بسشدن  گنا ی ار مورا سدم  یس وااه ار ایا ا ران ار 

کرری  نار گنف ه اس نمحققاا ا جسب شده  م مورا تأیاد ق ار کژ  شی سسبقه اب دی ی

شرر ن  یررس وااه  دا از اقواب   آشخسیسن به بامسری  تأثانی ار  منه اس نس سسین از افناا 

مخ هی سسبقه  قوع منگ  سشی از بامسری ار افناا عسای مربم  منه اس نس بسالتن   

 
در عربستان  ۲۰1۲بار در سال بیماری ویروسی است که نخستینیک ( MERS)مرس یا نشانگان تنفسی خاورمیانه14

 .شودایجاد می  MERS-CoV به اسم کروناویروس بیماری در اثر ویروسی از خانوادهاین  .سعودی گزارش شد
15 Wong 
15 Birgeroon 
17 Li 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3


 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  616  

توا د  سشی از الً میمدخساارتنی شد  ه ایا رابطه ار  سار ارمسن مشهوا  بوا   اح مس

تررنس از  18مازان آگس ی باش ن ایا گن ه بسشدن ار مطسلده  و سرر   رره  شررده ا عخوان 

ضررطنا  بامسر شدن یس منگ  سشی از بامسری می سرر نس   ا یررم ا بررن ز عد توا د سبم 

 س  شسن ااا  ه ار   سیت کژ  ش گناان 19شدید به  مناه سسین مشکدت سسیکولوژیک

سرر نس   "مشس ره ار یصوس بامسری اسز به "کسسخ به  مررنه ا   رابطه مدخسااری باا  

طرره  یررا راب عررسای ا فررناا  ایا اعدب  اسز ار کنسخل ارمسن مشس ده  شد  حسل آ که ار ا

مررسری می صرروس با جررم مدخساار بوان مازان آگس ی باش ن  سار ارمسن ار ی توا ررد مو

ترره  سرردساتی  د درره  گررناان مطسل جررم  اررد می س ش  اسز به مشس ره را مو خررد ار تأ   

برره  ین س اررسز  ررر  یصوس ایا بامسری جدید  مس طور  رره   شررخسس   اکادماولوژی

برره جسمدهاحرسس می سررسن  ا رسنشوا  قطدسً  اسز بسالیی  سررسن شخس سررسن   ر ا شخس شخس

خرردمی سی مطسلده باسن یسف ه بنای بهبوا   اصدح رف سر سی عسمه مناب  جوا ااران   

سرری  شررکی اس ن  ه گن  ی از افناا عسای    سار ارمسن  ه به سار م کسسخگویی کز

ارروآسس ی  دار د  اس نس بسالتنی را تجنبه می دررست ل    20 خخدن  مس طور  رره ار مطسل

توا ررد ار  سی کسسخگویی می سی تلفخی   آ دیا بس سار معخوان شده  تمسس 21ز یو

شرردن س ش مازان فشسر ر ا ی  سشی از بام شررسن ااا  سری تأثان مثب  ااش ه بس   ررسیت  

شررکی  بررس ا رژا رر  کز  ه ار باا جمدا  عسای  افناای  ه ار طول ا   ف ه گ ش ه 

مررسن ا د اضطنا  بسالتنی را تجنبه  ناهتمسس ااش ه ا د  لی ایا امن ار باا  ررسار ار

خرری مررس ی تلف مررک ار ررر م   شررکی   سا ار  مشهوا  بوان  اسز به تمسس بس ا رژا   کز

فررناای  بسشدنافناای  ه به طور اائم  گنان سدم ی یوا  ر خد براسر مشهواتن می ا

یرر   ناه خررزل را رعس یررن ج از م حررد ای   سرر نس از جمدا  عسای  ه م مررنه ا ا ررد  

مطسلده . بسالتنی  رب  به سسینیا اار د  لی ایا   سیت ار کنسخل ارمسن مدخساار  بوا

سررام خد قن طاخه   ار یسلی عخوان می ررراسری  ه مس دن اجبسری  سبم بن ز آ  سی ب

خررس  -ال گناا   لی ار مطسلده بنای مناب جسمده می رباع گزارش شده اس   رره اج 

 سی فنای از حضور ار اج مسع  تأثانی ار مازان اس نس افناا  داران بی شک تفس ت

برره ار با توا د بن مازان تأثان قن طاخه بن افناا مؤثن بسشدن  اج مسعی می ا افناا مب د 
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خرروان  ناه 6ای حد ا بامسری زماخه فررناا ع صررد از ا مررهار طررول   گانی ا ررد  رره ار 

مررنه بامسری  ن  س  بامسری بررس   عررسای  فررناا  مررن ار ا یررا ا شسن تشدید شده اس   رره ا

شسن رابطه مدخسااری را از یوا  شسن ااان ار کژ  شی باسن شده اس   ه ایا اس نس

مررسری گو ه افناا  اسزمخد مد شرری از با سرر نس  س ایله ر ا کس ی بنای غلبه بن تنس   ا

برره ار کژ  شی عخوان شده اس   ه باا تااانات  زن   بی بسشخدن وظهور می لرری  ما

طرره  مررسن راب ا جسب  سر سی ر زمنه    منه اس نس ا  گن ه  جمدا  عسای    ررسار ار

فررتوان ایا گو ه   اجهمدخسااری  جوا ااران ک  می سرر نس گانی  ررنا ا ناای  رره ا

یرره باش نی را تجنبه می یرروا    تا  گرروی   خخد ار ا جسب امور ر زا ه ز دگی    از ال

مررور شو د   م دسقم آن احرسس بیااسر تااانات   ای دالت باش نی می برره ا مالی 

صررل از  سررسس   ررسیت حس خرراا بنا ررر ن  مچ اررنات  زن ا ر از ا   ررسر  ا ر زمنه   تاا

سرر نس مطسلدست صورت گنف ه  رعسی   اصول قن طاخه ار ایا ا ران ارتبسطی بس  منه ا

یرر   فنا  داش ه اس    ایخکه فنا ار طول ا ران قن طاخه اصول ار یس ه مس دن را رعس

شرردن  خد یس یان  می توا د بن ر ی مازان تنس   الهنه  سشی از بامسری اثنی ااش ه بس

مشسبه اثنات قن طاخه را تأیاد  از بطور  2020  افناش ه ار سسل  22مطسلدست بن    

شررن  تدطال شدن مشسغل ار ا ران  مه  خخدنمی عررسای   خخده گانی ار جمدا  

مررن ار  ررسار  یررا ا ّررس ا ار مطسلدست ا جسب شده  بس  منه اس نس ارتبسطی  داش ه اس  ام

درره ژا ررگ برروان مطسل شررده  سرر نس  خرروان می 23ارمسن موجم  منه بسالتنی از ا خررد ع  

یررس از  طررن اف ررسان  براسری از افناا ار قن طاخه  به علّل مشکدت ایگنی از قبال به ی

سررخ اس  ااان شال تنی را شسن   مشکدت اق صسای  ابر ه به آن شنایط ر حی 

 ررسی  سر خسن سدم    افناا ارگان ار ارمسن بامسران  ررم )ا رژا    خخدنتجنبه می

مر ثخی  ار خد    اسز به توجه   حمسی  اج مسعی اار دن ایا  کزشکی(  از ایا قسعده

بررس 24 خگ موضوع ار مطسلده  یررد  اررسن بس درره   اطناف سرر   رره جسم شررده ا اررد   ررم تأ 

مررسری ر ش بررس با بررسرزه  یررط ا ل م  سی مخ لف به  سار ارمسن مخصوصسً  سار ارمسن 

شررنایط گانی بامسری توجه  یژه ااش ه بسشخدن تأثانات ر ا ی  سشی از  مه بررن   ن  ررس 

ز دگی  شال   ثبست شالی  سدم  جرمی    گنا ی ار یصوس افناا یس وااه تأثان 

فررو ی می یررد ع مررسری جد شرری از با گ ارا    مگی از عوامل مؤثن بن مازان اس نس  س
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برره اس نسی به سار م مشس ره ر ا شخسسی می .گان  ر خد مه مررؤثنی  توا د  مک 

  طاخه بخمسیدنبهبوا شنایط ر حی افناا ار قن

  عملی –افکار وسواس فکری 
سرر   رره  -رشد  سواس فکنی عملی کاسمدی ایگن از شاوع  ین س  ن  س ار جسمده ا

 گس یبسشد   می س   سسین شویخده جو ن  مک  اس فساه باش از حد  ای ک به علّ  

حررد از الب رره ن ا ررد شسن می یوا را به شکل  سیا جویدن ا قست برراش از  سرر فساه  ا

یرره  سیسنفه   ارگانی از قبالکاسمد سی  سگواری   سی م  ور شویخده  س را شدید ر

سررم از   ررن  می ن  ناخدا بسل یوا د ااش ه ب بررسال را رف ررسری مخس ضررطنا   ترروان ا

اررن سدم ی ار ایا شنایط به حرس  آ را امّ س اضطنا  بسال ار افناا بسعث رف سر ررسی غ

شرر    سحد اس چون شر ا باش از  ما طبسقی ایمخی  اررنه   ینید  مناه بس  ح ذی

بررن می  نان مواا   مخسبع  ننن فرری  ثررنات مخ کررسیاا  ررم ا شوان از سوی ایگن اضطنا  

طررن  یوا د ااش  رف سر سدم ی  به طور مثسل شخصی  ه یوا را  م ن ار مدنض ی

سرر  گ اری اج مسعی  سی فسصلهتوا د توصاه می باخد بامسری می    سشر ا منتم ا

اررن ا ررد درره تاا طررسبق جسم  نمسسک زان  ننن را رعسی   خد   رف سر اج مسعی یوا را م

ضررسی  کاسمد ایگن شاوع  ین س  ن  س  سرردم  اع طررن اف ررسان  برره ی شرردید از  تررنس 

کررسیاا یس وااه می سررخاا  بسشد  ه ایا افکسر ذ ا تک تک افناا جسمده ح ی  وا سن 

یررس وااه   س مدابنآبه طوری  ه  اس نرا  م ارگان  ناه تنس از اس  ااان اعضسی 

 ن شخدرا به ا ش می

 کودکانآوری تابکرونا و 
سررسین گن ه چررون  اررز  م مررسری  وا ررسن   بررل با درره ار مقس مرره ررسی جسم  ن  ررس گان  

سررام ناخد  ه به   ررن می ک ین  ر خد آسام سررد آ سررسین ک ینی آنر  ررس  م ررن از 

شررستامّ بسشدن س میگن ه بررق گزار ارراا از   ررن ر ا رری   س ط  وا ررسن    وجوا ررسن ار 

یررا  هس  رب  به تااانات حرسس میآاون  نا دتأثان قنار گنف هتح  شررخد   ارک ا بس

تررنس  تااانات سبم ابناز یشم   عصبس ا  ار ماسن آ هس شده   عرردب  ا ررز ا   ا ررواع 

ا ب  مطسلدست مقدمستی  ه ار ااا ار  ف رره طبق یکی از ن خخدمیقطدا  را تجنبه 

شررسن 320بن ر ی  2020 سسل فوریه یررد    جررسب گنا جرروان ا  یررا  ررواک    و ا خده ا

ی ایا کنتی   تنس از کنسش اربسرهحواس ک ینی تحنیک موضوع اس   ه کنحنفی 

سررخی بررس تنیا مشکدت ر ا ی   رف سری بواه اس     وا سن شسیع  گانی مه گررن ه 
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تنس مب د شدن به ایا عفو رر  را ار  ن سسل باش ن از  وا سن بزرگ  6-3  م ن مثدً

شررس د به ن خخدماسن اعضسی یس وااه تجنبه می سررسله  ررم  رره  طور مثسل  وا ررسن ا  

برردیتصور می تااانات اطنا  یوا  ر خد  بررنای  جررسزاتی  مررسری م یررا با  سی  خخد ا

برره ایخگو ه یوا را سنز ش می بسشد   س میآن گررنان از  بررنای محسف رر  از ای  خخد   

خررسر ناک گ اش ا  گنا یاش   سی یوا بپن از د   به تخهسیی بس ایا احرسسست  سگوار  

مررخدک  اون رسس ه نباسیخد درره   س  م به سهم یوا مقساین زیسای اطدعست را ار جسم

 طبق تحقاقست ایان   خخدن وا سن اضطنا    اس نس فنا ا ی را تجنبه می  خخد می

تنی شخسی ی شدیدبن د عدئم ر انسن میهقن طاخه ب  بامسری ار  وا س ی  ه به علّ

حررسا  شررسن می مثل ای دل اس نس  یرروا   سرروگ را از  سررسزگسری    یرر دل  خرردنا  ا 

 بسشد ایا اس   ه بناسسس   سیت تحقاقی ایگن ای  ه ار ایخجس تأمل بنا گاز می ک ه

برر هررسر بنا شررده ا خرره  سررس حه ار  وا ررسن قن طا کرر  از  سرر نس  شررسیا ا ن ماس گاا 

 دن ا  وا س ی اس   ه قن طاخگی را تجنبه  کناه

 کودکان و تاب آوری شیوع ویروس کرونا و سالمت روانی
 یژه بنای  وا ررسن(ن سسبقه بنای  مه افناا اس  )بهشاوع  ین س  ن  س  ریداای بی

سررام ناخد به   ن می یررن س آ بررن   رررسالن ار بنا ک ین رسد  وا ررسن  م ررن از بزرگ

اررز از   ررن ی ااا  شسن می سی ا لاهش ر خد امس گزار ا د  ه  وا سن    وجوان  

بررن ز میتأثان قنار گنف هر ا ی تح  یرروا  شررسن از  شررکدت رف ررسری را   ا رردن ا د   م

اررن گانی بی وا سن  رب  به تأثان اشمگان  مه برره تاا رررب   تفس ت  ار خدن آ هس  

بررناز ا د   ممکا اس  م وجه تاااناتی شو د  رره ارک آحرسس شررد   ا شرروار بس هررس ا  

مررسعی را  رررمی   اج  یشم   عصبس ا   خخدن آ هس ا واع تنس  عدب قطدا   ا ز ای ج

سررسل تجنبه می یرره  ار  2020 خخدن یکی از مطسلدست مقدمستی  رره ار  ف رره ا ب فور

شررسیع اررسن ااا ا جسب شد   شسن ااا  ه  شررکدت ر ا رری   رف ررسری ار م  320تنیا م

یررا کنتی  تحنیکی  حواس واک    وجوان  کنحنف ک ینی   تنس از کنسش اربسره ا

شرر ن از  وا ررسن بزرگ ررن گانی بوان  وا سن  واک مه سررسل( با شررش  تررس  سرره  تن )

اح مسل بن ز عدئم بامسری را اار د )مس خد یشو     تنس از ایخکه اعضسی یس وااه به 

مررسب گن ه شررو د(ن ار ت برر د  سررخی  بیایا عفو   م کرر ینی  یکترروجهی   تحن ررسی 

ا د  ه ح ی  وا ررسن ا  تحقاقست  شسن می شدیدتنیا عدئم ر ا ی  وا سن بوا دن

سررنز ش  یرروا را  گررس ی  وا ررسن  ررر خدن  گررسه   یرروا آ طررنا   سسله  از از تااانات ا
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کررا  خخد  ه ایا بامسری مجسزاتی بنای بدی خخد   احرسس میمی  سی آ هسس ن مم

بررهن شو د   ایا اضطنا  میاس   واک  گنان  ضدا  عسطفی بزرگرسال طررور توا د 

 سی یوا ار تدش غانعمدی مخجن به اج خس   وا سن از به اش ناک گ اش ا  گنا ی

عررث  یررا بس شررو د   ا یررا میبنای حفسظ  از ایگنان  بررس ا هررسیی  برره تخ شرروا  وا ررسن 

مررسعی از آ جسیی  ه رسس ه احرسسست اشوار  خسر باسیخدن تررأثان تح  س   مکسلمست اج 

ررر خد    عررست   یررسای اطد شاوع ایا بامسری قنار اار د   وا سن ار مدنض مقساین ز

شررد توا د شسمل ا واع تنس خخدن ایا می گنا ی  اضطنا    تنس را تجنبه می  سیی بس

سرر   ه براسر شباه به تنس تررنس از ا مررنگ   تررنس از   سی بزرگرسالن اس  )مس خد 

شرر نی از ااان عزیزان یس تنس از ارمسن ضررس سی با سرر  تقس کررا ا شررکی(ن مم  ررسی کز

قررنار گان رردن الدیا ااش ه بسشخد   ار   اجه  الدیا  از تح   تأثان فشسر باش از حد 

حرراط  ق ی مدارس تدطال بسشد   وا سن ایگن ا گازه   ح  سسی سریسف ه ای  ه بس م

یرر فنا م می رررم حمس سرر سن     بررس ا  برروان  بررنای   شوا   دار د   فنص   م ررنی 

شرر نی اج مسعی اار دن ار یس ه مس دن می طررن با دررنض ی توا د بنیی  وا سن را ار م

برروا یس رره بررهقنار ا د   ار صورت   فررنای   تجن برراا  شررو    شررس د ی مررا   ی ی ا

سرر نآزاری بسشخد  ه براسر  گنان واک شررسن می  خخده ا مررس ی  رره شرروا د   ا ررد ز

ررر سن(  از  وا سن یسرج از مدرسه  ر خد )مثل تدطادت آین  ف  طررادت تسب ه   تد

طرروال ی یرروا    ن فازیکی  م ن فدسل  ر خد  زمسن تمسشسی تلویزیون  تن  الگو ررسی 

مررساگی  سمخ م   رژیم غ ایی  سمخسسم تنی اار د  ه مخجن به افزایش  زن    س ش آ

مررس ی تخفری می ر قلبی یررسا ز مررسل ز برره اح  سرردم ی   بررن  فرری  ثررنات مخ شوان اخاا ا

بررد ن فدسلا تن یوا د ب یام  ررسی وا  ه ار طول شاوع بامسری   وا سن ار یس رره 

تررنس از بان  ی   تدسمل بس ا س سن یوا محد ا می خرره   طرروال ی قن طا مرردت  شو دن 

سرریبامسری  یر گی   بی بررس  مکد بررسط  عرردب ارت عررست  س ررسفی   صررلگی  اطد  س  حو

یررس و توا ررد ااه میا س سن   مدلمسن   مبوا فضسی شخصی ار یس ه   مشکدت مسلی 

مررل  تأثانات مخفی   کسیداری بن  وا سن    وجوا سن ااش ه بسشدن عد ه بن ایا ایا تدس

شرری از  ر باا تااانات سبک ز دگی   اس نس ر ا ی مررسعی  س خررهاج  توا ررد می قن طا

ر ا ی  وا سن را تشدید  خدن بنای  س ش کاسمد سی  راثنات مضن بن سدم  جرمی 

مررد سی   ا ل   سسزمسنقن طاخه یررد از کاس لرردیا بس  سی غانا ل ی  جسمده  مدرسه    ا

 ایا  ضدا  آگسه شو د   بنای رسادگی به ایا مرسئل  تدش باش نی  خخدن
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 دانشجویانو آموزان دانشآوری تاببر کرونا تأثیر 
آموزان فنص   م نی بنای اا ش ا بسل تدطالی مدارس ه  ه ب دا می شوا د  شسن

سررسی سریسف هبوان بس  حرر   حرراط ا س سن    رم حمسی  اج مسعی اار د    بررس م ای 

کرره آموزان اا شاز بدضی   دنرمدرسه  دا لرر  ایخ یرروا را ار یس رره به ع قرر   شرر ن   با

جرروا یس ررهمی عرردب   صررورت  ی گ را خد ار مدنض یطنات ایگنی قنار اار د  ه ار 

شرردن یآزاری فنا م ی  واکزماخه یشو   باا فنای   تجنبه اما  سرروی وا ررد  از 

ترری اا ش ایگن ار یس ه مس دن   قن طاخه یس گی  چررون  مآموزان را ار مدنض یطنا

یررون  شررسی تلویز مررسن تمس مرردت ز الگو ررسی  ررسمخ م  فدسلا  فازیکی  م ن  بسال رف ا 

فررزایش  زن    ررس ش ننن  سی غ ایی  سمخسسم رژیم یوا   برره ا جررن   قنار اااه  ه مخ

سرر نس ر ا رری ز دگی سبک تااانات ایا الب ه نشوامی تخفری ر آمساگی قلبی ر    ا

آموزان ر ا ی اا ش ر سدم  جرمس ی ناثنات بدی ب اج مسعی  سشی از حب  یس گی 

یررون   به علّ هقن طاخ ن  مچخاا ار ا ران خد ارا می مرردت تلویز   تمسشسی طوال ی 

سرری اس فساه از گوشی کررسلاف ار جررسب ت بررنای ا  شررمخد  عررسای ز رردگی   سی  و ر  ررد 

سرر      ناهتااان  قسبلآموزان   اا شجویسن اا ش رررئلها یررا م  شررکدتتوا ررد ممی ا

شرراوع  نایجسا  خد ی سخی سشخسی ی را بنای ایا گن هر ان اررز م ررأثن از  اا شجویسن  

بامسری   ایا شاوع  علّ ایا گن ه  از به ا دن گنف هار جسمده قنار  19بامسری  و ید 

بررن ز می   ستدطالی اا شگسه خرردنارصدی از اضطنا  را ار ا ران قن طاخه یس گی   ا 

خررده بررن ر ی آی صررالی تنس از تأثان بامسری  خررده    ررس ش  ی تح شررالی آی ضرردا    

اررسن توان مهمارتبسطست اج مسعی را می سرر نس ار م مرردن ا جرروا آ برره   یررل  تنیا اال

قررست اا شجویسن اا ر ن سررسس تحقا خررد  رره بنا جرر  نا شررده ا  برر دی  سب  تررنس از ا

مررسری برره با برر  یویشس  دان   آشخسیسن  شررال    سرر  ااان  فررزایش ه از ا بررسل آن ا ا 

 نبسشد سی ز دگی  از از عوامل ایجسا اضطنا  ار باا اا شجویسن می زیخه

 نان باردارآوری زکرونا و تاب
یررد مررسری  و  ررر خد  رره م ررأثن از با طررن   درره ار  19ز سن بسراار  از گن  ی کنی جسم

اررنات  بسشخدنمی برردن   تاا خرری  ررر م ایم ضرردف سا اررسر  ز سن بسراار به طور طبادی ا

برره  مررل آ ررسن  عررث  ررس ش تح یرروا بس یررا  ررر خد  رره ا ررری   فازیوژیک سار م تخف
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بررسراار  ن اخد توقع می شوانمی 25 اپو ری ررری ار ز ررسن  شررکدت تخف فرر   رره م ر

به مطسلدستی  ه ار ااا ا جسب شده س بس توجه امّ افزایش کادا  خد  19 مب د به  و ید

فررس ت  ز سن گواه ایا موضوع اس   ه عدئم بسلاخی مب دیسن بسراار بس غانبسراار بس  م ت

قررستن  دارا سررسس تحقا شررده  ایا موضوع  از شسیسن ذ ن اس   رره بنا جررسب  شررس د  ا 

بررسرااری )مس خد:  بامسریایا تأثانات مخفی  رررموما   بررسرااری  افزایش م رررناگی   اف

سررطح  26ی کسیاا اکگسر جوا  منه تولد  وزاا  م  زن  ایمسن ز ارس ز ار اثن افزایش 

 ررسی ایا ار حسلی اس   ه ز سن بسراار به حمسی  ز سن بسراار  ر امن ار (اس نس  ننن

اررسج اار رردن ر ر ا ی مررسری اح  بررن ز با بررل از  برره ق خررون ار  عسطفی باش نی  رب   ا 

شررس رررسس   دان  س ششنایطی  ر ام  ه ارتبسط بس یوی یرروا  رروعی اح یررا  یسف رره ا

مررسری ایا  خد   از سوی ایگن  گنا ی   تنس از مب د شدن به تخهسیی را ایجسا می با

ا بسل آن یطن مرموما  ه  سی بهداش ی شده  ه بسبم افزایش اس فساه از شویخده

مرر بسرااری افزایش یسف ه اس ن جررسب زای سن ح ی تنس از مناجده به بامسرس سن جه  ا 

سرراون  وا ررسن   غنبسلگنی اررز  ا راخس مررسن   سررسین  ررس    از  جوا اارا   ک  از زای

سرردم  ن  خدیوا  وعی اس نس ر ا ی ایجسا می  مدسیخست شرر   بررسن بهدا  ن  س   مناق

شرر ه  یررن س گ شالی موضوعی اس   ه ایا ر ز س ااسر اسلشی بزرگ به  سب  ن  ررس  

بررس   اس    از ماسن فهنس  بلخد مشسغل ررر خد  رره  گن ه کنسخل بهداش    ارمسن  

کرری  مررناب    زای بررس  ررر قام  مررسس م یطن بسالی اب د مواجه  ر خد زینا ر زا رره ار ت

قررنار اار رردن ررر گی فازیکی بس ایگنان  صررورت ی برره  شرر ی  خررسن بهدا  ررسر   سک ین  سر 

بررس بررسرزه  قرردب م یررط م  حفسظ    مناقب  از بامسران را بنعهده اار د   بس فدا سری ار 

تررن  گنا ی از شاوع باش ن   طوال ی ا خدنشاوع ایا بامسری به فدسلا  یوا ااامه می

برره  مخسبع محد ا تجهازات  بامسری ایا شدن  حفسظ  فنای  تنس از ا  قسل  ین س 

کررسران  یس ه  صررمام شس د بامسر شدن  م خررسذ ت جررستات سررخ      خررد  سی  بخش مس 

شررد زایی میعوامل اس نساز جمله  سران بنای بنیی بام یاس فساه از اس گسه تخفر بس
 

 عالئم بیماریاکسیژنی از یا کم(  Hypoxiaانگلیسیبه )یا هایپوکسیا   Hypoxie :فرانسویهیپوکسی به  ۲5
های بدن )هیپوکسی رسانی به تمام ارگانیسم )هیپوکسی جنرال( یا بافتاست و به معنای کاهش اکسیژن

تواند ناشی از ترین عالمت کلینیک آن کبودی در لب و انگشتان دست و پا بوده و میبافت( است و مهم
 و خونیکم ها،ریه مناسب ید صعود به ارتفاعات، اختالالت ریوی و عدم تهویهکاهش اکسیژن هوا مانن

 .گردش خون باشد اختالالت
 سالمت ارزیابی در مطمئن و سریع روشی ٬نوزاد آپگار یا (Apgar scoreانگلیسی به) آپگار دهیمرهن ۲6

 از  امروز تا و شد ابداع آپگار ویرجینیا توسط 1۹5۲ سال در که است تولد ابتدایی هایلحظه در نوزاد
 .گرددمی محسوب پزشکی تجهیزات به نیاز بدون هایارزیابی مهمترین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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سررسع   ررسر  16به طور م وسط   رانآبه  جوا می آ سن ه فشسر ر ا ی زیسای را بنای 

شررخدنر زا ه  سر خسن بهداش ی سبم می شرر ه بس یرروا   ررسفی  دا ثررن آن شوا   ررس ار ا

یررسا  شرری از  ررسر ز شررسر سی  س از تررنس    یررس وااه از ا ری مواجه شدن بس بامسران   ف

رررمی   ر ا رری ه ااسر ارمس دگی شده   ب بامسری    چررون ما بسل آن از مشکدت ج

سررط ار کژ  شدن  ابنای دالت یوا   ننن ر ت می  یر گی اضطنا   ژ ررو   ی  رره تو

سرراما جسب شد   2020ش ار سسل  مکسرا  یررط شرردت آ سرر سران  شررالی ار کن  سی 

 سی ر ا رری شدت آسام ه  بنرسی شدکنس سران غان یط مقدب   عموب مناب  مقدب 

   سیت  شسن ااا  ه کنس سران غان یط مقدب تن بوانار کنس سران غان یط مقدب جدی

قرردب باش ن از مشکدت ر ا ی ر ت می یررط م بن د ار حسلی  ه تحمل ر ا ی کنس سران 

طررور  باش ن اس ن برره  ممکا اس  به الال ایا  اقدا  بسشد  ه کنس سران یط مقدب 

یررط  شو د   آمساگی ر ا ی  ررسفی اار رردنس ه ا  خس  میاا طلب سرر سران  خرراا کن  مچ

بررسره   سری بسالتن بس تجنبه عمدتسً مقدب  شرر ن ار گررس ی با مررهآ ارر  گانی  اارای   ظنف

مررسران   ر خدن یر ان بسالتن بررس با عد ه بن ایا کنس سران یط مقدب ار ارتبسط  زایک 

بررس نس سران غان یط مقدب عد ه بن  ررمک امّس خخد ارای می ر خد   بس آ هس  م ارای 

 ن  خخد گنا ی    مدرای  مکسران یط مقدب را  از تحمل می بامسران 

  شیوع ویروس کرونا و اندوه جمعی
مررسری  یررک با خرروان  برره ع رررمی   مررسری ج  ین س  ن  س  بامسری اس   ه عد ه بن با

رررسرات از احر ا شخسی ی محرو  می یرری ی بررن ز بن عررث  ارر  شوا  رره بس رررسس امخ

شررنی سرر ن ا  ررن  شررده ا مررسلی  ارر   مررسعی   امخ  ورمان  شخصی گنف ه تس ر ابط اج 

سرر نس   می 27ی سوگر ا شخسس م خصا اربسره گوید:  ضدا   خو ی  اضطنا   ا

شررخاا  سراح ی را بنمی ا گازا   ایا زمسن  ا ران ا د ه جمدی اس ن مهم اس   ه ت

مرره ررر امن   درری   یررا ا ررد ه جم سرر  ا ام ار ماس ه ا اررزی را از ا خررون ا مررس ا  ی 

مررنگ می مررسری    لرره با ا امن براسری از مناب ار حسل تجنبه یرسرات فنای  از جم

ررر خدن  سشی ا صررسای   حرروالت اق  جرره ت ز  ن  س  ین س یس از اس  ااان شال ار   ا

یرروا  ورمان می قرره  گوید: ح ی افناای  ه اازی به ا دازه یک شال یس فنا مورا عد

مررس  ررسر  ا دن ا  میتأثان قنار گنف ها د  از تح را از اس   دااه حررسلی  رره  یررد: ار  گو

ررر م مرروزش   سا شرر ی  آ برر  بهدا مرری سی اق مناق  خام  ا ررد  ی صررسای را   ررسره 

 
 .شودالعملی به از دست دادن فرد یا چیزی که متعقل به یک گروه خاص است خطاب میپاسخ و عکس ۲7
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ثبست  ر خدن مس ایم  بی س  ه مس به آن  ابر هی ایا سار ممش نک  جوا ااران  مه

 سیی  ر ام  رره  س  مشسغل   حمسی  س  اارایی س  کن ژهار حسل از اس  ااان مکسن

مرره مررسری   یررا با برروممکا اس  به شدت به آ هس  ابر ه بسشامن ا فررناا را مج ر گان  ا

فررناا براسری از زیسن  سیی ر به ر  شو دن خد تس بس ضدف اخاا  ابر گیمی  سیی  ه ا

قررد  سیی مبهم  ر خدن ایا س   فقدان خخد  به اصطدح یرسرتا خون تجنبه می  س فس

شررفسفا  میشفسفا    تدنیف  ک ه عرردب  یررا  ررر خد   ا توا ررد ای  احد مس خد منگ  

مررهحن   ر  به جلو را سخ   خدن گر برره  نش ایا بامسری   بررور  مررناب را مج گان  

مواجهه بس بنیی یرسرات )از جمله  از اس  ااان ح  امخا   ارتبسطست اج مسعی   

 ساررفن ااا شگسه  سل از 28اریکس فلاک   خدن سی فنای  شالی   امخا  مسلی( میآزاای

مررمی 2020  ار سسل سس  س بسربسر درری آ یررسی طبا مررس از بد اررزی  رره  یررد: ا وی ام  گو

توا د یدقا    تدهد را تحنیک  سی اج مسعی اس ن بحنان میا ما  مدا ب حمسی 

مررسن  خدن حمسی  اج مسعی می مررن ار ز توا د ار گ ر از غم   ا د ه حاستی بسشدن ایا ا

مررناب ار یس ررهفسصله کرری  رره  شررسن گ اری فازی یررزان   اطنافا یرروا   ا ر از عز  سی 

یررد از ر ششوان منا ر خد  ااسر مشکل می جررسزی  تمسسب بس خرری   ررسی م  ررسی تلف

  سی اج مسعی ارتبسط بنقنار  خخدن سی م خی  ا  تصوینی   رسس هکاسب

 شیوع ویروس کرونا و تعارضات خانوادگی
برره  سی زیسای بنای یس وااهبس شاوع  ین س  ن  س  اشواری شررسغل   س به  یژه  الدیا 

خررد   وا  ار اراز مدت آسام جدی می س حمسی   ش جوا آمده اس    اگن از آن باخ

کرری از مهم سی آیخده بن ز یوا د  نان آناثنات آن ار  رل بررس ی ضررست  ررس  تررنیا تدسر

بررسط  -)تدسرض  سر  یررس وااگی ار ارت هرردات  بررس تد یس وااه( سن  سر اار دن ایا تدسرض 

اری از ااس ن بس  جوا فسصله گنف ا اج مسعی   تدطالی براسری از مشسغل   سر    گه

ضررست  وا سن بنای  الدیا شسغل ار اخد مسه آیخده ح ی سخ  شررد   تدسر تن یوا د 

گ اری   مشکدت یس وااگی   فنای زیسای به  جوا یوا د آ ران به الال ایا فسصله

یررد  اج مسعی اجبسری یس اا طلبس ه  براسری از  الدیا ار حسل حسضن بس یک  خجسر جد

یررا سن  سر اار د  ه بسید ار حاا  خرردن ا قرر   ررسر  خ مررسب   لرردیخی ت ظررسیف  ا جررسب   ا 

رررلی  یژه یس وااه س بهای بنای یس وااهالدساهتوا د اسلش فوققن طاخه می  سی اخد  

یرر   سی بر ه    واک ز دگی می  آ هسیی  ه ار محله برره رعس  خخد  بسشدن بس توجه 

 
28 Erika Felix 
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سرر خدفسصله بررنای گ اری اج مسعی   اقدامست قن طاخه   الدیا ح رری ار ا فررناای  اب ا

 ررسی مناقب  از  وا س شسن  از مشکل اار دن ار بنیی از  شور س مس خد  س ررساا  ا ل 

قرردب ار  یررط م اس س ی   فدرال به سنع  به اریواس  مناقب  از  وا سن  ررسرگزان 

سررخ اااه ضررطناری طول بحنان  ن  س  ین س کس سرر سا  س ررساا  منا ررز ا خرردیا ا ا رردن ا

بررنا فررنا م  ناهمناقب  از  وا سن را  فررناا  یررژهی ا قرردامست   یرر  ا ررد   ا بررنای رعس ای 

یررا  ا رردنگ اری اج مسعی ا جسب اااه سی فسصلهکن تکل شررور س از ا ررراسری از   لرری ب  

گرره بررنای   ررراسری  شررکدت ب شررسغل  م لرردیا  ررر خد    ا حررن ب   قرردامست م ااری از ا

 وا ااران وا س شسن اار د   کاسمد سی جدی سدم  ر ا ی بنای اخاا افناای  ج

مررسن  ار ا ران قن طاخه  به الال طوال ی شدن زمسن مس دن ار یس ه   افزایش مدت ز

اررسن  س  یشو  تدسمل ز جاا بس یکدیگن  ارگانی تررخش م  سی یس وااگی    مچخاا 

مررسن  ارره ز فررناا  ررن  یرری از ا سرر ن بن فررزایش یسف رره ا  مرنان   ای دفست ز سشویی ا

بررنای ز جاز یکدیگن م خفن می گ را خد  باش نباش نی را بس  م می  ررس  شو دن  ه تخهس 

شرردت افزایش برره  یررک بلکه بنای  مه صساق اس ن آمسر طدق ار ااا  یررا  یسف رره   ا

مررسرس  مررسه  شرری  رره ار ماس رره  سررسی   2021 شدار بنای  ل ا اسس ن گزار ار    

شرردید  برره ت ا ل ی شهن ااا مخ شن شد   شسن ااا  ه مرسئل جزئی ار ز دگی مخجن 

سرر ن س شده اس    موارا یشو   یس وااگی  از افزایشانیارگ سررسل  یسف رره ا یررک 

شررسن ااا ک  از بامسری سسرس ار  خگ  خگ   ااا  تحقاقستی صورت گنف   رره  

طرردق  مررسر  فرر   رره از علّ  21آ فررزایش یس صررد ا یررس وااگی  ار شررو     ررسی آن  ی

سررس هافرناگی  ای دالت ر حی   ر ا ی به جس مس ده از ایا بامسری  شرردن ر  سی اعدب 

ررر قن ار  سیی از  زاع ز سشویی کن شدهااخی  از بس گزارش یررا م شررنیه آ د یررک   ا دن 

سرر سن  رروبی  ار  سی گزارش ااا  ه کلا  ار ام داا ر ایس رره یس گشس گ ررره ار ا ت

شررد   زایکی جسیی  ه ایا بامسری  مه غررسز  بررسره  261گانی ار    ررسن آ گررزارش ار

شرری  رره  74اریسف   نا  سه بنابن باش از  2021فوریه  یشو   یس گی ار مسه گزار

بررسال رف رره  گزارش شدن 2019ار  مسن مسه ار  طرردق  سرر   مررسر اریوا ار  اویورک  آ

ررر خدن اس    بس ا بو ی از کن  ده هرره   گررسه مواج شررسیی ااا بررنای بسزگ  سی ار ا   سر 

بررسزگناا   گان فن  ش  خد   ز دگی به حسل  عسای ه بامسری  مهح ی زمس ی یرروا 

 س کسبنجس بمس خدن ار  سی  اراه از فشسر سی ر ا ی   اق صسای  مسهر ا آساما   سر می

سررسزمسن  شررخسی ی  مررور ر ا  اینان  از طبق آمسر ارائه شده از سوی مدین ل مشس ره   ا
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برره بهزیر ی  شور  مازان تمسس برروط   سی ز جاا بس صدای مشس ر بهزیر ی  رره من

فررست ی ار ا ران قن طاخه    ن  سس    شسن میای دفست یس وااگ ا د آمسر سی ای د

 یسف ه اس ن باا ز جاا  سه بنابن افزایش

 گیرینتیجه
مررسری  مررع بس توجه به طوال ی  بوان زمسن ظهور ایا با کررسن ج برره ام عررست  آ ری اطد

صررل حد ااً صورت گر ناه  جوا  دارا   ایا اطدعست  شرر  حس هررور گ  رررسل از ظ یک

مررسیش ایا بامسری  نبسر اهنه بسشدنایا بامسری ار جهسن می برره   یرروا  ای جدید از 

یررسن میمی درره  مس لررف آن ار جسم مررد سی مخ  لرر ا  شرروانگ ارا   به تبع آن ابدسا کاس

یررا  آ ریتررس شررخسی ی   بدسا ر انگانی   بنرسی  سمل ا  اجه خررسن ا مررسری  مچ با

سرردم    ن  س  ین س  گانی مه نبسشدمی اس خوش تااانات بررنای  تهدیدی بزرگ 

بررن    شرروار ا ی   اج مسعی ار سناسن جهسن محرو  می جرمی  تررأثان آن  شررس د 

ررر امن فرری   جررسب  رف سر ر زمنه مناب   ایجسا احرسسست مخ قررسالت ا  درره م  شررده مطسل

سررطح ا خده شسن سرردم  ر ان را ار  مررسری   یررا با شرراوع ا ی ایا موضوع اس   ه 

یرروا  ا دنتأثان قنار میباا فنای   اج مسعی تح  فنای  خرره  طرروری  رره قن طا  به 

جررسا می تأثانات ر ا ی زیسای از جمله سنارگمی  شررم را ای خرردنیر گی ر حی   ی   

فرری مچخاا شس د  مررد سی ر ان مشکدت رف سری   تأثانات مخ تررس  شررخسی یکاس   -

سرردم  ر ان  وا ررسن  آ ری درره  را بن  شررسر جسم سررسین اق ررر ام وجوا ررسن   ح رری   ن 

رررسمس ی  گانی مه  ین س  ن  س از سویی آشف گی اج مسعی را ایجسا  ناه   بسعث  سب

سرر     عدب تدسال اج مسعی شده مررسعی ا قرروی اج  اس    از سوی ایگن  مبر گی 

سرر  امّ بسشدنبامسری از   ن اج مسعی می ی کاسمد مثب مسیه س موضوع قسبل ذ ن ایا ا

جرره  ررنان بررق   ه بسید به تأثانات م قسبل سدم  ر ا ی   اج مسعی تو اررزی  رره ط ا

مررهتحقاقست مشس ده می هررور   مررسری  ن  ررس شوا ایا اس   ه ظ سررویی  گانی با از 

گرربسعث اثنات مخفی ر ان سرروی ای شررده   از  ثررنات شخسی ی مس خد اضطنا   عررث ا ن بس

شررده مررسعی  کررسرسرر ن ا مثب  اج مسعی  مچون  مبر گی اج  یررا  به ررنیا را  ار ا

سررک زان  از قبال  سی بهداش ی رعسی  اس ورالدمل  ضدا  شسید صررله مس گ اری فس

یررد امّ ناج مسعی   ار یس ه مس دن بسشد شررد بس س جه   س ش کاسمد سی مخفی  ه ذ ن 

شررور توجه به یکرسن مس خداقدامستی  طررست ار   سسزی امکس ست فخس ری اطدعست   ارتبس

برره ا جسب شوا به گو ه جررسزی  ضررسی م ای  ه تمسمی اقشسر جسمده ب وا خد از امکس ررست ف
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شررو طور مرس ی بهنه سررس هدن مخد  مررهر یررد بن س اررز بس سررنگن س   اررد    خخده   ب سیی مف

مناب فهام ارائه ا خد تس یس ه مکس ی بسشد  ه افناا از قنارگانی  م خسسم بسآ ر شسای

قررنار  جررسزی بن ار آن ار  خسر  م اش اسق بورز د    س ون گنب یس وااه ار  خسر فضسی م

مررسری  بسشدن شرراوع با فررناا  الزب اس   ه جه   س ش اضطنا    اس نس  سشی از  ا

برروا  سیی بس شدت م و رزش سرربم به سط ا جسب ا خد زینا مشس ده شده  رره  رزش 

یررساآ ر  ناس  سی  ین سی تخفری شدهکسسخ ایمخی به عفو   یررا  ک رره را  ار کسیسن ا

گانی  ین س  ن  س شسید موقدا ی ارزشمخد بنای مرئوالن بسشد تس شویم  ه  مهمی

شررکلزماخه ایا شنایط ار کاسمد سی جمدی بوان  یسا ااانبس  یررک   ررم گ سی  انی 

بررس  یررسر یی  اج مسعی     سرتی جدید را ایجسا  خخد   الگویی جه  مشسر  ی شدن ر 

اررنا لرریمرسئل اج مسعی قنار بگ خرره  ررنان ع سرر  قن طا جررنای ساس مررد سی رغمن ا  کاس

درره سطح ار شخسی یر ان مخفی اثنات بن ز موجم مثب   سرر ن شررده جسم تررنس از  ا

مررنه  ایبسر غلط   شسیدست  تدایل ار فدسلا بامسری  تنس از منگ  ا  شسر   ررسی ر ز

مقنرات مخع یس محد ای  سفن   عبور   من ر   س ش ر ابط اج مسعی )باا  مکسران  

مررسلی   اه شررالی    شررکدت  یررا ا س سن   اعضسک یس وااه(  بن ز م گررن ا مررد ای  ررس کاس

  مسیخدنر ان افناا جسمده را تهدید می شنایط  سدم 

 فهرست منابع
ررراترو لی  ا حردت    ررسیون    شس رز مح مررد    یررد 1398)ح یررن س جد  2019(ن  ن  رس  

(COVID-19بامسری:) ن450-432  22(6جخو   )نا مس خسمه طم21ار قننعفو ی  وظهور 

یرد1399حادری  منتضی ) یرد ) و  یرن س جد -(نضن رت مدینی  اا ش ار بحنان  ن  س  

 ن97-94(  2)11(ن تصوین سدم   19

لرف(   رسیت  1399فن رایا  19تس  16مطسلدست اج مسعی   فن خگی شهنااری تهنان )اف ن  ا

 موج سوب   نسخجی  ن  سن

اررسل) سررس ی  اا  حرری ینا رررا  ف  قرردب  مح اررسلش1400زراع کسرم رررس ن  س   ررس      (ن ا ران ک

 تهنان: سپهن هان  سنفنص 

چره   ررگنی غخ ضرس  ع چره  محمدر ررگنی غخ یره  ع ارنزااه  زری آبسای کور  مهد سرماه   م

مره1399مخانسساات ) گانی  ن  رس (ن بنرسی ر ا شخسی ی عوامل مؤثن بن اس نس  سشی از  

 ن525-517(  6)22ار  سار ارمسن   جسمده شهن قز یان مجله طم   سمی  

شرگانی 1398شدبس ی ماخس آبسا  مدح  ) شری کا کرات آموز (ن اثنبخشی آموزش از راه ا ر ک

مرسری CoV-SARS-2) ) ین س  19-یدازاب د به بامسری  و  ضرطنا  با بن  س ش تنس   ا
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دره -( ار  دس مجسزی زبسن ا گلاری زبس رمموزان 2019 ویا-) ین س  ن  س 19 و ید  مطسل

 ن67-58(  108) 42کسیلوت  مجله ا جما آ رزیولوژی   مناقب   سی  یژه اینان  

برس 1399فرن رایا  19تس  16 -(ن   سیت موج سوب   نسخجی  ن  س1399شهنااری تهنان ) ن 

مرسعی    درست اج  هرنان: اف رن مطسل ررپس(ن ت یرنان) ای  مکسری من ز افکسرسخجی اا شجویسن ا

 فن خگی شهنااری تهنانن

یرد 1399)شهاسا  شامس   محمدی  محمد تقی  19(ن آثسر ر ا شخسی ی گر نش بامسری  و 

 ن192-184(  2) 22ی  مطسلده من رین مجله طم   سمن  ضدا  سدم  ر ان افناا جسمده:ب

لرهکور  احمد  قدمی  ابوالفضل  علیعلی قردمستی کور  ز رنا   عبدا یرسیی م رران اع بسر زااه  ح

سردم   CDASمقاسس اضطنا  بامسری  ن  س ) ( ار  مو ه اینا ین  شنیه علمی ر ا شخسسی 

 ن163-175  8( 4)
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یرد  -گانی  ین س  ن  رسگانی   عسلم س   کاسمد سی  مه( عل 1399مانزایی  یلال )  و 
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