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با  ییارویدر رو روشیموجود و پ یها و فرصت دهایتهد ییشناسا
 بر سالمت روان دیبا تأک روسیکروناو یگسترش پاندم

  

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیترب شناسیگروه روان اریاستاد     چهیچل یوندیکامران ش

  

  چکیده
افراد جامعه در ابعاد گوناگون  یرو شیموجود و پ دهایتهد و هافرصت ییبا هدف شناسا روشیپژوهش پ

است؛ تا بتوان  دهیبه انجام رس روسیکروناو یبا گسترش پاندم ییارویدر ارتباط با سالمت روان در رو
بر اساس روش  یفیک وهشپژ نینمود. ا میرا ترس زبرانگیو چالش دکنندهیمثبت و مسائل تهد یاندازها چشم

 یآور جمع یمورد انجام گرفت. برا یراهبرد لیجلسه و سه مرحله تحل نیچند یبا برگزار یپژوهش دلف
نظرات متخصصان  افتیساخته به منظور در و پرسشنامه محقق یو پژوهش ینظر ینهیشیها از مطالعه پ داده

 یادعلوم اقتص ،یعلوم اجتماع ،شناسیروان هایهرشت دینفر از اسات 71مشتمل بر  یاستفاده شد. نمونه آمار
باورند که  نینشان داد که نخبگان و متخصصان بر ا هاافتهیصورت هدفمند انتخاب شد.  و حقوق بود که به

 هایدر حوزه روسیکروناو یبا بحران گسترش پاندم ییارویدر رو روشیموجود و پ یاساس یها فرصت
 یدهایو تهد یبند قهطب قابل یو حقوق یدرمان ،یخانوادگ ،یاجتماع ،یفرد ،یوپرورش، اقتصاد آموزش

ملموس  یو فرهنگ یخانوادگ ،یاقتصاد ،یشناخت جامعه ،یدر حوزه روان زین روسیاز گسترش کروناو یناش
پژوهش نشان داد که در  نیا جیبر سالمت روان افراد را دارا هستند. نتا یاثرگذار توانایی هاحوزه نیبوده و ا

 یضمن توجه به مخاطرات اساس دبای مرداندولت و هانخست، عموم مردم، جوامع گوناگون، سازمان هوهل
 یدآورندهیپد تواندیم ینوع به یتوجه داشته باشند که بحران کنون روس،یکروناو یاز گسترش پاندم یناش

با انجام  یاساس یدگرگون کیگوناگون در  هایباشد که در آن هم افراد و هم سازمان هاییفرصت
مهم تنها در  نیآماده سازند و ا یدر جهان پرتالطم کنون یزندگ یبراخود را  ،ایشهیر هاییسازگار

 صرف. دیفرصت تصور شود؛ نه تهد کیعنوان  به یکه بحران کنون گرددیمحقق م یصورت

   .نروا سالمت ها،فرصت دها،یتهد روس،یکروناو :ها واژهکلید
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 مقدمه 
نسان و سبک کلی زندگی وی توانند تأثیراتی عمیق بر سالمت ا بالیا و فجایع طبیعی می

گیر )مانند آبله، ایدز، آنفلوانزا و ابوال(  های همه (. بیماری9172، 7داشته باشند )ماکاوانا

ای هستند که باعث بروز پیامدهای  ای از این فجایع برگرفته از عوامل ناشناختهعنوان نمونه به

 3ندمی کروناویروس(. پا9172، 9گردند )چریف، بیرلی و هارتادوگیر میمنفی چشم

ناگهانی در  5ها، از اوایل سال جاری یک بحرانای این بیماریعنوان نمونه ( به724)کووید 

بهداشت عمومی جهان ایجاد کرد؛ که در طی یک ماه از شهر ووهان چین به سراسر جهان 

(. 9191، 2گسترش یافت و به تهدیدی جدی برای تمام بشر بدل شد )ژیانگ و همکاران

الوقوع بودن و نامرئی  انتقال بودن، قریب ها به سبب قابلیماری همانند دیگر پاندمیاین ب

(، دهکده جهانی را با چالشی بزرگ روبرو کرد )شیوندی 9112، 1بودن )پاپاس و همکاران

( و در بسیاری از کشورها به سبب عدم آمادگی آنان و ساده 7322چلیچه و حسنوند، 

 -ماندگی آموزشیومیر و تباهی منابع اقتصادی، عقب از مرگانگاشتن این پاندمی، موجی 

 (.9191، 8تحصیلی و مشکالت دیگر به وجود آورد )گیبسون

دیگر، ظهور این بیماری باعث تغییر شرایط زندگی افراد ازجمله محدودیت  بیان به

یلی وآمد، ترس از انتقال بیماری، هراس از ابتال، نگرانی از دست دادن عزیزان، تعط رفت

مدارس و مشاغل و تأثیرات روانی ویرانگر مانند ترس و اضطراب فردی و اجتماعی شده 

(. 9191، 77و سود 71،9191؛ ژانگ، وو، ژائو و ژانگ9191و همکاران،  2است )تساماکیس

های کننده در حال آزمودن نظام گیر کروناویروس به شکلی خیره بیماری همهدر حقیقت، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Makwana 

2. Cherif, Barley & Hurtado 

3. coronavirus pneumonia 

4. COVID-19 

5. suddenly critical 

6. Jiang, Denga, Zhu, Jia, Taoc, Liua, Yanga & Jia 

7. Pappas, Kiriaze, Giannakis & Falagas 

8. Gibson 

9. Tsamakis 

10. Zhang, Wu, Zhao, & Zhang 

11. Sood 
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زشی، اقتصادی، درمانی، خانوادگی و حقوقی است. برای های آموگوناگون در عرصه

های بهداشتی آمریکا، ایتالیا و اسپانیا که درگذشته بارها باالترین  های مراقبت نمونه، نظام

های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت  بندی سیستم معیارهای ارزشیابی عملکرد را در رده

ی سرشار از بیماران با وضعت وخیم و ها اند، به شکلی عجیب با بیمارستان کسب کرده

دالمن و  کنند )آنر، کرون، واکرز، ون وپنجه نرم می ومیر بسیار بیماران دست مرگ

توجهی  سابقه، اختالل قابل سرعت در مقیاسی بی (. در عرصه اقتصادی، به9191، 7جوریسن

(. 9191، 9یهای تجاری به وجود آمد )لئو، لی و لها و شرکتدر عملکرد بسیاری سازمان

شده اقتصادی، خسارت بسیار سنگین اقتصادی در امور تجاری آلون ماسک، چهره شناخته

ریزی برای پیشگیری از  سازی، سازگاری و برنامه را به سبب ناکامی در زمینه آماده

گذاران دیگر نیز به سبب فقدان توانایی  مخاطرات این پاندمی گزارش کرده است و سرمایه

الزم برای بررسیِ اثراتِ این پاندمی بر بازار تجاری با ضربه بزرگی در و عدم آمادگی 

(. رکود اقتصادی در 9191، 3اند )سیپرسکیکاهش ارزش اوراق بهادار خود رویارو شده

کشورهای بسیار موجب شکست سنگین در تولید ناخالص داخلی آنان گشته و مشکالت 

(. در 9191رده است )آنر و همکاران، های درمانی وارد ک مالی فشاری مضاعف بر نظام

در کل کشورهای جهان، سالمت  72گیر بودن بیماری کووید  عرصه خانوادگی، همه

شناختی و جسمی افراد جوامع را به خطر انداخته است و به دلیل ماهیت سریع انتشار  روان

ست بودن این بیماری تأثیرات بسیاری بر روابط خانوادگی و اجتماعی مردم داشته ا

علیزاده، عامری سیاهویی و سلیمی، حاجی( و 7411)عسگری، چوبداری و اسکندری، 

آوری ایجاد کرده که بر  شرایط استرس 72اند که کووید نیز نشان داده( 7411بهدوست )

 روابط زناشویی و خانوادگی اثر گذاشته است.

محدود کرده و  های خود را به سبب قرنطینه بسیاری از فعالیت در حوزه فردی، افراد

اند به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا انواعی از مشکالت روانی را تجربه کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Auener, Kroon, Wackers, VanDulmen & Jeurissen 

2. Liu, Lee & Lee 

3. Tsipursky 
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( و در گوشه و کنار جهان و 7411؛ به نقل از سلیمی و همکاران، 9191، 7)راجکومار

های بیماری، های رویارویی منظم با بحران ویژه در کشورمان، به سبب نبود برنامه به

طور مستقیم، عوارض جسمی، پریشانی و ناسالمتی  داده است و به ختهدیدهای جدی ر

قرنطینه بلندمدت، بروز پیامدهای  (.7322روانی پیدایش یافته است )شیوندی و حسنوند، 

زا مانند استرس پس از سانحه، سردرگمی و عصبانیت، ترس از  شناختی آسیب روان

خوردن ننگ را به دنبال داشته  های مالی و بر چسب عفونت، ناامیدی، فرسودگی، شکست

و گسترش  72(. با افزایش میزان شیوع کووید 9191، 9بروکس و همکاراناست )

این ( و 9191، 3های ناشی از آن، سطح اضطراب نیز افزایش یافته )فردین محدودیت

نوبه خود، از طریق تغییرات زیستی و هورمونی، وضعیت جسمی افراد را متأثر  اضطراب، به

ای مانند سیگار کشیدن و مصرف الکل تغییر افزایشی نشان داده  و رفتارهای مقابلهساخته 

اند که ( نیز نشان داده7322(. شادمهر، رامک و سنگانی )9191است )چانگ، لینگ و وین،

ای معناداری با ابعاد مختلف سالمت فشار روانی ناشی از بروز بحران کروناویروس رابطه

نی، عالئم اضطرابی و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و عالئم عالئم جسماروانی، یعنی 

بندی نشان داده است که بروز بحران ( در یک جمع7322قدم ) افسردگی دارد. شاهد حق

شناختی منفی ازجمله اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی،  کنونی اثرات روان

به شکل مشهود افزایش  اضطراب، استرس، اختالالت خواب، عصبانیت و موارد دیگر را

های تهدیدکننده اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و داده است. بر این اساس، شناسایی زمینه

تواند سالمت روان افراد جامعه را به خطر بیندازند، نوبه خود می فرهنگی که هرکدام به

 بسیار اهمیت دارد.

و خطرات ناشی از  با وجود تمام مواردی گفته شد، تسلیم شدن در برابر تهدیدها

های گوناگون در هر کشور ها و سازمانگسترش کروناویروس ممکن است فرسودگی نظام

ها باید با تکیه بر راهکارها و را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، هم مردم عادی و هم دولت

ن عنوا ها به های امید را دریابند و از آننظران روزنههای پژوهشگران و صاحباندیشه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rajkumar 

2. Brooks, Webster,Smith, Woodland, Wessely, Greenberg& Rubin 

3. Fardin 
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هایی جهت پیشرفت و جبران نواقص موجود استفاده کنند. در این راستا، آنر و فرصت

اند که شواهد مختلف گویای این است که در کنار تمام ( خاطرنشان کرده9191همکاران )

که بسیاری از  های مثبتی در جوامع مختلف در حال وقوع است. از جمله این مشکالت، رویه

که درگذشته  اند، درحالی پذیرتر شده مقررات عمومی بسیار انعطافها و نهادها و  سازمان

ها بحث، بررسی و مشاجره بود، اکنون  گیری برای انجام هر تغییر مستلزم ماه تصمیم

گیرد.  های الزم صورت می بالفاصله و در موقعیت ضروری اصالحات و دگرگونی

های  ی بدون تکیه بر بنیانهای موقت مورد گاهی برخی تغییرات در سیاست همچنین، گاه

هایی را برای  تواند فرصت شود که می وسخت با هدف کاهش تهدیدات انجام می سفت

بازیگران اساسی فراهم آورد تا از قدرت سیاسی به نحو مطلوب استفاده کنند. از طرف 

های در حال پیدایش را از دست  ها باید کوشش کنند تا فرصت دیگر، همه افراد و سازمان

های سیاسی  مشی ند. برای مثال، در عرصه سیاست به افرادی نیاز داریم که با خلق خطنده

سوی یک تحول پایدار در ارائه خدمات بهداشتی  نو بتوانند وضعیت پرتالطم فعلی را به

ای برای ورود به اصالحات مثبت تلقی عنوان پنجره هدایت کنند و بحران کنونی را به

مطرح  " 9منابع اسراف"عنوان مفهوم  ( شش حوزه را به9179) 7نمایند. برویک و هکبارث

منابع "فرصتی را برای مقابله با چنین  72دهد که کووید اند و شواهد نشان می ساخته

اند از: الف( جبران ناتوانی در ارائه خدمات  کند. این شش حوزه عبارتفراهم می "اسراف

قبت بهداشتی مبتنی بر تکنولوژی باید در های مرا سازی و گسترش شبکه مراقبتی: دیجیتالی

ها در عرصه مراقبت: تاکنون  مرکز توجه قرار گیرد. ب( جبران عدم هماهنگی

های بهداشتی وجود  در بسیاری از عملکردهای حیاتی در حوزه مراقبت 3متمرکزسازی

داشته است و اکنون باید بر اهمیت دسترسی گسترده به اطالعات یکپارچه در مناطق 

های درمانی  محوری گسترده یا گرایش به مراقبت لف تأکید کنیم. ج( اصالح درمانمخت

بازده به شدت کاهش  ارزش و کم های مراقبتی کم ارزش: باید میزان گرایش به روش کم

تواند فرصتی برای از میان برداشتن  می 72های اداری: کووید  یابد. د( کاهش پیچیدگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Berwick and Hackbarth 

2. sources of waste 

3. centralization 
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های نظارتی جدید و کاربردی برای کنترل  ترش رویهموانع نظارتی دست و پاگیر و گس

گذاری:  ها در زمینه ارزش های جدید باشد. جبران کاستی گیری جریان و جلوگیری از همه

های بهداشتی به  های مختلف سیستم مراقبت های تقسیم منابع مالی میان بخش باید رویه

تفاده و کالهبرداری: باید تناسب با کاری بنیان نهاده شود و( جلوگیری از بروز سواس

هایی را به کار برد تا از بروز این رفتارهای خالف قانون جلوگیری کرد، زیرا در  روش

های بهداشتی، امکان سواستفاده برخی  ی هجوم جریان عظیم منابع به سمت مراقبت نتیجه

دارد افراد از این جریان به وسیله افزایش شدید قیمت برخی امکانات یا تجهیزات وجود 

ای دقیق و همکاری (. بر این اساس، حرکت بر مبنای برنامه9191)آنر و همکاران، 

تواند زیربنایی برای رویارویی درست با پاندمی ها و عموم مردم میجانبه سازمان همه

 کروناویروس باشد.

های ظهور کروناویروس گفته شد، زمانی اهمیت ی تهدیدها و فرصتچه دربارهآن

عنوان یک عنصر اساسی در  کند که بر سالمت روان افراد جامعه بهپیدا میچشمگیرتری 

های اقتصادی )مهرگان، ها در عرصهزندگی مطلوب تمرکز شود، زیرا تهدیدها و فرصت

(، 7323(، اجتماعی )منچری، حیدری و قدوسی بروجنی، 7325فر، سهرابی و رشید،  قاسمی

تواند ( همگی می7411ری و همکاران، و عسگ 7322خانوادگی )شیوندی و حسنوند، 

مبنایی برای اثرگذاری بر سالمت روان افراد جامعه باشد و هرگونه مشکل و اختالل در 

شود و پریشانی و  سالمت روان باعث تأثیرات منفی در تفکر، خلق، هیجان و رفتار فرد می

کروناویروس بر  (. اثرات7328نیا، آشفتگی را با خود به همراه دارد )برجعلی و ناصری

های پاندمیک  صورت گسترده بررسی و مشخص شده است که بیماری سالمت روان به

های  (. به همین ترتیب، بررسی9191، 7تهدیدی برای این ویژگی هستند )شیفر و همکاران

تا  72اخیر عوارض منفی پایدار پاندمی کروناویروس بر سالمت روانی افراد را در حدود 

هایی از مشکالت در  کنندگان نشانه اند که شرکترده و نشان دادهدرصد گزارش ک 78

و  9191، 9اند )ویندگارد و بنروسسالمت روان مانند عالئم اضطراب و افسردگی را داشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schäfer, Sopp, Schanz, Staginnus, Goritz, Michael 

2. Vindegaard & Benros 
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، 7(. در این میان، شواهد گویای آن بود که زنان )وانگ و همکاران9191راجکومار، 

( در 9191، 9خواب پایین )هوانگ و ژائوتر و افراد دارای کیفیت  (، افراد جوان9191

اند که به ( تصریح کرده7322معرض خطر بیشتری قرار داشتند. عینی، عبادی و ترابی )

، اضطراب 72سبب مشکالت متعدد در زمان حال از جمله نگرانی از دچار شدن به کووید 

 عنوان تهدیدی برای سالمت روان حائز اهمیت است. به

رو در مواجهه با پاندمی  های موجود و پیشتهدیدها و فرصت بر اساس آنچه درباره

در کشور ما ایران، در گذر تاریخ، این بالیا که  کروناویروس گفته شد و با توجه به این

های آن وارد کرده است های سنگینی بر پیکره جامعه و بخشدردهای بزرگ و شکست

نژاد و  طاعون در مشهد )دهقان(، 7387طاعون در خلیج فارس )کاووسی عراقی، }مانند 

( و وبا در 7321(، دیفتری، تب مالت، تیفوس و جذام )میرصالحیان و دالوند، 7382کثیری، 

({، پژوهشگر در این پژوهش بر آن بوده است تا با تکیه بر 7321کل کشور )محمدصالحی،

شناسی، های مرتبط مانند روانها و نظرات نخبگان و متخصصان جامعه در رشتهاندیشه

های شناسی، علوم تربیتی و حقوق بتواند چارچوبی جامع از تهدیدها و فرصتجامعه

های مختلف فراهم آورد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این موجود در عرصه

های اساسی جامعه ایران در پرسش اساسی به انجام رسیده است که تهدیدها و فرصت

 اند؟ روناویروس کدمرویارویی با گسترش پاندمی ک

 روش پژوهش

ها، توصیفی  روش پژوهش در این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده

شده، متخصصان و ی آماری پژوهش بنا بر روش استفادهمبتنی بر روش دلفی بود. جامعه

د و شناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاهای روانخبرگان واجد شرایط در رشته

نفر از اساتید دانشگاه و  71گیری هدفمند،  حقوق بود. در این راستا، بر اساس نمونه

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. چون نظر پژوهشگر  شده بههای گفته متخصصان در رشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wang, Pan, Wan, Tan, Xu & Ho 

2. Huang & Zhao 
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های مختلف سالمت روان بررسی گردد، بر این بود که اثرات بحران کروناویروس بر جنبه

های علمی مرتبط، متخصصان با شایستگی الزم انتخاب گردید.  ز شاخهصورت هدفمند، ا به

های متوالی )جلسات مجازی در بستر سیستم  سپس از آنان درخواست شد تا در طی دوره

وگوی حضوری( اقدام به بررسی عمیق مجازی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران و گفت

های مختلف کنند.  یروس در زمینهها و تهدیدهای ناشی از گسترش پاندمی کرونا و فرصت

نفر از اساتید،  71در مجموع، به سبب رسیدن به اشباع نظری، پس از دریافت مکرر نظرات 

های متوالی مبتنی بر بازخوردهای  فرایند گردآوری داده پایان یافت. بر این اساس، دوره

ها و نظر گروهی در متخصصان درباره تهدید گیری یک اتفاقمستند منجر به شکل

های موجود در رویارویی با بحران کروناویروس گردید. روش دلفی با مشارکت  فرصت

پذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند و اعتبار نتایج  افرادی انجام می

طورکلی، استفاده از روش دلفی در پژوهش  کار به شایستگی و دانش افراد بستگی دارد. به

مذاکره و بحث در مورد موضوع موردمطالعه توسط متخصصان  حلهحاضر مشتمل بر سه مر

شده  های استخراج بود. در دور اول جلسات، در طی جلسه مجازی با اعضای پانل، شاخص

های طبیعی و  های همانند )انواع بحران از ادبیات پژوهش و تحقیقات پیشین در زمینه

این از متخصصان درخواست شد تا نظرات ساز( در اختیار اساتید قرار گرفت افزون بر  انسان

ها یادداشت  شده به آن تکمیلی خود را برای جامعیت بیشتر مطالب در کنار فهرست ارائه

شده در دور اول، در کنار  ها و تهدیدهای شناسایی نمایند. در دور دوم، مجموعه فرصت

ها و  رصتای از ف ها و نظرات متخصصان مورد تحلیل قرار گرفت و مجموعه پیشنهاد

ها  بار دیگر این مؤلفه تهدیدها تهیه گردید و دوباره در اختیار متخصصان قرار گرفت تا یک

بندی قرار دهند. درنهایت، در دور سوم، مجموعه را ارزشیابی و مورد کنکاش و اولویت

های  بار دیگر در قالب حوزه ها و تهدیدهای تأییدشده در مراحل قبل، یک فرصت

نظر نهایی در اختیار اساتید قرار گرفت تا  شده و برای اعمال بندی روهموضوعی مختلف گ

ها و تهدیدهای اساسی و اصلی با تعیین اولویت و اهمیت  ها فرصت در هرکدام از حوزه

ها و تهدیدها در هر حوزه بندی شوند. میزان اهمیت و اولویت انواع فرصتبیشتر دسته
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ها نسبت به یکدیگر مشخص شد. همچنین،  لفهای و ترجیح مؤصورت مقایسه موضوعی به

؛ به 7285) 7های پژوهش مبتنی بر اصول گوبا و لینکلنتالش شد تا صحت و اعتبار داده

پذیری و  پذیری، تصدیق(، یعنی باورپذیری، انتقال7411داغی و معصومی عال، نقل از قره

صاحبه با روش دلفی، پذیری حاصل گردد. بر این اساس، باورپذیری )از طریق ماطمینان

مندی از نظرهای متخصصان برای کنترل ها و بهرهاستفاده از ابزار مناسب گردآوری داده

ی گزارشِ روشن درباره فرآیند پژوهش پذیری )از طریق ارائه فرآیند تحقیق(؛ انتقال دقیق

آینده(؛ های مرتبط در ی استفاده از نتایج پژوهش در انجام پژوهشبه منظور ایجاد زمینه

داوری در استخراج پذیری )از طریق تالش برای رعایت صداقت با رهایی از پیشتصدیق

-ها و تهدیدها، نداشتن قضاوت زودهنگام، عدم حذف موارد غیردلخواه( و اطمینانفرصت

ها، آوری دادهپذیری )تالش برای ثبت دقیق تمام فرآیند پژوهش، شامل نحوه جمع

ها و ساخت مقوالت( رعایت شد. به منظور صصان، کدگذاریاستخراج نقطه نظرات متخ

های آماری توصیفی استفاده گردید و فرایند وتحلیل اطالعات، از شاخص تجزیه

 ها و تحلیل نتایج جلسات دلفی به روش دستی انجام شد.کدگذاری داده

 های پژوهشیافته

 شناختی نمونه موردمطالعه: اطالعات جمعیت0جدول 

 سن جنسیت رشته تحصیالت کد

 سال 41 مرد شناسی و علوم تربیتیروان دکتری تخصصی 7

 سال 49 زن شناسی و علوم تربیتیروان دکتری تخصصی 9

 سال 41 مرد شناسی و علوم تربیتیروان دکتری تخصصی 3

 سال 38 مرد شناسی و علوم تربیتیروان دکتری تخصصی 4

 سال 47 زن یشناسی و علوم تربیتروان دکتری تخصصی 5

 سال 48 مرد علوم اجتماعی دکتری تخصصی 2

 سال 43 زن علوم اجتماعی دکتری تخصصی 1

 سال 32 زن علوم اجتماعی دکتری تخصصی 8

 سال 53 مرد علوم اجتماعی دکتری تخصصی 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lincoln & Guba 
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 سن جنسیت رشته تحصیالت کد

 سال 51 زن علوم اجتماعی دکتری تخصصی 71

 سال 43 مرد علوم اقتصادی دکتری تخصصی 77

 سال 32 مرد علوم اقتصادی خصصیدکتری ت 79

 سال 41 مرد علوم اقتصادی دکتری تخصصی 73

 سال 45 زن علوم اقتصادی دکتری تخصصی 74

 سال 31 مرد حقوق دکتری تخصصی 75

 سال 41 مرد حقوق دکتری تخصصی 72

 سال 49 زن حقوق دکتری تخصصی 71

کننده در این مطالعه کتگونه که مشخص است، تمام افراد شر ، همان7بر اساس جدول 

نفر از رشته  5دارای مدرک دکتری تخصصی بودند. همچنین، از میان نمونه موردمطالعه، 

نفر رشته حقوق  3نفر علوم اقتصادی و  4نفر علوم اجتماعی،  5شناسی و علوم تربیتی، روان

اد نشان نفر زن بود. بررسی وضعیت سنی افر 1نفر از افراد مرد و  71و بر اساس جنسیت، 

 سال قرار داشتند. 53تا  31داد که در بازه سنی 

 31ها، در مرحله اول، بر اساس بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، در بخش یافته

عنوان تهدیدها در اختیار متخصصان قرار گرفت.  مؤلفه به 95ها و عنوان فرصت مؤلفه به

های  بگان و ترکیب آنان با مؤلفهشده توسط نخ درنتیجه این مرحله، بررسی نظرات مطرح

ها و افزودن برخی ابعاد جدید، منجر به ارائه فهرستی از موجود، ضمن حذف برخی مؤلفه

ها و تهدیدها توسط پژوهشگران ها و تهدیدها گردید. در مرحله دوم، این فرصتفرصت

ها و ها، فهرست جدیدی از فرصتبررسی شد و ضمن کشف همپوشانی میان مؤلفه

ها( فراهم شد و از متخصصان دیدها )با حذف یا ترکیب همپوشانی میان مؤلفهته

 21فرصت و  12بندی کنند ) های مختلف تقسیم ها را در حوزهدرخواست شد تا این مؤلفه

ها ترین فرصتتهدید(. تحلیل نتایج در این مرحله نشان داد که در نهایت، متخصصان، مهم

رش پاندمی کروناویروس را در چارچوب موضوعی و تهدیدها در رویارویی با گست

 بندی کردند.دسته 9شده در جدول داده نشان
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 هاهای حوزه: توصیف آماری نتایج به منظور تفکیک2جدول 

 شدهعوامل شناسایی 

ت
ص

فر
 ها

 حوزه فردی

 حوزه اجتماعی

 حوزه درمانی

 حوزه خانوادگی

 حوزه اقتصادی

 وپرورش حوزه آموزش

 حوزه حقوقی

ها
د

دی
ته

 

 تهدیدهای روانی

 شناختی تهدیدهای جامعه

 تهدیدهای خانوادگی

 تهدیدهای اقتصادی

 تهدیدهای فرهنگی

ها، تحلیل تجمیع دیدگاه ، پس از حذف یا ترکیب همپوشانی میان مؤلفه9بر اساس جدول 

رو در رویارویی های موجود و پیشمتخصصان نشان داد که متخصصان در ارتباط با فرصت

های فردی، اجتماعی، درمانی،  با کروناویروس، به ترتیب، بیشترین مؤلفه را برای حوزه

وپرورش و حقوقی مطرح کردند. در زمینه تهدیدها نیز  خانوادگی، اقتصادی، آموزش

شناختی، خانوادگی، اقتصادی و  ی تهدیدهای روانی، جامعهبیشترین تعداد مؤلفه در زمینه

های شده در حوزهها و تهدیدهای شناساییشناسایی گردید. در مرحله بعد، فرصتفرهنگی 

مختلف در چارچوب یک پرسشنامه تهیه شد و از افراد درخواست شد تا این موارد را 

شده مشخص  های شناساییموردبررسی قرار دهند و اولویت هرکدام از آنان را در حوزه

 گزارش شده است. 3و  9نمایند. نتایج این مرحله در جدول 
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 شده در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروسها استخراج: فرصت5جدول 

 های مختلفشده در حوزههای شناساییفرصت 

 حوزه

 وپرورش آموزش

 های الکترونیکی های نوین آموزشی و آموزش آوری افزایش دانش معلمان از فن

 ابتداییآموزش مدیریت بحران به کودکان از دوران 

 های تدریس نسبت به آموزش در جو روانی کالس درس شناخت برتری

های  آوری آموزش مجازی در بحران گسترش ساختارهای آموزشی برای استفاده از فن

 طبیعی )آلودگی هوا، زلزله و سیل(

 محور(ارائه رویکردهای جدید آموزش و یادگیری )خروج از آموزش مدرسه

ساختی و عدم یکپارچگی ساختار فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور در شناسایی فقر زیر

 زمینه آموزشی

دهی به گذران اوقات فراغت کودکان در  ای جامع و پایدار به منظور جهت ایجاد شبکه

 شرایط تعطیلی غیرمترقبه

 بررسی اکتشافی شکاف نسلی تکنولوژی بین ارکان اصلی

 آموز( در تدریس )معلم و دانش

 شناخت تفاوت معنادار عمیقِ عاطفه آموزشگاهی در کالس درس حقیقی و مجازی

 ها در فرایند آموزش و یادگیری دخیل ساختن خانواده

 حوزه اجتماعی

 ("ما"افزایش احساس پیوستگی و انسجام در جامعه )درک مفهوم 

 فهم مردم از شایستگی مسئولین نظام در جهت کنترل بیماری

 م عمومی و فرمانبری مدنیتمرین نظ

 فرصت دستیابی به نظم جدید جهانی

 زیست در میان مردم توجه در خصوص محیط به وجود آمدن تأمالت قابل

 افزایش سطح خالقیت در جامعه

 سازی برای رسیدن به صلح پایدار در جهان فرصت زمینه

 نظمی عمومی( یافزایش آمادگی ذهنی جامعه در جهت اقدامات جمعی )نظم یا ب

 حوزه اقتصادی

 انجام اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی

 افزایش روحیه کارآفرینی متناسب با نیاز اقتصاد روز

 های نوین وکارهای مبتنی بر تکنولوژی گذاری در کسب سرمایه

 در زمینه بهداشت و درمان

 ی تولیدهای کوچک در زمینه ایجاد فرصت مناسب برای کارگاه

 ازم و تجهیزات بهداشتیلو

 انجام تغییرات مثبت در سبک زندگی فردی حوزه
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 های مختلفشده در حوزههای شناساییفرصت 

 شناختی های روان سازی مردم در برابر بحران شناختی جهت ایمن تهیه واکسن روان فردی

شیوع حس بالندگی در بین مردم به دلیل درک توان باالی جامعه، حکومت و بخش درمان 

 هادر کنترل بحران

 شناختی افراد در معرض بحران های روانعات و ویژگیتهیه بانک اطال

 حوزه خانوادگی

ها از مجاری گوناگون مانند مدارس و  های مدیریت بحران به خانواده آموزش مهارت

 صداوسیما پیش از بحران

 ها برای تشخیص شایعات و کنترل بیشتر بر شرایط بحرانی ای خانواده افزایش سواد رسانه

ها به فضای مجازی از مکانی برای سرگرمی به مکانی برای پرورش و  انوادهتغییر نگرش خ

 آموزش فرزندان خود

های زندگی جهت  های مهارت تر کودکان در کالس تشویق والدین برای حضور گسترده

 جانبه برای زندگی در جهان پرتالطم امروزی آمادگی همه

انواده در استفاده درست و بهینه از اوقات ها بااهمیت تعامل اعضای خفرصت آشنایی خانواده

 فراغت

 حوزه

 درمانی

 ایجاد فضای پژوهش برای دانشجویان و متخصصان در حوزه درمان

تر روان شناسان در سیستم درمانی کشور برای مقابله با  درک ضرورت وجود گسترده

 های دارای تبعات روانی بحران

 ها مان و منسجم ساختن ساختارهای اجرایی آناهمیت به ساختارهای پژوهشی در حوزه در

 افزایش آگاهی مردم از راهبردهای بهداشت عمومی

 های درمانی کشور باال رفتن اعتماد مردم به توان باالی سازمان

شناسی + درمان( جهت رسیدگی به وضعیت کودکان و  های درمانی )روان بنیان نهادن بخش

 های طبیعی ساالن در بحران کهن

 حوزه

 حقوقی

 های طبیعی تهیه منشور حقوق کارگران و افراد دارای مشاغل آزاد در بحران

 های طبیعی ریزی بیمه مادران سرپرست خانوار در بحرانطرح

 های طبیعی تهیه منشور حقوق کودکان در بحران

 های طبیعی تهیه منشور حقوق مستضعفین در بحران

 های طبیعی بحران ساالن در تهیه منشور حقوق کهن

ریزی خدمات اجتماعی و رفاهی برای معلمان و اساتید )اینترنت رایگان، فضای ارائه طرح

 های گوناگونصورت مجازی در بحران کالسی رایگان( به

 های طبیعی واسطه بحران دار به های داغ تهیه حقوق خانواده

 ها در ایام پاندمی کروناویروس ههای حمایتی، تفریحی و سیاحتی برای خانواد اجرای طرح



 0511 تابستان|  56شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فرهنگ مشاوره و روان فصلنامه  | 66

اهمیت، نتایج ها توسط متخصصان و حذف برخی موارد کمبندی فرصتپس از اولویت

شده  های شناساییآمده است. بر این اساس، فرصت 3آمده از این مرحله در جدول  دست به

اساس ها بر های گوناگون بیان گردید. بر این اساس، فرصتبه ترتیب اولویت در حوزه

وپرورش، حوزه اجتماعی، حوزه اقتصادی،  دیدگاه متخصصان در چند حوزه آموزش

بندی شدند. برای  حوزه فردی، حوزه خانوادگی، حوزه درمانی و حوزه حقوقی تقسیم

های نوین آموزشی و  آوری وپرورش )افزایش دانش معلمان از فن نمونه، در حوزه آموزش

جتماعی )افزایش احساس پیوستگی و انسجام در های الکترونیکی(، در حوزه ا آموزش

جامعه(، در حوزه اقتصادی )انجام اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی(، در حوزه 

ها از مجاری گوناگون مانند های مدیریت بحران به خانواده خانوادگی )آموزش مهارت

ای مدارس و صداوسیما پیش از بحران(، در حوزه درمانی )ایجاد فضای پژوهش بر

دانشجویان و متخصصان در حوزه درمان( و در حوزه حقوقی )تهیه منشور حقوق کارگران 

های طبیعی( از بیشترین اهمیت  شده در بحران و دیگر افراد مورد غفلت قرار گرفته

 برخوردار بودند.

 شده در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس: تهدیدهای استخراج6جدول 

 های مختلفشده در حوزهتهدیدهای شناسایی 

 حوزه

 شناختی روان

 شیوع اختالل روانی وسواس فکری عملی

 افزایش اضطراب فراگیر در افراد جامعه

 افزایش افسردگی نوجوانان، جوانان و زنان

 افزایش سطح خشونت و پرخاشگری فردی

 ناامیدی و نگرش منفی به آینده

 مذهبجویی افراد از معنویت و تهدید دوری

 استرس کودکان به دلیل ترس از کرونا

 چاقی مفرط و اختالالت خوردن

 اضطراب مدرسه و آزمون

 احتمال افزایش خودکشی

 گرایش به مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد
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 های مختلفشده در حوزهتهدیدهای شناسایی 

 گسترش و بسط احساس تنهایی و احساس شکست

حوزه 

 اجتماعی

 مذهبیتعطیلی نماز جمعه، کاهش فعالیت مذهبی و هیئات 

 های اجتماعی )مانند فروش دارو یا تولید الکل تقلبی( اخالقی گسترش بی

 کاهش همبستگی بین دولت و مردم

 کاهش سطح اعتماد اجتماعی و عمومی در جامعه

 های مردمی ها و گروه های سیاسی حزب کاهش فعالیت

 کاهش کیفیت روابط فرد جامعه )ارتباطات اجتماعی(

 قرار گرفتن کل حاکمیت در حوزه ناکارآمدیهدف 

 مشکالت جمعیتی و تولید نسل

 پرخاشگری در جامعه و افزایش درگیری در سطح شهرها

حوزه 

 اقتصادی

 های ناشی از آن بیکاری ناشی از بحران کرونا و بروز ناکارا مدی

 گسترش فقر و پیامدهای ناشی از بحران

 خانوادگیضربه دیدن اقتصادهای کوچک و 

 گریمتضرر شدن صنعت گردش

 ها و اغتشاشات خیابانی کارگرها و بازاریان اعتراض

 افزایش مشکالت حقوقی و قضایی ناشی از مشکالت اقتصادی

حوزه 

 خانوادگی

 افزایش خشونت و رفتارهای نابهنجار در میان اعضای خانواده

 ها و طالق عاطفی و رسمی احتمال افزایش جدایی

 اهش پیوند خانوادگی به سبب دوری از وابستگانک

 والدین -های ناشی از نعارض فرزندان آزاری و تنش کودک

 حوزه فرهنگی

 آموزی تعطیلی دانشگاه و مدارس و کاهش ارتباطات دانشجویی و دانش

و  ها و مراکز پژوهشی و ناتوانی افراد در دسترسی به منابع علمی مانند کتب تعطیلی کتابخانه

 صورت رایگان مجالت خاص به

 تعطیلی مراکز آموزش انواع هنرهای چندگانه

 های موسیقی و جلسات ادبی تعطیلی کنسرت

گزارش گردید. بر این اساس،  4آمده در جدول  دست بندی تهدیدها نتایج بهپس از اولویت

یده است. بر های گوناگون بیان گردشده به ترتیب اولویت در حوزه تهدیدهای شناسایی

شناختی، حوزه اجتماعی، حوزه  اساس دیدگاه متخصصان، تهدیدها در چند حوزه روان
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شدند. در این راستا، برای نمونه در  بندی اقتصادی، حوزه خانوادگی و حوزه فرهنگی دسته

شناختی )شیوع اختالل روانی وسواس فکری عملی(، در حوزه اجتماعی  حوزه روان

کاهش فعالیت مذهبی و هیئات مذهبی(، در حوزه اقتصادی )بیکاری )تعطیلی نماز جمعه، 

های ناشی از آن(، در حوزه خانوادگی )افزایش  ناشی از بحران کرونا و بروز ناکارآمدی

خشونت و رفتارهای نابهنجار در میان اعضای خانواده( و در حوزه فرهنگی )تعطیلی 

ی مورد تأکید ای بیشترین مؤلفهدانشگاه و مدارس و کاهش ارتباطات دانشجویی( دار

 بودند.

 گیریبحث و نتیجه

گونه که گفته شد، گسترش پاندمی کروناویروس در وهله نخست موجی از تهدیدات  همان

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... های گوناگون به وجود آورد که دگرگونیدر زمینه

های اساسی ی از مردم را با چالشها و هم سالمت روان شمار زیادهم بسیاری از دولت

های دیگر مشکالت در حوزه ها در حوزهکه این دگرگونی رویارو ساخت؛ کما این

سالمت روان افراد را تشدید کرد. از سوی دیگر این بحران تنها جنبه منفی نداشته است و 

نیای بر اساس دیدگاه متخصصان امر، در صورت هماهنگی و همکاری میان افراد جامعه و د

تبع  های پنهان نهفته شده در دل این بحران و به وری از فرصتعلم و صنعت، امکان بهره

برخورداری مردم از سطح سالمت وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف 

های اساسی در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس و شناسایی تهدیدها و فرصت

 افراد جامعه به انجام رسید.ها بر سالمت روان اثرات آن

رو در رویارویی با پاندمی کروناویروس، های موجود و پیشدر ارتباط با فرصت

بررسی دیدگاه نخبگان و متخصصان نشان داد که در چند حوزه باید به این موضوع توجه 

هایی مانند افزایش دانش معلمان از وپرورش، فرصت داشت. در حوزه آموزش

های الکترونیکی، آموزش مدیریت بحران به  ن آموزشی و آموزشهای نوی آوری فن

آوری  کودکان از دوران ابتدایی، گسترش ساختارهای آموزشی برای استفاده از فن

های طبیعی، ارائه رویکردهای جدید آموزش و یادگیری با  آموزش مجازی در بحران
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یکپارچگی ساختار محوری در آموزش، شناسایی فقر زیرساختی و عدم  خروج از مدرسه

فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور زمینه آموزشی، ایجاد شبکه جامع و پایدار به منظور 

هایی همچون دهی به گذران اوقات فراغت کودکان و ...؛ در حوزه اجتماعی، فرصت جهت

افزایش احساس پیوستگی و انسجام در جامعه، افزایش فهم مردم از شایستگی مسئولین نظام 

جهت کنترل بیماری، موقعیتی برای تمرین نظم عمومی و فرمانبری مدنی، به وجود  در

زیست در میان مردم، افزایش سطح خالقیت در  توجه در خصوص محیط آمدن تأمالت قابل

هایی مانند انجام اصالحات بانکی، گمرکی و جامعه و ...؛ در حوزه اقتصادی، فرصت

گذاری در  تناسب با نیاز اقتصاد روز، سرمایهمالیاتی، افزایش روحیه کارآفرینی م

های نوین در زمینه بهداشت و درمان، ایجاد فرصت  وکارهای مبتنی بر تکنولوژی کسب

ی تولید لوازم و تجهیزات بهداشتی و ...؛ در  های کوچک در زمینه مناسب برای کارگاه

شناختی جهت  وانحوزه فردی، انجام تغییرات مثبت در سبک زندگی فردی، تهیه واکسن ر

شناختی، شیوع حس بالندگی در بین مردم به  های روان سازی مردم در برابر بحران ایمن

های  ها، تهیه بانک اطالعات و ویژگی دلیل درک توان باالی جامعه در کنترل بحران

شناختی افراد در معرض بحران و ...؛ در حوزه خانوادگی، آموزش مهارت مدیریت  روان

ها از مجاری گوناگون مانند مدارس و صداوسیما پیش از بحران، افزایش  وادهبحران به خان

ها برای تشخیص شایعات و کنترل بیشتر بر شرایط بحرانی، تغییر  ای خانواده سواد رسانه

ها به فضای مجازی از مکانی برای سرگرمی به مکانی برای پرورش و  نگرش خانواده

رمانی، ایجاد فضای پژوهش برای دانشجویان و آموزش فرزندان خود و ...؛ در حوزه د

شناسان در سیستم درمانی کشور،  متخصصان در حوزه درمان، درک ضرورت وجود روان

اهمیت دادن به ساختارهای پژوهشی، افزایش آگاهی مردم از راهبردهای بهداشت عمومی 

ای مشاغل آزاد و ... و درنهایت، در حوزه حقوقی، تهیه منشور حقوق کارگران و افراد دار

های  های طبیعی، مستضعفین در بحران های طبیعی، حقوق کودکان در بحران در بحران

های حمایتی، تفریحی  های طبیعی و اجرای طرح واسطه بحران دار به های داغ طبیعی، خانواده
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هایی بودند که ها در ایام پاندمی کروناویروس از جمله فرصت و سیاحتی برای خانواده

 اسایی قرار گرفتند.مورد شن

( در جهت فرصت پنداشتن گسترش 9191و همکاران ) 7ها، پریرادر تأیید این یافته

دارند که این امکان وجود دارد که سیستم بهداشت جهانی و دنیای  پاندمی کرونا بیان می

های  اقتصاد با کمک و همکاری انواع علوم )از جمله علوم اجتماعی(، انواع صنعت و دولت

یک ویژگی  3آوری ( باور دارند که تاب9172) 9مد دوباره احیا شود. لئو، کوپر و تابراکارآ

تنها آمادگی  های ناب در رویارویی با بحران کنونی است؛ که نه خاص برای خلق فرصت

ها است.  روانی افراد، بلکه نیازمند پشتیبانی سازمانی و آمادگی سطوح انواع سیستم

ها و جوامع برای عمل به  برای سازمان " 4هنجارهای جدید "ریزی  همچنین، نباید طرح

و  2( و زینگ9191) 5ای نیرومندتر مورد غفلت قرار گیرد. کانو، سانگ و یونگ شیوه

ابزاری قدرتمند در  8پذیریو انعطاف 1اند که چابکی راهبردی ( نشان داده9191همکاران )

قتصادی است که مبتنی بر ها در این چالش بزرگ ا جهت گسترش استفاده از فرصت

های مدیریت در  های موردنیاز برای تغییر سریع تجارت و شیوه ها و مهارت پرورش توانایی

( در زمینه 9191(. چن و همکاران )9191و همکاران،  2مقابله با بحران است )کراوس

د اند که کشورها بای های پناهگاهی نشان داده های درمانی همچون ساخت بیمارستان فرصت

های سازمانی مناسب برای انجام این امر در واکنش به شرایط اضطراری بهداشت  از توانایی

اند که در هنگامه این ( بیان کرده9178) 71عمومی برخوردار باشند. زینگ، لئو و لترمن

ای را با تجمیع دانش و خرد کارآفرینان و  های خالقانه حل تواند راه می 77بحران، کارآفرینی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pereira, Temouri, Patnaik, Mellahi 

2. Liu, Cooper & Tarba 

3. resilince 

4. new norms 

5. Kano, Tsang & Yeung 

6. Xing 

7. strategic agility 
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9. Kraus 

10. Xing, Liu & Lattemann 

11. entrepreneurship 
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توانند  ر مرزهای جغرافیایی مختلف بیافریند و در حقیقت، کارآفرینان میمبتکران د

های تجاری، اجتماعی و دولتی بیابند تا برای مشکالت عدیده  های نابی در بخش فرصت

(. در کره جنوبی، در جریان 9191و همکاران،  7اندیشی کنند )فروئسه جوامع جهانی چاره

های  پیشگیرانه ابتکاری )مثل آزمایش گیری در ایستگاهمبارزه با این ویروس انواع اقدامات 

های آزمایش( به وجود آمد و تولیدکنندگان  شهری( و محصوالت کاربردی )مثل کیت

های  حل کارگیری راه ای نیز از فرصت استفاده کرده و ضمن تجدیدنظرهای جدی و به کره

دور(، به منظور پایدارتر کردن سودمند )ارتباط از راه دور، آموزش برخط و پشتیبانی از راه 

های رشد مهمی  های تأمین به تغییر ساختار عمومی پرداختند و بدین ترتیب، فرصت زنجیره

ی بسیار های تجاری به دست آوردند. تمام این موارد گویای معنای واقعی واژه در بخش

)بحران(  Weiگرانه بحران در زبان و فرهنگ چینی است که از دو کلمه  کاربردی و روشن

هایی ی این است که در دل هر بحران فرصتدهنده )فرصت( تشکیل شده و نشان Jiو 

های مثبت عنصری ذاتی در درک و پاسخ به هر گونه  خاص وجود دارد و وجود جنبه

آوری  (. پس برای مقابله مؤثر با یک بحران، وجود تاب9191بحران است )لئو و همکاران، 

های نهان در دل هر بحران  برداری از فرصت ت و به منظور بهرهپذیری ضروری اس و انعطاف

های سازمانی، نوآوری و کارآفرینی مناسب )و اغلب جدید( حائز اهمیت  توجه به توانایی

 است.

در ارتباط با تهدیدهای مرتبط با پاندمی کروناویروس نیز بررسی دیدگاه نخبگان و 

 موضوع نیازمند در نظر گرفتن چندین گستره متخصصان نشان داد که تعیین دامنه دقیق این

رو است. بر این اساس، نتایج حاصل از تحلیل  های موجود و پیشاز تهدیدها و چالش

شناختی، تهدیدهایی همچون شیوع اختالل روانی  ها نشان داد که در حوزه روانیافته

جوانان و وسواس فکری عملی، افزایش اضطراب فراگیر، افزایش افسردگی نوجوانان، 

زنان، افزایش سطح خشونت و پرخاشگری فردی، ناامیدی و نگرش منفی به آینده و ...؛ در 

حوزه اجتماعی، تعطیلی نماز جمعه، کاهش فعالیت مذهبی و هیئات مذهبی، گسترش 
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های اجتماعی، کاهش همبستگی بین دولت و مردم، کاهش سطح اعتماد  اخالقی بی

های،  ..؛ در حوزه اقتصادی، بیکاری و بروز ناکارآمدیاجتماعی و عمومی در جامعه و .

گسترش فقر، ضربه دیدن اقتصادهای کوچک و خانوادگی، متضرر شدن صنعت 

گردشگری و ... در حوزه خانوادگی، افزایش خشونت و رفتارهای نابهنجار خانوادگی، 

دوری از احتمال افزایش جدایی و طالق عاطفی و رسمی، کاهش پیوند خانوادگی به سبب 

وابستگان و ...؛ در حوزه فرهنگی، تعطیلی دانشگاه و مدارس و کاهش ارتباطات دانشجویی 

ها و مراکز پژوهشی و ناتوانی افراد در دسترسی به منابع  آموزی، تعطیلی کتابخانه و دانش

های موسیقی و جلسات ادبی از دیگر  علمی و تعطیلی مراکز آموزش هنری و کنسرت

 گسترش پاندمی کروناویروس اهمیت بیشتری دارند.پیامدهای منفی 

های  اند که در فرهنگ ( تصدیق کرده9191) 7در قیاس با این نتایج، کوام و پتراکا

های اصلی مراقبت و بهبودی بیماران هستند با  های حمایت اجتماعی جنبه جمعی که شبکه

انتظارات مراقبت از های ارزشی  اند و فرهنگ، بافت جامعه و سیستم اختالل مواجه شده

شده است و فاصله اجتماعی و انزوای فردی باعث ایجاد انزوای  کم گرفته بیماران دست

نوبه خود، انزوای اجتماعی و  گذاری اجتماعی منفی شده و به اجتماعی، تنهایی و برچسب

ومیر همراه گردیده  تنهایی با موارد تهدیدکننده سالمتی، ازجمله افزایش احتمال مرگ

( و خطرهای بهداشت جسمی، ضعف قلبی 9175، 9النستاد و همکاران -)هولت  است

-عروقی، اختالالت اسکلتی عضالنی، سبک زندگی ناسالم و استفاده از داروهای روان

(. گزارش سازمان آموزشی، 9172، 3گردان را افزایش داده است )چن، وو، لینگ و رنزاهو

ها برای جلوگیری از  ده است که تالش( نشان دا9191) 4علمی و فرهنگی ملل متحد

ای به دنبال داشته است و مقابله با کنندهگسترش پاندمی کروناویروس پیامدهای منفی نگران

پیامدهای بلندمدت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید موردتوجه بیشتر قرار گیرد. 

ه حساس و مهم در در آفریقا، هنجارهای فرهنگی اجتماعی و فرهنگ اجتماعی که نقط
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رود، اکنون با خطر شدید نابودی و فراموشی روبرو است.  جوامع آفریقایی به شمار می

ممنوعیت اجتماعات عمومی بر زندگی خانواده و اجتماع تأثیر گذاشته و احتمال شکسته 

ها و شهروندان را باالبرده است و دورنمای انسجام  شدن روابط و تضعیف اعتماد بین دولت

های اخالقی در مورد حقوق و  عی درازمدت را تاریک کرده است. همچنین، چالشاجتما

پذیرترین افراد، ازجمله زنان، کودکان و افراد ویژه حمایت از آسیب ارزش انسانی، به

 شده است. عنوان یک موضوع برجسته مطرح دارای معلولیت و مهاجران به

( 9191وانی، وانگ و فاتور )در بعد اثرات تغییرات اقتصادی بر وضعیت سالمت ر

های بزرگ اقتصادی دارای تأثیراتی مشهود بر وضعیت سالمت  اند که بحران اذعان داشته

( نشان داده 9191) 7اند. رنزاهو اند و حتی اختالالت روانی شدیدی را سبب گشته افراد بوده

تر، به  فتهیا است که در کشورهای دارای سرمایه اقتصادی کمتر نسبت به کشورهای توسعه

تر، دلیل کمبودهای مالی، فشارهای اقتصادی بیشتر، سطح فقر باالتر، بیکاری گسترده

(، مشکالت 9191، 9درمنسبراگل های گردشگری )ملسزوسکا، ماتو و ونتعطیلی زیرساخت

های خورد و این تشدید ضعفجسمانی چشمگیرتر و آمار گرسنگی باالتر به چشم می

که  اهش سطح سالمت روان افراد جامعه گردیده است؛ کما اینساز کاساسی خود زمینه

( و 9191چانگ و همکاران )(، 9191فردین )(، 9191و همکاران ) بروکسنتایج پژوهش 

( گویای این است که مشکالت 7322( و شادمهر و همکاران )7322شیوندی و حسنوند )

اندمی کروناویروس شناختی و فردی از نخستین بروندادهای منفی در گسترش پ روان

اند و سالمت و بهزیستی روانی افراد در شرایط بحرانی کنونی در خطر قرار گرفته  بوده

 است.

رفته، نتایج این پژوهش گویای این است که ظهور و گسترش پاندمی همروی

کروناویروس با وجود برجای گذاشتن بروندادهای منفی بر سالمت روان از طریق 

عنوان تهدیدی  طور صرف به جتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نباید بههای فردی، ادگرگونی

مخرب و ویرانگر تصور شود، بلکه باید با یاری جستن از دیدگاه اندیشمندان و نخبگان در 
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ها برای خلق بروندادهای های امید و تغییر را دریافت و از آنهای مختلف، روزنهحوزه

های سازندگی و سازگاری با مقتضیات مثبت در حوزه سالمت روان و گسترش فرصت

 جهان همراه با پاندمی کرونا بهره برد.
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