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با علت نامشخص است که در دسامبر  دیشد یتنفس یماریب ک ی (COVID-19) 2019 روسیکرونا و روسیو

 وعیمبتال است. ش یماریب نیاست که به ا ییاز کشورها یکی رانیا .داده شد صیتشخ نیدر ووهان چ 2019

 نیکند. بنابرا یم جادیا روسیو  بهاز خطر ابتال  یاضطراب ناش شیرا در مورد افزا ییها ینگران یماریب نیا یجهان

  ،COVID-19 اطالعات   چیدارد. تا به امروز ، ه  زیبر سالمت روان افراد ن  یجد  ری، تأث یجسم  بیآس جادیعالوه بر ا

، و  ستیافراد در دسترس ن یروبر  COVID-19 یدر مورد مشکالت بهداشت روان و اثرات روانشناخت یقیدق

ارائه دهندگان مراقبت  ی، برا نی. بنابراستیمشخص ن یبحران نیمواجهه با چن رنحوه واکنش مردم د نیهمچن

حال ، مشاهده  نیکننده است. با ا جیگ COVID-19 مربوط به یبه چالش ها یی، نحوه پاسخگو یبهداشت یها

 یاه ستمیتواند به س یم 2003در سال  SARS وعیبهداشت روان و اقدامات انجام شده در هنگام ش یامدهایپ

 نیهستند انجام دهد. با ا  ریدرگ COVID-19 که با یافراد یکمک کند تا مداخالت بهداشت روان را برا یبهداشت

 روسیآنها آماده مقابله با و یبهداشت یمراقبت ها ستمیاز افراد مطمئن نباشند که س یاریحال ، ممکن است بس

 یماریب یامدهایرا درباره پ ییها  یاحتماالً نگران  کشور یبهداشت یمراقبت ها ستمیکرونا است و عدم اعتماد به س

کسب اطالعات   یبرا یمختلف  یاز روش ها  یبحران  طی، افراد هنگام مواجهه با شرا یطیشرا  نیکند. در چن  یم جادیا

 یروش ها کسب اطالعات از رسانه ها نیاز ا یکیاعتبار هستند.  یروشها ب نیاوقات ا یکنند. بعض یاستفاده م

هوشمند ،   یاست. امروزه با در دسترس بودن تلفن ها رهی، واتس اپ و غ نستاگرامینامعتبر مانند ا یعاجتما

اضطراب  یها  تیکه در موقع  ی، افراد نیشده است. بنابرا  شتریو ب  شتریب یمجاز یها در شبکه ها تیگسترش فعال

جستجو   یاجتماع یآنها در شبکه ها ،منظور  نیا یرفع اضطراب خود هستند و برا یبرا یآور به دنبال اطالعات

کند.   دیتواند اضطراب آنها را تشد یم یاجتماع یکنند و قرار گرفتن در معرض اطالعات نادرست در شبکه ها یم

 طیشرا نیاز ا  یکیشوند.   Chronophobia جادیممکن است منجر به ا ی، عوامل متعدد طیشرا نی، در ا نیبنابرا

راستا ، مطالعه انجام شده توسط مردم هند در مورد  نیاعتماد است. در ا رقابلیغ یجتماعا یاستفاده از رسانه ها

قرار  ییدر سطح باال یماریب نینشان داد که اضطراب مردم از ا COVID-19 در مورد، نگرش و اضطراب  یآگاه

کنندگان اظهار  کتدرصد از مردم مشاهده شد ، و شر 36.4در  یمرتبط با ناراحت یاجتماع یدارد و رسانه ها

 ایاست که آ نیمهم ا وال زمان ، س نیاست. در ا یاجتماع یمنابع اضطراب شبکه ها نیاز مهمتر یکیداشتند که  

هستند که   یطیشرا نیمردم در چن ندهیفزا یدر کشور آماده مقابله با نگران یبهداشت یمراقبت ها یها ستمیس

  ایاست عالئم ممکن است کرونوفوب فیکه تنفس خف یو در موارد است COVID-19 غلط عالئم ریتفس جهینت

از وقوع  یریشگیدر کاهش اضطراب افراد و پ یبهداشت یحال ، نقش ارائه دهنده مراقبت ها نیشود. در هم جادیا



 دانش شیتوانند با افزا یم یبهداشت یمراقبت ها یها ستمیتوان گفت که س یاست. سرانجام ، م یاتیهراس ح

 .بخشند یرا بهبود م COVID-19 نگرش آنها نسبت به نیکنند ، بنابرا یریافراد از وقوع هراس جلوگ

 نتایج این مطالعه در مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ادرس زیر به چاپ رسیده است. 

https://jhsss.sums.ac.ir/article_47422.html 


