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Abstract
Objective(s): Resilience could result in individuals’ stability and subsequently could contribute to one’s mental health during
difficult situations. Thus, this study aimed to assess resilience and its related factors in adult populations.
Methods: This was a population-based study among a random sample of Iranian adults aged 18 to 65 years old. To collect data
a short demographic questionnaire and the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC2) was administered. Descriptive
statistics and logistic regression were performed to explore the data.
Results: In all 20487 Iranian adults participated in the study. The mean age of participants was 41.25±13.9. The mean
resilience score was 6.1±1.9 (out of 8). Overall, 57.2 percent of participants scored equal or higher than mean. The results
obtained from logistic regression analysis indicated that younger age (OR= 0.996 ،95%CI: 0.993-0.999), education [primary
school (OR= 2.00, 95%CI: 1.83-2.19), high school (OR=1.35 ،95% CI: 1.26-1.44)], employment status [unemployed (OR=
1.12, 95%CI: 0.98-1.28), housewife (OR= 1.25, 95% CI: 1.12-1.4), student (OR= 1.35, 95%CI: 1.22-1.48), employed (OR=
1.50, 95%CI: 1.33-1.69)] were significantly associated with lower resilience.
Conclusion: The findings suggest that Iranian adults showed a relatively high resilience during the covid-19 pandemic. It
seems that age, education and employment status play important role in increased or decreased resilience.
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نشريه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

بررسی میزان تاب آوری بزرگساالن ایرانی در طول همه گیری  :COVID-19یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
علی منتظری ،1فرزانه مفتون ،1منصوره فرهنگ نیا ،1مهدی رفیعی بهابادی ،2فاطمه نقی زاده
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چکیده
مقدمه :تاب آوری مي تواند منجر به ثبات فردی شود و در موقعیت های مختلف ،کمك زیادی به نحوه برخورد افراد با استرس و بهبود عملكرد آنها داشتتته
باشد .شیوع جهاني کروناویروس باعث افزایش مشكالت سالمت روان (مانند اضطراب و افسردگي) در سطح جهاني گردیده است .توجه به ایتن نكتتته کتته در
زمان همه گیری ویروس کرونا ،خانواده ها تحت فشارهای متعددی هستند ،برای هر گونه راهكارهای کنترلي تاب آوری ضروری است .این مطالعه بتتا هتتد
ارزیابي تاب آوری و عوامل موثر بر آن در بزرگساالن ایراني انجام شد.
مواد و روش کار :مطالعه ی حاضر یك تحقیق پیمایشي در جامعه ایران بود .مخاطبان با نمونه گیری تصادفي ساده ،انتخاب شدند .شرکت کنندگان به یك
پرسشنامه دموگرافیك کوتاه و مقیاس تاب آوری ) Connor-Davidson (CD-RISC2پاسخ دادند .تحلیل رگرسیون لجستیك برای ارزیابي ارتبتتاب بتین
متغیرهای مستقل و تابآوری انجام شد.
یافته ها :در این مطالعه  20487بزرگسال ایراني ( 49/9درصد مرد و  50/1درصد زن) شرکت داشتند .میانگین (انحتترا معیتتار) ستتني شتترکت کننتتدگان
 41/25 ±13/9سال بود .میانگین نمره تاب آوری ( 6/1±1/9از  8نمره) بود و در مجموع  57/2درصد از شرکت کنندگان امتیازی برابر یا بتتاالتر از میتانگین
کسب کردند .ارتباب سن ( ،)95%CI: 0/993-0/999 ،OR=0/99سطح تحصیالت ](برای تحصیالت متوستتطه  95 % CI: 1/26-1/44 ،OR=1/35بتترای
آمتتتوزش ابتتتتدایي  [)95%CI :1/83-2/19 ،OR=2/00و وضتتتعیت اشتتتتغال ](بتتترای بیكتتتار  95 %CI: 0/98-1/28 ،OR=1/12بتتترای خانتتته دار
] 95 %CI: 1/12-1/4 ،OR=1/25برای دانشجو  95 %CI: 1/22-1/48 ،OR= 1/35برای افراد شاغل  [)95 %CI: 1/33-1/69 ،OR= 1/50با تاب آوری
از نظر آماری معني دار بود .سن باالتر و تحصیالت عالي از عوامل محافظت کننده بودند و وضعیت اشتغال با کاهش تاب آوری در ارتباب بود.
نتیجهگیری :یافته های این مطالعه نشان داد بطور نسبي مردم ایران از تابآوری قابل قبولي در دوران پاندمي کووید 19-برخوردار بودند .همچنتین نتتتایج
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این مطالعه نشان داد تاب آوری بیشتر با سن و تحصیالت باالتر و تاب آوری کمتر با وضعیت اشتغال ارتباب داشت بتته نحتتوی کتته افتتراد شتتاغل تتتاب آوری
کمتری نسبت به سایر گروههای شغلي داشتند.
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تدوین و روانسنجي نسخه کوتاه ...

مقدمه

ابتال به عفونت کرونا یك عامل خطر اصلي بترای افتراد بتا ایتن نتوع
آسیب رواني است .نتایج تحقیقتات حكایتت از رونتد نگتران کننتده
ویروس کرونا در میان مردم ایاالت متحده ،چتین و هنتد دارد[.]12
خطر از دست دادن تتابآوری و آستیبپذیری ختانواده در اتفاقتات
بس تیار استتترسزا و مشتتكالت اجتمتتاعي دی تده ميشتتود .پریشتتاني
خانوادگي ممكن است نتیجه یك موقعیت آسیب زا ،از جمله متر،
یكي از عزیزان یا آسیب های ناشي از یك بیماری همهگیتر و اثترات
گستردهتر آن باشد .یك راهبرد تابآوری برای این موقعیت ،آگتاهي
از مسا لي است که مي تواند خانواده را بترای ستازگاری بتا شترایط
راهنمایي کند .از سوی دیگر ،آگاهي از برخي متغیرها که این خطتر
را افزایش مي دهند ،فرآینتد کلیتدی استت کته منجتر بته بهبتود و
افزایش تاب آوری مي شود [.]13
توجه به این نكته که در زمان همه گیری ویروس کرونا ،خانواده هتا
تحت فشارهای متعددی هستند ،برای هر گونه راهكارهتای کنترلتي
تاب آوری ضروری است .آنها تحت فشارهای روحتي متعتددی قترار
دارند و به انعطا پذیری بیشتری نیاز دارند :ستوگواری و ستازگاری
با هر گونه خسارت ویرانگر ،تقویت پیوندهای عاطفي و حیاتي بترای
تحمل اتفاقات غیر قابل پیش بیني و غلبه بر چتالش هتای استترس
زای پیش رو از راههای باال بردن تاب آوری مي باشد [.]14
تحقیقات در  20سال گذشته نشان داده استت کته تتاب آوری یتك
ویژگي چند بعدی است کته بتا توجته بته زمتان ،ستن ،جنستیت و
فرهنگ ،مانند یك فرد در شترایط مختلتف زنتدگي ،متفتاوت استت
[ .]15یك نظریه برای این تنوع توسط ریچاردسون و همكاران ارا ته
شد که یك مدل تاب آوری را پیشتنهاد کردنتد [ .]9بنتابراین ،تتاب
آوری مي تواند یتك هتد مهتم در درمتان اضتطراب ،افستردگي و
واکنش مناسب در برابر استرس های متفاوت باشد .در واقتع پتس از
ظهور ویروس کرونا و همه گیری آن ،مطالعتاتي بترای بررستي تتاب
آوری مردم در کشورهای مختلف انجام شده است .آنها نشان دادهاند
که تتابآوری عتالوه بتر عملكترد تحصتیلي ،بتا عوامتل اجتمتاعي-
اقتصتتادی ،متتذهبي [ ]8 ,16فتتردی و ختتانوادگي [ ]17نیتز متترتبط
است .همچنین باید توجه داشت که دیدگاه های متفتاوتي در متورد
ظرفیت تابآوری و اهمیت آن برای جنسیت وجود دارد [.]18
با توجه به اینكه این مشكالت سالمت روان بر توجه ،درک و توانایي
تصمیم گیری افراد نیز ت ثیر گذاشتته استت [ ،]1 ,11و شتهروندان
سراسر جهان تحت فشار قرار گرفتهاند ،دولتها در تالشند تا سرعت
شیوع این بیماری را کاهش دهند تا طبق دستورالعملهای ارا هشده
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تاب آوری به عنوان توانایي قدرت ذهني است ،زماني کته در چتالش
ها یا نامالیمات ،فرد مي تواند از نظر روانتي ثابتت و متمرکتز باشتد.
تاب آوری مي تواند در موقعیت های مختلف ،کمك زیادی به نحتوه
برخورد افراد با استرس و بهبود عملكرد آنها داشته باشد [ .]1شیوع
جهاني کروناویروس ( )COVID-19میلیون ها نفر را مبتتال کترده و
صدها هزار نفر را کشته است [ .]2 ,3همچنین COVID-19 ،باعث
افزایش مشكالت سالمت روان (مانند اضطراب و افسردگي) در سطح
جهاني شتده استت [ ،]4-8کته منجتر بته رکتود جهتاني گردیتده،
بطوریكه در تاریخ معاصر دیده نشتده استت و کماکتان یتك تهدیتد
جدی برای سالمت عمومي در سراسر دنیا باقي مانده استت .بته هتر
حال مفهوم تاب آوری نوعي سازگاری مثبتت در برابرشترایط نتاگوار
است و ایجاد تقویت آن در انسان ها باالخص از زمان کتودکي تتاثیر
بسزایي در سازگاری با شرایط مختلف زنتدگي و ستالمت روان دارد.
تاب آوری ظرفیتي برای مقاومت در برابتر استترس و فاجعته استت.
افراد و جوامع میتوانند حتي پس از مصیبت های ویرانگربه بازسازی
زندگي خود بپردازند .تاب آور بودن به این معنتا نیستت کته از ایتن
طریق بتوانید زندگي بدون تجربته استترس و درد را داشتته باشتید.
تاب آوری ،استرس را محدود نمي کنتد ،مشتكالت زنتدگي را پتاک
نمي کند ،بلكه به افراد قدرت مي دهد تا با مشكالت پیش رو مقابلۀ
سالم داشته باشند ،بر ستختي هتا فتا ق آینتد و بتا جریتان زنتدگي
حرکت کنند .با این وجود ،ممكتن استت بته عنتوان معیتاری بترای
توانایي مقابله با استرس در نظر گرفته شود و بته ایتن ترتیتب ،متي
تواند هد مهمي در درمتان اضتطراب ،افستردگي و واکتنش هتای
استرس زا باشد [.]9
کووید 19-فاجعه ای ایجاد کرده است کته در آن تت ثیر عمیقتي بتر
زندگي روزمره داشته است ،از جمله افزایش عدم اطمینان در متورد
تاریخ پایان همه گیری ،ترس های جدید در مورد گسترش بیمتاری،
متر ،،افتتزایش عوامتل استتترس زا و کتتاهش دسترستي بتته عوامتتل
پیشگیرانه [ .]10عالوه بر ایتن ،بستیاری از متردم بترای بهبتودی از
عال م و عوارض کووید 19-در تالشند و برخي بدون امكان برگتزاری
مراسم سوگواری برای عزیزان از دست رفته شان در حتال زنتدگي و
کنار آمدن با این مسا ل هستند .آنچته در کوتتاه متدت و بلندمتدت
مهم است ،توانایي فرد برای حفظ تتاب آوری در برابتر کوویتد 19-و
تحمل تمام اثرات ناگهاني و نامطمئن آن است[ .]11افراد مبتتال بته
اضطراب کرونا از طیف گسترده ای از مشكالت رواني رنج مي برند و

علي منتظری و همكاران
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توسط مقامات بهداشتي ،ستریع و کارآمتد عمتل کننتد .حفاظتت از
سالمت روان برای کنترل اپیدمي و سالمت طوالني مدت افراد مهتم
است[.]10
واضح است که تابآوری هنر تجلي ویژگيهتای شخصتي استت کته
فرد را قادر ميسازد در مواجهه با نامالیمات رشتد کنتد .تتاب آوری
چارچوب مناسبي برای هدایت فعالیت های چندگانه جهتت تقویتت
جوامع در برابر تهدیدهای شناخته شده یا جدید فراهم مي کند .بته
عبارت دیگر ،هد تاب آوری این است که افراد و سیستم ها بتوانند
با بحران ها و شرایط اضطراری جز ي یا بزر ،کنار بیایند تا سالمت
جسمي و رواني بیشتری داشته باشند [.]19
تمامي پژوهش های ذکر شده به ایتن نتیجته رستیدند کته نیتاز بته
ارتقای سطح تاب آوری در جامعه ضروری است [ .]8 ,16 ,17هد
از این مطالعه دستیابي به وضعیت تابآوری در همهگیری کرونتا در
نقاب مختلف کشور ایران بود تا بتوان از این نتتایج در سیاستتهای
پیشگیری و لزوم مداخالت برای ارتقای «تابآوری» استفاده کرد.
مواد و روش كار

طراحي مطالعه و شرکت کنندگان

نحوه سنجش
عالوه بر یك پرسشتنامه کوتتاه در متورد داده هتای دموگرافیتك ،از
نستتتخه دو گزینتتته ای مقیت تاس تتتتاب آوری کتتتانر -دیویدستتتون

تحلیل آماری
تفاوت در نمرات تابآوری بین گروهها با درنظر گترفتن ویژگيهتای
دموگرافیك افراد از نظر معنيداری با استفاده از آزمون مجذور کتای
ارزیابي شد .عوامل ت ثیرگذار بالقوه بترای تتاب آوری بتا استتفاده از
تحلیل رگرسیون لجستیك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ستطح
معني داری  P<0/05تعیین شد.
يافتهها

در مجمتتتوع 20487 ،بزرگستتتال ( 10219متتترد و  10268زن) در
مطالعه شترکت کردنتد .میتانگین ستني شترکت کننتدگان 41/25
(انحرا معیار = )13/9سال بود .اکثر افتراد متاهتل ( )%75/4بودنتد
(جدول  .)1میانگین نمره تاب آوری ( 6/1انحرا معیار = )1/9بتود.
در کل  57/2درصد از شرکت کننتدگان امتیتازی برابتر یتا بتاالتر از
میانگین کسب کردند (جدول .)2
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این پژوهش ،یك مطالعه پیمایشي است کته در تمتام استتان هتای
سراسر کشور در  20487مرد و زن  18تا  65ساله انجام شده است.
نمونهگیری بصورت تصادفي ساده و با کاربرد اعتداد تصتادفي جهتت
اطمینان از برآورد صحیح ویژگيهای جمعیتي انجام گرفته است.
رضایت افراد برای مشارکت اخذ شتده و داده هتا بصتورت ناشتناس
جمع آوری شده است .متغیر وابسته تابآوری و متغیرهای مستقل،
خصوصیات دموگرافیتك ماننتد ستن ،جنستیت ،تحصتیالت ،شتغل،
وضعیت ت هل و سابقه ابتال به کووید 19-بودند .شایان ذکر است بته
منظتتور کنتتترل برختتي متغیرهتتای مختتدوش کننتتده در هنگتتام
نمونهگیری ،نمونهها از نظر جنسیت در دو گروه طبقهبنتدی شتدند.
جمع آوری داده هتا بصتورت آنالیتن انجتام شتد .پاستخ دهنتدگان
داوطلب در صورتي که به پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده بودنتد،
وارد مطالعته شتتدند .پاستخ دهنتتدگان در صتورتي کتته در دستتترس
نبودند یا عالقه ای به ارا ه اطالعات نداشتند از مطالعه حذ شتدند.
قابل ذکر است که پس از حذ پرسشتنامه هتای نتاقص ،گروههتا از
نظر جنسیت یكسان بودند.

( )CD-RISC2جهت ارزیابي احساس توانایي و قدرت در مواجهه بتا
مشكالت استفاده شد [ .]20مقیتاس تتاب آوری کتانر -دیویدستون
( )CD-RISCشامل  25ماده است که هر کدام در مقیتاس  5درجته
ای ( )0-4رتبه بندی شده اند ،که نمرات باالتر نشان دهنده انعطا
پذیری بیشتر است [ .]9باالتر بودن نمره  CD-RISCبا بهبتود کلتي
عال م کلینیكي در جهان در ارتباب بود ،افتراد بتا بتاالترین بهبتودی
کلي ،بیشترین افزایش در کل نمترات و افتراد بتا حتداقل پیشترفت
جهاني یا بدون بهبودی در عال م با کمترین نمرات در ایتن مقیتاس
مشاهده شدند [ .]10مقیتاس  CD-RISCدارای ویژگتي هتای روان
سنجي است و افتراد بتا انعطتا پتذیری بیشتتر و کمتتر را متمتایز
ميکند .نستخه کوتتاه دو گزینته ای  CD-RISC2شتامل گزینته 1
(توانایي سازگاری با تغییر) و گزینه ( 8تمایل به بازگشت به شترایط
عادی پس از بیماری یا سختي) از مقیاس  25گزینه ای اولیته تتاب
آوری است [ .]9 ,20این گزینه ها به این دلیل انتخاب شدند که کتانر
و دیویدسون معتقدند که این دو گزینته «از نظتر ریشهشتناختي ذات
انعطا پذیری ،یعني توانایي بازگشت و سازگاری موفقیتآمیز با تغییر
را پوشش مي دهند و اینگونته استتدالل متي شتود ،بته دلیتل اینكته
 CD-RISC2به اندازه کافي قتادر بته انتدازه گیتری مقیتاس انعطتا
پذیری است CD-RISC2 ،مي تواند به جتای  CD-RISC25بصتورت
موردی استفاده شود [ .]20این مقیاس برای بیمتاری کوویتد 19-نیتز
تطبیق داده شده است .هر آیتم در یك مقیاس  5درجه ای از  0تتا 4
رتبه بندی مي شود که نمره کل از  0تا  8را ارا ه متي دهتد و نمترات
باالتر نشان دهنده انعطا پذیری بیشتر است [.]21
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نتایج رگرسیون لجستیك نشان داد که سن (-0/999 ،OR=0/996
 ،)95 %CI: 0/993سطح تحصتیالت ](بترای تحصتیالت متوستطه
 95 %CI: 1/26-1/44 ،OR=1/35بتتترای آمتتتتوزش ابتتتتتدایي
 [)95 %CI: 1/83-2/19 ،OR=2/00و وضتتعیت اشتتتغال ](بتترای
بیكتتتتار  95 %CI: 0/98-1/28 ،OR=1/12بتتتترای خانتتتته دار
 95 %CI: 1/12-1/4 ،OR=1/25بتتترای دانشتتتجو ،OR= 1/35
 95 %CI: 1/22-1/48برای افراد شتاغل 1/33-1/69 ،OR= 1/50
 [)95 %CI:عوامل مؤثر بر تاب آوری بودند (جدول  .)3در نهایتت،
هنگامي که تجزیه و تحلیل یكستان بترای متردان و زنتان بته طتور
جداگانه انجام شد ،ستطح تحصتیالت ](بترای تحصتیالت متوستطه

علي منتظری و همكاران

 ،)95 %CI: 1/35-1/60 ،OR=1/47بتتتترای آمتتتتوزش ابتتتتتدایي
( ،[)95 %CI: 1/69-2/31 ،OR=1/98وضتتعیت اشتتتغال ](بتترای
بیكتتتتار ( ، )95 %CI: 0/09-1/61 ،OR=1/33بتتتترای شتتتتاغل
( ])95 %CI: 0/71-0/93 ،OR=0/81و ستتتتتابقه کوویتتتتتد19-
( ،) 95 %CI: 0/78-0/97 ،OR=0/87برای مردان از نظتر آمتاری
معني دار بود .همچنین تجزیه و تحلیل زیر گروه زنان نشان داد کته
سطح تحصیالت ](بترای تحصتیالت متوستطه (-1/51 ،OR=1/37
 ،)95 %CI: 1/24برای آموزش ابتتدایي (1/65-2/24 ،OR=1/93
 [) 95 %CI:و اشتتغال (بترای زنتان خانته دار -1/55 ،OR=1/25
 ،)95 %CI: 1/00معني دار بود (جدول .)4

جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک متغیرهای جمعیتی ()n=20487
تعداد
سن (میانگین ±انحراف معیار)
دامنه تغییرات
جنسیت
مرد
زن

درصد

41/25 13±/19
65-18
10219
10268

49/9
50/1

15447
948
4060

75/4
4/6
19/8

7921
8023
4543

38/7
39/2
22/2

1853
1319
6585
1359
9321

9/1
6/4
32/2
6/6
45/5

17332
3154

84/6
15/4

وضعیت تاهل
متاهل
مطلقه یا بیوه
مجرد
تحصیالت
تحصیالت عالي
تحصیالت متوسطه
تحصیالت ابتدایي
وضعیت اشتغال ()n=20437
بازنشسته
بیكار
خانه دار
دانشجو
شاغل
خیر
بله
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جدول  :2فراوانی پاسخ شرکت کنندگان به گزینه های پاسخ پرسشنامه تاب آوری ()n=20487
تعداد

درصد

اصال درست نیست
به ندرت درست است
گاهي اوقات درست است
تقریباً همیشه درست است
خیلي اوقات درست است

760
928
5595
2702
10502

3/7
4/5
27/3
13/2
51/3

تمایل به بازگشت پس از بیماری یا سختی های ناشی از
COVID-19
اصال درست نیست
به ندرت درست است
گاهي اوقات درست است
تقریباً همیشه درست است
خیلي اوقات درست است

647
804
5341
1794
11901

3/2
3/9
26/1
8/8
58/1

(6/1 )1/9
8-0
10801
9686

52/7
47/3

توانایی سازگاری با تغییرات ناشی از کووید19-

نمره تاب آوری
میانگین)(SD
دامنه
نمرات مساوی یا باالتر از میانگین (فراواني)% ،
نمرات کمتر از میانگین (فراواني)% ،

جدول  :3بررسی عوامل موثر بر تاب آوری با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک ()n=20487
چند متغیره
نسبت شانس تعدیل شده
(فاصلة اطمینان )95%
سن

P

(0/996 )0/0-993/999

0/017

(1/00 (ref
(1/05 )0/1-96/13

0/287

(1/00 (ref
(1/01 )0/1-92/10
(0/99 )0/1-85/17

0/896
0/974

(1/00 (ref
(1/35 )1/1-26/44
(2/00 )1/2-83/19

>0/001
>0/001

بازنشسته
بیكار
خانه دار
دانشجو
شاغل

(1/00 (ref
(1/12 )0/1-98/28
(1/25 )1/1-12/40
(1/35 )1/1-22/48
(1/50 )1/1-33/69

0/088
>0/001
>0/001
>0/001

سابقه ابتال به کووید 19
خیر
بله

(1/00 (ref
(1/07 )0/1-99/16

0/076

جنسیت
مرد
زن
تاهل
متاهل
مطلقه یا بیوه
مجرد
سال های تحصیل
دانشگاهي
متوسطه
ابتدایي
وضعیت اشتغال
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جدول  :4بررسی عوامل موثر بر تاب آوری به تفکیک جنسیت با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک
مردان
نسبت شانس تعدیل شده
(فاصلة اطمینان )95%
سن
وضعیت تاهل
متاهل
مطلقه یا بیوه
مجرد

(1/00 )0/1-99/004

p
0/93

(1/00 )ref.
(1/05 )0/1-79/40
(0/99 )0/1-88/13

0/8
0/92

(1/00 )ref.
(1/47 )1/1-35/60
(1/98 )1/2-69/31

>0/001
>0/001

زنان
نسبت شانس تعدیل شده
(فاصلة اطمینان )95%
(0/99 )0/1-99/00

p
0/12

(1/00 )ref.
(1/00 )0/1-85/17
(1/04 )0/1-91/19

0/99
0/55

(1/00 )ref.
(1/37 )1/1-24/51
(1/93 )1/2-65/24

>0/001
>0/001

سال های تحصیل
دانشگاهي
متوسطه
ابتدایي
وضعیت اشتغال
(1/00 )ref.

-

(1/33 )0/1-09/61

0/004

(1/12 )0/1-83/52

0/45

خانه دار

-

-

(1/25 )1/1-00/55

0/04

دانشجو

(0/87 )0/1-69/10

0/25

(1/02 )0/1-77/36

0/87

شاغل

(0/81 )0/0-71/93

0/002

(0/89 )0/1-71/12

0/34

بازنشسته
بیكار

سابقه ابتال به کووید19 -
خیر
بله

(1/00 )ref.

(1/00 )ref.
(0/87 )0/0-78/97

بحث و نتيجهگيري

0/016

(0/98 )0/1-88/09

0/71

غیرمستقیم اختالالت رواني را کمتر مي کند .سطح تحصیالت باالتر
با توانایي دسترسي به مراقبت های پزشتكي در مواقتع نیتاز ارتبتاب
دارد و همچنین سطح تحصیالت بتاالتر باعتث اعتمتاد بته سیستتم
مراقبت های بهداشتي مي شود [ .]27در یافته های نتیجته آزمتون
کای دو در هر دو گروه مرد و زن (بصورت کلي) دریافتیم کته ابتتال
به کرونا احتمال تاب آوری پایین تر را  %7افتزایش داده کته از نظتر
آماری معني دار نیست .اما در این مطالعه ،ایتن عوامتل را بتا طبقته
بندی جنستیت در دو گتروه مترد و زن جهتت کتاهش ستوگیری و
کنترل عوامل مخدوش کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیتم ،کته
در گروه مردان رابطه تاب آوری با سابقه ابتال به بیماری کرونتا معنتا
دار شتتده استتت ( )P=0/016امتتا بتترای زنتتان معنتتادار نم تي باشتتد
( .)P=0/71به عبارت دیگر این یافته ها نشان مي دهد پتس از ابتتال
به کووید ،19-زنتان تتاب آوری بیشتتری از ختود نشتان داده انتد و
مردان بصورت معناداری تاب آوری کمتری را گزارش کرده انتد .متا
در هر دو گروه دریافتیم که تحصتیالت عتالي تتابآوری را افتزایش
ميدهتتد و همچنتین در گتتروه متتردان ستتابقه ابتتتال بتته کوویتد19-
تابآوری را افزایش ميدهتد .در هتر دو زیرگتروه وضتعیت اشتتغال
باعث کاهش تابآوری شتد .در متردان ،وضتعیت بیكتاری و ستابقه
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد با افزایش سن و تحصیالت ،تاب آوری
نیز افزایش مي یابد و از سوی دیگر وضعیت اشتغال در کاهش تتاب
آوری نقش دارد .احساس ناامني در مورد شتغل و نگرانتي در متورد
آینده و وضعیت شغلي برای افرادی که کار آنها در تمتاس بتا متردم
بود ،از جمله عواملي هستند که بیشتتر در جوانتان وجتود دارد و در
سنین باالتر ت ثیری در میزان تاب آوری آنهتا نتدارد [ .]22بنتابراین
سن عاملي است که با تاب آوری رابطه مستقیم دارد .در افراد شاغل
افزایش خطر مواجهه به دلیل کاهش فاصله اجتماعي ،استترس ایتن
گروه از افتراد را افتزایش داده و درنتیجته باعتث کتاهش تتابآوری
ميشود .در مطالعه حاضر ،شتاغلین و دانشتجویان بته ترتیتب تتاب
آوری کمتری در برابر همه گیری داشتند .یزداني راد و همكاران نیز
نتیجه مشابهي را داشتند آنها دریافتند کته تتاب آوری تحتت تت ثیر
همه گیری کووید 19-است .این بیماری همه گیر در نتیجه افزایش
استرس شغلي و خطر بیشتر در معرض قرار گرفتن باعث شده تتاب
آوری کارکنان کاهش یابد ،بته ویتژه ایتن امتر در کتادر بهداشتت و
درمان بیشتر اتفاق مي افتتد [ .]26-23در مطالعته ای دیگتر نشتان
داده شده تحصیالت عالي تاب آوری را افزایش مي دهتد و بته طتور

(1/00 )ref.
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سهم نويسندگان

علي منتظری :مجری طترح ،طراحتي مطالعته ،ترجمته پرسشتنامه،
تجزیه و تحلیل اطالعات ،تهیه گزارش و تصحیح و ویراستاری نسخه
نهایي مقاله
فرزانه مفتون :همكاری در تدوین پروپوزال و مقاله
منصوره فرهنگ نیا :همكاری در تجزیه و تحلیتل داده هتا و تتدوین
مقاله
مهدی رفیعي بهابادی :همكاری در اجرای طرح
فاطمه نقي زاده :همكاری در تدوین گزارش طرح و مقاله
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کووید 19-مهمترین عامل در کتاهش تتاب آوری بتود .در زیرگتروه
زنتتان ،زنتتان خانتته دار تتتاب آوری کمتتتری را نشتتان دادنتتد .طبتتق
مطالعه  Bahagiaو همكاران ،دالیلي برای این کتاهش تتاب آوری
در زنان خانه دار وجود دارد .آنها با برخي از مشكالت مانند آمتوزش
درسي کودکان سر و کار دارند .آموزش و هدایت کودک در آمتوزش
آنالین یكي از عوامل فزاینده استرس است کته بتر تتاب آوری آنهتا
ت ثیر مي گذارد .آنها همچنین ستعي متي کننتد کیفیتت زنتدگي را
برای خانواده خود بهبود بخشند و همچنین به عنوان یتك کمتك و
همكار در مشكالت تمامي اعضای خانواده خود حضتور دارنتد [.]28
ارتباب منفي بین نگرانيهای ناشي از بیماری کووید 19-و آسایش و
رفاه در طول همهگیری ،باعث تاثیر در رضایت از زنتدگي و ستالمت
روان و رفاه ميشود [ .]29بته همتین دلیتل بختاطر درآمتد کمتتر،
همهگیری کووید 19-استرس شغلي را در کتارگران افتزایش داده و
تابآوری آنها را کاهش داده است[ .]22 ,23طبق مطالعته Shatté
و همكتتاران در ستتال  2017و  Smithو همكتتاران در ستتال ،2018
کارگران با سطح تاب آوری باالتر واکنش بهتتری در موقعیتت هتای
استرسزا داشتند و پاسخ روانشناختي بهتری نستبت بته استترس و
همچنین رفتار بهتری در محیط کتار داشتتند [ .]26 ,30عتالوه بتر
این ،در برخي از مطالعتات گتزارش شتده استت کته در محیطهتای
سخت کاری ،کارگران دارای سطوح تاب آوری باالتر ،غیبت کمتتری
از کار و بهرهوری در مقایسه بتا ستایر کتارگران بتا ستطوح پتایینتر
هستند[ .]31-33محدودیت این نوع مطالعات بدلیل اینكه بیمتاری
پاندمي مي شتود ،نداشتتن گتروه کنتترل استت .همچنتین در ایتن
مطالعه انواع شغل بصورت مجزا طبقه بندی نشتدند .بنتابراین ،نمتي
توان تعیین کرد که آیا این یافته ها نمونه ای قابتل تعمتیم از انتواع
محیط های کاری یا مشاغل هستند .بنتابراین پیشتنهاد ميشتود در
مطالعتات بعتتدی انتتواع مشتتاغل و ستطح درآمتتد نیتتز لحتتان شتتوند.
نمونهگیری کالن دادههتا در سراستر کشتور و گتروه بنتدی مجتزای
جنسیتي از مهمترین نقاب قوت این پژوهش است.

نتایج این تحقیق ميتواند در حوزه های دیگتری از جملته سیاستت
گذاری در وزارت بهداشت با در نظر گرفتن توان تضعیف یتا تقویتت
عوامل ت ثیرگذار و یافتن گروه هایي بتا تتاب آوری کمتتر در جامعته
برای انجام برخي مداخالت از جمله آموزش بیشتر و افزایش قتدرت
ذهن آگاهي افراد متورد استتفاده قترار گیترد .متعاقبتاً جلتوگیری از
تابآوری پایین منجر بته کتاهش پیامتدهای آن ميشتود و مستا ل
سالمت روان ،مانند اضطراب ،افستردگي ،PTSD ،افكتار خودکشتي،
اختالالت خواب ،اعتیاد به مواد مختدر و الكتل بتویژه در کارمنتدان
مخصوصاً افراد شتاغل در سیستتم بهداشتت و درمتان ،مهتاجرین و
کارگراني که بیشتر در تماس با مردم هستند ،دیده مي شتود [.]34
لذا آگاهي و سیاستگذاری در این راستا از ضروریات کنترل عواقتب
این همه گیری مي باشد.
یافته های این مطالعه به طور کلي نشان داد بطور نسبي مردم ایران
از تتاب آوری قابتتل قبتتولي در دوران پانتدمي کوویتد 19-برختتوردار
بودند .همچنین نتایج نشان داد که ستن و تحصتیالت بتاالتر عامتل
احتمال تاب آوری بیشتر و در برخي از شرایط اشتغال عامتل خطتر
برای کاهش تاب آوری بود.
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