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Introduction: Home quarantine to prevent the spread of Covid 19 has a number of psychological
consequences, including feelings of loneliness that can have long-term negative consequences.
The purpose of this study was to review studies on loneliness caused by Covid-19.
Materials and Methods: This study was a systematic review study. Articles published in 2020
(until August 10) using the keywords of Corona virus, loneliness, social isolation, mental health,
Covid-19 and quarantine and by searching on reputable sites PubMed, Science Direct, Google
Scholar, Sage, ProQuest Performed in the presentation of coronavirus, Covid-19 and alone. After
screening, finally 33 original studies were obtained which were examined in terms of research
quality and methodology. Finally, 14 articles were included in the research and analyzed.
Results: At the time of the outbreak of Covid-19, 29.2% of the subjects showed signs of
psychiatric disorders and 35.86% of the subjects experienced feelings of loneliness. Longitudinal
findings as a safer way to explore feelings of loneliness over time showed that the elderly (over
65), the chronically ill, and those who lived alone before Covid-19 were at higher risk of
loneliness. Risk factors for feeling lonely include low economic status, female gender, younger
people, having at least once Covid-19, weaker and older self-perception, low social support, and
protective factors including employment, living with a spouse, Self-compassion, spiritual wellbeing, was a sense of social belonging.
Conclusion: Feeling lonely in quarantine is not a prevalent feeling, and health policymakers
need to plan based on the individual characteristics of those at risk. These programs are better
designed for the elderly (over 65), young people (under 30) and women to save them from the
risk of health problems caused by loneliness.
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he outbreak and spread of coronavirus in 2019 have created an extensive crisis throughout the
world. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have recommended that people
should take some actions such as home quarantine, social distancing. The experiences of home
quarantine and social distancing have impacted all people in society from children to the elderly.
Overall, loneliness and isolation are painful emotions that were already widely prevalent throughout
many countries before the spread of the novel virus. Although social relationships enable people to
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effectively counter stressful situations like the experience of coronavirus pandemic, loneliness will have
severe negative consequences for physical and psychological health. Although studies have addressed
this issue, the current study aimed at converging the studies on psychological damages of perception of
loneliness and social isolation in-home quarantine and accessing the risk factors and protecting factors
concerning loneliness connected with Covid-19.
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Materials and Methods
The present study had a systematic review study proposal. For this purpose, the papers published in
2020 (up to 10th August) were searched using the keywords coronavirus, loneliness, social isolation,
mental health, Covid-19, and quarantine in accredited science websites including PubMed, Science
Direct, Google Scholar, SAGE, and ProQuest to investigate the studies on coronavirus, Covid-19 and
loneliness. First, 286 papers were selected according to the inclusion AND exclusion criteria. Finally,
14 papers were used and analyzed in the study after using PRISMA and examination of the quality of
study and methodology using assessment tool for the quality obtained from national institutes of public
health.
Results
Among the studies used in this study, three were longitudinal and 11 studies examined people over a
certain period. All data used in these studies were collected by online questionnaires. The findings of
longitudinal studies on the increase in loneliness were not consistent. The elderly (above 65-year old)
with chronic illnesses and the individuals who lived alone before the spread of Covid-19, were more
prone to loneliness. Overall, mental health indices decreased considerably compared to previous studies
where loneliness, stress, anxiety, and panic increased compared to the period before the spread of
Covid-19. Loneliness was the strongest predictor of depression disorder, anxiety, and PTSD. Loneliness
risk factors mainly include low-economic status, being female and young, having been infected with
Covid-19 at least once, perception of yourself as weaker and older than your real age and low social
support perception, and also the protective factors including having a job, living with your spouse,
kindness to oneself, spiritual wellbeing, and social belonging. Meanwhile, the role of social and spiritual
wellbeing has been stronger in decreasing loneliness and accompanying psychological problems.
Despite the popular belief, the elderly felt considerably less sense of loneliness or showed considerably
fewer psychological disorders compared to young people in several studies. The mental age of young
people decreased the relationship between loneliness and psychological problems.
Conclusion
The present study aimed at investigating the spread of loneliness and its impact on psychological health
during the Covid-19 pandemic when social distancing and home quarantine were enforced. According
to the results of this study, loneliness during the quarantine period is not a prevalent feeling and does
not impact all people in society to the same extent. The health policymakers should plan based on
individual characteristics of people who are at risk. It is advisable to develop these plans mainly for the
elderly (above 65 years), patients with chronic illnesses, young people (under 30 years), and women so
that these individuals will be saved from the health problems posed by loneliness.
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آیا قرنطینه خانگی عاقبت ما را در چنگال احساس تنهایی اسیر میکند؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک
الهام ایراننژاد ،1منیژه

فیروزی*1

 1گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دریافت1399/9/16 :

پذیرش1400/1/15 :

انتشار آنالین1400 /6/31 :

مقدمه :قرنطینه خانگی به دلیل خطر گ سترش کووید ،19پیامدهای روان شناختی متعدد ازجمله اح ساس تنهایی در بردارد که
میتواند پیامدهای منفی طوالنی مدتی در پی دا شته با شد .هدف این پژوهش مروری بر مطالعات مربوط به اح ساس تنهایی نا شی
از کووید 19-بود.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه مروری سیستماتیک بود .مقاالت منتشرشده در سال میالدی ( 2020تا  10آگوست) با
ا ستفاده از کلید واژگان ویروس کرونا ،تنهایی ،انزوای اجتماعی ،سالمت روانی ،کووید 19 -و قرنطینه و با ج ستجو در سایتهای
معتبر پابمد ،ساینس دایرکت ،گوگل اسکالر ،سیج ،پروکوئست بررسی مطالعات انجام شده درزمینهٔ ارائه کروناویروس ،کووید19-
و تنهایی انجام شددد .پس از غربالگری درنهایت  33پژوهش اصددیل به دسددت آمد که ازلحاظ کیفیت پژوهشددی و روششددناختی
موردبررسی قرار گرفتند .درنهایت  14مقاله وارد پژوهش شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
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چکیده

نتایج :در زمان شددیوک کووید 29/2 ،19-درصددد افراد نشددانههای اختالالت روانپزشددکی نشددان میدادند و  35/86درصددد افراد

نتیجهگیری :احساس تنهایی در دوره قرنطینه احساس فراگیری نیست و سیاستگذاران سالمت الزم است بر اساس ویژگیهای
فردی افراد در معرض خطر برنامهریزی کنند .این برنامهها بهتر ا ست برای سالمندان (باالی  65سال) ،جوانان (زیر  30سال) و
زنان بیشتر طراحی شوند تا این افراد از خطر مشکالت سالمت ناشی از تنهایی نجات پیدا کنند.
کلمات کلیدی :کووید ،19-قرنطینه ،احساس تنهایی ،خدمات بهداشتی ،خدمات بهداشتی به زنان.
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احساس تنهایی را تجربه میکردند .یافتههای طولی بهعنوان روشهای مطمئنتر برای کاوش احساس تنهایی در طول زمان نشان
دادند که افراد سالمند (باالی  65سال) ،بیماران مزمن و افرادی که از پیش از کووید 19-تنها زندگی میکردند ،بیشتر در معرض
خطر تنهایی بودند .عوامل خطر ساز اح ساس تنهایی شامل و ضعیت اقت صادی پایین ،جن سیت مؤنث ،افراد جوانتر ،حداقل یکبار
ابتال به کووید ،19-ادراک خود بهعنوان فردی ضددعیفتر و پیرتر ازآنچه بودند و حمایت اجتماعی اندک و عوامل محافظتی شددامل
داشتن شغل ،زندگی با همسر ،شفقت نسبت به خود ،بهزیستی معنوی ،احساس تعلق اجتماعی بود.

*نویسنده مسئول :منیژه فیروزی .گروه فیزیولوژی ورزش ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .تلفن،02188234162 :
ایمیلmfiroozy@ut.ac.ir :
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پژوهش حا ضر از دارای طرح مطالعه مروری سی ستماتیک بود .در این
را ستا مقاالت منت شر شده در سال میالدی ( 2020تا  10آگو ست) با
ا ستفاده از کلید واژگان ویروس کرونا ،تنهایی ،انزوای اجتماعی ،سالمت
روانی ،کووید 19-و قرنطینه و با جسددتجو در سددایتهای معتبر پابمد،
سدداینس دایرکت ،گوگل اسددکالر ،سددیج ،پروکوئسددت بررسددی مطالعات
انجامشددده درزمینهٔ ارائه کروناویروس ،کووید 19-و تنهایی انجام شددد.
مالکهای ورود شدددامل  )1مطالعاتی که شدددیوک تنهایی و رابطه آن با
متغیر های دخ یل سدددال مت روان را در ز مان ه مهگیری کرو نا ویروس
بررسددی میکنند )2 .مطالعاتی که کمی و غیرمداخلهای باشددند )3 .متن
کامل پژوهش به زبان انگلی سی و قابلد ستر سی با شد ،بود .مالک خروج
شامل  )1آثار پژوهشی نامربوط به موضوک پژوهش  )2پژوهشهای بدون
داده های کافی  )3ارائه بهشدددی از تحقیق با روش های ناواضددد و )4
پژوهشهای مداخلهای و پژوهشهای کیفی ،بود .مقاالت منت شر شده در
سدددال  2020و به زبان انگلیسدددی که به بررسدددی احسددداس تنهایی و
متغیرهای روانشدددناختی دخیل در سدددالمت روان در زمان همهگیری
کووید 19-پرداخته بودند شددامل  286مقاله بود .پس از غربالگری اولیه
(حذف موارد تکراری و غیر مرتبط با موضوک)  111مقاله به دست آمد.
در مرحله دوم بررسدددی عناوین و چکیده ( 4مقاله که متن آن به زبان
انگلیسی نبود و حذف  10مقاله که دسترسی به متن کامل میسر نبود)،
 97مقاله به د ست آمد .در غربالگری ثانویه مقاالتی که پژوه شی ا صیل
نبودند و  2مقاله با روششددناختی کیفی و  1مقاله مروری حذف شددد و
درنهایت  33پژوهش ا صیل به د ست آمد که ازلحاظ کیفیت پژوه شی و
روششددناختی توسددط ابزار ارزیابی کیفیت اقتباسشددده از انسددتیتوهای
ملی بهداشددت موردبررسددی قرار گرفتند [ .]18پس از سددنجش کیفیت
درنهایت  14مقاله وارد پژوهش شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت
(تصویر .)1
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ظهور و شیوک سریع سندروم حاد تنفسی 1،که تحت عنوان کرونا ویروس
2 IIشناخته می شود ،موجب بحران گسترده و بی سابقه سالمت عمومی
در سددراسددر جهان شددده اسددت [ .]1مرکز پیشددگیری و کنترل بیماری
( )CDC3قرنطینه و فاصدددلهگذاری اجتماعی که شدددامل محدودسدددازی
تعامالت روزمره زندگی مانند دسددت دادن ،روبوسددی و در آغوش گرفتن
است را برای کاهش سرعت انتشار ویروس و کاهش فشار بر کادر سالمت
پیشنهاد کرده است .به دنبال این توصیه ،دولتها اقداماتی نظیر تعطیلی
مدارس ،فاصددلهگذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی را برای مهار انتشددار
گسدددترده ویروس ،اجرایی کردهاند [ .]2تجربه قرنطینه و فاصدددلهگذاری
اجتماعی بر همه افراد جامعه اثر می گذارد .کودکان و نوجوانان در حال
تجربه طوالنیمدت جدایی اجتماعی از هم ساالن ،معلمان ،افراد فامیل و
شبکههای ارتباطی و درنتیجه احساس تنهایی هستند [ .]3این در حالی
است که قسمت بزرگی از تحول روانشناختی آنها وابسته به تعامالت با
همسدداالن و بازی با آنها اسددت .جوانان نیز از تجربه احسدداس تنهایی
م صون نی ستند .نتایج برخی پژوهشها ن شان میدهد که بی شترین نرخ
شدددیوک تنهایی در جوانان اسدددت [ ]4که این میزان میتواند باوجود
محدودیتهای اعمال شده به دلیل ویروس بدتر شود [ .]5گروه دیگر در
معرض خطر اح ساس تنهایی ،به خاطر محدودیتهای اعمال شده ،افراد
مسدددن هسدددتند .این گروه سدددنی ازنظر ابتال به بیماری کووید 19-و
همچنین احساس تنهایی در معرض خطر هستند [.]6
بهطورکلی ،ادراک تنهایی تجربه هیجانی دردناکی اسددت .این احسدداس
حاصدددل تفاوت میان تماس اجتماعی دلهواه با تماس اجتماعی واقعی
اسدددت [ .]3اگرچه تنهایی و انزوای اجتماعی اغلب هم رخداد هسدددتند،
اح ساس تنهایی به اح سا سات ذهنی و درونی اطالق می شود درحالیکه
انزوای اجتماعی بهوسددیله میزان و فراوانی تعامالت اجتماعی مشدده
میگردد .تنهایی بهعنوان احسددداس ذهنی از تنها بودن تعریفشدددده
درحالیکه انزوای اجتماعی یک و ضعیت عینی از محیط اجتماعی فرد و
الگوی تعامالت اوسددت [ .]7حتی پیش از همهگیری [کووید 19-تنهایی
و انزوای اجتماعی چنان شیوک گستردهای در اروپا ،امریکا و چین داشت
که بهعنوان "اپیدمی رفتاری" توصیف میشد [ .]8اگرچه در کشورهایی
بافرهنگ سدددنتی مانند ایران فرایند منزوی شددددن و ادراک تنهایی با
کندددی پیش میرفددت ،امددا بددا ظهور بیمدداری همددهگیر و بدده خدداطر
محدودیتهای اعمالشدددده در جهت کاهش انتشدددار ویروس ،احتمال
سرعت یافتن آن وجود دارد.
درحالیکه بهرهمندی از ارتباطات اجتماعی به افراد کمک میکند تا در
زمان بحران هیجانات خود را تنظیم کنند ،مقابله سددازندهای با اسددترس
داشددته باشددند و تابآوری خود را حفظ نمایند [ ،]9در مقابل احسدداس
تن هایی و انزوای اجت ماعی اثرات اسدددترس بر افراد را بدتر کرده و بر
سالمتی مغز ،سالمتی قلبی عروقی و سی ستم ایمنی اثرات منفی دارد
[ .]10یکی از موارد دیگری که پژوهش ها به آن تأک ید کردهاندد،
پیامدهای منفی ادراک تنهایی و اثرات منفی آن بر سالمت روانشناختی
ا ست [ .]11ادراک تنهایی موجب کاهش زمان خواب ( 7در صد کاهش
خواب مؤثر) و افزایش پریدن از خواب میشددود [ .]13 ,12عالوه بر این

تنهایی یک عامل خطر برای مشددکالت روانشددناختی مانند افسددردگی،
اضطراب و حمله وحشتزدگی و خودکشی است []15 ,14افزایش عالئم
افسردگی ناشی از احساس تنهایی ،احتماالً با ارزیابی ضعیف از سالمتی،
اختالل در وضدددعیت عملکردی ،نق بینایی و ادراک منفی از کیفیت
زندگی رابطه دارد [ .]16یک مطالعه نظاممند درباره خطر خودکشدددی
نشددان داد که تنهایی با اقدام به خودکشددی و خودکشددی موفق در افراد
مسدددن مرتبط اسدددت [ .]17پیامدهای منفی تنهایی بر عملکرد بدن،
تهریب سددالمت روانشددناختی و آس دیبهای جبرانناپذیر آن بر زندگی
اجت ماعی ه مه ضدددرورت م طال عه در این حوزه را گوشدددزد میک ند.
پژوهشها اگرچه این حوزه را موردتوجه قرار دادهاند ،اما در این پژوهش
هدف اصلی همگرا کردن پژوهشهای مرتبط با آسیبهای روانشناختی
ادراک تنهایی و انزوای اجتماعی در قرنطینه خانگی و دسددتیابی به عوال
خطر و عوامل محافظتکن نده در رابطه بااحسددداس تنهایی مرتبط با
کووید 19-بود.
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تعداد مقاالت حاصل از جستجوی پایگاهها =386
حذف مقاالت تکراری و غیر مرتبط
مقاالت باقی مانده برای بررسی عنوان وچکیده=111
حذف مقاالت غیر انگلیسی زبان =4

نبود=10
مقاالت باقی مانده برای بررسی کامل=97
حذف مقاالت غیر پژوهشی =61

حذف مقاالت کیفی=2
حذف مقاالت مروری=1

مقاالت پژوهشی اصیل باقی مانده برای کیفیت
سنجی= 33

حذف مقاالتی متغیرها کامل تعریف نشده
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حذف مقاالتی که متن کامل دردسترس

بود یا دادهها کامل نبود یا از مقباس معتبر
برای اندازه گیری استفاده نشده بود.

نهایی = 14
تصویر  :1خالصه فرایند انجام پژوهش
یافته های طولی بررس یکننده تغییرات احس ات تنهایی در

یافتهها

در مطالعه کیلگور و همکاران [ ]19میزان تنهایی در یک نمونه ملی
از افراد  18-35سددددال باالتر از نمو نه قبلی در سددددال  2003بود
( .)d=0/48یک مطالعه طولی در یک گروه کوچک دان شجویان ن شان
داد آنهدا خود را تنهداتر از  6مداه قبدل ارزیدابی میکردندد [.]20
بااینوجود ،در یک مطالعه لوچتی و همکاران[ ]21نشدددان دادند که
شدددرکتکنندگان یکبار پیش از شدددیوک (مرحله  )1و دو بار پسازآن
(مرحله  2و  )3موردسددنجش قرار گرفتند ،تفاوت معناداری در تنهایی
یافت نشدددد ( .)d=0/4، p≥0/05لیکن افراد باالی  65سدددال افزایش
تنهایی اندکبین مرحله  1و  2نشدددان دادند ( .)d=0/14در مطالعه
مکگینتی و همکاران [ ]22نیز تفاوتی در میزان احسددداس تنهایی در
سدددال  2018و 2020یافت نشدددد .البته پس از اجرای فاصدددلهگذاری
اجتماعی ،افرادی که بیماری مزمن داشددتند و کسددانی که تنها زندگی
میکرد ند ،نسددد بت به ق بل از کوو ید بیشدددتر احسدددداس تن هایی
میکردند[.]23 ,10
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جدول  1خالصددهای از اطالعات مربوط به  14مقاله مورد ارزیابی در
مورد شیوک تنهایی و اختالالت روان شناختی همراه آن در مواجهه با
همهگیری ویروس کووید 19-را ن شان میدهد .موارد لحاظ شده در
جدول  1شدددا مل نویسددد نده ،عنوان م قا له ،روش پژوهش ،جام عه
موردبرر سی ،تعداد نمونه و گروه سنی ،پر س شنامه موردا ستفاده برای
سددنجش تنهایی ،سددایر پرسددشددنامههایی که شدداخ های مرتبط با
سدددالمت روان را میسدددنجد ،روش پژوهش و خالصدددهای از نتایج
بهد ستآمده را ن شان میدهد .این مطالعات در ک شورهای نروژ ،هلند،
ایتالیا ،سوئیس ،اسپانیا ،کانادا ،انگلستان ،ایالت متحده و سرزمینهای
اشددغالی انجامشددده بود .از بین مطالعات ،سدده مطالعه به روش طولی
انجامگرفته بود و  11مطالعه در مقطعی از زمان افراد را موردبررسدددی
قرار داده بود .ت مام داده های مربوط به این م طال عات بهوسدددی له
پرسشنامههای آنالین جمعآوریشدند.

دورههای زمانی در قرنطینه

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.1.0
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جدول :1خال صه نتایج بهد ستآمده از پژوهشهای مربوط به اح ساس تنهایی بر ا ساس روش ،جامعه ،حجم نمونه ،ابزار سنجش ،روش تحلیل دادهها و
نتایج نتهایی پژوهش تنظیمشده است.
نام محقق
Bonsaksen,
Et al.
[]24

عنوان مقاله

روش

جامعه

مطالعه چندملیتی از نگرانی،
تنهایی و سالمت روان در زمان
همهگیری کووید :19-مقایسه

مقطعی-
همبستگی
بین ملتی

جمعیت عمومی
نروژ،
آمریکا ،انگلیس و

بین افراد مبتال و غیر مبتال

et
al.
[]25

Shrira,

(گروه سنی)

تنهایی

سالمت روان

دادهها

3810
(سن≥ )18

مقیاس تنهایی
جان گیلورد

پرسشنامه جمعیت
شناختی
مقیاس نگرانی (محقق

کای-دو
تست tرگرسیون

افراد باسابقه ابتال به کووید ،نسبت
به همتایان خودنگرانی بیشتری
برای خود و خانواده و سالمت روان

ساخته) و
GHQ4-12
COVID-19
infection
پرسشنامه جمعیت
شناختی
GAD-75
PHQ-96
PDI-13
Subjective age
scale

خطی

کمتری داشتند؛ اما احساس
تنهایی در دو گروه تفاوت معناداری
نداشت.

رگرسیون
سلسله مراتبی

احساس تنهایی رابطه مثبت و
معناداری با نشانههای اضطراب ،
افسردگی و عالئم تروماتیک داشت.
رابطه مثبت بین ادراک تنهایی
ناشی از عالئم بیمار COVID-

رابطه بین کووید 19-با تنهایی و
عالئم روانشناختی میان
سالمندان :نقش برجسته سن
ذهنی

مقطعی-
همبستگی

سالمندان
سرزمینهای
اشغالی

277
()60-92

UCLA-3

عوامل مرتبط با افسردگی،
اضطراب و عالئم تروما در طول
همهگیری کووید :19-پیامدهای

مقطعی-
همبستگی

جوانانی که در
ایاالتمتحده
زندگی میکردند یا

898
()30-18

UCLA-3

بالینی برای سالمت روان جوانان

Misirlis, et
al.
[]26

میزان تنهایی ،افسردگی و
استرس دانشجویان بینالمللی در
بحران کووید .19-نقش شبکه-
های اجتماعی و دانشگاه میزبان

مقطعی-
توصیفی

از مؤسسات آن
آموزش دریافت
میکردند
دانشجویان
بینالمللی محصل
در مدرسه
بینالمللی تجارت

248

UCLA

هلند

GonzálezSanguino,
et al.
[]27

پیامدهای سالمت روان در
مراحل اولیه همهگیری(کووید-
 )19در اسپانیا

مقطعی-
همبستگی

جمعیت عمومی
اسپانیا

3480
()18-80

UCLA-3

)R9
Social Capital
پرسشنامه جمعیت
شناختی
DASS-2110
IRI11
COPE-NVI2512

پرسشنامه جمعیت
شناختی
PHQ-2
GAD-2
PCL-C-213
InDI-D14
EMAS15
FACIT-Sp1216

رگرسیون
لوجستیک

قویتر بود.
تنهایی بهطور معناداری با
افسردگی ،اضطراب و تروما ارتباط
دارد .باألخ زمانی که احساس
تنهایی با نگرانی درباره کووید و
تحمل پایین پریشانی همراه شود.

همبستگی
دومتغیره

تحلیل واریانس
چند متغیره
(مانووا) و
تحلیل مسیر

مدل رگرسیون
خطی

تجربه قرنطینه و احساس تنهایی با
اضطراب و افسردگی بیشتر رابطه
داشت.

تنهایی با شاخ های سالمت روان
رابطه منفی داشت .در کل،
پریشانی و تنهایی متغیرهای اصلی
تأثیرگذار بر ادراک اثر همهگیری بر
سالمت بودند .بین کارکنان
سالمت و دیگر افراد جامعه در
سالمت روان و احساس تنهایی
تفاوتی یافت نشد.
این مطالعه نشان داد تنهایی قوی-
ترین پیشبین عالئم افسردگی،
اضطراب و استرس پس از تروما در
زمان همهگیری است .درحالیکه
حمایت اجتماعی ،احساس تعلق،
بهزیستی و شفقت خود
محافظتکننده دارند .برترین
ویژگی محافظتکننده بهزیستی
معنوی بود.

4.General

Health Questionnaire
Anxiety Disorder
6 Patient Health Questionnaire.
7.Hospital Anxiety and Depression
8.Center of Epidemologic Studies Depression
9. Impact of Evet Scale- Revised
1 .Depression Anxiety Stress Scale
0
1 .Interpersonal Reactivity Index
1
1 . Coping Orientation to the Problems
2 Experienced
1 . Post-traumatic Stress Disorder Checklist-Reduced
3
version
1 . Day-to-Day Discrimination Index 4
1 . Multidimensional Scale of Perceived
5 Social Support
1 . Functional Assessment of Chronic Illness
6 Therapy Spiritual Well-Being

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.1.0

Cerami, et
al.
[]2

شیوک کووید 19-در ایتالیا :آیا ما
آماده بحران روانی -اجتماعی و
اقتصادی هستیم؟

مقطعی-
همبستگی

جمعیت عمومی
ایتالیا

1136
()18-81

مقیاس
ایتالیایی تنهایی

پرسشنامه جمعیت
شناختی
PHQ-8
GAD-7
PTSD-Checklist
COVID-19specific worry
HADS7
Covid-19 GAD7,
LES-D8, IES-

 19و اختالالت روانشناختی بین
کسانی که احساس پیری میکردند

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

Liu, et al.
[]5

حجم نمونه

ابزار سنجش

ابزار سنجش

روش تحلیل

استرالیا

نتایج

5.General
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Ellis, et al.
[]28

ازنظر جسمی منزوی اما ازنظر
اجتماعی مرتبط :سازگاری روانی

مقطعی-
همبستگی

نوجوانان کانادایی

1054
()14-18

UCLA

تحلیل
رگرسیون
سلسله مراتبی

بااحساس تنهایی و افسردگی
بیشتر باألخ در کسانی که وقت
زیادی صرف شبکههای اجتماعی
میکنند ،مرتبط بود .وقت گذراندن
با خانواده و دوستان و فعالیت بدنی
مانند ورزش احساس تنهایی را
کاهش میدهد.

UCLA-3

پرسشنامه جمعیت
شناختی و
SHR19

کای دو
آنووای یکراهه
t-test
رگرسیون
لوجستیک

نتایج نشان داد نیمی از
شرکتکنندگان کاهش در سالمت
جسمی و روانی گزارش میکنند و
دو -سوم نیز احساس تنهایی می-
کردند.

UCLA

DASS-21
SHAI20
Family
Economic
Strain Scale
MSPSS21

آزمون

دستور ماندن در خانه ،تجربه

همبستگی
تحلیل
رگرسیون
سلسله مراتبی

پرسشنامه جمعیت
شناختی

تحیل واریانس
(آنووا)

پرسشنامه جمعیت
شناختی
INQ22
DSI-SS23

آزمون
همبستگی
و تحلیل مسیر

تنهایی را به همراه داشت .ادراک
اثر کووید با تنهایی رابطه منفی و با
حمایت اجتماعی رابطه مثبت
داشت .همچنین احساس تنهایی با
نگرانیهای اقتصادی ،افسردگی و
اضطراب سالمت رابطه داشت.
بهطورکلی میزان تنهایی در قبل و
بعد از همهگیری و زمان قرنطینه
تغییری نکرد اما حمایت اجتماعی
ادراکشده افزایش یافت .افراد
مسن تنهایی کمتر و کسانی که
تنها زندگی میکردند و افرادی که
بیماری مزمن داشتند تنهایی
بیشتری گزارش کردند.
دستور ماندن در خانه با تعلق
پذیری خنثی و احساس تنهایی
رابطه داشت .این دستور از طریق
تعلق پذیری خنثی (نه احساس

Elran&Barak
Mozeikov
[]23

یک ماه پس از اجرای
فاصلهگذاری اجتماعی به دلیل
شیوک کووید :19-سالمت ذهنی،
رفتارهای سالمت و تنهایی در
بین بیماران مزمن پزشکی

مقطعی-
همبستگی

Tull, et al.
[]29

پیامدهای روانشناختی مرتبط با

مقطعی-

افراد مبتالبه
بیماری مبتالبه
بیماری مزمن
پزشکی در
سرزمینهای
اشغالی
جمعیت عمومی

500

دستور ماندن در خانه و اثر
ادراکشده بر زندگی روزمره

همبستگی

ایاالتمتحده

()20-74

Luchetti, et
al.
[]21

سیر تنهایی در واکنش به کووید-
19

طولی

جمعیت عمومی
ایالت متحده

نمونه اول
2088
نمونه دوم
1545
()18-69

11-item
University
of
California
Los
Angeles
Loneliness
Scale

Gratz, et al.
[]30

تعلق پذیری خنثی و ادراک
سربار بودن رابطه پیامدهای
اجتماعی و اقتصادی کووید بر
ریسک خودکشی را توضی

مقطعی-
همبستگی

جمعیت عمومی
شرکتکنندگان
استهدامشده
(MTurk

500
()74-20

UCLA

Li & Wang
[]31

شیوک و پیشبینی اختالالت
روانپزشکی در زمان کووید19-
در انگلستان

مقطعی-
همبستگی

جمعیت عمومی
انگلستان

15530
(سن≥ )18

یک سؤال تائید
شده از طرح
24
ELSA

پرسشنامه جمعیت
شناختی
GHQ-12

مدل رگرسیون
چندگانه

تنهایی) بر افزایش خطر خودکشی
اثر داشت.
ابتال به کووید با خطر اختالالت
روانپزشکی و احساس تنهایی
بیشتر مرتبط است .این خطر در
این زنان و جوانان بیشتر است
درحالیکه داشتن شغل وزندگی با
همسر عوامل حفاظت کننده
هستند.
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7
. Self-Compassion Scale
8
. Brief Symptom Inventory
9
).Self- rated Health(5 items SF-36 MOS
0
.Short health Anxiety Inventory
.Multidimentional Scale of Precieved1 Social Support
. Interpersonal Need Questionaire 2
. Depressive Symptom Index-Suicide3 Subscale
4
. English Longitudinal Study on Ageing
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میدهد
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آزمون
همبستگی

دختران تنهایی بیشتری تجربه
میکنند و استرس کووید

و استرس در نوجوانان در اوایل
بحران کووید19-

315
(سن≥ )18

SCS17
Sense of
belonging(4
)item
پرسشنامه جمعیت
شناختی
COVID-19
stress
BSI18
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Elmer, et al.
[]20

Ausín, et al.
[]32

دانشجویان در قرنطینه:
مقایسهای از شبکه اجتماعی
دانشجویان و سالمت روان قبل و
بعد از وقوک بحران کووید19 -

طولی
(مقایسه
بین فردی
و بین

دانشجویان
کارشناسی رشته-
های مهندسی و
برنامه علوم طبیعی

سویس

کوهورت)

ورودی
2016و2017
داتشگاه سویس

تفاوتهای وابسته به جنس در
پیامدهای روانشناختی قرنطینه
ناشی از کووید19 -

طولی

جمعیت عمومی
اسپانیا

یافتهها بر اسات عوامل حمایتکننده در مقابل
احسات تنهایی و اختالالت روانشناختی

تنهایی بیشتر و بهزیستی معنوی
کمتر گزارش میدهند.

میکرد [ .]28در دان شجویانی که با تعطیلی دان شگاه در دوران کووید
مواجه شدددده بود ،رضدددایت از دانشدددگاه و سدددرمایه اجتماعی نقش
محافظتکننده در مقابل اسدددترس ،پنیک ،اضدددطراب داشدددت [.]26
علیرغم باور عمومی ،در چندین پژوهش افراد مسدددن در مقایسددده با
جوا نان بهطور قا بلتوجهی کمتر احسددداس تن هایی میکرد ند و یا
اختالالت روان شناختی ن شان میدادند [ .]31 ,27 ,21اگرچه در افراد
م سن تجربه اح ساس تنهایی با اف سردگی و ا ضطراب رابطه دارد ،سن
ذهنی جوان میتوانسددت از رابطه تنهایی و نشددانههای روانشددناختی
بکاهد [.]25

یافتهها بر اسات عوامل خطر در مقابل احسات
تنهایی و اختالالت روانشناختی
در مطالعه تول و همکاران [ ]29سط درآمد پایین بااح ساس تنهایی
بیشتر ،اضطراب و نگرانیهای مالی رابطه داشت .در چندین مطالعه اثر
جن سیت و تنهایی تائید شد .زنان اح ساس تنهایی بی شتر و سالمت
روان کمتری را گزارش کرد ند[ .]32 ,31 ,28 ,27 ,24 ,23عالوه بر
این جوانان بهطور قابلتوجهی بی شتر از افراد م سن اح ساس تنهایی و
نشددانههای اختالالت روانپزشددکی را تجربه میکردند [ .]31 ,21تنها
ز ندگی کردن و بی ماری های مزمن نیز این خطر را افزایش میداد
[ .]21پژوهشدددی طولی در بین افراد با بیماریهای مزمن نشدددان داد،
افراد مبتالبه مشکالت سالمت روان ،بیشتر احساس تنهایی میکنند.
بهطورکلی ،در بیماران مزمن زن بودن ،فقدان آموزش ،خانه شدددلو و
مدتزمان بیماری با افزایش اح ساس تنهایی مرتبط بود [ .]23افرادی
که سدددابقه ابتال به کووید (در خود یا اطرافیان) را داشدددتند ،از نگرانی
بیشتر و سالمت روان کمتری برخوردار بودند و بیشتر احساس تنهایی
میکردند [.]31 ,27 ,24

بحث
پژوهش حاضددر باهدف بررسددی شددیوک تنهایی و اثر آن بر سددالمت
روانشدددناختی در زمان همهگیری کووید 19-و اجرای فاصدددلهگذاری
اجتماعی انجام شددد .بر اسدداس نتایج بهدسددتآمده شددیوک تنهایی و
اختالالت همراه آن در  14م طال عه موردبررسدددی قرار گر فت .در این

. Post-traumatic Stress Disorder 5Checklist
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حفظ شدددغل در زمان کووید ،همچنین زندگی با همسدددر و موقعیت
اقتصدددادی مناسدددب ،تجربه احسددداس تنهایی ،نگرانی و نشدددانههای
روانشدددناختی را کاهش میداد [ .]31 ,27 ,24تابآوری بیشدددتر با
تجربه کمتر نشددانههای افسددردگی و اضددطراب همراه بود [ .]5حمایت
اجتماعی یکی از عوامل اساسی در کاهش تنهایی ،افسردگی ،اضطراب
و نشانههای تروما بود [ .]27 ,5عالوه بر این ،احساس تعلق ،بهزیستی
معنوی و شفقت خود با تنهایی و نشانههای روان شناختی رابطه منفی
دا شت که دراینبین بهزی ستی معنوی قویترین پیشبینی کننده بود
[ .]27در نوجوانان گذراندن وقت با خانواده و دوسددتان و انجام فعالیت
بدنی با آنها بهطور منفی احسدداس تنهایی و افسددردگی را پیشبینی

مدل رگرسیون
خطی

اثرات روانی کووید در زنان بیشتر از
مردان است .زنان در مقایسه با
مردان ،افسردگی ،اضطراب،
استرس پس از حادثه و احساس
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در مطالعه لی و همکاران [ ]31با  15530شددرکتکننده نشددان داده
شد ،در زمان شیوک کووید 29/2 ،19-درصد افراد نشانههای اختالالت
روانپز شکی ن شان میدادند و  35/86در صد افراد اح ساس تنهایی را
تجربه میکردند .این میزان تنهایی در جوانان به  61/5در صدددد نیز
میر سید .نتایج چند پژوهش ن شان داد شاخ های سالمت روان در
مقایسدده با پژوهشهای پیشددین ،کاهش قابلتوجهی داشددته اسددت و
تنهایی ،اسددترس ،اضددطراب و پنیک نسددبت به قبل شددیوک کووید19-
افزایش یاف ته بود[ .]13 ,6 ,1در م طال عهای بین  3480اسددد پان یایی
احسدداس تنهایی قویترین پیشبین نشددانههای اختالالت افسددردگی،
اضددطراب و اسددترس پس از حادثه بود [ .]26در کل ،تجربه تنهایی با
ن شانههای اف سردگی ،ا ضطراب ،ا سترس ،تروما و ا سترس کووید رابطه
داشت [ .]32 ,28-26 ,24 ,23 ,20 ,5در پژوهشی که در کشور کانادا
انجام شد ،در افراد نوجوان تنهایی و سازگاری ضعیف با استرس کووید
رابطه داشدت [ .]22در پژوهش دیگری مشده شدد ،اگرچه دسدتور
ماندن در خانه عالوه بر احساس تنهایی ،اضطراب سالمت و نگرانیهای
مالی را افزایش میداد [ ]27اما این دستور نه از طریق تنهایی ،بلکه از
طریق تعلق پذیری خنثی (احسددداس گسدددترده از قطع ارتباط و عدم
وجود رابطه معنادار ) خطر خودکشی را افرایش میداد[.]30

1041
()80-18

Spanish
of version
UCLAو
selfapplied.
A single
item of
loneliness

t-test
مدل رگرسیون

نشانههای اضطراب ،استرس،
افسردگی و میزان احساس تنهایی
نسبت به قبل از شروک بیماری بدتر
شده بود.
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نکته ها یی نیز در مورد موارد روش شناخت ی انواک مطالعات قابل ذکر
ا ست .اول اینکه همه پژوهش ها از طریق پر س شنامه های آنالین و
بر روی جمعیت ها ی بزرگ انجام شد .این امر آغاز دوره جدیدی از
روش های گردآور ی و حتی تحل یل داده ها را نو ید می د هد  .دیگر
انجام پژوهش هایی با چ شم انداز جهانی ،د شوار و دور از د سترس
نیسددددت .دوم ،اکثر پرسدددشددد نا مه ها یی که در این پژوهش ها
مورداسددتفاده قرار گرفت شددامل پرسدد شددنامه احسدداس تنهایی
( )UCLAو به کارگیری پرسشنامه ها ی جمعیت شناختی استاندارد
(به جای پرسددشددنامه ها ی پژوهشددگر سدداخت) بود .این امر خطای
حاصددل از سددوگیری مربوط به پرسددشددنامه ها را کاهش می داد و
نتیجه گیر ی و تعمیم پذیر ی با اطمینان بیشتری انجام می شد  .نکته
منفی در این پژوهش ها به نحوه روش آماری مربوط می شدددد  .در
ه مه موارد به جز یک مورد ،ه مه پژوهش ها دارای طرح های
همب ستگی بودند و اکثر آن ها داده ها را به روش تحلیل رگر سیون
تجزیه وتحلیل کرده بودند .تنها در یک مورد از روش تحلیل م سیر
استفاده شد .پیشنهاد می شود برای پژوهش ها ی آینده از طرح های
علی بی شتر ا ستفاده شود تا رو شن گردد آیا اح ساس تنهایی علت
م شکالت سالمت روان ا ست و یا معلول آن به ح ساب می آید  .در
این پژوهش ها ،طرح ها ی طولی هم مشدددا هده می شدددد  .م طال عه
تغییرات احسدددداس تن هایی در دوره ها ی مهتلف ز مانی می توا ند
آشددد کارکن نده دوره های پرخطر و کم خطر باشددددد که برای
سیاست گذاران سالمت بسیار سودمند است .پیشنهاد این پژوهش،
افزایش چنین طرح هایی در موردمطالعه اح ساس تنهایی و سالمت
روان است.
یکی از نتایجی که از پژوهش به دسددت آمد ،توجه ویژه به سددالمت
زنان است .پژوهش های گذشته نشان دادند که احساس تنهایی در
رنان رو به گ سترش ا ست و این امر پیامدهای روان شناختی جدی
ازجمله گرایش به رفتارهای پرخطر و ناگویی هیجانی را در آن ها
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مطالعات گروههای مهتلف شدامل بیماران مزمن ،افراد مبتالبه کووید-
( 19خود یا خانواده) و افراد سالم (نوجوانان ،دان شجویان و عموم افراد
جامعه) موردبررسی قرار گرفتند.
ن تایج م طال عات در باره افزایش میزان تن هایی مت ناقض بود ،ا ما در
پژوهش لی و وانگ 35/86 ،درصدددد افراد جامعه احسددداس تنهایی
میکردند [ .]12میزان تنهایی در جوانان و افراد مبتالبه بیماری های
مزمن بسددیار بیشددتر بود 61/5 .درصددد جوانان  18-30سددال میزان
تنهایی باالتر از نقطه برش را تجربه میکردند [ .]3همچنین یک ماه
پس از همهگیری دو -سوم افرادی که بیماری مزمن دا شتند اح ساس
تنهایی گزارش کردند و میزان تنهایی در افرادی که بیماریهای مزمن
مربوط به سالمت روان دا شتند بی شتر بود [ .]8از سوی دیگر ،تاکنون
چندین مطالعه در سددط بینالملل در خالل همهگیری (مارس-آوریل
 )2020نشددان دادهاند که افرادی که احسدداس تنهایی میکنند عالئم
روان شناختی بی شتری دارند [ .]34 ,33 ,27همرا ستا با این نتایج در
پژوهش حاضددر نیز احسدداس تنهایی با عالئم و نشددانههای افسددردگی،
اضطراب ،استرس بیماری کووید ،پنیک ،استرس پس از حادثه مرتبط
بود.
نتایج پژوهش حاکی از این بود که احسدداس تنهایی جهتگیری منفی
معناداری به سددمت وضددعیت اقتصددادی پایین ،جنسددیت مؤنث ،افراد
جوانتر ،حداقل یکبار ابتال به کووید ،19-ادراک خود بهعنوان فردی
ضعیفتر و پیرتر ازآنچه بودند و حمایت اجتماعی اندک ن شان میداد.
به نظر میرسدددد زمان بحران کووید ،به دلیل اینکه افراد با بیماری
زمی نهای جدیتر در معرض خطر عوارض ناشدددی ویروس هسدددت ند
اقدامات احتیاطی بیشددتری انجام میدهند که شددامل انزوا و دوری از
دیگران است [ .]21همچنین احساس تنهایی بیشتر افراد مسن نسبت
به جوانان ،شدداید به دلیل این باشددد که زندگی اقتصددادی و اجتماعی
قشر جوان بیشتر دچار اختالل شده است [ .]31در شرایط بحران زنان
بیشددتر نقش مراقبتکننده در خانواده را به عهده میگیرند و باید بین
کار و وظایف خانگی در دوران بحران تعادل ایجاد کنند ،این بار بیشت
از توان ،میتواند باعث آسیبپذیری بیشتر در تجربه تنهایی و سالمت
روان گردد [.]27
این در حالی است که عوامل محافظتکننده معنادار در برابر احساس
تنهایی و اختالالت همراه آن ،دا شتن شغل ،زندگی با هم سر ،شفقت
نسددبت به خود ،بهزیسددتی معنوی ،احسدداس تعلق اجتماعی و انجام
فعال یت ها ی بدنی و گذران وقت همراه اعضددداا خانواده بود .حمایت
اجتماعی نیز نقش حفاظتی به سدددزایی داشدددت .در پژوهش تول و
همکاران [ ]29افراد گزارش کردند که در طول زمان حمایت اجتماعی
بیشددتری دریافت کردهاند .به نظر میرسددد حتی باوجود فاصددلهگذاری
افراد هنوز میتوانند کنار هم با شند و نزدیکی هیجانی دا شته با شند.
بااینوجود ،توجه به گروه های آسدددیب پذیر در مقابل فاصدددله گذاری
اجت ماعی اهم یت ز یادی دارد؛ زیرا میزان ا ندکی افزایش احسددداس
تنهایی نیز میتواند پیامدهای مهربی برای سالمت و بهزی ستی دا شته
با شد [ .]10عالوه براین اح ساس تنهایی در طول زمان میتواند اثرات
افزای شی دا شته با شد .برای مثال در افراد با بیماریهای مزمن ،شدت
بیماری میتواند احساس تنهایی را پیشبینی کند و تنهایی نیز به نوبه
خود بی ماری را وخیمتر میک ند []35؛ ب نابراین جسدددتجوی راه های
ارتباطی جایگزین اهمیت زیادی دارد .یکی از راه های ارتباطی زمانی

که ارتباط چهره به چهره میسر نیست ،ارتباط آنالین است .این ارتباط
مزا یای اجت ماعی ز یادی دارد ،با عث حفظ روابط میشدددود [ ]36و
صدددمیم یت را افزایش مید هد [ .]37شدددب که های اجت ماعی آنالین
میتوانند با ایجاد و تسدددهیل فرصدددتهایی برای پیوندهای اجتماعی
احسددداس تن هایی و تجر به انزوای اجت ماعی را کاهش ده ند [.]38
همچنین ارتباط اجتماعی آنالین میتواند ن شانههای مرتبط بااح ساس
تنهایی مانند اف سردگی و ا ضطراب را کاهش دهد و ر ضایت از زندگی
را بهبود بهشد [.]39
نتایج این بررسددی نشددان میدهد همهگیری کووید ،نهتنها بر سددالمت
روان افراد مبتال بل که بر سدددال مت روان ه مه افراد جام عه اثر منفی
میگددذارد [ .]24عالوه بر این ،همواره این خطر وجود دارد کدده بددا
طوالنی شددددن زمان قرنطینه افراد آسدددیبپذیر تنهایی و نشدددانههای
اختالل روان شناختی بی شتری را تجربه کنند [ .]12درنتیجه با توجه
به تأثیر بیماری کووید در اقشدددار مهتلف جامعه نیاز به مداخالت
روانشناختی بهموقع و مؤثر برای افراد درگیر در همهگیری بهخصوص
افراد آسددیبپذیر الزامی بوده و بر کشددف مشددکالت روانی بهصددورت
آنالین ،تأکید شده است [.]40
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تشکر و قدردانی

موردی نبود.

مالحظات اخالقی
کلیه مسائل اخالقی مرتبط با پژوهشهای مروری رعایت گردید.

محدودیتها
از محدودیتهای این پژوهش این بود که از زمان شروک انتشار کووید-
 19تاکنون زمان زیادی نگذشددته اسددت و باید پژوهشهای دقیقتری
انجام شود تا نتایج قطعیتری حا صل گردد .یکی دیگر از محدودیتها
مربوط به تعداد اندک مطالعات در مورد کودکان و احسددداس تنهایی
بود .کود کان برخالف دیگر گروه های سدددنی برای رشدددد به هن جار
روان شناختی نیاز به حضور همساالن دارند .این تنهاییها ممکن است
به رشد اجتماعی طبیعی آنها صدمه بزند.

پیشنهادات
پی شنهاد می شود در مطالعههای آینده کودکان ازنظر اح ساس تنهایی
مورد پژوهش قرار گیرند.

میزان مشارکت نویسندگان
نویسندگان مشارکت نسبت یکسانی در این تحقیق داشتند.

تضاد منافع
نویسندگان مقاله هیچگونه تعارضی در منافع اعالم نکردند.
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افزایش داده اسدددت [ . ]41این مسدددئله به سددداختارهای اجتماعی
بازمی گردد .سدددن ازدواج برای ز نان افزایش یاف ته و ز نان بیش از
مردان مجرد می مانند .به نسبت گذشته زنان بیشتر جذب بازار کار
که از اب تدا برای دن یای مردا نه طرح ریزی شدددده می شدددو ند .این
موقعیت زمینه سازی ا ست تا آن ها در بحران ها و شرایط ا ستثنایی
مانند قرنطینه خانگی بیشددتر احسدداس تنهایی کنند .پایین آمدن
کیف یت ز ندگی ز نان قط عاً برای کل جام عه م هاطراتی به همراه
دارد .اگر راهکاری برای آن در نظر گرفته ن شدددود ،جامعه متحمل
خسارت هایی از این بابت خواهد شد.
در آخر بد نی ست نگاه گذرایی هم به فرهنگ دا شته با شیم .تمام
پژوهش های انجام شده در مورداح ساس تنهایی که در این پژوهش
اسددتفاده شدددند ،مربوط به فرهنگ ها ی غربی ازجمله اروپا ،کانادا،
آمریکا و ا سترالیا بود .دراین بین  ،تعداد مقاالت مربوط به اح ساس
تنهایی اغلب به سرزمین ها ی ا شغالی اخت صاص دا شت .این نکته
نیز ب یانگر این اسددددت که این فره نگ ها دارای زمی نه ها ی قبلی
احسددداس تنهایی بودند [ .]11درحالی که به ندرت این موضدددوک
دغدغه اصددلی کشددورهای شددرقی و حتی آفریقایی و یا آمریکای
جنوبی بود .چ نان چه در م طال عه لیو و هم کاران [ ]3در دوران
قرنطینه و فاصدددله گذار ی اجتماعی جوانان رگه نژادی آسدددیایی
سدالمت روان بیشدتر و با رگه نژادی التین اضدطراب ک متر گزارش
کردند  .به نظر می ر سد هنوز فرهنگ ها ی غنی و دارای ری شه برای
مردمانشدددان شدددرایطی را فراهم می کنند که آن ها را از احسددداس
تنهایی م صون نگه دارند  .پی شنهاد می شود در پژوهش ها ی آینده،
عوامل محافظت کننده فرهنگی شنا سایی شود و راهکارهایی برای
تقویت آن در نظر گرفته شود.
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حمایت مالی
این مقاله از هیچ حمایت مالی از دانشددگاه یا مرکز پژوهشددی برخوردار
نبود و قسمتی از پایاننامه یا رساله نیست.
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