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 14/02/1400 تاریخ پذیرش:               09/12/1399 تاریخ دریافت:
 

 کیدهچ

 نیاز ا یناش یپاندم یپس از مدت وگزارش شد  نيدر ووهان چ یبا نشانگان حاد تنفس دیجد يکرونا روسیو 2019در دسامبر  :مقدمه

 تيجمع نيدر ب 19 دیکوو يماريب از اضطراب زانيم نييپژوهش تع نیافراد شد. هدف ما در ا یدر سبک زندگ یراتييباعث تغ روسیو

 .است 1399افراد در زمستان  یاز آن در سبک زندگ یناش اتريثتأ و مازندران استان

نامه پرسش قيتحق نی. ابزار مطالعه در اشد انجام یصورت تصادفهب يريگهنمون یمقطع-یفيپژوهش توص نیدر ا ها:مواد و روش

 يهانزموآها با استفاده از هددا ( بود.CDAS) کرونا اضطراب اسيمق یاالت اختصاصؤو س کياالت دموگرافؤبود که شامل س یکيالکترون

 .شدند ليوتحلیهتجز 17نسخه  SPSSافزار منر در یو استنباط یفيتوص يمارآ

 يطور معنادارهب زنان در اضطراب نيانگيم، نامهدهنده به پرسشخدرصد( پاس 1/38مرد ) 236درصد( و  9/61زن ) 384 نياز ب :هایافته

 نیکه از ا داشتنداضطراب متوسط  یدرصد( از لحاظ عالئم روان 2/68دهندگان )خنفر از پاس 423ا، هخاز مجموع پاس .بوداز مردان  شتريب

ها يکوتيبیها و آنتينتامیمصرف و رينامه شاهد رشد چشمگجهت در پرسش نی؛ از اداشتند دیدرصد( اضطراب شد 5/6) نفر 40 انيم

 .میبود

از سالمت روان را  ياهو ابعاد گسترد افتی شیافراد افزا یسبک زندگ ريياز تغ یناشسطح اضطراب  کرونا، روسیو وعيبا ش :یریگجهینت

 است. يافراد ضرور یزندگ تيفيک يارتقا و یروان طیمنظور بهبود شراهب مناسب يريتداب دنيشیاند ن،یبنابرا کرد؛ ريدرگ

 

  19 یدکوو ،یسبک زندگ اضطراب، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
. استجوامع  يبرا یبزرگ چالش روسیکرونا و یپاندم

در  یو عفون یمسبب انواع مشکالت بهداشت یپاندم نیا

-SARS این بيماري روسینام وسرتاسر جهان شده است. 

COV-2 (Severe Acute Respiratory Syndromeاست ) 

 شد گزارش 2019 دسامبر در نيچ ووهان در بار نياولکه 

هزار و  341يون و ميل 16این بيماري  در حال حاضر (1)

. است کرده ريدرگ 2020 يجوال 28 خیتا تار رانفر  920

مورد مرگ بر اثر ابتال به کرونا گزارش  805هزار و  650

 28تا  هیفور 19از  زين رانیآمار ابتال و مرگ در ا .شده است

هزار و  15نفر و  606هزار و  293 بيبه ترت 2020 يجوال

از  روسیو نیرسد ایم به نظر. گزارش شده استنفر  912

طرات ق قیطر از ژهیوهب ؛ابدییانتقال م گریبه فرد د يفرد

؛ لذا احتمال شودمنتقل می فرد آلوده هنگام سرفه یتنفس

 بود خواهد شتريدارند، ب يکه افراد فاصله کمتر یانتقال زمان

(2 .) 

 گونههر که است ينحو به روسینحوه انتقال و گسترش و

 براياقدامات مؤثر  ياجرا ای يماريب صيتشخ در ريتأخ

(. اگرچه 1دهد )یم شیپاتوژن را افزا وعيکنترل، احتمال ش

ها روسیو یسبت به برخن يکمتر یکشندگ يماريب نیا

 و عیسر اريو انتشار بس زیاد وعيقدرت ش ليبه دل ،دارد

 یبه معضل ینبود پروتکل درمان نيبودن آن و همچندیجد

 نیا يبرا ینجاکه درمان قطعازآ .شده است لیتبد یجهان

از  يريشگيمقابله جوامع، پ وهيش نیبهتر ندارد، وجود يماريب

 ییردارويواسطه مداخالت غبه روسیو نیتر اشيانتقال ب

هب خانه در داوطلبانه نهيازجمله انزوا در خانه، قرنط ؛است

هب یاجتماع يگذارفاصله تیافراد مشکوک، رعا يبرا ژهیو

 ،مدارس موقت یليطور تعطنين و همدر افراد مس ژهیو

  (.3کار ) هايمحلو  هادانشگاه

 وزارت نيبهداشت و همچن یطبق اعالم سازمان جهان

، سرفه فيترین تظاهرات این بيماري تب خفرایج بهداشت

عالئم  .(4صورت حاد است )به يویر يهايريخشک و درگ

شامل تهوع، اسهال و  یهمچون اختالالت گوارش يگرید

طور کامل به ییای( و از دست رفتن حس بو5) تفراغاس

(Anosmia )حس نیا افتنیکاهش يتا حدود ای 

(Hyposmia )دادن بو صيتشخ بد ای یسختبه ای

(Dysmosia) (6) تشده آمده اسدیيتأ هايدر گزارش زين. 

در سبک  رييممکن است باعث تغاین بيماري همچنين 

 افراد شود.  یزندگ

 يريدرگ آن نیترکه خطرناک یجسمان عالوه بر عوارض

 يگریمشکالت متنوع د ،است یتنفس حاد يماريب و يویر

به  یپاندم یدر پ زين یو روان ياقتصاد ،یدر ابعاد اجتماع

 و ندیناخوشا یاحساس شده است. اضطراب ليجوامع تحم

 تپش مثل یجسمان عالمت چند ای کی با که است مبهم اغلب

یب و قیسردل، تعر شدنیلخا نفس، احساس یقلب، تنگ

(. اضطراب به علت 7)شود می همراه حرکت به ليم و يقرار

از عوامل خطر  ،کندیم جادیا یمنیا ستميکه در س یضعف

 يبرا روسیو نیا یجهان وعي(. ش8)این بيماري است 

 ريدرگ یتر و از لحاظ روانفيضع یکه از لحاظ ذهن یمارانيب

(. ترس و اضطراب 9ت )تر اسخطرناک ،هستند یاختالالت

 ی(، مشکالت روح10) انياطراف ای خود در يماريابتال به ب

 از حاصل نزاع و تعارضات و ینينشو خانه نهيحاصل از قرنط

کنترل  برايشده متنوع اعمال يهاتی(، محدود11) آن

 ياريبس ياجبار يهایلي)تعط انتقال رهيزنج قطع و يماريب

و بسته يصورت حضوربه ليتحص ندایها، توقف فراز شغل

 يگردشگر و یحیها ازجمله مراکز تفراز مکان ياريشدن بس

و  يحاصل از مشکالت اقتصاد یروان ي...(، فشارها و

استفاده خودسرانه از  ي،ماريب نیگسترش ا یدر پ یاجتماع

تیها و تقواز مکمل هیرویمرتبط و استفاده بريغ يداروها

در  ين مشکالت اقتصادو همچني یمنیا ستميس يهاکننده

  (.12شود )می دهیجامعه د



  
 

 

 بر سبک زندگي افراد 1۹تاثیر اضطراب ناشي از بیماری کوويد  

 

 77                                                                                                                       1400 تابستان، 78، شماره 24دوره دانشجويي، فصلنامه کمیته تحقیقات 

 سبک یاحتمال رييو تغ روسیو نیا وعيدر زمان ش

روان يهايماريسطح اضطراب و ب یابیارز، افراد یزندگ

 يماري(. در ب13) کندیم دايپ شياز پ شيب یتياهم ،یشناخت

و استرس در  یشدت اضطراب، افسردگ 19کووید  ريگ همه

مبتال  مارانيکه با ب یپزشک انیدانشجو .بود ادیز رانیا تيجمع

وقت خود را در  يو با تجربه کمتر هستنددر ارتباط 

در  يانسبت به کارکنان حرفه ،ندنکیم يسپر مارستانيب

به .(14)هستند  یروان يهايماريب بيشترمعرض خطر 

حضور در اجتماع است  ،سالمت روان عواملاز  یکی یطورکل

در  یکادر درمان .(15شود )یرنگ مکم رايبس نهيکه در قرنط

 يرا نسبت به کادر ادار يشتريهر دو بعد اضطراب نمره ب

 وعيش یبا توجه به سطح گستردگ ،نیبنابرا کردند؛کسب 

از  یتلفات ناش زانيدر سراسر جهان و م 19 دیکوو يماريب

به  یو درمان یبهداشت يهادر کارکنان مراقبت يماريب نیا

 هيتوص ،يماريب نیبا ا مقابله اول خط در يريقرارگ ليدل

 سانینوبرنامه ،یکاهش اضطراب کادر درمان منظورشود بهمی

حفظ  يبرا را مناسب يهارساختیراهکارها و ز سالمت حوزه

 نیر اد(. 16) کنند يزیرهیقشر پا نیتمام ابعاد سالمت ا

حاصل  که است يارهنم اضطراب فرد از منظور پژوهش

 يريگهمه یافراد ط یو عالئم روان یجسمانعالئم  یبررس

تا با  میآن شد بر پژوهش نیلذا در ا است؛ روسیکرونا و

 نیا از یناش اضطراب در ليعوامل دخ یو بررس ییشناسا

در جهت کاهش  یمؤثر گام ییبا ارائه راهکارها ي،ماريب

 .میاضطراب و عوارض آن بردار

 

 هاشمواد و رو
در  1399ر زمستان د یفيتوص یمطالعه مقطع نیا

 تيجمع مطالعه نیا ياستان مازندران انجام شد. جامعه آمار

سال  12 ریافراد ز یعنیاستان مازندران است ) کودک ريغ

که  يهمچنين افراد .(نبودند پژوهش نیمجاز به شرکت در ا

 اینداشتند  یکاف ياريدرک و هوش ییمهارت خواندن و توانا

 .پژوهش شرکت نکردند نیا در ،اهل استان مازندران نبودند

از طرح  نداشته باشند،را  طیشرا نیکه ا يست افرادا یهیبد

کرونا،  روسیو يريگشوند. با توجه به همهیکنار گذاشته م

و با فرمت مناسب از  یکيصورت الکترونهنامه بپرسش نیا

ن ادر دسترس ساکن یاجتماع يهاها و کانالگروه قیطر

ال مربوط به محل ؤحال س نی. با ااستان مازندران قرارگرفت

پژوهش کاهش  يخطا شد تا گنجانده نامهدر پرسش یزندگ

ن اساکن ریذکرشده سا يهااريبا توجه به مع ،نیبنابرا یابد؛

یم گر،یعوامل د ایاستان مازندران، صرف نظر از نژاد 

 حجم نييتع يکنند. برا يمطالعه همکار نیند در استتوان

 فرمول و رانکوک مطالعات از نمونه

 نيانگيدر پژوهش م استفاده شد.  

در  درصد 6 ،محاسبه و  27/10 اريو انحراف مع 67/13

هزار و  2دست آمد. هب 604برابر  n تیدرنهاه شد و نظر گرفت

مرتبط  يهاکانال قیرا از طر ینترنتینامه انفر پرسش 888

به آن پاسخ دادند. نفر  654 انيم نیمطالعه کردند و از ا

 داده پاسخ حيطور کامل و صحهنامه بپرسش 620 تیدرنها

از اقشار مختلف و مناطق مختلف استان  کنندگانشرکت. شد

 مازندران بودند. 

 نینامه بود. امطالعه پرسش نیابزار پژوهش در ا

و  کينامه دو دسته سؤال شامل سؤاالت دموگرافپرسش

مانند  یعوامل کيسؤاالت دموگراف .داشت یسؤاالت اختصاص

استفاده از  روس،یکرونا و ابتال بهسن، جنس، شغل، سابقه 

 يهااز پروتکل يرويپ یها و چگونگکيوتيبیها و آنتنيتامیو

کند. بهیم یرا بررس روسیو نیانتقال ا رهيو زنج یبهداشت

شرکت از را یکل اطالعات کيخالصه، سؤاالت دموگراف طور

 روسیو ريتأث نحوه از یکل یابیکند و ارزیع مکنندگان جم

دهد. سؤاالت یارائه م را افراد یونا بر سبک زندگکر

. بود( CDAS) کرونا اضطراب اسيبر اساس مق یاختصاص

ها هیگو نیاست که ا هیگو 18شامل  یسؤاالت اختصاص

 یو جسمان یاست. عالئم روان یو جسم یشامل عالئم روان
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 نیا ییروا یمنظور بررسبه ه شد.سنجيد هیگو 9با  کیهر

کرونباخ  يکرونباخ استفاده شد. آلفا يآلفا بیها از ضرهیگو

و کل  917/0 ی، عالئم جسمان895/0 یعالئم روان يبرا

درجه  4پاسخ به  فيدست آمد. طهب 931/0نامه پرسش

 .است 54تا  0 نيشود و دامنه پاسخ بیم يبندطبقه

در  بيشترسطح اضطراب  يبه معنا بيشترگرفتن نمرات 

 یفيتوص يآمار يهامطالعه از روش نیافراد است. در ا

مانند  یو آمار استنباط اريو انحراف مع نيانگيجمله ماز

، طرفهکی واریانس تحليلمستقل،  یگروه سهیآزمون مقا

استفاده شده  رسونيپ یهمبستگ بیدو و ضر يآزمون کا

 پورياحمد عل يآقا را یسؤاالت اختصاص یاست. اعتبارسنج

 یشناسروان یعلم هیکه در نشر دادندانجام  شميت و

(. همچنين در 17منتشر شد ) 2020سالمت در زمستان 

کنندگان و به شرکت تیرعا قيتحق نيقوان تمام قيتحق نیا

. شد داده خاطر نانيها اطمبودن پاسخمحرمانه بارهدر

 تیو در نها فیشده بدون تحريآوراطالعات جمع همچنين

 شد. ليوتحلهیصداقت تجز

 

 نتایج

تيجمع يهاافتهی. بودنفر  620تعداد کل افراد نمونه 

سن پاسخ اريمعو انحراف  نيانگينشان داد م یشناخت

سال  70/9و  50/26 بينامه به ترتپرسش نیدهندگان به ا

سال  82ها آن نیترو مسن12افراد  نیا نیترسناست و کم

تا  20 نيسال، ب 20 ریز یرده سن چهارسن دارند. افراد به 

 يبندميسال تقس 40 يسال و باال 39تا  30 نيسال، ب 29

را  یو شغل یسن يبندرده یانفراو عیتوز 1 جدول شدند.

 دهد.ینشان م

 شتريب ،دهدینشان م 1طور که اطالعات جدول همان

سال و  29تا  20 نيب گروه دهنده مربوط بهافراد پاسخ

 نيسال است. همچن 40 يوط به افراد باالها مربآن نیکمتر

دهنده به افراد پاسخ شتريب ،1بنابر اطالعات جدول 

نفر  384 تيهستند. از نظر جنس ننامه محصالپرسش

از درصد( مرد هستند.  1/38نفر ) 236درصد( زن و  9/61)

 187درصد( مجرد و  9/69نفر ) 433دهنده افراد پاسخ بين

درصد( از  1/63نفر ) 391ودند. هل بأدرصد( مت 2/30نفر )

 يبرا کرونا وعيدوران ش ید که طندهندگان اعالم کردپاسخ

 یها و مواد معدننيتامیو از خود یمنیا ستميس تیتقو

نيتامیو هیرویب مصرف در ريچشمگ رشداند. استفاده کرده

 وعيش اول يروزها همان در را متيق شیها باعث شد افزا

شاهد  ییها و مواد غذاوهيم از یبرخ در 19 دیکوو يماريب

 .ميباش

 یند که طکرد اظهار افراد نیدرصد( از ا 7/8نفر ) 54

را ...  و کيوتيبیآنت مانند ییداروها خودسرانهشروع کرونا 

 مصرف کروناهشب و کرونا عالئم کنترل و يريشگيپ براي

 يهايماريباعث بروز ب ممکن استاند که در درازمدت کرده

 علت مصرف ناآگاهانه داروها شود.به  یمختلف

 در حضور يبرادرصد(   4/93) نفر 579 افراد، نیا نياز ب

 ژل ای دستکش ماسک، لیوسا از یکی از حداقل اجتماعات

درصد( از  6/6نفر ) 41. تنها اندکرده استفاده کنندهیضدعفون

درصد(   7/24نفر ) 153. کردندنمیاستفاده  يالهيوس چيه

 يانجام کارها ينامه براپرسش نیدهنده به ااز افراد پاسخ

 درصد(   7/53نفر ) 22. کرده بودندمنزل را ترک  يضرورريغ

 

 یو شغل یسن يبندرده یگزارش فراوان :۱ جدول

 یرده سن )درصد( تعداد

 سال 20 ریز ۱04( 8/۱6)

 سال 29 تا 20 نيب ۳5۳( ۹/56)

 سال 39 تا 30 نيب ۹2( 8/۱4)

 سال 40 يباال 7۱( 5/۱۱)

 شغل )درصد( تعداد

 یدولت 7۹( 7/۱2)

 یردولتيغ 64( ۳/۱0)

 محصل ۳4۱( 55)

 بيکار 7۱( 5/۱۱)

 موارد ریسا 65( 5/۱0)
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 پژوهش يرهايمتغ یفيتوص يهاشاخص :2جدول 

 ممیماکز ممینیم یدگیکش بیضر یچولگ بیضر انحراف استاندارد نیانگیم ریمتغ

 27 0 -042/0 630/0 261/6 46/10 یعالئم روان

 27 0 582/2 613/2 054/5 20/3 یعالئم جسمان

 54 0 780/2 500/1 275/10 67/13 نامهکل پرسش

 

 یداتيتمه چيحضور در اجتماعات ه يکه برا ياز افراد

 يکارها انجام يبرا ،نديدشیاندینم دستکش و ماسک مانند

 قشن افراد نیا ،نیبنابرا کردند؛می ترک را منزل يرضروريغ

 ند.ردکیم فایا انتقال رهيزنج حفظ در یمهم

انحراف  ن،يانگي)م یفيتوص ي، شاخص ها2در جدول 

 نامه آورده شده است.پرسش يرهاياستاندارد و ...( متغ

 نيب يوابسته، اختالف معنادار يهاگروه tبنا بر آزمون 

آزمون  نیا جیوجود دارد. نتا یو عالئم جسمان یعالئم روان

 sig=000/0 و 619=يدرجه آزاد ،t=977/36ره صورت آمابه

و  یدو عامل روان يشدت اضطراب برا یاست. جدول فراوان

آورده  3نامه در جدول کل پرسش نيو همچن یجسمان

نفر از  423، 3 شده است. بنا بر اطالعات جدول

اضطراب متوسط  یاز نظر عالئم روان کنندگانشرکت

 240مقدار  نیا یماندرباره عالئم جس کهیدرحالداشتند، 

افراد اضطراب  نینفر از ا 40تنها  نينفر است و همچن

 .داشتند دیشد

در نمرات اضطراب  تيجنس نيتفاوت ب یبررس منظوربه

 جیمستقل استفاده شد. نتا يهاگروه tدهندگان از آزمون پاسخ

طور به 01/0 يآزمون نشان داد در سطح معنادار نیا

و  یزنان در هر دو عامل رواناضطراب  نيانگيم يمعنادار

 از مردان است. شينامه بکل پرسش نيو همچن یجسمان

تفاوت  یبررس يمستقل برا يهاگروه tآزمون  جینتا

دهندگان نشان هل در نمرات اضطراب پاسختأ تيوضع نيب

 نيانگيم يطور معناداربه 01/0 يداد در سطح معنادار

 است )جدول شتريها از اضطراب مجردها بهلمتأ اضطراب

 ییمصرف خودسرانه داروها نيتفاوت ب یبررس منظوربه(. 4

گروه tاضطراب، از آزمون  زاني. در م.و . کيوتيبیمانند آنت

طور که همان(. 4 )جدول مستقل استفاده شد يها

 یاضطراب گروه زانيم ،دهدینشان م 4اطالعات جدول 

عامل  در هر دو ،کنندیطور خودسرانه دارو مصرف مکه به

طور نامه بهکل پرسش نيو همچن یو جسمان یروان

 افراد است. هياز بق شيب يمعنادار

سن و نمرات اضطراب  نيرابطه ب یبررس منظوربه

 .استفاده شد رسونيپ یهمبستگ بیدهندگان از ضرپاسخ

سن  ني، ب01/0 يآزمون نشان داد در سطح معنادار نیا جینتا

نامه رابطه و کل پرسش یجسمان ،یاز عوامل روان کیو هر 

، 174/0 بيآن به ترت بیوجود دارد که ضرا يمثبت معنادار

 است. 204/0و  198/0

 خودسرانه مصرف و یسن رده نيرابطه ب یبررس براي

 آزمون نیا جینتا .شد استفاده مربع يکا آزمون از دارو

 يکا)آماره  ندارد وجود هانآ نيب يمعنادار رابطه داد نشان

 رابطه نيهمچن(. sig=474/0 و 3=يآزاد درجه ،50/2=مربع

 

 اضطراب شدت کيعالئم کرونا به تفک :۳جدول

 ریمتغ
 شدت اضطراب

P 
 دیشد متوسط فیخف

 <0001/0 59( 5/9) 423( 2/68) 138( 3/22) تعداد)درصد(  ؛یعالئم روان

 <0001/0 62( 10) 240( 7/38) 318( 3/51) تعداد)درصد(  ؛یعالئم جسمان

 <0001/0 40( 5/6) 137( 1/22) 443( 5/71) نامه؛ )درصد( تعدادپرسشکل 
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 دارو مصرف و تأهل تيوضع کيبه تفک یو جسمان یعوامل روان :4 جدول

  رهایمتغ
 تأهل تیوضع

 (نیانگیم ± اری)انحراف مع
 

 مصرف دارو

 (نیانگیم ± اری)انحراف مع
 

 P ريخ بله P متأهل مجرد 

 005/0 25/10 ± 182/6 76/12 ± 673/6 <0001/0 24/12 ± 380/6 70/9 ± 058/6 یعامل روان

 006/0 03/3 ± 857/4 02/5 ± 572/6 <0001/0 42/4 ± 734/5 68/2 ± 639/4 یعامل جسمان

 002/0 28/13 ± 983/9 78/17 ± 321/12 <0001/0 66/16 ± 073/11 38/12 ± 641/9 نامهکل پرسش

 

 ي. برا.مانند ماسک و . یاستفاده از لوازم نيب يمعنادار

وجود ندارد  یسن يهااز ابتال به کرونا و گروه يريشگيپ

(. sig=750/0و  3=ي، درجه آزاد211/1مربع=  ي)آماره کا

 براي منزل از خروج و یسن رده نيرابطه ب یپس از بررس

 مربع يکا آزمون از استفاده با يرضروريغ يکارها انجام

)آماره  دارد وجود هانآ نيب يمعنادار رابطه شد داده نشان

 (. sig=006/0 و 3=يآزاد،درجه 556/12=مربع يکا

 زانيدر م یسن يهاگروه نيتفاوت ب یمنظور بررسبه

 (ANOVA)طرفه کی انسیوار لياضطراب از آزمون تحل

 >01/0Pي آزمون در سطح معنادار نیا جینتا .استفاده شد

ختالف اضطراب ا زانيدر م یسن يهاگروه نينشان داد ب

هر  نيانگيآزمون به همراه م نیا جیوجود دارد. نتا يمعنادار

 است. بنابر اطالعات جدول آمده 5در جدول  رهاياز متغ کی

سال و  39تا  30 یاضطراب مربوط به گروه سن نیشتريب 5

به سال است. 20 ریز یاضطراب مربوط به رده سن نیکمتر

 یبنفرون یبيتعق آزمون از یجفت ساتیمنظور انجام مقا

 یتمام در یبنفرون آزمون جینتا به توجه با. شد استفاده

 افراد از يمعنادار طوربه سال 20 ریز افراد پژوهش يرهايمتغ

اضطراب  سال 40 يباال افراد نيهمچن و سال 39 تا 30 نيب

 اختالف سال 29 تا 20 نياما با افراد ب دارند، يکمتر

به سال 29 تا 20 نيب افراد نيهمچن. ندارد وجود يمعنادار

 39 تا 30 افراد به نسبت يکمتر اضطراب يمعنادار طور

 .دارند سال

  لهيوس کیکه حداقل از  یکسان نيتفاوت ب یبررس براي
 

 یسن يهاهگرو در پژوهش يرهايمتغ يبرا طرفهیک انسیوار آزمون جینتا :5 جدول

 F Pآماره  نیانگیم ±ر ایانحراف مع یگروه سن پژوهش ریمتغ

 یالئم روانع

 13/9 ± 597/6 سال 20 ریز

450/6 0001/0> 
 05/10 ± 893/5 سال 29 تا 20 نيب

 33/12 ± 302/6 سال 39 تا 30 نيب

 04/12 ± 674/6 سال 40 يباال

     

 یعالئم جسمان

 38/2 ± 753/4 سال 20 ریز

838/8 0001/0> 
 66/2 ± 324/4 سال 29 تا 20 نيب

 14/5 ± 539/6 سال 39 تا 30 نيب

 58/4 ± 806/5 سال 40 يباال

     

 نامهکل پرسش

 52/11 ± 293/10 سال 20 ریز

008/9 0001/0> 
 72/12 ± 309/9 سال 29 تا 20 نيب

 47/17 ±539/11 سال 39 تا 30 نيب

 62/16 ±383/11 سال 40 يباال
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 افراد در اضطراب هيگان از ماسک و ... با بقکنندهاستفاده نيتفاوت ب یرسبر يمستقل برا يهاگروه tآزمون  جینتا :6 جدول

 P یدرجه آزاد t آماره نیانگیم ±ر ایانحراف مع یریشگیپ لیوسا عامل

 یعامل روان
 67/10 ± 265/6 استفاده

120/3- 618 002/0 
 54/7 ± 473/5 عدم استفاده

      

 یعامل جسمان
 28/3 ± 110/5 استفاده

419/1- 618 156/0 
 12/2 ± 082/4 عدم استفاده

      

 نامهکل پرسش
 95/13 ± 32/10 استفاده

597/2- 618 010/0 
 66/9 ± 754/8 عدم استفاده

 

اضطراب، از  زانيکنند در میمانند ماسک و ... استفاده م

 در آزمون نیا جینتا .مستقل استفاده شد يهاگروه tآزمون 

 زانيم ،6 جدول اطالعات بر بنا. است هآمد 6 جدول

یم استفاده لهيوس کی از حداقل که یگروه در اضطراب

 يطور معنادارنامه بهو کل پرسش یکنند در عالئم روان

 (.P<01/0افراد است ) هياز بق شيب

 

 بحث

 مشکالت بروز شاهد کرونا روسیو يريگبا شروع همه

 يريگهمه نیا نيهمچن .میابوده ياريبس یروح و یجسم

 یروان مشکالت. است داشته زين یشناختروان يهاامديپ

 ترس، اضطراب، استرس، روسیو کرونا یپاندم با همراه

( را 19و استرس پس از سانحه ) یخوابیب ،(18) یافسردگ

از کرونا  یکرده است. استرس ناش جادیدر عموم افراد ا

 اوتمتف یفيک نظرها از استرس ریممکن است با سا روسیو

 بر فقط دینبا روسیو کرونا یپاندم تیری(. در مد20) باشد

 ابعاد تمام دیبا بلکه ،ميکن تمرکز آن از یناش عفونت درمان

 رایز ؛(21) کنيم تیریمد را روان سالمت ازجمله یبهداشت

 يانزوا ازجمله یعواقب مدتیطوالن در روان مشکالت

 امعهج سطح در را یخودکش یحت و یناتوان حس ،یاجتماع

 سازد.یم انینما

کرونا  یاز پاندم یناش یگسترده و ناگهان يهاتیمحدو

. (21) سبک و عادات افراد منجر شد رييبه تغ روسیو

را متأثر ساخته است.  یعاطف-يرفتار يهاواکنش نيهمچن

و نقص در انجام  یزندگ تيفيک کاهش رات،ييتغ نیا جهيدرنت

به  یاجتماع-یپاسخ روان (.19بود ) ميکارها را شاهد خواه

 و قيدق يهایبررس به( و 22) است دهيچيپ یواقعه عفون

 کی روان سالمت حفظ و مراقبت ازآنجاکه. دارد ازين منظم

 يحفظ آن ضرور يمداخالت مؤثر برا ،(22) است تیفور

 بحران در ديمف مداخالت ياجرا يبرا یاصل هیمااست. درون

 دگاهید جادیا و یشناختنروا منابع از استفاده کرونا روسیو

 (.23) است روان يریپذانعطاف و ینيبخوش همان ای مثبت

 جوامع و است اضطرار طیاضطراب پاسخ نرمال به شرا

 .اندداده وفق طیشرا نیا با را خود مختلف سطوح در مختلف

 روسیو کرونا يريگاز همه یاضطراب ناش زانيحال م نیبا ا

 یسطوح مختلف در هم ندهست طهيح کیکه از  يدر افراد

اضطراب  زانينشان داد م جهرم در یپژوهش یابد.میبروز 

که با  يادار کادر از روسیه با کرونا وهمواجدر کادر درمان 

است  بيشتردر همه سطوح  ،ستنديمواجه ن روسیکرونا و

تا از  است افراد يبرا یمحرک ياگرچه اضطراب تا حد .(16)

ها نشان افتهی که طورناهم ،کنند تيتبع يريشگياصول پ

 لهيوس کیکه حداقل از  يدر افراد یعالئم رواناست، داده 

 صورتبه اضطراب اما ،است شتريب کردند استفاده يريشگيپ

برنامه دیبا لذا ؛شودمی یمنیا ستميباعث ضعف س مزمن

 کاهش جهت در گذارانتاسيس يهاها و تالشيزیر

 . باشد روسیو کرونا یپاندم از یناش اضطراب
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خانم در کرونا يماريب از یناش اضطراب سطح یطورکلبه

 از ريايبس يتوان در راستایم را آن دليل ؛است شتريها ب

بعد روان دانست که در زنان نسبت به مردان  يهايماريب

 شتريب انزن داد نشان نيچ در یژوهشپ .دارند بيشتري وعيش

یقرار م سرویبحران کرونا و یروان يهاجنبه ريتأث تحت

 یافسردگ و اضطراب و استرس از بيشتري سطح و رنديگ

در شهرستان جهرم نشان  یحال پژوهش نیبا ا .(24) دارند

 روسیکرونا و يريگاز همه ینمره اضطراب ناش نيانگيداد م

 در زنان مبتال به سرطان پستان کمتر از حد متوسط است

 روسیو کرونا از یناش اضطراب زانيم و سن نيهمچن .(25)

می اثر کرونا از یناش اضطراب زانيبر م تيجنس از فارغ

 اضطراب سطح سال 39 تا 30 یسن رده که طورنهما .گذارد

توان آن را یم وداشتند  یسن يهارده هيبق به نسبت يشتريب

 ایدوش آنان  يرو ياز مشکالت حاصل از بار اقتصاد یناش

 خانواده و همسر قبال در خود تيمسئول از یناش ینگران

 (.هستند متأهل یسن رده نیا در افراد شتري)ب دانست

 ليدل به افراد از يتعداد کرونا روسیو وعيش یدر پ

یآنت دهیفایب و خودسرانه مصرف به شروع غلط يباورها

 عدم در شيپ از شيها بالزم است داروخانه .ها کردندکيوتيب

 به همچنين. ورزند اهتمام نسخه بدون داروها نیا فروش

 یدر پ یها و مواد معدننيتامیو مصرف گسترده شیافزا ليدل

 و وهيش به مربوط اطالعات است ستهیشا ،کرونا روسیو وعيش

 افراد دسترس در داروها نیا ديمف و اندازه به مصرف مقدار

يشپ طیشرا به توجه با افراد از ياريبس رایز ؛رديقرارگ جامعه

 .(26)کنند مصرف می این داروها را بيش از حد مجاز ،آمده

درآمد افراد بود و  زانيدر م رييتغ روسیاثرات کرونا و گریاز د

 در روسیاز کرونا و یاضطراب ناش زانيلحاظ هم م نیاز ا

 نيدر چ یدر پژوهش مثالراي ب متفاوت است؛ مختلف افراد

به ،دارند يکمتر درآمد که يافراد در اضطراب مشخص شد

 (.26) است بيشتر ياهمالحظ قابل طور

 افراد ازدرصد  7/95مشخص شد  ايتالیدر ا يادر مطالعه

 دهید یرانندگ ای يروهاديپ نيح در) دنکنیم ترک را منزل

خروج از منزل  براي ياهکنندقانع علل افراد نیا که( اندهشد

که  يدرصد از افراد 7/53 حاضردر پژوهش  .(21) داشتند

 لیاز وسا ند،اکردهترک  يمنزل را بدون علت ضرور

 موضوع نیکه ا اندنکرده استفاده هم یبهداشت یمحافظت

دهد هرچه ینشان م شود ومی انتقال رهيزنج تداوم باعث

اطالع نيهمچن شود.اعمال  يترمحکم نيقوان دیبا تریعسر

 ياوهيکرونا به ش روسیبه مردم راجع به خطر و یرسان

 راجع شنرو و حیو اطالعات صر (21) ردیپذ صورت حيصح

 جادیا باعث است ممکن کرونا روسیو يريگهمه دیتهد به

را  یبهداشت يهادستورالعمل تا شود مردم عموم يبرا زهيانگ

 از دیبا یسن يها گروه همه .(27) کنند تیرعا شيبهتر از پ

 يهاسیسرو و شوند آگاه يريگهمه از یناش یاورژانس طیشرا

هرسان يهااميفاده از پ(. است21) شوند تیریمد هم یرساناميپ

 دهدیم نشان شتريب ترس جادیا و مردم به هشدار يبرا يا

 (.28) ستين ثرؤم یليخ رفتار رييتغ يبرا ياهیرو نيچن

هگونهب ،رديگ قرار همگان دسترس درباید  یبهداشت داتيتمه

 .رديگ صورت یراحتبه افراد بيشتر يبرا آن هيته که يا

 ياگونهبهباید  جانبههمه یبانيارائه اطالعات خوب و پشت

برنامه نی(. تدو22د )ننکن ییکه افراد حس تنهاانجام شود 

 يهاآموزش ارائه و باشند انجام قابل که کیاستراتژ يها

که مقرون یو اجتماع يمجاز يهاشبکه قیطر از رانهيشگيپ

 (.23) رديگ قرار مردم ارياخت در تریعسر بایدصرفه است هب

( و ارائه 19) ياو خدمات مشاوره يش مجازتوسعه آموز

 يهاشرفتيو گزارش از پ یدرمانروان يهاو برنامه هاروش

کاهش  براي( در کنار هم 28) آن یروزرسانهو ب یپزشکروان

کنند و از بروز یعمل م روسیکرونا و یاز پاندم یاسترس ناش

مدت کوتاه در چه و مشکالت سالمت روان چه در بلندمدت

 .کندمی يريجلوگ

 براي مداوم و منظم يهاشیو پا يانجام غربالگر

زه با مبار در روان بهداشت مسائل در ثرؤم مداخله و ییشناسا
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 روان يداروها از استفاده(. اگر 21) دارد تياهم روسیو کرونا

 حتما  کرونا دارد،  روسیبا و کهی مداخالت و اثرات ،نياز باشد

اندرکاران ذران و دستگاستي(. س22) باید سنجيده شود

 دهندگانارائه .کنند تمرکز یروان منابع بر دیبا یبهداشت

 در یمهم نقش بازماندگان يريگيپ علت به یبهداشت خدمات

 دیبا و دارند کرونا روسیو يريگهمه از یناش اضطراب کنترل

(. الزم 21) ننديبب آموزش نهيزم نیدر ارا  الزم يهامهارت

 مثل یطیمقابله با شرا يوان برابهداشت ر يهااست بخش

 مناسب يهايفناور و امکانات به روسیو کرونا يريگهمه

 سالمت يهايورافن امکانات نیا ازجمله ؛شوند زيتجه

 ميتنظ و افراد با چهرههبهچهر مشاوره يبرا یکيالکترون

 کاستن منظوربه ارتباط يبرقرار نيهمچن و ییدارو يزهادُ

 يهابرنامه ارائه و يزیریپ با دیبا. است افراد از انزوا حس

 نهيقرنط مضر يامدهايکاهش پ براياقدامات الزم  ،کارآمد

 .انجام شودتر عیسر

 کرد اشاره موارد نیتوان به ایم طرح نیاز نقاط قوت ا

 پرداخته استان کل موارد به و بود گسترده طرح نیا ابعاد که

 یوهشپژ يهاتیاولو ءموضوع پژوهش جز یاز طرف .شد

 يريگهمه یروان بعد نيهمچن .بود یسازمان بهداشت جهان

 نیآن باشد و ا یاز بعد جسمان تررنگکم دیشا روسیو نیا

 پرداخت. يريگبعد همه نیبه ا حطر

مورد  نیتوان به ایم زين این پژوهش نقاط ضعف درباره

نامه تنها ابزار پرسش ي،ماريب وعياشاره کرد که به علت ش

 العات بود.اط يآورجمع

 و میرو بودروبه ییهاتیمحدود با طرح ياجرا ريدر مس

 داده رخ زين ییخطاها آمدهتدسبه جینتا در است ممکن

 و طرح در کنندگانتشرک يسو از هانآ از یبخش که باشد

توان به یم مثال براي ؛هستند طرح انیمجر آن از یبخش

مه، عدم ناکردن پرسشدر کامل یدقت و حوصله کاف نداشتن

 و جادینامه، ادر پرکردن پرسش ليصادقانه و تعج ییگوپاسخ

 دادنادامه به یليمیت و باالؤس شدنتکنواخی حس يالقا

ها بهنامهتر پرسشو پخش گسترده عیتوز ی، سختهانآ

 ني. همچنکردبه حد قابل قبول اشاره  دنيمنظور رس

تبر و حجم مقاالت مع است،نوظهور  يماريب نیازآنجاکه ا

گسترده  ،پژوهش باشد نیقابل استناد که مرتبط با موضوع ا

 یو عدم دسترس روسیو وعيش ليبه دل نينبود. همچن

 بود. ینترنتینامه اپرسش عیتوز ،کنندگانبه شرکت ميمستق

افراد  همه طرح نیا کنندگانتشرک نکهیبا توجه به ا

 يالبا از یسن تیمحدود بود بهتر ،شدیرا شامل م 12 يباال

ينامه را جدافراد پرسش نیچراکه ا ؛شدیال اعمال مس 17

 اگر نيد. همچنیآیدست مهب يترقيدق جینتا و رنديگیتر م

 شود، کاسته مشابه تیمحور با یاالتؤس طرح از داشت امکان

 زين شتريب زهيانگ با دادنادامه يبرا کنندگانتشرک اقياشت

تر و در گسترده اسيقم در طرح اگر تی. درنهاافتییم یفزون

کنندگان شد و تعداد شرکتیم اجرا زيها ناستان ریسا

 شد.یحاصل م يترقيدق جینتا ،افتییم شیافزا
 

 یریگ جهینت

سطح  ،شدهانجام یو داخل یدر تمام مطالعات خارج

 مطالعات جهت نیا از واست  داشته شیاضطراب افراد افزا

 در شدهگزارش ریمقاد گرچها دارند، یهمخوان گریکدی با

 .استمختلف، متفاوت  یسن يهاها و ردهگروه

 

 یمالحظات اخالق

 و يدارتامان حفظ در که بود آن بر یسع مطالعه نیدر ا

 تیموارد رعا یکننده تمامرکتش افراد یشخص میحر تیرعا

صورت آگاهانه و خروج از مطالعه . شرکت در پژوهش بهشود

این پژوهش خالق کد ا .بود افراد یشخص لیبا تما

IR.IAU.SHAHROOD.REC.1399.080 .بود 
 

 تضاد منافع

 گزارش سندگانینو ياز سو یگونه تضاد منافعيچه



 
 

 

 الدين بابايي و همکارانحسام  
 

 1400 تابستان، 78، شماره 24دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجويي،                                                                                                                     84

 .است نشده

 

 یمال تیحما

 ییدانشجو قاتيتحق تهيکم یمال تیحما با طرح نیا

 انجام شد. شاهرود واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 تشکر و قدردانی

 ییدانشجو قاتيتحق تهيکم تیاز حما لهيوسینبد

واحد شاهرود و مساعدت دکتر بهروز  یدانشگاه آزاد اسالم

طرح  نیکه پژوهشگران را در ا یبزرگواران ریو سا ییايحی

 کنيم.می ی، تشکر و قدردانکردند ياری
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Abstract 

Introduction: A new coronavirus called acute respiratory syndrome was reported in Wuhan, China, 

in December 2019, leading to changes in people's lifestyles after a while due to the pandemic caused 

by this virus. This study aimed to determine the level of anxiety about coronavirus disease 2019 

among the population of Mazandaran Province, Iran, and its effects on lifestyle in the winter of 2021. 

Materials and Methods: The statistical population of this descriptive cross-sectional study was 

selected using a random sampling method. An electronic questionnaire was used to collect the data 

that included demographic information and specific questions of the Corona Disease Anxiety Scale. 

The gathered data were analyzed in SPSS software (version 17) using descriptive and inferential 

statistical tests.  

Results: Among 384 (61.9%) women and 236 (38.1%) men responding to the questionnaire, the 

mean anxiety was significantly higher in women than in men. Out of the total answers, 423 (68.2%) 

respondents had moderate anxiety in terms of psychological symptoms, of which 40 (6.5%) cases 

had severe anxiety. Therefore, in the questionnaire, a significant increase was observed in the use of 

vitamins and antibiotics. 

Conclusion: With the outbreak of coronavirus, the level of anxiety caused by changes in people's 

lifestyles increased and involved a wide range of mental health dimensions. Consequently, it is 

necessary to think of appropriate measures to improve individuals' psychological conditions and 

quality of life. 
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