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مقاله پژوهشی

بررسی میزان اضطراب ناشی از بیماری کووید  ۱۹در بین جمعیت استان
مازندران و تاثیرات حاصل از آن در سبک زندگی افراد در زمستان ۱۳۹۹
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1

دانشجوي پزشکی ،کميته تحقيقات دانشجویی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

2

استادیار ،گروه ریاضی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.

تاریخ دریافت1399/12/09 :

راد۱

تاریخ پذیرش1400/02/14 :

چکیده
مقدمه :در دسامبر  2019ویروس کروناي جدید با نشانگان حاد تنفسی در ووهان چين گزارش شد و پس از مدتی پاندمی ناشی از این
ویروس باعث تغييراتی در سبک زندگی افراد شد .هدف ما در این پژوهش تعيين ميزان اضطراب از بيماري کووید  19در بين جمعيت
استان مازندران و تأثيرات ناشی از آن در سبک زندگی افراد در زمستان  1399است.
مواد و روشها :در این پژوهش توصيفی-مقطعی نمونهگيري بهصورت تصادفی انجام شد .ابزار مطالعه در این تحقيق پرسشنامه
الکترونيکی بود که شامل سؤاالت دموگرافيک و سؤاالت اختصاصی مقياس اضطراب کرونا ( )CDASبود .دادهها با استفاده از آزمونهاي
آماري توصيفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSنسخه  17تجزیهوتحليل شدند.
یافتهها :از بين  384زن ( 61/9درصد) و  236مرد ( 38/1درصد) پاسخدهنده به پرسشنامه ،ميانگين اضطراب در زنان بهطور معناداري
بيشتر از مردان بود .از مجموع پاسخها 423 ،نفر از پاسخدهندگان ( 68/2درصد) از لحاظ عالئم روانی اضطراب متوسط داشتند که از این
ميان  40نفر ( 6/5درصد) اضطراب شدید داشتند؛ از این جهت در پرسشنامه شاهد رشد چشمگير مصرف ویتامينها و آنتیبيوتيکها
بودیم.
نتیجهگیری :با شيوع ویروس کرونا ،سطح اضطراب ناشی از تغيير سبک زندگی افراد افزایش یافت و ابعاد گستردهاي از سالمت روان را
درگير کرد؛ بنابراین ،اندیشيدن تدابيري مناسب بهمنظور بهبود شرایط روانی و ارتقاي کيفيت زندگی افراد ضروري است.
کلمات کلیدی :اضطراب ،سبک زندگی ،کووید 19

*
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مقدمه
پاندمی کرونا ویروس چالش بزرگی براي جوامع است.

خشک و درگيريهاي ریوي بهصورت حاد است ( .)4عالئم

این پاندمی مسبب انواع مشکالت بهداشتی و عفونی در

دیگري همچون اختالالت گوارشی شامل تهوع ،اسهال و

SARS-

استفراغ ( )5و از دست رفتن حس بویایی بهطور کامل

 )Severe Acute Respiratory Syndrome( COV-2است

( )Anosmiaیا تا حدودي کاهشیافتن این حس

که اولين بار در ووهان چين در دسامبر  2019گزارش شد

( )Hyposmiaیا بهسختی یا بد تشخيصدادن بو

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

( )Dysmosiaنيز در گزارشهاي تأیيدشده آمده است (.)6

 920نفر را تا تاریخ  28جوالي  2020درگير کرده است.

همچنين این بيماري ممکن است باعث تغيير در سبک

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

زندگی افراد شود.

سرتاسر جهان شده است .نام ویروس این بيماري

شده است .آمار ابتال و مرگ در ایران نيز از  19فوریه تا 28

عالوه بر عوارض جسمانی که خطرناکترین آن درگيري

جوالي  2020به ترتيب  293هزار و  606نفر و  15هزار و

ریوي و بيماري حاد تنفسی است ،مشکالت متنوع دیگري

 912نفر گزارش شده است .به نظر میرسد این ویروس از

در ابعاد اجتماعی ،اقتصادي و روانی نيز در پی پاندمی به

فردي به فرد دیگر انتقال مییابد؛ بهویژه از طریق قطرات

جوامع تحميل شده است .اضطراب احساسی ناخوشایند و

تنفسی فرد آلوده هنگام سرفه منتقل میشود؛ لذا احتمال

اغلب مبهم است که با یک یا چند عالمت جسمانی مثل تپش

انتقال زمانی که افراد فاصله کمتري دارند ،بيشتر خواهد بود

قلب ،تنگی نفس ،احساس خالیشدن سردل ،تعریق و بی

(.)2

قراري و ميل به حرکت همراه میشود ( .)7اضطراب به علت

نحوه انتقال و گسترش ویروس به نحوي است که هرگونه

ضعفی که در سيستم ایمنی ایجاد میکند ،از عوامل خطر

تأخير در تشخيص بيماري یا اجراي اقدامات مؤثر براي

این بيماري است ( .)8شيوع جهانی این ویروس براي

کنترل ،احتمال شيوع پاتوژن را افزایش میدهد ( .)1اگرچه

بيمارانی که از لحاظ ذهنی ضعيفتر و از لحاظ روانی درگير

این بيماري کشندگی کمتري نسبت به برخی ویروسها

اختالالتی هستند ،خطرناکتر است ( .)9ترس و اضطراب

دارد ،به دليل قدرت شيوع زیاد و انتشار بسيار سریع و

ابتال به بيماري در خود یا اطرافيان ( ،)10مشکالت روحی

جدیدبودن آن و همچنين نبود پروتکل درمانی به معضلی

حاصل از قرنطينه و خانهنشينی و تعارضات و نزاع حاصل از

جهانی تبدیل شده است .ازآنجاکه درمان قطعی براي این

آن ( ،)11محدودیتهاي متنوع اعمالشده براي کنترل

بيماري وجود ندارد ،بهترین شيوه مقابله جوامع ،پيشگيري از

بيماري و قطع زنجيره انتقال (تعطيلیهاي اجباري بسياري

انتقال بيشتر این ویروس بهواسطه مداخالت غيردارویی

از شغلها ،توقف فرایند تحصيل بهصورت حضوري و بسته

است؛ ازجمله انزوا در خانه ،قرنطينه داوطلبانه در خانه به

شدن بسياري از مکانها ازجمله مراکز تفریحی و گردشگري

ویژه براي افراد مشکوک ،رعایت فاصلهگذاري اجتماعی به

و  ،)...فشارهاي روانی حاصل از مشکالت اقتصادي و

ویژه در افراد مسن و همينطور تعطيلی موقت مدارس،

اجتماعی در پی گسترش این بيماري ،استفاده خودسرانه از

دانشگاهها و محلهاي کار (.)3

داروهاي غيرمرتبط و استفاده بیرویه از مکملها و تقویت

طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت و همچنين وزارت
بهداشت رایجترین تظاهرات این بيماري تب خفيف ،سرفه
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تاثیر اضطراب ناشي از بیماری کوويد  1۹بر سبک زندگي افراد

در زمان شيوع این ویروس و تغيير احتمالی سبک

اهل استان مازندران نبودند ،در این پژوهش شرکت نکردند.

زندگی افراد ،ارزیابی سطح اضطراب و بيماريهاي روان

بدیهی است افرادي که این شرایط را نداشته باشند ،از طرح

شناختی ،اهميتی بيش از پيش پيدا میکند ( .)13در بيماري

کنار گذاشته میشوند .با توجه به همهگيري ویروس کرونا،

همه گير کووید  19شدت اضطراب ،افسردگی و استرس در

این پرسشنامه بهصورت الکترونيکی و با فرمت مناسب از

جمعيت ایران زیاد بود .دانشجویان پزشکی که با بيماران مبتال

طریق گروهها و کانالهاي اجتماعی در دسترس ساکنان

در ارتباط هستند و با تجربه کمتري وقت خود را در

استان مازندران قرارگرفت .با این حال سؤال مربوط به محل

بيمارستان سپري میکنند ،نسبت به کارکنان حرفهاي در

زندگی در پرسشنامه گنجانده شد تا خطاي پژوهش کاهش

معرض خطر بيشتر بيماريهاي روانی هستند ( .)14به

یابد؛ بنابراین ،با توجه به معيارهاي ذکرشده سایر ساکنان

طورکلی یکی از عوامل سالمت روان ،حضور در اجتماع است

استان مازندران ،صرف نظر از نژاد یا عوامل دیگر ،می

که در قرنطينه بسيار کمرنگ میشود ( .)15کادر درمانی در

توانستند در این مطالعه همکاري کنند .براي تعيين حجم

هر دو بعد اضطراب نمره بيشتري را نسبت به کادر اداري

فرمول

نمونه

از

کسب کردند؛ بنابراین ،با توجه به سطح گستردگی شيوع
بيماري کووید  19در سراسر جهان و ميزان تلفات ناشی از
این بيماري در کارکنان مراقبتهاي بهداشتی و درمانی به
دليل قرارگيري در خط اول مقابله با این بيماري ،توصيه
میشود بهمنظور کاهش اضطراب کادر درمانی ،برنامهنویسان
حوزه سالمت راهکارها و زیرساختهاي مناسب را براي حفظ
تمام ابعاد سالمت این قشر پایهریزي کنند ( .)16در این
پژوهش منظور از اضطراب فرد نمرهاي است که حاصل
بررسی عالئم جسمانی و عالئم روانی افراد طی همهگيري
کرونا ویروس است؛ لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا با
شناسایی و بررسی عوامل دخيل در اضطراب ناشی از این
بيماري ،با ارائه راهکارهایی مؤثر گامی در جهت کاهش
اضطراب و عوارض آن برداریم.

مطالعات

کوکران

و

استفاده شد .در پژوهش ميانگين
 13/67و انحراف معيار  10/27محاسبه و

 6 ،درصد در

نظر گرفته شد و درنهایت  nبرابر  604بهدست آمد 2 .هزار و
 888نفر پرسشنامه اینترنتی را از طریق کانالهاي مرتبط
مطالعه کردند و از این ميان  654نفر به آن پاسخ دادند.
درنهایت  620پرسشنامه بهطور کامل و صحيح پاسخ داده
شد .شرکتکنندگان از اقشار مختلف و مناطق مختلف استان
مازندران بودند.
ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه بود .این
پرسشنامه دو دسته سؤال شامل سؤاالت دموگرافيک و
سؤاالت اختصاصی داشت .سؤاالت دموگرافيک عواملی مانند
سن ،جنس ،شغل ،سابقه ابتال به کرونا ویروس ،استفاده از
ویتامينها و آنتیبيوتيکها و چگونگی پيروي از پروتکلهاي
بهداشتی و زنجيره انتقال این ویروس را بررسی میکند .به

مواد و روشها

طور خالصه ،سؤاالت دموگرافيک اطالعات کلی را از شرکت

این مطالعه مقطعی توصيفی در زمستان  1399در

کنندگان جمع میکند و ارزیابی کلی از نحوه تأثير ویروس

استان مازندران انجام شد .جامعه آماري این مطالعه جمعيت

کرونا بر سبک زندگی افراد را ارائه میدهد .سؤاالت

غير کودک استان مازندران است (یعنی افراد زیر  12سال

اختصاصی بر اساس مقياس اضطراب کرونا ( )CDASبود.

مجاز به شرکت در این پژوهش نبودند) .همچنين افرادي که

سؤاالت اختصاصی شامل  18گویه است که این گویهها

مهارت خواندن و توانایی درک و هوشياري کافی نداشتند یا

شامل عالئم روانی و جسمی است .عالئم روانی و جسمانی
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هریک با  9گویه سنجيده شد .بهمنظور بررسی روایی این

پرسشنامه محصالن هستند .از نظر جنسيت  384نفر

گویهها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .آلفاي کرونباخ

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

براي عالئم روانی  ،0/895عالئم جسمانی  0/917و کل

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

پرسشنامه  0/931بهدست آمد .طيف پاسخ به  4درجه

نفر ( 30/2درصد) متأهل بودند 391 .نفر ( 63/1درصد) از

طبقهبندي می شود و دامنه پاسخ بين  0تا  54است.

پاسخ دهندگان اعالم کردند که طی دوران شيوع کرونا براي

گرفتن نمرات بيشتر به معناي سطح اضطراب بيشتر در

تقویت سيستم ایمنی خود از ویتامينها و مواد معدنی

افراد است .در این مطالعه از روشهاي آماري توصيفی

استفاده کردهاند .رشد چشمگير در مصرف بیرویه ویتامين

ازجمله ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطی مانند

ها باعث شد افزایش قيمت را در همان روزهاي اول شيوع

آزمون مقایسه گروهی مستقل ،تحليل واریانس یکطرفه،

بيماري کووید  19در برخی از ميوهها و مواد غذایی شاهد

آزمون کاي دو و ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده

باشيم.

است .اعتبارسنجی سؤاالت اختصاصی را آقاي احمد عليپور

 54نفر ( 8/7درصد) از این افراد اظهار کردند که طی

و تيمش انجام دادند که در نشریه علمی روانشناسی

شروع کرونا خودسرانه داروهایی مانند آنتیبيوتيک و  ...را

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

براي پيشگيري و کنترل عالئم کرونا و شبهکرونا مصرف

این تحقيق تمام قوانين تحقيق رعایت و به شرکتکنندگان

کردهاند که در درازمدت ممکن است باعث بروز بيماريهاي

درباره محرمانهبودن پاسخها اطمينان خاطر داده شد.

مختلفی به علت مصرف ناآگاهانه داروها شود.

همچنين اطالعات جمعآوريشده بدون تحریف و در نهایت
صداقت تجزیهوتحليل شد.

از بين این افراد 579 ،نفر ( 93/4درصد) براي حضور در
اجتماعات حداقل از یکی از وسایل ماسک ،دستکش یا ژل
ضدعفونیکننده استفاده کردهاند .تنها  41نفر ( 6/6درصد) از

نتایج

هيچ وسيلهاي استفاده نمیکردند 153 .نفر ( 24/7درصد)

تعداد کل افراد نمونه  620نفر بود .یافتههاي جمعيت

از افراد پاسخدهنده به این پرسشنامه براي انجام کارهاي

شناختی نشان داد ميانگين و انحراف معيار سن پاسخ

غيرضروري منزل را ترک کرده بودند 22 .نفر ( 53/7درصد)

دهندگان به این پرسشنامه به ترتيب  26/50و  9/70سال
است و کمسنترین این افراد 12و مسنترین آنها  82سال

جدول  :۱گزارش فراوانی ردهبندي سنی و شغلی
رده سنی

(درصد) تعداد

سن دارند .افراد به چهار رده سنی زیر  20سال ،بين  20تا

زیر  20سال

(۱04 )۱6/8

 29سال ،بين  30تا  39سال و باالي  40سال تقسيمبندي

بين  20تا  29سال

(۳5۳ )56/۹

شدند .جدول  1توزیع فراوانی ردهبندي سنی و شغلی را

بين  30تا  39سال

(۹2 )۱4/8

باالي  40سال

(7۱ )۱۱/5

نشان میدهد.
همانطور که اطالعات جدول  1نشان میدهد ،بيشتر
افراد پاسخدهنده مربوط به گروه بين  20تا  29سال و
کمترین آنها مربوط به افراد باالي  40سال است .همچنين
بنابر اطالعات جدول  ،1بيشتر افراد پاسخدهنده به

78

شغل

(درصد) تعداد

دولتی

(7۹ )۱2/7

غيردولتی

(64 )۱0/۳

محصل

(۳4۱ )55

بيکار

(7۱ )۱۱/5

سایر موارد

(65 )۱0/5
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تاثیر اضطراب ناشي از بیماری کوويد  1۹بر سبک زندگي افراد

جدول  :2شاخصهاي توصيفی متغيرهاي پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

متغیر
عالئم روانی

10/46

6/261

0/630

-0/042

0

27

عالئم جسمانی

3/20

5/054

2/613

2/582

0

27

کل پرسشنامه

13/67

10/275

1/500

2/780

0

54

از افرادي که براي حضور در اجتماعات هيچ تمهيداتی

نتایج آزمون  tگروههاي مستقل براي بررسی تفاوت

مانند ماسک و دستکش نمیاندیشيدند ،براي انجام کارهاي

بين وضعيت تأهل در نمرات اضطراب پاسخدهندگان نشان

غيرضروري منزل را ترک میکردند؛ بنابراین ،این افراد نقش

داد در سطح معناداري  0/01بهطور معناداري ميانگين

مهمی در حفظ زنجيره انتقال ایفا میکردند.

اضطراب متأهلها از اضطراب مجردها بيشتر است (جدول

در جدول  ،2شاخص هاي توصيفی (ميانگين ،انحراف
استاندارد و  )...متغيرهاي پرسشنامه آورده شده است.

 .)4بهمنظور بررسی تفاوت بين مصرف خودسرانه داروهایی
مانند آنتیبيوتيک و  ...در ميزان اضطراب ،از آزمون  tگروه

بنا بر آزمون  tگروههاي وابسته ،اختالف معناداري بين

هاي مستقل استفاده شد (جدول  .)4همانطور که

عالئم روانی و عالئم جسمانی وجود دارد .نتایج این آزمون

اطالعات جدول  4نشان میدهد ،ميزان اضطراب گروهی

sig=0/000

که به طور خودسرانه دارو مصرف میکنند ،در هر دو عامل

است .جدول فراوانی شدت اضطراب براي دو عامل روانی و

روانی و جسمانی و همچنين کل پرسشنامه بهطور

جسمانی و همچنين کل پرسشنامه در جدول  3آورده

معناداري بيش از بقيه افراد است.

بهصورت آماره  ،36/977=tدرجه آزادي= 619و

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

بهمنظور بررسی رابطه بين سن و نمرات اضطراب

شرکتکنندگان از نظر عالئم روانی اضطراب متوسط

پاسخدهندگان از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد.

داشتند ،درحالیکه درباره عالئم جسمانی این مقدار 240

نتایج این آزمون نشان داد در سطح معناداري  ،0/01بين سن

نفر است و همچنين تنها  40نفر از این افراد اضطراب

و هر یک از عوامل روانی ،جسمانی و کل پرسشنامه رابطه

شدید داشتند.

مثبت معناداري وجود دارد که ضرایب آن به ترتيب ،0/174

بهمنظور بررسی تفاوت بين جنسيت در نمرات اضطراب

 0/198و  0/204است.

پاسخدهندگان از آزمون  tگروههاي مستقل استفاده شد .نتایج

براي بررسی رابطه بين رده سنی و مصرف خودسرانه

این آزمون نشان داد در سطح معناداري  0/01بهطور

دارو از آزمون کاي مربع استفاده شد .نتایج این آزمون

معناداري ميانگين اضطراب زنان در هر دو عامل روانی و

نشان داد رابطه معناداري بين آنها وجود ندارد (آماره کاي

جسمانی و همچنين کل پرسشنامه بيش از مردان است.

مربع= ،2/50درجه آزادي= 3و  .)sig=0/474همچنين رابطه

جدول :۳عالئم کرونا به تفکيک شدت اضطراب
متغیر

شدت اضطراب

P

خفیف

متوسط

شدید

عالئم روانی؛ (درصد) تعداد

(138 )22/3

(423 )68/2

(59 )9/5

>0/0001

عالئم جسمانی؛ (درصد) تعداد

(318 )51/3

(240 )38/7

(62 )10

>0/0001

کل پرسشنامه؛ (درصد) تعداد

(443 )71/5

(137 )22/1

(40 )6/5

>0/0001

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

7۹

حسام الدين بابايي و همکاران

جدول  :4عوامل روانی و جسمانی به تفکيک وضعيت تأهل و مصرف دارو
متغیرها

وضعیت تأهل

مصرف دارو

(انحراف معیار  ±میانگین)

(انحراف معیار  ±میانگین)

مجرد

متأهل

P

بله

خير

P

عامل روانی

9/70 ± 6/058

12/24 ± 6/380

>0/0001

12/76 ± 6/673

10/25 ± 6/182

0/005

عامل جسمانی

2/68 ± 4/639

4/42 ± 5/734

>0/0001

5/02 ± 6/572

3/03 ± 4/857

0/006

کل پرسشنامه

12/38 ± 9/641

16/66 ± 11/073

>0/0001

17/78 ± 12/321

13/28 ± 9/983

0/002

معناداري بين استفاده از لوازمی مانند ماسک و  ...براي

یک از متغيرها در جدول  5آمده است .بنابر اطالعات جدول

پيشگيري از ابتال به کرونا و گروههاي سنی وجود ندارد

 5بيشترین اضطراب مربوط به گروه سنی  30تا  39سال و

(آماره کاي مربع=  ،1/211درجه آزادي= 3و .)sig=0/750

کمترین اضطراب مربوط به رده سنی زیر  20سال است .به

پس از بررسی رابطه بين رده سنی و خروج از منزل براي

منظور انجام مقایسات جفتی از آزمون تعقيبی بنفرونی

انجام کارهاي غيرضروري با استفاده از آزمون کاي مربع

استفاده شد .با توجه به نتایج آزمون بنفرونی در تمامی

نشان داده شد رابطه معناداري بين آنها وجود دارد (آماره

متغيرهاي پژوهش افراد زیر  20سال بهطور معناداري از افراد

کاي مربع=،12/556درجه آزادي= 3و .)sig=0/006

بين  30تا  39سال و همچنين افراد باالي  40سال اضطراب

بهمنظور بررسی تفاوت بين گروههاي سنی در ميزان

کمتري دارند ،اما با افراد بين  20تا  29سال اختالف

)(ANOVA

معناداري وجود ندارد .همچنين افراد بين  20تا  29سال به

P<0/01

طور معناداري اضطراب کمتري نسبت به افراد  30تا 39

اضطراب از آزمون تحليل واریانس یکطرفه

استفاده شد .نتایج این آزمون در سطح معناداري

نشان داد بين گروههاي سنی در ميزان اضطراب اختالف
معناداري وجود دارد .نتایج این آزمون به همراه ميانگين هر

سال دارند.
براي بررسی تفاوت بين کسانی که حداقل از یک وسيله

جدول  :5نتایج آزمون واریانس یکطرفه براي متغيرهاي پژوهش در گروههاي سنی
گروه سنی

انحراف معیار  ±میانگین

آماره F

عالئم روانی

زیر  20سال
بين  20تا  29سال
بين  30تا  39سال
باالي  40سال

9/13 ± 6/597
10/05 ± 5/893
12/33 ± 6/302
12/04 ± 6/674

6/450

عالئم جسمانی

زیر  20سال
بين  20تا  29سال
بين  30تا  39سال
باالي  40سال

2/38 ± 4/753
2/66 ± 4/324
5/14 ± 6/539
4/58 ± 5/806

8/838

کل پرسشنامه

زیر  20سال
بين  20تا  29سال
بين  30تا  39سال
باالي  40سال

11/52 ± 10/293
12/72 ± 9/309
17/47 ±11/539
16/62 ±11/383

9/008

متغیر پژوهش

80

P

>0/0001

>0/0001

>0/0001
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تاثیر اضطراب ناشي از بیماری کوويد  1۹بر سبک زندگي افراد

جدول  :6نتایج آزمون  tگروههاي مستقل براي بررسی تفاوت بين استفادهکنندهگان از ماسک و  ...با بقيه افراد در اضطراب
وسایل پیشگیری

انحراف معیار  ±میانگین

آماره t

درجه آزادی

P

عامل روانی

استفاده
عدم استفاده

10/67 ± 6/265
7/54 ± 5/473

-3/120

618

0/002

عامل جسمانی

استفاده
عدم استفاده

3/28 ± 5/110
2/12 ± 4/082

-1/419

618

0/156

کل پرسشنامه

استفاده
عدم استفاده

13/95 ± 10/32
9/66 ± 8/754

-2/597

618

0/010

عامل

مانند ماسک و  ...استفاده میکنند در ميزان اضطراب ،از

همچنين واکنشهاي رفتاري-عاطفی را متأثر ساخته است.

آزمون  tگروههاي مستقل استفاده شد .نتایج این آزمون در

درنتيجه این تغييرات ،کاهش کيفيت زندگی و نقص در انجام

جدول  6آمده است .بنا بر اطالعات جدول  ،6ميزان

کارها را شاهد خواهيم بود ( .)19پاسخ روانی-اجتماعی به

اضطراب در گروهی که حداقل از یک وسيله استفاده می

واقعه عفونی پيچيده است ( )22و به بررسیهاي دقيق و

کنند در عالئم روانی و کل پرسشنامه بهطور معناداري

منظم نياز دارد .ازآنجاکه مراقبت و حفظ سالمت روان یک

بيش از بقيه افراد است (.)P>0/01

فوریت است ( ،)22مداخالت مؤثر براي حفظ آن ضروري
است .درونمایه اصلی براي اجراي مداخالت مفيد در بحران

بحث
با شروع همهگيري ویروس کرونا شاهد بروز مشکالت

ویروس کرونا استفاده از منابع روانشناختی و ایجاد دیدگاه
مثبت یا همان خوشبينی و انعطافپذیري روان است (.)23

جسمی و روحی بسياري بودهایم .همچنين این همهگيري

اضطراب پاسخ نرمال به شرایط اضطرار است و جوامع

پيامدهاي روانشناختی نيز داشته است .مشکالت روانی

مختلف در سطوح مختلف خود را با این شرایط وفق دادهاند.

همراه با پاندمی کرونا ویروس استرس ،اضطراب ،ترس،

با این حال ميزان اضطراب ناشی از همهگيري کرونا ویروس

افسردگی ( ،)18بیخوابی و استرس پس از سانحه ( )19را

در افرادي که از یک حيطه هستند هم در سطوح مختلفی

در عموم افراد ایجاد کرده است .استرس ناشی از کرونا

بروز مییابد .پژوهشی در جهرم نشان داد ميزان اضطراب

ویروس ممکن است با سایر استرسها از نظر کيفی متفاوت

کادر درمان در مواجهه با کرونا ویروس از کادر اداري که با

باشد ( .)20در مدیریت پاندمی کرونا ویروس نباید فقط بر

کرونا ویروس مواجه نيستند ،در همه سطوح بيشتر است

درمان عفونت ناشی از آن تمرکز کنيم ،بلکه باید تمام ابعاد

( .)16اگرچه اضطراب تا حدي محرکی براي افراد است تا از

بهداشتی ازجمله سالمت روان را مدیریت کنيم ()21؛ زیرا

اصول پيشگيري تبعيت کنند ،همانطور که یافتهها نشان

مشکالت روان در طوالنیمدت عواقبی ازجمله انزواي

داده است ،عالئم روانی در افرادي که حداقل از یک وسيله

اجتماعی ،حس ناتوانی و حتی خودکشی را در سطح جامعه

پيشگيري استفاده کردند بيشتر است ،اما اضطراب بهصورت

نمایان میسازد.

مزمن باعث ضعف سيستم ایمنی میشود؛ لذا باید برنامه

محدویتهاي گسترده و ناگهانی ناشی از پاندمی کرونا
ویروس به تغيير سبک و عادات افراد منجر شد (.)21
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بهطورکلی سطح اضطراب ناشی از بيماري کرونا در خانم

منزل را ترک میکنند (در حين پيادهروي یا رانندگی دیده

ها بيشتر است؛ دليل آن را میتوان در راستاي بسياري از

شدهاند) که این افراد علل قانعکنندهاي براي خروج از منزل

بيماريهاي بعد روان دانست که در زنان نسبت به مردان

داشتند ( .)21در پژوهش حاضر  53/7درصد از افرادي که

شيوع بيشتري دارند .پژوهشی در چين نشان داد زنان بيشتر

منزل را بدون علت ضروري ترک کردهاند ،از وسایل

تحت تأثير جنبههاي روانی بحران کرونا ویروس قرار می

محافظتی بهداشتی هم استفاده نکردهاند که این موضوع

گيرند و سطح بيشتري از استرس و اضطراب و افسردگی

باعث تداوم زنجيره انتقال میشود و نشان میدهد هرچه

دارند ( .)24با این حال پژوهشی در شهرستان جهرم نشان

سریعتر باید قوانين محکمتري اعمال شود .همچنين اطالع

داد ميانگين نمره اضطراب ناشی از همهگيري کرونا ویروس

رسانی به مردم راجع به خطر ویروس کرونا به شيوهاي

در زنان مبتال به سرطان پستان کمتر از حد متوسط است

صحيح صورت پذیرد ( )21و اطالعات صریح و روشن راجع

( .)25همچنين سن و ميزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس

به تهدید همهگيري ویروس کرونا ممکن است باعث ایجاد

فارغ از جنسيت بر ميزان اضطراب ناشی از کرونا اثر می

انگيزه براي عموم مردم شود تا دستورالعملهاي بهداشتی را

گذارد .همانطور که رده سنی  30تا  39سال سطح اضطراب

بهتر از پيش رعایت کنند ( .)27همه گروه هاي سنی باید از

بيشتري نسبت به بقيه ردههاي سنی داشتند و میتوان آن را

شرایط اورژانسی ناشی از همهگيري آگاه شوند و سرویسهاي

ناشی از مشکالت حاصل از بار اقتصادي روي دوش آنان یا

پيامرسانی هم مدیریت شوند ( .)21استفاده از پيامهاي رسانه

نگرانی ناشی از مسئوليت خود در قبال همسر و خانواده

اي براي هشدار به مردم و ایجاد ترس بيشتر نشان میدهد

دانست (بيشتر افراد در این رده سنی متأهل هستند).

چنين رویهاي براي تغيير رفتار خيلی مؤثر نيست (.)28

در پی شيوع ویروس کرونا تعدادي از افراد به دليل
باورهاي غلط شروع به مصرف خودسرانه و بیفایده آنتی

تمهيدات بهداشتی باید در دسترس همگان قرار گيرد ،بهگونه
اي که تهيه آن براي بيشتر افراد بهراحتی صورت گيرد.

بيوتيکها کردند .الزم است داروخانهها بيش از پيش در عدم

ارائه اطالعات خوب و پشتيبانی همهجانبه باید بهگونهاي

فروش این داروها بدون نسخه اهتمام ورزند .همچنين به

انجام شود که افراد حس تنهایی نکنند ( .)22تدوین برنامه

دليل افزایش گسترده مصرف ویتامينها و مواد معدنی در پی

هاي استراتژیک که قابل انجام باشند و ارائه آموزشهاي

شيوع ویروس کرونا ،شایسته است اطالعات مربوط به شيوه و

پيشگيرانه از طریق شبکههاي مجازي و اجتماعی که مقرون

مقدار مصرف به اندازه و مفيد این داروها در دسترس افراد

بهصرفه است باید سریعتر در اختيار مردم قرار گيرد (.)23

جامعه قرارگيرد؛ زیرا بسياري از افراد با توجه به شرایط پيش

توسعه آموزش مجازي و خدمات مشاورهاي ( )19و ارائه

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

روشها و برنامههاي رواندرمانی و گزارش از پيشرفتهاي

از دیگر اثرات کرونا ویروس تغيير در ميزان درآمد افراد بود و

روانپزشکی و بهروزرسانی آن ( )28در کنار هم براي کاهش

از این لحاظ هم ميزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس در

استرس ناشی از پاندمی کرونا ویروس عمل میکنند و از بروز

افراد مختلف متفاوت است؛ براي مثال در پژوهشی در چين

مشکالت سالمت روان چه در بلندمدت و چه در کوتاهمدت

مشخص شد اضطراب در افرادي که درآمد کمتري دارند ،به

جلوگيري میکند.

طور قابل مالحظهاي بيشتر است (.)26
در مطالعهاي در ایتاليا مشخص شد  95/7درصد از افراد
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تاثیر اضطراب ناشي از بیماری کوويد  1۹بر سبک زندگي افراد

کرونا ویروس اهميت دارد ( .)21اگر استفاده از داروهاي روان

آنها ،سختی توزیع و پخش گستردهتر پرسشنامهها به

نياز باشد ،اثرات و مداخالتی که با ویروس کرونا دارد ،حتما

منظور رسيدن به حد قابل قبول اشاره کرد .همچنين

باید سنجيده شود ( .)22سياستگذران و دستاندرکاران

ازآنجاکه این بيماري نوظهور است ،حجم مقاالت معتبر و

بهداشتی باید بر منابع روانی تمرکز کنند .ارائهدهندگان

قابل استناد که مرتبط با موضوع این پژوهش باشد ،گسترده

خدمات بهداشتی به علت پيگيري بازماندگان نقش مهمی در

نبود .همچنين به دليل شيوع ویروس و عدم دسترسی

کنترل اضطراب ناشی از همهگيري ویروس کرونا دارند و باید

مستقيم به شرکتکنندگان ،توزیع پرسشنامه اینترنتی بود.

مهارتهاي الزم را در این زمينه آموزش ببينند ( .)21الزم

با توجه به اینکه شرکتکنندگان این طرح همه افراد

است بخشهاي بهداشت روان براي مقابله با شرایطی مثل

باالي  12را شامل میشد ،بهتر بود محدودیت سنی از باالي

همهگيري کرونا ویروس به امکانات و فناوريهاي مناسب

 17سال اعمال میشد؛ چراکه این افراد پرسشنامه را جدي

تجهيز شوند؛ ازجمله این امکانات فناوريهاي سالمت

تر میگيرند و نتایج دقيقتري بهدست میآید .همچنين اگر

الکترونيکی براي مشاوره چهرهبهچهره با افراد و تنظيم

امکان داشت از طرح سؤاالتی با محوریت مشابه کاسته شود،

دُزهاي دارویی و همچنين برقراري ارتباط بهمنظور کاستن

اشتياق شرکتکنندگان براي ادامهدادن با انگيزه بيشتر نيز

حس انزوا از افراد است .باید با پیریزي و ارائه برنامههاي

فزونی مییافت .درنهایت اگر طرح در مقياس گستردهتر و در

کارآمد ،اقدامات الزم براي کاهش پيامدهاي مضر قرنطينه

سایر استانها نيز اجرا میشد و تعداد شرکتکنندگان

سریعتر انجام شود.

افزایش مییافت ،نتایج دقيقتري حاصل میشد.

از نقاط قوت این طرح میتوان به این موارد اشاره کرد
که ابعاد این طرح گسترده بود و به موارد کل استان پرداخته

نتیجه گیری

شد .از طرفی موضوع پژوهش جزء اولویتهاي پژوهشی

در تمام مطالعات خارجی و داخلی انجامشده ،سطح

سازمان بهداشت جهانی بود .همچنين بعد روانی همهگيري

اضطراب افراد افزایش داشته است و از این جهت مطالعات

این ویروس شاید کمرنگتر از بعد جسمانی آن باشد و این

با یکدیگر همخوانی دارند ،اگرچه مقادیر گزارششده در

طرح به این بعد همهگيري پرداخت.

گروهها و ردههاي سنی مختلف ،متفاوت است.

درباره نقاط ضعف این پژوهش نيز میتوان به این مورد
اشاره کرد که به علت شيوع بيماري ،پرسشنامه تنها ابزار
جمعآوري اطالعات بود.

مالحظات اخالقی
در این مطالعه سعی بر آن بود که در حفظ امانتداري و

در مسير اجراي طرح با محدودیتهایی روبهرو بودیم و

رعایت حریم شخصی افراد شرکتکننده تمامی موارد رعایت

ممکن است در نتایج بهدستآمده خطاهایی نيز رخ داده

شود .شرکت در پژوهش بهصورت آگاهانه و خروج از مطالعه

باشد که بخشی از آنها از سوي شرکتکنندگان در طرح و

با تمایل شخصی افراد بود .کد اخالق این پژوهش

بخشی از آن مجریان طرح هستند؛ براي مثال میتوان به

 IR.IAU.SHAHROOD.REC.1399.080بود.

نداشتن دقت و حوصله کافی در کاملکردن پرسشنامه ،عدم
پاسخگویی صادقانه و تعجيل در پرکردن پرسشنامه ،ایجاد و
القاي حس یکنواختشدن سؤاالت و بیميلی به ادامهدادن
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تضاد منافع
هيچگونه تضاد منافعی از سوي نویسندگان گزارش
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حسام الدين بابايي و همکاران

تشکر و قدردانی

.نشده است

بدینوسيله از حمایت کميته تحقيقات دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود و مساعدت دکتر بهروز
یحيایی و سایر بزرگوارانی که پژوهشگران را در این طرح
. تشکر و قدردانی میکنيم،یاري کردند

حمایت مالی
این طرح با حمایت مالی کميته تحقيقات دانشجویی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود انجام شد
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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.
Keywords: Anxiety, COVID 19, Lifestyle
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