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هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه ییها
شاخص سالیت عمویی و اضطراب کرونا در کارکنا بهود
این ینظور نمون ای شایل  110ز و یرد کارینهد ادارات
دولتههی شههشر یبههشد ب ه رو نمون ه گیری در دسههتر
انتخاب و ب پرسبنای ههای سهالیت عمهویی گرهدبر و
یقیا اضطراب بیماری کرونا عریپور و همکارا ()1398
ب صورت اینترنتی و از طریه شهبک های یجهازی پاسه
دادند دادههای جمعآوری شده با استفاده از رو ضریب
همبسههتگی پیرسههو و رگرسههیو تجزیهه وتحریل شههد
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یافتهها :نتایج حاصل از تحریل دادهها نبا داد ک بهین
نمههرات شههاخصهای سههالیت عمههویی و اضههطراب کرونهها
همبسههتگی ینفههی و یعنههاداری وجههود دارد (, r=0/36
)P>0/001؛ همچنین همبستگی شاخص اضطراب کرونها
با شاخصهای افسردگی ،اضهطراب ،وضهعیت جسهمانی و
سالیت عمویی؛ یثبهت و یعنهادار و بها یقیها اخهتال
عمرکههرد اجتمههاعی نمههرات یعنههادار نبههود (, r=0/18

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1

روش :این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود و به

Abstract
Aim: The present study aimed to determine
the relationship between the general health
index and Coronavirus anxiety in
employees. Methods: The present study was
descriptive-correlational so that we selected
a sample of 110 male and female employees
of public offices in Mashhad using
convenience sampling and they responded to
Goldberg's General Health Questionnaire
(GHQ) and Coronavirus Anxiety Scale by
Alipour et al (2019). online and via virtual
networks. We analyzed data using Pearson
correlation coefficient and regression.
Results: The results of data analysis
indicated that there was a significant
negative correlation between scores of
general health indices and Coronavirus
anxiety (P<0.001, r=0.36). Furthermore,
there was a positive and significant
correlation between the coronavirus anxiety
index with depression, anxiety, physical
status, and general health, but it had an
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در دسایبر  2019ییالدی انتبار یک بیماری ویروسی در ششر ووها چین گهزار شهد .عایهل ایهن
بیماری یک نوع ویرو جدید و تغییر ژنتیک یافته از خهانواده کرونها ویرو هها بها عنهوا SARS-
 CoV-2بود ک بیماری کووید 19-نامگذاری گردید یتأسفان  ،این ویرو به دلیهل قهدرت سهرایت
بسیار باال ب سرعت در کل جشا انتبار پیدا کرد و تقریباً طی زیانی اندک (کمتر از چشار یاه) تمهایی
کبورهای جشا را آلوده نمود طب گزار های رسمی ،در حا حاضهر تها  15فهروردین یهاه 1399
بیش از یک ییریو نفر از یردم دنیا ب این ویرو آلوده شدهاند و تعهداد یهر و ییهر ناشهی از ایهن
ویرو بیش از  50هزار نفر گزار شده است بیماری کووید 19-ک عایهل آ یهک ویهرو RNA
دار است بیبتر دستگاه تنفسی افراد یبتال ب بیماری را تحت تأثیر قرار داده و ب طور فاجع آییزی در
حا گستر است (سازیا بشداشت جشانی)2020 ،
یتأسفان  ،این ویرو ایرا را همچو سایر کبورهای جشا آلوده کرده و یبارزه بها ایهن ویهرو به
طور سراسری و هم جانب در کل کبور در حا انجام است؛ گرچه بها توجه به جدیهد بهود ایهن
ویرو و ییزا اطالعات یوجود در یورد بیماریزایی ویرو  SARS-CoV-2و همچنین رو ههای
کنتر و دریا این بیماری یحدود بوده ولی در حا حاضر یشمترین رو یقابر بها آ پیبهگیری و
جروگیری از انتبار ویرو است (ال توکری )1399 ،با توج ب وضعیت عهالمگیر (پانهدیی )1بیمهاری
کووید 19-ک تقریباً تمایی جنب ههای یشهم اقتصهادی ،سیاسهی ،اجتمهاعی و حتهی نظهایی تمهایی
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مقدمه
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 )P<0/05نتیجهههگیری :بنهها بههر نتههایج حاصههل از ایههن
پژوهش ییتوا نتیج گرفت انتبار کوئید 19-عهالوه بهر
صدی بر سالیت جسمانی ،باعث بروز بیماریهای روانهی
نیز ییشود لذا ،شناسایی افراد یستعد اختالالت اضطرابی
و روا شناختی در سطوح یخترف جایع ک سالیت روا
آ ها یمکن است ب دلیهل بحرا ههای ناشهی از وضهعیت
فعری اجتماعی و اقتصادی جایعه به خطهر افتهد ،ایهری
ضروری بوده تا بتوا با راهکارهها و تکنیکههای یناسهب
یداخر ای و دریانی ،در حفظ سالیت روا افهراد جایعه
کمک نمود

insignificant
correlation with social
dysfunction (P>0.05, r=0.18). Conclusion:
According to the results, the incidence of
COVID-19 damaged physical health and
also caused mental illnesses. Therefore, it is
essential to identify people prone to anxiety
and psychological disorders at different
levels of society, whose mental health may
be endangered due to crises by the current
socio-economic status of society, to help
maintain the public mental health in society
by appropriate intervention and treatment
strategies and techniques.
Keywords:
Coronavirus,
Coronavirus
anxiety, Mental health

رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سالمت روان کارکنان

23
] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19
] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.21

1. Wu, McGoogan
2. Rubin, Wessely
3. Hypothalamus
4. Cortisol
5. Fischhoff

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1

کبورهای جشا را تحت تأثیر قرار داده و ب عبارت دیگر فرهج کهرده ،بحهث آثهار روا شهناختی ایهن
بیماری ویروسی بر روی بشداشت سالیت روا افراد در سطوح یخترهف جایعه از اهمیهت به سهزایی
برخوردار است (عریزاده فرد و صفارینیا)1398 ،؛ با توج به خصوصهیت بیمهاریزایی ایهن ویهرو ،
سرعت انتبار و همچنین درصد یر و ییر ناشی از آ یمکن است ایهن بیمهاری وضهعیت بشداشهت
سالیت روا افراد در سطوح یخترف جایع از بیمارا یبتال ،کارکنا یراقبتهای بشداشتی و دریانی،
خانوادهها ،کودکا  ،دانبجویا  ،بیمارا روا شناختی و حتی کارکنها یبهاغل یخترهف را به نهوعی
یتفاوت در یعرض یخاطره قرار دهد
انتبار افسارگسیخت کووید ،19-وضعیت نایطروب بیمارا ایزول شده در بخش یراقبتهای ویژه و بها
یبکل حاد تنفسی ،عدم وجود یک دریا دارویی یؤثر و در نشایت یر و ییر ناشی از این بیماری از
یشمترین عوایری است ک ییتواند بر سالیت روا افراد آلوده ب این ویرو ب شدت تأثیرگذار باشهد
(وو و یک کوگا  )2020 ،1بر اسا بررسیهای انجام شده ،بیمارا کووید 19-دارای ظرفیت تحمهل
روا شناختی پایینی بوده و با توج ب وضعیت فعری بیماری در جشا  ،این افراد ب شهدت در یعهرض
بروز اختالالت روا شناختی یانند اضطراب ،افسردگی و همچنین افکار ینفی قرار دارند؛ همچنهین در
طی روند قرنطین  ،با توج ب شرایط یحیط و جایع و همچنین نهوع بیمهاری عفهونی ینتبهر شهده،
یمکن است ب سالیت روا افراد آسهیب وارد شهده و برخهی از اخهتالالت روا شهناختی در افهراد در
قرنطین نیز بروز نمایند (رابین و ویسری )2020 ،2تر و اضطراب ناشی از ابتالی احتمهالی ،یخهرب
بوده و ییتواند ینجر ب ناهنجاریهای روحی ،روانهی و اسهتر در افهراد شهود تهر و اسهتر بها
تحریک هیپوتاالیو  3در یغز و ب دنبا آ افزایش ترشح هوریو کورتیزو  4از قبر غده فوق کریه
و تحریک اعصاب سمپاتیک در سراسر بد در کوتاه یدت برای یقابر بد با عوایل استر زا سودیند
است؛ ایا اگر این تر و استر پاس بدهند یعنی افزایش سطح کورتیزو و تحریهک سهمپاتیک در
دراز یدت باقی بماند ،یخرب بوده و ینجر ب تضعیف سیستم ایمنی و کاهش توا بهد در یبهارزه بها
بیماریها از جمر کرونا ییشود ب طور کری تمایی یطالعاتی که اخهتالالت روا شهناختی افهراد در
قرنطین را یورد بررسی قرار دادهاند ،نبان های زیادی از آسیب روا یثل اختال هیجها  ،افسهردگی،
استر  ،کاهش خر  ،تحریکپذیری ،بیخوابی ،کاهش توج  ،اختال استر پس از سهانح  ،خبهم،
کرختی عاطفی را گزار کردهاند (فیبشوف)2020 ،5
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اجرای سیاستهای بشداشتی عریرغم پیایدهای یثبت ،یوجب بروز اثرات ینفی روا شناختی در سطح
جایع شده است تر از بیماری ،تر از یر  ،انتبار اخبار غرط و شایعات ،تهداخل در فعالیتههای
روزیره ،یقررات ینع یا یحدودیت سفر و عبور و یرور ،کاهش روابهط اجتمهاعی (همکهارا  ،دوسهتا ،
خانواده) ،بروز یبکالت شغری و یالی و دهها پیاید دیگهر ایهن شهرایط ،سهالیت روا افهراد جایعه را
تشدید یینماید؛ بیشک یکهی از یشمتهرین ایهن عوایهل ،اضهطراب یربهوه به بیمهاری کرونها اسهت
پژوهشها نبا ییدهند ک بروز بیماریهایی یانند بیماریههای تنفسهی به عرهت یبهکالت جهدی
جسمانی و کاهش کیفیت زندگی بیمارا باعث بروز اضطراب ناشی از بیماری خواههد شهد (وو و یهک
کوگا 2020 ،؛ دونگ ،ونگ ،تااو ،سو ،لی ،لیو ،ژائو و ژنگ2017 ،1؛ والرویورنو ،الکویبا تهرژو و کاسهانا
گرانل)2020 ،2
واقعیت این است ک در زیا هم گیری یک بیماری یانند کرونا ،تر از بیماری و تر از یهر  ،در
کنار آشفتگیهای روزیره ،یوجب ییشود تا افراد سالم نیز با اضطراب بیماری درگیر شوند (فیبشوف،
 )2020این عوایل ییتوانند یجموع ای از نبان های اختالالت بالینی جدی به وجهود آورنهد؛ یاننهد
افزایش احسا تنشایی ،کاهش حمایت اجتماعی ،کاهش اییهد به زنهدگی (شهیگمورا ،اورسهانو ،یهور
گانستین ،کوراساوا ،بندیک ،)2020 ،3احسا تر و نگرانهی ،اسهتر و اضهطراب بهالینی ،وسهوا
فکری و عمری یرتبط با بیماری (رابین و ویسری )2020 ،و حتی نبان هایی از استر پس سهانح در
شرایط یباب در ییا افراد جوایع دیده شده است (شولتز ،بینگانا ،نریها )2014 ،4حها بها توجه به
اینک استر  ،ییتواند نیروها را تحریل ببرد و فعالیتها و تال ها را تحت تأثیر قهرار دههد ،هنگهایی
ک عایل استر زا زندگی انسا را تحت تأثیر خود قرار ییدهد ،حالت هیجانی و تفکهر فیزیولهوژیکی
یا از سطح بشنجار و یتعاد خود خارج شده ،فعالیتهای شهناختی آسهیبپذیر یهیگهردد ،یبهکالت
رفتاری نیز ب صورت احسا اضطراب و افسهردگی فراخوانهده ییشهود (ریهو )1992 ،5و در نتیجه ،
سالیت روا انسا در یعرض خطر جدی قرار ییگیرد؛ بنابراین یقابر با اسهتر جایعه را در برابهر
بیماری یقاوم ییکنهد از ایهن رو در وضهعیت پریخهاطره فعرهی ،شناسهایی افهراد یسهتعد اخهتالالت
روا شناختی در سطوح یخترف جایع ک سالیت روا آ ها یمکن است ب خطر افتد ایری ضهروری
بوده تا با راهکارها و تکنیکهای یناسب روا شناختی بتوا سالیت روا این افراد را حفظ نمود
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود؛ جایع این پهژوهش را کارینهدا ادارات دولتهی شهشر
یبشد تبکیل ییدهد ب دلیل شرایط خاص جایع و یحدودیت تردد و ارتباطات اجتماعی به دلیهل
جروگیری از انتبار ویرو کووید  ،19از رو نمون گیری در دستر و اجرای پرسبهنای اینترنتهی
استفاده شد رو کار ب این صورت بود ک پرسبهنای به صهورت آنالیهن طراحهی شهد و از طریه
شبک های اجتماعی (ترگرام و واتساپ) انتبار یافت پس از حذف یوارد نهاقص و افهراد غیهر کارینهد و
خان دار نشایتاً تعداد  110پاسخنای ب دست آید
پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQ-281این پرسبهنای که توسهط گرهدبر  2سهاخت شهده،

1. General Health Questionnaire
2.Goldberg
3. Handerson
4. Goldberg & Hillier
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شناخت شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی (هندرسو  ،1990 ،3ب نقل از اوتادی )1380 ،اسهت
ک برای شناسایی افراد با تبخیص بیماری روانی ب کار ییرود این پرسبنای ب صورت فرمهای ،12
 30 ،28و  60در دستر است در این یجموع فرم  28سؤالی آ ارائ گردیده است ک سؤاالت آ
در بر گیرندة چشار خرده یقیا است ک هر یک از آ ها خهود شهایل  7سهؤا اسهت سهؤاالت 1-7
یربوه ب یقیا عالئم جسمانی و وضعیت سالیت عمویی است از سؤا  8-14یربهوه به یقیها
اضطراب ،از سؤا  15تا  21یربوه ب یقیا اختال عمرکرد اجتماعی و سؤاالت  22-28نیز یربهوه
ب یقیا افسردگی ییباشند دو نوع شیوه نمرهگذاری برای این آزیو وجود دارد یکی رو سنتی
است ک گزین ها ب صورت ( )1-1-0-0نمره داده ییشوند و حداکثر نمره فرد برابر  28خواههد بهود
رو دیگر نمرهگذاری ،رو لیکرتی است که گزینه ها ب صهورت ( )3-2-1-0نمهره داده ییشهوند
(گردبر و هیریر )1979 ،4حداکثر نمره آزیودنی با این رو در پرسبهنای یهذکور  84خواههد بهود
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ابزار پژوهش

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

با توج ب یطالبی ک گفت شد و ایجاد اثرات ینفی استر بر سالیت روا شناختی ،هدف از پژوهش
حاضر ،بررسی رابط بین اضطراب ناشی از کرونا و سهالیت روا در بهین کارینهدا اسهت از ایهن رو
شناخت افراد یستعد اختالالت روا شناختی در سطوح یخترف جایع از جمر کارینهدا و کارکنها
دولت ششر یبشد ک هدف این پژوهش است ،با راهکارها و تکنیکهای یناسب ایری ضروری بوده تها
بتوا سالیت روا این افراد را حفظ نمود
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مقیاس اضطراب بیماری کرونا :)CDAS( 2این پرسبنای در زیا هم گیری بیماری کرونا توسط
عریپور و همکارا ( )1398ساخت شد این ابزار جشت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویهرو کرونها
در کبور ایرا تشی و اعتبار یابی شده است نسخ نشایی این ابزار دارای  18گوی و  2یؤلف (عایهل)
است گوی های  1تا  9عالئم روانی و گوی های  10تا  18عالئم جسهمانی را ییسهنجد ایهن ابهزار در
طیف  4درج ای لیکرت (هرگز= ،0گاهی اوقات= ،1بیبتر اوقات= 2و همیب = )3نمرهگذاری ییشهود؛
بنابراین بیبترین و کمترین نمرهای ک افراد پاس دهنده در این پرسبنای کسب ییکنند بهین  0تها
 54است نمرات باال در این پرسبنای نبا دهنده سطح باالتری از اضهطراب در افهراد اسهت در ایهن
پرسبنای نمره آلفای کرونبان ( )0/919ب دست آید (عریپور ،قدیی ،عریپور ،عبداهلل زاده)1398 ،
اقدام ب ارسا لینک تکمیل پرسبنای سالیت عمویی و پرسبنای اضطراب بیماری کرونا شد ک
کارکنا ادارات نسبت ب تکمیل پرسبنای ها اقدام کردند؛ با توج ب الکترونیکی بود پرسبنای ها
ک با استفاده از گوگل فرم تشی شده بود ،پرسبنای ها ب شکری تنظیم شده بود ک شرکتکنندگا
یجبور ب تکمیل کایل پرسبنای و پاس ب هم سؤاالت بودند ب همین ینظور هم پرسبنای ها ب
صورت کایل تکمیل شدند پس از اتمام پژوهش ،دادههای ب دست آیده با استفاده از نرمافزار Spss
نسخ بیست و دوم و از رو ضریب همبستگی پیرسو و رگرسیو جشت پیشبینی استفاده شد

1. Lindzey & Paul
2. Corona Disease Anxiety Scale
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یافتهها
ییانگین و انحراف سنی شرکتکنندگا یرد در پژوهش  )9/54( 34/28سا و ییانگین و انحراف
استاندارد شرکتکنندگا ز  )9/21( 32/74بود ییانگین و انحراف استاندارد کری سن
شرکتکنندگا  )11/50( 36/84بود ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگا در جدو 1
آورده شده است

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1

شیوه اجرا .پس از انتخاب نمون های پژوهبی و کسب رضایت و اعالم یحریان یاند نتایج پژوهش

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

(لیندزی و پاو  )1379 ،1در این پژوهش از رو لیکرت استفاده ییشود همچنین در صهورتی که
نمرات ب دست آیده کدگذاری یجدد نبده باشند نمره باالتر نبانگر سالیت روانهی بیبهتر اسهت در
این پرسبنای ک از پایایی باالیی برخهوردار اسهت ،نمهره آلفهای کرونبهان آ ( )0/90اسهت (تقهوی،
)1380
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جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها

زن

69

37/3

مجرد

21

19/1

متأهل

89

80/9

دیپلم

9

8/2

فوقدیپلم

10

9/1

لیسانس

55

50

فوقلیسانس

30

27/3

دکتری

6

5/5

میانگین

انحراف معیار

36/84

11/50

جنسیت
وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی

سن

شاخصهای توصیفی مربوط به نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش:
این قسمت شاخصهای آیار توصیفی (ییانگین ،انحراف یعیار) نمرات آزیودنیها را در اضطراب کرونا
و سالیت روا نبا ییدهد
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش

سالمت روان

62/25

12/54

اضطراب کرونا

8/83

6/50

مقیاس افسردگی

17/97

4/14

مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی

14/48

3/26

مقیاس اضطراب

14/86

4/47

مقیاس عالئم جسمانی و وضعیت سالمت عمومی

14/93

3/71
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

مرد

41

62/7

متغیرها

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1

فراوانی ()n

درصد ()%
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جدول .3شاخصهای همبستگی متغیرهای پژوهش
شاخص

ضریب همبستگی پیرسون

سالمت روان

-0/36

معناداری آماری
P-value
0/001

نتایج یندرج در جدو  3نبا ییدهد ک بین نمرات سالیت روا و اضطراب کرونا همبستگی ینفی
و یعناداری وجود دارد ( P>0/001و )r=-0/36

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

جدو  2شاخصهای آیار توصیفی نمرات آزیودنیها را در یتغیرهای پژوهش نبا ییدهد بر اسا
نتایج یندرج در جدو یذکور ،ییانگین و انحراف یعیار برای نمرات سالیت روا ب ترتیب  62/25و
 12/54برای اضطراب کرونا  8/83و 6/50است

جدول  .4شاخصهای همبستگی متغیرهای زیر مقیاسهای سالمت عمومی پژوهش

اضطراب کرونا

0/27

مقیاس افسردگی
0/18

اضطراب کرونا

0/054

مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی
0/32

اضطراب کرونا

0/001

مقیاس اضطراب
0/36

اضطراب کرونا

0/000

مقیاس عالئم جسمانی و وضعیت

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1

شاخص

ضریب همبستگی پیرسون

معناداری آماری
P-value
0/004

سالمت عمومی
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جدو  4نبا ییدهد ک بین نمرات یقیا افسردگی و اضطراب کرونا همبستگی یثبت و یعناداری
وجود دارد ( P>0/05و  ،)r=0/27بین نمرات یقیها اخهتال عمرکهرد اجتمهاعی و اضهطراب کرونها
همبستگی یعناداری وجود ندارد ( P>0/05و  ،)r=0/18بین نمرات یقیا اضطراب و اضطراب کرونها
همبستگی یثبت و یعناداری وجود دارد ( P>0/05و  ،)r=0/32بین نمهرات یقیها عالئهم جسهمانی و
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)r=0/36

بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.3.1
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ایروزه شیوع کرونا ویرو تبدیل ب یک بحرا بزر جشانی شده و کبورهای زیادی از جمر ایرا را
درگیر کرده است هم گیری بیماری کرونا و اجرای قرنطین  ،اثرات یخترفی بهر جنبه ههای روانهی و
اجتماعی افراد جایع گذاشت است هدف از پهژوهش حاضهر بررسهی رابطه ییها شهاخص سهالیت
عمویی و اضطراب کرونا است نتایج حاصل از تحریل دادهها نبها داد که بهین نمهرات شهاخصهای
سالیت عمویی و اضهطراب کرونها همبسهتگی ینفهی و یعنهاداری وجهود دارد همچنهین همبسهتگی
شاخص اضطراب کرونا با شاخصهای افسردگی ،اضطراب ،وضعیت جسمانی و سالیت عمویی؛ یثبهت
و یعنادار و با یقیا اختال عمرکرد اجتماعی نمرات یعنهادار نبهود؛ طبه یبهاهدات و بررسهیهای
پژوهش ششیاد و یحمدی ( )1399ک نتایجی همسو با نتایج پژوهش حاضر ب دنبا داشت اند؛ انتبار
کووید_ 19ن تنشا سبب نگرانیهایی در ارتباه با سالیت همگانی شده ،برک سهبب بهروز بیماریهها و
اختال های روا شناختی در افراد نیز ییشود؛ بنابراین در چنین وضعیتی ب عرت وجهود یحرکههای
استر زا در یحیط بیرو  ،افراد یخترف جایعه بیبهتر یسهتعد ابهتال به اختال ههای روا شهناختی
ییباشند
طب بررسیهای انجام شده در شفیعآبادی و همکهارا ( ،)1387ههر چه افهراد تسهرط بیبهتری بهر
یشارتهای کنتر و یقابر با استر داشت باشند ،سالیت روا بشتری خواهند داشت چراک یشهارت
کنتر استر  ،یشارتی است ک فرد با توج با یوقعیت بحرا  ،ارزیابی جدی و دقیه از احساسهات و
هیجانات خود ،ب کار ییگیرد این یافت  ،با نتایج حاصل از تحقیقات لو ( )1994تیمهرین و همکهارا
( )1998هاالیانداریز و پاور ( )1999هاردین و همکارا ( )2002کهو و همکهارا ( )2005سهرطانی
( )1383کاویانی و همکارا ( )1385و پورکاظم و همکارا همخوانی دارد یافت های این پژوهبهگرا
نیز نبا داده است که آیهوز یشهارتههای یهدیریت اسهتر ییتوانهد بسهیاری از اضهطرابها و
تنشهای جسمی و روانی را بشبود بخبد در این راستا ،الزارو و فولکمن ( )1984نیز اعتقاد دارنهد،
افرادی ک باور کنند هنگام یقابر با استر  ،ینابع کمکی در اختیهار دارنهد ،نسهبت به اسهتر ها و
تنشهای یوجود آسیبپذیری کمتری نبا خواهند داد؛ لذا طب نتایج ،یباب پژوهش شیما شهشیاد
و همکارا ( ،)1399شناسایی افراد یستعد اخهتالالت اضهطرابی و روا شهناختی در سهطوح یخترهف
جایع ک سالیت روا آ ها یمکن است به دلیهل بحرا ههای ناشهی از وضهعیت فعرهی اجتمهاعی و
اقتصادی جایع ب خطر افتد ،ایری ضروری بوده تا بدینوسیر از طری ارگا های ذیربط با راهکارها
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وضعیت سالیت عمهویی و اضهطراب کرونها همبسهتگی یثبهت و یعنهاداری وجهود دارد ( P>0/001و
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و تکنیکهای یناسب یداخر ای و دریانی ،بتوا در حفظ سالیت روا افراد جایع کمک و همکهاری
نمود
در شرایط بحرانی ،ساختارهای اجتماعی و فردی زندگی دچار آشفتگی و یبکل ییشهوند در تبیهین
نتایج این پژوهش ییتوا گفت آشفتگی ساختارهای فردی ،ب یعنای کهاهش قهدرت کنتهر فهرد و
کاهش پیشبینی پذیری جریا زندگی است (رابین و ویسری )2020 ،یثالً در دورا قرنطین خهانگی
روا زندگی فرد یختل شده و در نتیج کمتر ییتواند آیندهی خهود را پیشبینهی کهرده و بهرای آ
برنای ریزی نماید افراد احسا ییکنند ک از ییزا کنتر آ ها بر جریا زندگی کاست شده و ایهن
شرایط یوجب احسا عدم اینیت ییگردد یزلو 1اینیت را یکی از نیازهای اساسی ببر دانسهت و آ
را قدرت پیشبینی آینده تعریف ییکند (تنگ؛ ابراهیم و وست )2002 ،این عدم اینیت یوجب بهروز
اضطراب در افراد خواهد شد اضطراب اساسیترین خصوصهیت شهرایط بحرانهی بهوده و در ایجهاد آ ،
پیشبینی ناپذیر بود آینده بیبترین سشم را داراسهت (ینهک ،چیپرفیرهد و پهری)2009 ،؛ بنهابراین
یبخص است ک این اضطراب بر سالیت روا افراد جایع تأثیر ینفی خواهد گذاشت چنانچ نتهایج
پژوهش حاضر این یوضوع را یهورد تائیهد قهرار داده اسهت؛ به عبهارت دیگهر ییتهوا گفهت انتبهار
کوئید_ 19ب دلیل سرعت انتقا آ ک از ویژگیهای این ویرو اسهت ،باعهث ایجهاد یهک وضهعیت
اورژانسی در بشداشت جشانی در طی کمتر از چند یاه در سراسر کبهورهای جشها شهده اسهت ایهن
بیماری عالوه بر صدی بر سالیت جسمانی باعث بروز بیماریهای روانی نیز ییشهود در ایهن شهرایط
حفظ وضعیت سالیت افراد ضهروری اسهت؛ زیهرا یهردم در قسهمتهای یخترهف جایعه یحرکههای
استر زای یتعددی را تجرب ییکنند اگرچ ادبیات پژوهشههای روا شهناختی ایهرا در رابطه بها
هم گیری بیماریهای واگیردار ب طور کری و بیماری کرونا ب طور خاص بسهیار انهدک اسهت؛ لهیکن
ییتوا بر نقش عمده اضطراب و بشزیستی بر سالیت عمویی در شرایط کنونی و بحرا های اجتماعی
و اقتصادی توج نمود و در ارتقای برنای ها و یداخالت پیبگیران و دریانی از آ بشره برد
موازین اخالقی

سپاسگزاری
پژوهبگرا بدینوسیر یراتب تبکر و قدردانی خود را از کارکنا ادارات ششر یبشد ابراز ییدارد
1. Maslow
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در این پژوهش یوازین اخالقی شایل اخذ رضایت آگاهان  ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت
شد
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تعارض منافع
 این یقال حایی یالی و تعارض ینافع ندارد، بنا بر اظشار نویسندگا

منابع
 یجر دانبگاه عرومcovid-19 ) یقابر با استر ناشی از هم گیری ویرو1399(  یحمد،ال توکری
254-253 :)1( 7 پزشکی جیرفت
) پیشبینی سالیت روا بر اسا اضطراب و همبستگی1398(  یجید، سوسن؛ و صفاری نیا،عریزاده فرد
129-141 ،36 ،اجتماعی ناشی از بیماری کرونا یجر پژوهشهای روا شناسی اجتماعی
) اثربخبی آیوز یشارت های یدیریت1387(  عبداهلل، ینصور؛ و شفیعآبادی، زهرا؛ سودانی،شیربیم
7-18 ،)8( 2 ،استر بر افزایش سالیت روا دانبجویا یجر اندیب و رفتار
 بر وضیعت19 -) آثار روا شناختی گستر بیماری کووید1399(  یحمدتقی، شیما؛ و یحمدی،ششیاد
184-192 ،)2( 22 ، یطالع یروری یجر طب نظایی: سالیت روا افراد جایع
) اعتباریابی یقدیاتی یقیا1398(  حسن، زهرا؛ و عبدال زاده، ابوالفضل؛ عریپور، احمد؛ قدیی،عری پور
، پژوهبی روانبناسی سالیت-) در نمون ایرانی فصرنای عرمیCDAS( اضطراب بیماری کرونا
175 -163 ،)32( 4
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