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Aims: Due to the prevalence of COVID-19 and the fear of the stigma attached to this disease, 

psychological characteristics and, consequently, psychological security of individuals can affect 

the level of Coronavirus-related anxiety and social stigma. This study aimed to investigate the 

role of psychological characteristics related to psychological security in Coronavirus-related 

anxiety and the experience of social stigma after the first wave of the COVID-19 epidemic in 

students of the Islamic Azad University of Tabriz, Iran. 

Materials & Methods: The present study is applied, in terms of purpose, and descriptive-

analytical, in terms of method. It was conducted as an online questionnaire due to traffic 

restrictions and universities' shutdown when the risk of Coronavirus disease in Iran became 

severe. Using a convenience sampling method, 259 undergraduate humanities students at the 

Islamic Azad University of Tabriz, in May 2020, voluntarily answered the questions of the Maslow 

Mental Security Questionnaire, Coronavirus Disease Anxiety Questionnaire, and the researcher-

made Coronavirus Social Stigma Questionnaire with validity and reliability of 0.89 and 0.84, 

respectively. A multiple regression test using SPSS version 16 software was used to investigate 

the relationship between psychological characteristics and Coronavirus-related anxiety and 

social stigma. 

Findings: In the present study, 252 undergraduate humanities students from the Islamic Azad 

University of Tabriz participated, of which 208 (82.5%) were girls, and 44 (17.5%) were boys, 

with a mean age of 27.43±7.42 years old. The regression analysis results showed that, among the 

components of psychological characteristics, paranoia (p=0.025) and feeling of health (p=0.009) 

were able to predict the degree of Coronavirus-related anxiety after the first wave of the epidemic 

in students. Components of paranoia (p=0.025) and depression (p=0.042) were also able to 

predict the degree of Coronavirus-related social stigma. 

Conclusion: More severe paranoia and depression in people and less feeling of health can 

increase Coronavirus-related anxiety and its resultant social stigma. 
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 تواندیافراد م یروان تیو به تبع آن امن یشناختروان یهایژگیو ،یماریب نیو ترس از انگ ا 19-دیکوو یماریب وعیبا توجه به شاهداف: 
 تیمرتبط با امن یشناختروان یهایژگینقش و تعیینباشد. پژوهش حاضر با هدف  رگذاریآن تأث یبر سطح اضطراب کرونا و انگ اجتماع

 .انجام شد زیدانشگاه آزاد شهر تبر انیدر دانشجو 19-دیکوو یدمیپس از موج اول اپ یانگ اجتماع ۀو تجرب ادر اضطراب کرون یروان

 یلیتردد و تعط تیاست که با توجه به محدود یلیتحل-یفیو از نظر روش، توص یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردها: و روش مواد
نفر از  259در دسترس،  یریگانجام گرفت. با روش نمونه نینامه آنالبه صورت پرسش ران،یخطر کرونا در ا شدنیها هنگام جددانشگاه
 یهانامهبه صورت داوطلبانه به سئواالت پرسش 1399سال  بهشتیدر ارد زیآزاد شهر تبر انشگاهد یمقطع کارشناس یعلوم انسان انیدانشجو

 89/0 ییایو پا ییبا روا بیکرونا به ترت یانگ اجتماع ۀساختمحقق ۀنامکرونا و پرسش یمارینامه اضطراب بمازلو، پرسش یروان تیامن
 ونیکرونا از آزمون رگرس یانگ اجتماع زانیبا اضطراب کرونا و م یشناختروان یهایژگیو نیرابطه ب یبررس یپاسخ دادند. برا 84/0و 

 .استفاده شد SPSS 16افزار چندگانه به کمک نرم

ند که شرکت داشت زیتبر یاز دانشگاه آزاد اسالم یدر مقطع کارشناس یرشته علوم انسان انینفر از دانشجو 252در پژوهش حاضر : هاافتهی
نشان داد  ونیرگرس لیتحل جیسال بود. نتا 43/27±42/7آنها  یسن نیانگی( پسر بودند و م%5/17نفر ) 44( دختر و %5/82نفر آنها ) 208

اضطراب کرونا پس از موج  زانی( قادر بودند مp=009/0)( و احساس سالمت p=025/0) ایپارانو ،یشناختروان یهایژگیو یهاکه از مؤلفه
انگ  زانی( قادر بودند مp=042/0) ی( و افسردگp=025/0) ایپارانو یهامؤلفه نی. همچنندینما ینیبشیپ انیرا در دانشجو یدمیاول اپ

 .ندینما ینیبشیکرونا را پ یاجتماع

انگ  ۀاضطراب کرونا و تجرب تواندیاحساس سالمت، م زانیدر افراد و کمتربودن م یو افسردگ ایپارانو زانیم شتربودنیب: یریگجهینت
 .از آن را باال ببرد یناش یاجتماع

 19-دیکوو ،یاضطراب ، انگ اجتماع ،یروانشناخت یهایژگیوها: کليدواژه 
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 مقدمه
 به مربوط اضطراب ،هااضطراب نیترمهم از یکی امروز شکیب
 هاروسیو از یبزرگ خانواده روسیکروناو [.1] است 19-دیکوو یماریب

 یسرماخوردگ از یتنفس یهاعفونت باعث است ممکن که هستند
 سارس و (MERS) مرس مانند دتریشد یهایماریب تا گرفته

(SARS) شش ،2018 سال تا یجهان بهداشت سازمان[. 2] شوند 
 دسامبر اواخر در[. 3] بود کرده یمعرف انسان در را کرونا روسیو نوع
 ووهان از یپنومون وعیش آغاز باعث ،نینو روسیکروناو ،2019 سال
 یزرگب یبهداشت داتیتهد حاضر حال در و شد نیچ کشور سراسر به
 نیا انتقال .[4] است کرده جادیا جهان یعموم یسالمت یبرا را
 کی یریگهمه از شکل نیا .[5] است انسان به انسان روسیو
 ایدن کل در که است یاجتماع بزرگ رخداد کی واقع در ،یماریب

 زین جامعه بر آن یروان آثار است الزم حال .[1] است گشته مطرح
 . ردیگ قرار توجه مورد

 یهایژگیو بر روسیکروناو ریتأث مطالعات یبرخ
 و Jianbo مطالعه   اساس بر. دهندیم نشان را شناختیروان

 یروان مسائل ،یشانیپر و یخوابیب اضطراب، ،یافسردگ ،همکاران
 یقاتیتحق جینتا در نیهمچن[. 6] هستند 19-دیکوو یماریب در ریدرگ
 Yang توسط نیچ کشور در 19-دیکوو به مبتال مارانیب یرو بر که
 انجام یماریب انتشار یط در همکاران و Li همچنین و همکاران و

 ،ترس اضطراب، ازجمله شناختیروان اختالالت نیا از یتعداد ،شده
 از پس استرس اختالل و یخوابیب ،یجانیه راتییتغ ،یافسردگ
 رسمی آمار طبق[. 8 ،7] است شده گزارش باال وعیش درصد با سانحه
 از پس ایران ،2020آگوست  5تاریخ  تا جهانی بهداشت سازمان
هند  فرانسه، اسپانیا، آمریکا، اوکراین، برزیل، ایتالیا، متحده ایاالت

 داشته ار کرونا به اثر ابتال بر باختگان جان تعداد و آلمان بیشترین
 ،آن از یناش اضطراب و یماریب یباال وعیش به توجه با[. 9] است
 .هستند خود اضطراب رفع یبرا شتریب اطالعات دنبال به افراد

 ار غلط و درست اطالعات نتوانند افراد شود باعث تواندیم اضطراب
 رارق نادرست اخبار معرض در ،است ممکن نیبنابرا دهند، صیتشخ

 الدنب به و استرس شتر،یب اضطراب عامل زین خود نیا و[ 2] رندیگب
 واهدخ شناختیروان مشکالت ریسا و ایپارانو ایفوب ،یافسردگ آن
 تیعوض به دیبا ما ریگهمه یماریب کی وعیش هنگام نیبنابرا. شد
 توجه مردم شناختیروان یهایژگیو و یآورتاب یشکنندگ ،یروان
 عدب   از تیامن وجود[. 10] فتدین خطر به یروان تیامن تا میکن

 از ییرها و آرامش اعتماد، احساس از است عبارت شناختیروان
 در خود یازهاین شدنبرآورده با رابطه در یافسردگ و ترس اضطراب،

 و استرس[. 11] یزندگ عیوقا به بودن نیبخوش و ندهیآ و حال
 فیتضع را بدن یمنیا ستمیس تواندیم حوادث از یناش اضطراب

 کند ریپذ بیآس 19-دیکوو جمله از هایماریب برابر در را افراد و کرده
[2 .] 

 یماریب یاجتماع انگ از ترس لیدل به تواندیم اضطراب نیا
 احساس کی، (Stigma) گمایاستیا به اصالح  انگ باشد؛ زین کرونا
 ضیتبع از ترس با همراه ناخواسته، یتیوضع داشتن مورد در یدرون
 که است جامعه طرف از رشیپذ عدم ای گاهیجا بودننییپا لیدل به
 به را یزنانگ Goffman[. 12] دارد یبستگ جامعه هر فرهنگ به

 گروه، ای فرد به حالت، آن در که داندیم شدهخرد یتیهو عنوان
یب فرد ای گروه یاعضا اعتبار آن در و شودیم داده نسبت یایژگیو

هب ؛شودیم لیتحم او به یاناخواسته زبودنیمتما و شده ارج
 یانسان انگ، یدارا فرد Massed و Grattan انیب طبق کهیطور

 گرفته درنظر اجتماع در شدنرفتهیپذ یبرا الزم تیکفا یدارا سالم،
 وسطت بار نینخست که یونانی است یاواژه گما،یاست[. 13] شودینم
 و یبد دادننشان یبرا که یبدن یهانشانه به اشاره یبرا انیونانی
 بود، شده یطراح یاژهیو افراد یاخالق تیوضع بودن یرمعمولیغ

نیب و یاجتماع ارتباطات در گمایاست شهیر[. 14] شدیم استفاده
 هب نسبت جامعه که را یمنف دیعقا همان فرد یوقت و است یفرد
 یگمایاست دچار بپروراند ذهن در خودش تیوضع درباره، دارد یو

 کی عنوان به توانیم را گمایاست[. 15] شودیم یزنانگ خود یدرون
 ای طرد است، طرد آن مشخصه که کرد فیتعر یاجتماع ندیفرآ

 کی از معقول ینیبشیپ ای درک، تجربه، از یناش ارزش کاهش
 انیب اساس بر[. 16] گروه ای شخص درباره نامطلوب یاجتماع یداور
Li هایماریب مورد در یعموم دیعقا و دانش تیتقو ،همکاران و، 

 از باال درک اساس نیا بر و است گمایاست کاهش یبرا یاساس
 یهاافتهی اساس بر[. 17] است همراه یماریب کاهش با گمایاست

Eissa اوتتف لیدل به افراد در گمایاست سطح باالبودن ،همکاران و 
 .است مداوم طوربه یناکاف اطالعات و آموزش داشتن و نگرش در

 یماگیاست سطح اورژانس بخش کارکنان که نداهکرد گزارش ایشان
 یافک آموزش آنها نکهیا لیدله ب ؛دارند یروان مارانیب مورد در ییباال
 [. 18] ندارند نهیزم نیا در

 ،کشورها سراسر در 19-دیکوو یماریب یریگهمه لیدل به
 یروان فشار تحت مردم عموم و بهداشت متخصصان ماران،یب
 التکمش به منجر است نکمم هک یفشار .هستند تحمل رقابلیغ

 رهیغ و یخوابیب و یافسردگ ترس، اضطراب، مانند یمختلف یروان
 یکل استقرار کنترل در یاساس نقش یروان بحران مداخله. شود

 یشناسروان فراخوان نیچ یمل بهداشت ونیسیکم. دارد یماریب
 و هاانجمن ،بحران در مداخله یبرا و است فراخوانده را یاضطرار
[. 8] است کرده جادیا روان بهداشت یتخصص مختلف یهاسازمان

 و یماریب نیا انگ از ترس و کرونا یماریب وعیش حجم به توجه با
 آن طبع به و شناختیروان یهایژگیو که یریثأت به توجه با زین

 نآ یگمایاست و کرونا اضطراب سطح بر تواندیم افراد یروان تیامن
 یهایژگیو نقش نییتع هدف با حاضر پژوهش ،باشد داشته
 موج از پس یاجتماع انگ تجربه   و کرونا اضطراب در شناختیروان
 نجاما زیتبر شهر آزاد دانشگاه انیدانشجو در 19-دیکوو یدمیاپ اول
 .شد

 

 هاروشمواد و 
 روش، و تیماه نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 نایدانشجو تمامی شامل یآمار جامعه. است یلیتحل-یفیتوص
 رد یکارشناسدر مقطع  زیتبر شهراسالمی  آزاد دانشگاهعلوم انسانی 

جامعه مورد  انیدانشجو تعداد به توجه با بود. 1399 سال بهشتیارد
 عهجام یبرا ازین مورد نمونه تعداد ،مورگان جدول و به کمک بررسی
 و دسترس در روش به یریگنمونه. شد برآورد نفر 248، ینفر 700
 ریزش نمونه، درصد 5با احتساب  و شد انجام داوطلبانه صورت به

، یروان تیامن سنجشهای نامهپرسش ،انیدانشجو از نفر 259
  .کردند لیتکم را کرونا یاجتماع انگو  کرونا یماریب اضطراب

ر د مازلو را نامهپرسش نیا :یروان تیامن سنجش نامهپرسش
 کرده یطراح یخانوادگ و یروان تیوضع یبررس یبرا ،1952سال 
 احساسات سنجش یراستا در هیگو 62 یدارانامه، این پرسش. است
 و یبل صورت به که است روزمره یزندگ مختلف امور مورد در افراد
خپاس دیکل مطابق که یالئوس هر. سنجدیم را یآزمودن نگرش ،ریخ
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یم شامل را عدب   15 ،نامهپرسش نیا. ردیگیم نمره کی ،باشد نامه
 ،خود به اعتقاد ا،یپارانو ،یطیمح یناسازگار: از عبارتند که شود
 تیامن ،یسعادتمند احساس ،یافسردگ ،یزندگ به اقیاشت

 و سیأ ت،یعصبان احساس نفس، به اعتماد ،یخودآگاه ،یاجتماع
 و سالمت احساس گران،ید با یسازگار ،یزندگ به عالقه ،یدیناام

 ی،روان تیامن احساس آزمون یهاعامل یبرا[. 18] حقارت احساس
. آمد دستبه 78/0 اسیمق کل یبرا و 641/0 تا 367/0 نیب ییایپا
 بیضر از و یدرون یهمسان روش از نامهپرسش ییروا نییتع یبرا
 یگفتن. آمد دست به 92/0 آلفا بیضر که شد استفاده کرونباخ یآلفا
 ،یطیمح یناسازگارنامه ازجمله، پرسش هایبرخی شاخص است

 ،یخودآگاه ،یاجتماع تیامن اعتقاد به خود، ،یسعادتمند احساس
و همچنین  یزندگ به عالقه حقارت، احساس ،یدیناام و سأی

 مطالعه از متخصص نظر و دییتأ با، گرانید با یسازگار شاخص
 شدند. حذف حاضر

 نامهپرسش نیا (:CDAS) کرونا یماریب اضطراب نامهپرسش
 حمدا توسط ینیبال نمونه در کرونا اضطراب زانیم نییتع هدف با
 18 یدارا که است شده ساخته 1398در سال  همکاران و پوریعل
نمره [.2است ] کل نمره کی و یجسمان و یروان عامل دو و هیگو

 تا رصف نیب کرتیل فیط قیطر از اسیمق کی در االتئوس یگذار
 ات صفر نیب نمره اساس نیا بر. است 54 تا صفر نیب ه کلنمر سه و
 متوسط اضطراب یدارا 36 تا 19 ف،یخف یکرونا اضطراب یدارا 18
 بیضر .است مداخله ازمندین و دیشد اضطراب یدارا 54 تا 37 و

 که مده استآ دستهب 91/0 نامهپرسش کل یبرا کرونباخ یآلفا
 زین حاضر پژوهش در [.2] دارد نامهپرسش مطلوب ییایپا از یحاک
 .شد محاسبه 90/0 ییایپا زانیم

 نامهپرسش نیا :کرونا)استیگما(  یاجتماع انگ نامهپرسش
 ادافر در را کرونا یماریب نگ اجتماعیا از ترس زانیم ،ساختهمحقق

  سنجدیم یخودگزارش صورت به هیگو 10 با
 له کنمر و سه تا صفر نیب کرتیل فیط با یگذارنمره(. 1 جدول)
 یگمایاست زانیم 10صفر تا  بیترت نیبد ؛است 30 تا صفر نیب
 یماریب دیشد یگمایاست 21-30 و متوسط یگمایاست 11-20 ن،ییپا

 و محتوا ییروا آوردندستهب منظور به. کنندیم تجربه را کرونا
 گروه یعلم ئتیه دیاسات به هاوالئس نامه،پرسش یسور ییروا

 داشت یقبول قابل ییروا که شد داده یسشناجامعه و یشناسروان
هب یاکتشاف یعامل لیتحل از استفاده با زین سازه ییروا و( 89/0)

دستبه برای .بود نامهپرسش بودنیعاملکی از یحاک که آمد دست
جامعه  انیدانشجو از نفر 40 یرو یمقدمات مطالعه زین ییایپا آوردن
 از یحاک که آمد دستهب 79/0 کرونباخ یآلفا و شد انجام هدف

 یآلفا بیضر زین کامل یاجرا از بعد. بود نامهپرسش مطلوب ییایپا
 .شد محاسبه 84/0 کرونباخ
یجد هنگام هادانشگاه یلیتعط و تردد تیمحدود به توجه با
 در یانامهپرسش پژوهش، یاجرا زمان در رانیا در کرونا خطر شدن

 قیطر از ینترنتیا صورت به و شد یطراح نیال پرس سامانه
 هانمونه به یدانشگاه یآموزش یهاگروه به یمجاز یهاشنیکیاپل

 یط در زمانهم صورت به نیآنال صورت به داوطلبانه افراد و ارسال
 ،بود شده درخواست آنها از .کردند لیتکم را هانامهپرسش ،روز سه
 ادامه به لیما که زمان هر و دهند پاسخ دانشجوبودن صورت در

 نمرات انتها در انصراف دهند. ادامه همکاری از توانستد یم نبودند
 داده آنها به ایشان تیوضع از یاجمال حاتیتوض همراه به هاآزمون

پرسش واالتئس به یدهپاسخ هنگام دقت و توجه امر نیا که شد
 .برد باال را نامه

 یاخالق کد با حاضر پژوهش مالحظات اخالقی:
IR.TABRIZU.REC.1399.018 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه در 

 تشرک. شد تیرعا پژوهش نیا در کامالا  یاخالق اصول .شد بیتصو
 هر توانستندیم کنندگانشرکتو  بود داوطلبانه مطالعه در افراد
ها را نامهشوند و پرسش از پژوهش خارج بودند لیما که زمان

 یمامتکنندگان اطمینان داده شد که به تمامی شرکت تکمیل نکنند.
 . خواهد ماند محرمانه شدهوارد اطالعات

 یهایژگیو نیب رابطه یبررس یبرا تجزیه و تحلیل آماری:
میزان استیگمای کرونا از آزمون  و کرونا اضطراب با یشناختروان

 .استفاده شد SPSS 16 افزارنرم به کمکرگرسیون چندگانه 
 

 نامه استیگمای کروناسئواالت پرسش( 1جدول 
 محتوا ردیف

 کنممی رعایت را کرونا به مربوط فردی بهداشت اطرافیان، توجه جلب خاطر به 1
 شوممی تنش دچار جمع، در عطسه و سرفه هنگام( کرونا) حاضر حاد شرایط در 2
 کنممی پنهان دیگران از آن را احتمالی، عالئم بروز هنگام 3
 کنمیم رعایت را کرونا با مرتبط بهداشت که دهم نشان دیگران جلوی کنممی سعی 4

5 
 ولمحل ماسک،)بهداشتی  وسایل خودم با نگیرم، قرار سرزنش مورد اینکه برای

 کنممی حمل( دستکش و کنندهضدعفونی
 شوممی مضطرب بخورم کرونا بیماری برچسب دیگران از اینکه از 6

7 
 نشت باعث این و زنندمی برچسب دیگران به که هستند اشخاصی همواره اطرافم

 شودمی من در

8 
 ردآومی وجود به را حس این من در دیگران نظریات ،فردی بهداشت رعایت وجود با
 شوممی اضطراب دچار و نیست مصون بیماری این از کس هیچ که

 منشو خارج خانه از ضروری کارهای از غیر کنممی سعی اطرافیان سرزنش خاطر به 9
 نمک رعایت را اجتماعی فاصلۀ کنممی سعی نگیرم، قرار سرزنش مورد اینکه برای 10

 

 هایافته
 نمونه هفتهای مربوط به داده شده،یآورجمع یهاداده یبررس با
 وارد نمونه 252 و شدند حذفها نامهپرسش بودنناقص جهت به
 44دختر و ( %5/82نفر ) 208 از این تعداد،. شدند یینها لیتحل
 43/27±42/7برابر ایشان و میانگین سنی  ( پسر بودند%5/17نفر )
 سال بود. 18و کمترین سن سال  48و بیشترین سن سال 

پارانویا  شناختی،روان یهایژگیواز بین  ،2 جدولبر اساس 
به ترتیب  81/1±03/1 نمره  و افسردگی با  89/3±26/1 نمره  با کسب 

ترین میزان میانگین را نسبت به حداکثر نمره باالترین و پایین
. میانگین نددادها به خود اختصاص لفهشده در هر کدام از مؤکسب

حد پایین( و میانگین متغیر )در  72/9±47/8متغیر اضطراب کرونا 
)در حد پایین( پس از موج اول  53/6±07/5استیگمای کرونا نیز 

این در  ؛بود 1399اپیدمی بیماری کرونا در اواخر اردیبهشت ماه 
 و 45حالیست که بیشترین امتیاز کسب شده از اضطراب کرونا 

 ثبت شد. 25استیگما 
 جدول توصیفی متغیرها( 2جدول 

 میانگین متغیر
محدوده نمرات 

 شدهکسب

 0-5 89/3±26/1 پارانویا 

 0-5 56/3±45/1 اشتیاق به زندگی 

 0-4 81/1±03/1 افسردگی هایویژگی

 0-4 60/2±03/1 اعتماد به نفس شناختیروان

 0-3 73/1±95/0 احساس عصبانیت 

 0-4 97/1±12/1 احساس سالمت 

 0-45 72/9±47/8 نمره کل اضطراب کرونا اضطراب

 0-25 53/6±07/5 نمره کل استیگمای کرونا استیگما
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 یهایژگیو که دادنشان  3جدول مندرج در  نتایج
طور هاضطراب کرونا پس از موج اول اپیدمی ب میزانبر  شناختیروان

گونه اظهار کرد که از توان اینمی (.p=001/0) بود ثیرگذارمعناداری تأ
 (p=025/0)پارانویا  یهامؤلفه شناختی،روانهای ویژگی یهامؤلفه

میزان  طور معنادار توانستندهب (p=009/0) و احساس سالمت
نی بیاضطراب کرونا پس از موج اول اپیدمی را در دانشجویان پیش

 .(4جدول ) نمایند
 

شناختی بر میزان اضطراب های روانویژگینتايج تحليل واريانس اثر ( 3جدول 
 اپیدمیکرونا پس از موج اول 

 مجموع مربعات مدل
ميانگين 
 مربعات

 R 2R داریمعنا Fآماره 

 162/0 402/0 001/0 723/6 558/416 905/2915 رگرسیون
     962/61 651/15118 ماندهباقی

      556/18034 کل

 
بین اضطراب کرونا پس از موج اول اپیدمی ضرايب رگرسيونی پیش (4جدول 

 کرونا

 متغیرها
ضریب 
 رگرسیون

 خطای معیار
ضریب 
 استاندارد
 رگرسیون

 داریمعنا tآماره 

 001/0 045/4  992/2 104/12 مقدار ثابت

 025/0 -250/2 -174/0 310/0 -697/0 پارانویا

احساس 
 سالمت

514/1- 577/0 201/0- 626/2- 009/0 

 
سطح  بر شناختیروانهای ویژگی، 5جدول با توجه به 

طور معناداری هبنیز  اپیدمی اول موج از پس کرونا استیگمای
های لفهؤکه از م دادنشان  6جدول نتایج  (.p=007/0) بود ثیرگذارتأ

افسردگی  و (p=025/0) پارانویا شناختی،روانهای ویژگی
(042/0=p) میزان استیگمای کرونا پس  طور معناداری قادر بودندهب

 .بینی نمایندرا در دانشجویان پیشاز موج اول اپیدمی 
 

شناختی بر میزان های رواننتايج تحليل واريانس اثر ویژگی (5جدول 
 استیگمای کرونا پس از موج اول اپیدمی

 مدل
مجموع 
 مربعات

ميانگين 
 مربعات

 R 2R داریمعنا Fآماره 

 075/0 274/0 007/0 834/2 515/69 607/484 رگرسیون

     525/24 139/5984 ماندهباقی
      746/6470 کل

 
شناختی پس از موج اول های روانبین ویژگیضرايب رگرسيونی پیش( 6جدول 

 اپیدمی

 متغیرها
ضریب 
 رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب 
استاندارد 
 رگرسیون

 داریمعنا tآماره 

 001/0 285/5  883/1 950/9 مقدار ثابت

 025/0 -250/2 -174/0 310/0 -697/0 پارانویا

 042/0 -047/2 -139/0 334/0 -683/0 افسردگی

 

 بحث
 اضطراب سطح با یروان تیامن به مربوط شناختیروان یهایژگیو از

 اضطراب زانیم قادرند ،سالمت احساس و ایپارانو یهالفهؤم ؛کرونا
 .ندینما ینیبشیپ انیدانشجو در را یدمیاپ اول موج از پس کرونا

 زانیم هرچه و باالتر اضطراب سطح ،باشد باالتر ایپارانو زانیم هرچه
 واهدخ ترنییپا کرونا اضطراب سطح ،باشد باالتر سالمت احساس

 مطالعه در[. 19-22 ،10] همسوست گرید مطالعات با افتهی نیا .بود
Roy گزارش شده است. باال کرونا یماریب اضطراب میزان همکاران و 

 72 ،اندرا گزارش کرده کرونا به یذهن یریدرگ درصد، 80 از شیب
 درصد 5/12 کننده، یضدعفون و دستکش از استفاده لزوم درصد

 به ابتال نهیزم در ایپارانوتفکرات درصد  8/37 خواب، مشکالت
های اجتماعی دریافت با اطالعاتی که از رسانه و 19-دیکوو عفونت

 [. 19] اضطراب و پریشانی داشتنددرصد  4/36کردند، می
 درصد 1/27 ،کرونا وعیش از پس همکاران و Liu پژوهش در
یناهنجار درصد 7/7 د،یشد یافسردگ عالئم درصد 5/16 ،یافسردگ

 8/28 و دیشد استرس درصد 1/8 ا،یپارانو درصد 1/10 ،یروان یها
 . در همین مطالعه،نداهکرد گزارش را دیشد اضطراب عالئم درصد
 درصد 3/93 یروان تیوضع ،کرونا عفونت از یناش اضطراب و ینگران
 19-دیکوو مارانیب یبررس در[. 10] بود کرده ریدرگ را دهندگانپاسخ از

 تحمل تیظرف یدارا مارانیب نیا همکاران و Yao توسط
 اختالالت بروز معرض در شدت به و بوده ینییپا شناختیروان
 افکار نیهمچن و یافسردگ ترس، اضطراب، مانند شناختیروان
 دوران در ه است کهکرد گزارشSood  نیهمچن[. 20] دارند قرار یمنف
 یهارسانه در نادرست اطالعات ،19-دیکوو ریگهمه یماریب

 ،یماریب تیقطع عدم خانواده، از یدور ،یمال یناامن ،یاجتماع
 شیافزا کنندهینیبشیپ عوامل از یماریب از حیصح شناخت عدم
 یرو بر مطالعه کی جینتا[. 21] هستند اضطراب و ترس عیسر
 در یافسردگ و اضطراب ه است کهداد نشان نیچ در یبستر مارانیب
 افراد در و ستا شتریب سالم افراد به نسبت یتنفس مشکل با مارانیب

 قابل طورهب یپنومون یماریب یدارا افراد به نسبت 19-دیکوو به آلوده
 اضطراب وعیش زانیم زین یگرید قیتحق در[. 7] است باالتر یتوجه
 خود از یافسردگ یهانشانه که یافراد و درصد 73/33 برابر کرونا
 پژوهش اما[. 22] گزارش شده است درصد 35/29 برابر نمودند اظهار

 و یجانیه یشانیپر تحمل و یمعنو ییتوانا ،دهدیم نشان یگرید
 دهبر باال را افراد یروان تیامن یمعنادار صورت به تواندیم استرس

 اشتهد طیشرا بر یشتریب تسلط و کنترل حس افراد شود باعث و
 [.11] باشند

 احساس ،ریناپذ اجتناب امر کی عنوان به یزندگ در اضطراب
 معالئ یترس نیچن که است شده فیتوص ترس از دیشد یمنف

 و مرگ است ممکن باال شدت با و دارد یرفتار و یعصب ،یشناخت
 ،برندیم رنج اضطراب از که یکسان[. 23] باشد داشته دنباله ب را ریم

 بالفعل توان اضطراب، و کنندیم رپ   کنندهنگران اوهام از را خود ذهن
. بردیم نییپا را فرد یروان تیامن و[ 24] رساندیم حداقل به را فرد

 یکی به ابتال و دهندیم رخ گریکدی با اغلب یافسردگ و اضطراب
 [. 25] دهدیم شیافزا را یگرید به ابتال خطر

 (Maslow's Pyramid) مزلو هرم در مهم یازهاین از یکی
 در که کندیم جادیا افراد در را حس نیا یروان تیامن است؛ تیامن
 مانند یماریب کی یریگهمه[. 26] کنند یزندگ دغدغهیب یطیمح
 یآشفتگ کنار در مرگ، از ترس و یماریب از ترس 19-دیکوو
 اضطراب با زین سالم افراد تا شودیم موجب روزمره، یهاتیفعال

 .ندباش داشته یسالمت مورد در خطر احساس و شوند ریدرگ یماریب
 و شود مختل فرد یزندگ روال شده سبب زین یخانگ نهیقرنط
 مطابق[. 1] کند ینیبشیپ را خود ندهیآ تواندیم کمتر جهیدرنت

 شده باعث کرونا روسیو وعیش ،(1399) رانیا یولوژیدمیاپ روزنگار
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 خود نیا که[ 27] نندیبب انیز جهان سراسر در یادیز مشاغل تا
 پژوهش طبق .داشت خواهد دنباله ب یاریبس یروان بار و اضطراب

Lima یاحتمال یهاشکاف 19-دیکوو ریگهمه یماریب ،همکاران و 
بر  .است کرده انینما را یاضطرار مواقع در روان بهداشت خدمات
 یهابخش در که یبهداشت متخصصان اکثر ،مطالعه نیا اساس

 یراب را یآموزش چیه هستند، کار به مشغول هامارستانیب و زولهیا
 رسدیم نظر به و کنندینم افتیدر روان بهداشت خدمات ارائه

 به یطرف از[. 28] است یجمع نهیقرنط جهینت استرس و اضطراب
 بودنناشناخته لیدل به شتریب ،19-دیکوو عیشا اضطراب رسدیم نظر
 کاهش انسان در را یمنیا ادراک هاناشناخته از ترس ؛است روسیو
 ترس و اطالعات بودنکم[. 2] است بوده زااضطراب همواره و دهدیم
 زانیم بر زین گرید یهایماریب با یماریب نیا مشابه عالئم از

 یطرف از و دیافزایم دیجد یمسر یماریب کی از یناش اضطراب
 و ترس افراد هرچه آورد؛یم نییپا افراد در را یسالمت احساس
 احساس هجینت در و داشته کرونا به ابتال مورد در یشتریب یایپارانو
 یوناکر اضطراب زانیم همان به ،باشند داشته یترنییپا یسالمت
 دییتأ ار افتهی نیا زین حاضر پژوهش که کرد خواهند تجربه را یباالتر

 .کندیم
 ،شناختیروان یهایژگیو یهامؤلفه از داد نشان گرید افته  ی
 در را کرونا یگمایاست زانیم هستند قادر یافسردگ و ایپارانو

 باالتر یافسردگ و ایپارانو زانیم هرچه. ندینما ینیبشیپ انیدانشجو
 ترباال افراد در خوردن انگ از ترس و کرونا یگمایاست زانیم ،باشد

 قاتیتحق[. 18 ،17 ،14 ،8] همسوست گرید مطالعات با که رودیم
Li در یترپست چهره یماریب هرچه که دهدیم نشان همکاران و 

 نیا رب .است باالتر افراد در گمایاست از ترس ،باشد داشته اجتماع
 یگمایاست از ترنییپا افراد در یافسردگ یگمایاست سطح اساس
 گمایاست همکاران و Eissa افتهی اساس بر[. 17] است یزوفرنیاسک
 مبتال افراد شودیم مانع که است یعوامل نیترکنندهناتوان از یکی
 را خود یعاد یزندگ یرروانپزشکیغ مارانیب ریسا و یروان یماریب به

 یدگزن تیفیک جهیدرنت و یشغل و یاجتماع یزندگ و کنند حفظ
[. 16] کنند افتیدررا  یپزشک یهامراقبت برابر شانس و خوب

 کی زین یشغل طهیح در انگ ،دهدیم نشانEvelien  مطالعه
 ودکمب و یدانش شکاف کی و است دهیچیپ و توجه قابل مشکل

 وجود گمایاست مدت یطوالن اثرات مورد در ژهیو به مهم اطالعات
 و عیسر اریبس وعیش لیدل به زین 19-دیکوو یماریب انگ[. 29] دارد
 قاعده نیا از نادرست، اطالعات و آن کننده مضطرب یامدهایپ

 مزمن یهایماریب باعث میمستق طوربه انگ گرچها. ستین مستثنا
 گرددیم اضطراب سطح شیافزا باعث معنادار طوربه اما ،شودینم
 یرمایب عود به یحت و ابدی شدت ینیبال عالئم است ممکن که

 ای یشانیپر ترس، یذهن حالت عنوان به اضطراب[. 13] شود منجر
 هرگونه و شده گمایاست به منجر که[ 25] شودیم ییشناسا ینگران
 سالمت دیتهد مفهوم و معنا به یروان تیامن به نسبت یدیتهد

 تینها در و انسجام و ییهمگرا شدن یمتالش و ینابود و جامعه

 زانیم حاضر مطالعه اساس بر که[ 30] است تیانسان اساس
 با مرتبط شناختیروان یهایژگیو ریتأث تحت کرونا یگمایاست
 .داشتند قرار یروان تیامن

 و پژوهش نیا در ردانشجویغ یعاد افراد شرکت عدم لیدل به
 با دیبا جامعه کل به جینتا نیا میتعم ،سواد و اطالعات سطح
شود . با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد میشود انجام اطیاحت
 به یاجتماع طیمح و هارسانه در یتیحما عوامل نمودنفراهمبا 

 یگمایاست و اضطراب که یروان تیامن تیتقو و شیافزا منظور
 در را انیدانشجو توانیم ،دهدیم قرار ریتاث تحت میمستق را کرونا
 یماگیاست و اضطراب و کرونا یماریب همانند یناگهان حوادث برابر
 .کرد ترمحتاط و ترمقاوم آن از یناش

 

 گیرینتیجه
 صورت به را کرونا یگمایاست و اضطراب ،شناختیروان یهایژگیو

 و ایپارانو زانیم هرچه یعنی ؛دهدیم قرار ریتأث تحت میمستق
یم ،باشد کمتر سالمت احساس زانیم و شتریب افراد در یافسردگ
 ارافک. ببرد باال را آن از یناش یگمایاست و کرونا اضطراب تواند
 یتسالم احساس و اطراف طیمح به نسبت ظنءسو و شک و ایپارانو

 زین و 19-دیکوو یماریب به هیشب یاحتمال عالئم به نسبت ترنییپا
 و االب اضطراب عوامل گرانید از روسیکروناو انتقال از یناش ینگران
. ستنده یماریب و طیشرا کنترل عدم از یناش یافسردگ آن دنبال به

 اطالعات تصح زانیم از فرد حیصح یآگاه عدم لیدل به نیهمچن
 خوردنانگ از ترس آن دنبال به و کرونا از یناش اضطراب دریافتی،

 امر نیا و رفته باال ،گرددیم حاصل حیصح اطالعات کمبود از که
 فهیوظ زین هادولت. شودیم یماریب تیواقع از درست درک مانع
 مردم به کمک یبرا غلط اطالعات یسازروشن و قیدق دانش ارائه
 یپراکنعهیشا که چرا ،دارند را دیجد یعفون یماریب نیا با مواجهه در
 یننگرا و اضطراب و استرس سطح شیافزا و مردم کاذب ترساندن و
 ینروا آثار و کندتر را مارانیب بهبود روند افراد نیب در خوردنانگ از

 .کرد خواهد دتریشد جامعه در را آن از یناش
 

 یکسان تمام از دانندیم الزم خود بر پژوهشگران قدردانی: و تشکر
 ، تشکر و قدردانی نمایند.نمودند یاری را ما پژوهش نیا یاجرا در که

 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد منافع: تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه

ی )نویسنده اول( ارائه ایده و طراحی فتح الهتیآ سهم نویسندگان:
ها، ی )نویسنده دوم( تحلیل آماری دادهصادق سولمازمطالعه؛ 
 ها،آوری دادهی )نویسنده سوم( جمعرستم نیحسها؛ تفسیر داده
؛ هاآوری داده)نویسنده چهارم( جمع جعفرپور نادرها؛ تفسیر داده

د و سهیم بودن همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن
 مطالب همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت

 .پذیرندیمندرج در آن را م
.است هنداشت یمال تیحما گونهچیه حاضر پژوهش منابع مالی:
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