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Abstract
The coronavirus has had a far-reaching impact on human beings' economic, social,
communication, environmental, and personal dimensions. An accurate understanding of these
broad implications and planning appropriate interventions requires interdisciplinary studies.
Therefore, this study was conducted to investigate the psychological effects of coronavirus
and psychological protective factors against the damage caused by it. In addition, this study
aimed to examine the effect of corona anxiety on mental health and quality of life mediated
by hope in the general population. The research method was descriptive-correlation, and
structural equation modeling was used to test the relationships between variables. The
coronavirus has had a far-reaching impact on human beings' economic, social,communication,
environmental, and personal dimensions. An available sampling method selected an accurate
understanding of these broad effects and 230 cyberspace users. The instruments used in this
study were the Corona Anxiety Scale, Mental Health Questionnaire, Quality of Life
Questionnaire, and the Hope Scale. Findings showed that corona anxiety significantly affects
mental health and quality of life, and hope positively affects mental health and quality of life.
The mediating role of hope in the effect of corona anxiety on mental health and quality of life
was also significant. Therefore, it can be concluded that hope can improve mental health and
quality of life by reducing corona anxiety.
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چكیده
ویروس كرونا تأثیر گستردهای بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعي ،ارتباطات ،محیط و زندگي شخصي انسانها داشته است.
درک دقیق این تأثیرات گسترده و طرحریزی مداخالت مناسب مستلزم مطالعات میانرشتهای است؛ ازاینرو ،مطالعۀ
حاضر در راستای بررسي تأثیرات روانشناختي كرونا ویروس و عوامل محافظتكنندۀ روانشناختي در برابر آسیبهای
ناشي از آن انجام شد .هدف این مطالعه ،بررسي تأثیر اضطراب دچارشدن به ویروس كرونا بر سالمت روان و كیفیت
زندگي با میانجیگری امیدواری در كاربران فضای مجازی بود .روش پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي و برای آزمون
روابط بین متغیرها از روش مدلیابي معادالت ساختاری استفاده شد 230 .نفر از كاربران فضای مجازی به روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزارهای بهكاررفته در این پژوهش مقیاس اضطراب بیماری كرونا ،پرسشنامۀ
سالمت روان ،پرسشنامۀ كیفیت زندگي و مقیاس امیدواری بودند .یافتههای پژوهش نشان دادند اضطراب كرونا بر
سالمت روان و كیفیت زندگي تأثیر منفي معنادار دارد و امیدواری بر سالمت روان و كیفیت زندگي تأثیر مثبت معناداری
دارد .همچنین ،نقش میانجي گر امیدواری در اضطراب دچارشدن به ویروس كرونا بر سالمت روان و كیفیت زندگي
معنادار بود؛ درنتیجه ،امیدواری با كاهش اضطراب دچارشدن به ویروس كرونا ،سالمت روان و كیفیت زندگي را ارتقا
ميدهد.
واژههای كلیدی :امیدواری ،اضطراب دچارشدن به ویروس كرونا ،سالمت روان ،كیفیت زندگي ،كاربران فضای
مجازی
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مقدمه

عوامل فشارزای معمول زندگي مقابله كند ،قادر است

كووید  11۹بیماری عفوني ناشي از ویروس تنفسي
كرونا ویروس ( (SARS-CoV-2است .سازمان جهاني

بهطور سازندهای كار كند و ميتواند به جامعه خود
كمک كند ).(World Health Organization, 2018

بهداشت برای نخستینبار در  31دسامبر  201۹از

سالالالمت روان بالالرای توانالالایي فالالردی و جمعالالي مالالا

مواردی از این ویروس جدید در ووهان چین مطلع شد

بهعنوان انسان بالرای تفرالر ،نشالا ،،تعامالل بالا یرالدیگر،

(سازمان جهاني بهداشت 2020 ،الف) .موارد تأییدشده

تأمین معاش و لذتبردن از زندگي اساسي است .بر ایالن

ابتال به این بیماری تا به امروز ( 1۹اكتبر  )2020در میان

اساس ارتقا ،محافظت و بازیابي سالمت روان دغدغالهای

 235كشور  3۹میلیون و  ۹44هزار و  882نفر است كه

حیاتي برای افراد و جوامع سراسر جهالان تلقالي ميشالود

از این میان 1 ،میلیون و  111هزار و  ۹۹8نفر جان خود

( .)World Health Organization, 2018یرالالي از

را از دست دادهاند و در ایران موارد تأییدشده  530هزار

نگرانيهای عمدهای كه بر سالالمت روان بهشالدت تالأثیر

و  380نفر و آمار مرگ ناشي از آن  30هزار و  3۷5نفر

گذاشالالته ،كرونالالا ویالالروس اسالالت .سالالالمت جسالالماني و

گزارش شده است (World Health Organization,

سالمت روانشناختي بهویژه در شرایط شالیوع و پیشالروی

) .2020aهمهگیری كرونا ویروس تأثیرات گستردهای

بیمالالاری و مرگومیالالر ناشالالي از آن ،بالالا یرالالدیگر ارتبالالا،

بر زندگي انسانها داشته و مسائل متعددی را در ابعاد

دارند و بر یردیگر تأثیر متقابل ميگذارند (Hernands

اقتصادی ،علمي ،محیط و زندگي شخصي افراد ایجاد

) .et al., 2017شالالیوع گسالالترده بیمالالاری عفالالوني ماننالالد

كرده است ) .(Hiscott, 2020درک صحیح این

كووید  1۹با پریشاني روانشالناختي و نشالانههای بیمالاری

تأثیرات گسترده و طرحریزی مداخالت مناسب مستلزم

رواني همراه است ) (Bao et al., 2020و خطالر بیمالاری

مطالعات میانرشتهای است .در این راستا مطالعۀ حاضر

روانالالي را در دو گالالروه افالالراد مبالالتال و سالالالم بالالاال ميبالالرد

ابعاد روانشناختي این پدیده را مدنظر قرار داده است.

))(Khan et al., 2020؛ به طوری كه  80درصالد مالردم

شیوع این بیماری نشان از وجود پیامدهای روانشناختي

برای مقابله با مسائلشان در طول همهگیری كووید  1۹به

گسترده در سراسر جهان دارد و بر سالمت رواني در

دریافت مراقبتهای بهداشت روان نیاز دارنالد (Ray et

سطح فردی ،بینفردی و اجتماعي تأثیر گذاشته و

) .al., 2020تالالالأثیر روانشالالالناختي پانالالالدمي كوویالالالد 1۹

موجب آسیبپذیری افراد ازنظر رواني شده است

ميتواند پایدار باشد و چندین سال پس از همهگیری نیز

) .(Farahati, 1399در اساسنامۀ سازمان جهاني

طالالول برشالالد و پیشبینالالي ميشالالود شالالیوع اخالالتالالت

بهداشت آمده است كه «سالمتي وضعیت سالمت كامل

روانپزشالري رایالو و خودكشالي در طالول دورۀ پالس از

جسماني ،رواني و اجتماعي است و صرفاً فقدان بیماری

همالالهگیری افالالزایش یابالالد ) .(Catherol, 2020در میالالان

یا ناتواني محسوب نميشود» .معنای مهم این تعریف

پیامدهای مختلف روانشناختي ،كرونا ویروس اضالطراب

این است كه سالمت روان بیشتر از صرفاً فقدان

شالالالایعترین مسالالال له اسالالالت ).)(Maza et al., 2020

بیماریهای رواني یا ناتوانيهاست (سازمان جهاني

اضطراب ،هیجالاني اسالت كاله بالا احسالاس تالنش ،افرالار

بهداشت .)2018 ،سالمت روان وضعیتي است كه در

نگرانكننده و تغییرات جسماني مانند افزایش فشار خون

آن فرد به توانایيهای خود پي ميبرد ،ميتواند با

مشالالالخص ميشالالالود

1. covid-19

(American Psychological

) .Association, 2010در میالالالان انالالالواع اضالالالطرابها،

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................

منصوره نیروگفتار و مهتاب دوستي

اضالالطراب سالالالمتي –1نگرانيهالالا و اضالالطراب ناشالالي از

ترس از كروناویروس ،ناامیدی شدید ،آسیب عملررد،

تهدید ادراکشالده بالرای سالالمت  -سالاختاری ابعالادی،

افرار منفعالنه خودكشي بهطور مثبتي همبسته بود.

مفهومسازی شده اسالت كاله ميتوانالد در یالک طیالف از

یافتههای مطالعه دوآن و همراران ) (2020نیز بیانكنندۀ

فقدان نگراني سالمت تا اضطراب بیمارگونه سالالمت یالا

این است كه در طول همهگیری كووید  1۹در جمعیت

هیپوكنالالدریا2وجالالود داشالالته باشالالد ( & Abramwitz

عمومي چین ،افسردگي در طول موج دوم در مقایسه با

Bradel, 2008; Bailer et al., 2016 & Ferguson,
.)2009

موج اول بهطور معناداری افزایش داشته است.

اپیدميها ميتوانند توسط جمعیت عمومي یک
تهدید واقعي برای سالمت ادراک شوند ( Saadatian

 )Elahi et al., 2010و حتي به اختالالت اضطرابي
مانند پانیک و اختالل اضطراب فراگیر منجر شوند (Al-

 .)Asl et al., 2020مطالعۀ جامع ویتهاور و همراران
( )2014در آلمان نشان ميدهد بیماریهای عفوني با
افزایش شیوع اختالالت اضطرابي همراهاند .براساس
مطالعات ) )Alizadeh Fard & Saffarinia 2020میان
اضطراب ناشي از كرونا و سالمت روان رابطه منفي
معناداری وجود دارد .در یک مطالعۀ مروری ،تأثیر
كووید  1۹بر سالمت روان جمعیت عمومي چین را

2۷

ویندگارد و بنروس ) (2020در یک مطالعه مروری
پیامدهای روانشناختي همهگیری كرونا در گروههای
مختلف افراد مبتال ،كاركنان سالمت و جمعیت عمومي
را بررسي كردهاند .نتایو بیانكنندۀ سطح باالی عالئم
استرس پس از سانحه و عالئم افسردگي در افراد مبتال
به كرونا ،وخیمترشدن عالئم روانپزشري در بیماران
مبتال به اختالالت روانپزشري قبلي است و عموم مردم
در مقایسه با قبل از كرونا بهزیستي روانشناختي كمتر و
نمرات باالتر اضطراب و افسردگي را گزارش كردند.
شایعترین مس لۀ روانشناختي در همهگیری كووید
 1۹اضطراب است ) .(Maza et al., 2021اضطراب در
جمعیت عمومي برزیل بهعنوان شایعترین نشانۀ

بررسي كردند .نتایو آنها نشان ميدهند نرخ نسبتاً باالی

روانشناختي 81/۹ ،درصد گزارش شده است (Golert,

نشانههای اضطراب ،افسردگي ،اختالل استرس پس از

) .2021نتایو یک زمینهیابي مقطعي كه در رابطه با

سانحه ،پریشاني روانشناختي و استرس در طول

مسائل سالمت روان در  ۷/23۶نفر در چین انجام شد

همهگیری كووید  1۹در جمعیت عمومي چین ،اسپانیا،

حاكي از شیوع باالی اختالل اضطراب فراگیر ٪ 35/1

ایتالیا ،ایران ،ایاالتمتحده آمریرا و تركیه گزارش شده

است ) .(Zhao & Hong, 2020مطالعه مروری راج

است .نتایو مطالعۀ احمد و همراران Ahmed et al.

كومار ) (2020در هند نشان ميدهد رایوترین

) )(2020در زمینۀ مسائل روانشناختي مرتبط با

واكنشهای روانشناختي به پاندمي كووید  1۹نشانههای

همهگیری كووید  1۹نشان ميدهند اضطراب،

اضطراب و افسردگي هستند .نتایو مطالعه سامر و

افسردگي ،مصرف پرخطر الرل در طي همهگیری باالتر

همراران) (2020درباره تأثیر كرونا بر سالمت روان در

از نسبت معمول و سالمت رواني پایینتر است .مطالعه

میان جمعیت عمومي  18سالهها در  1۶كشور مختلف

لي و همراران ) (2020نشان ميدهد نمرات اضطراب
دچارشدن به ویروس كرونا با تشخیص كرونا ویروس،

نشان ميدهند پاسخدهندگان سطوح نمرات باالی
اضطراب و افسردگي را گزارش كردند .ساالری و
همراران ) (2020در بررسي  1۷مطالعه با اندازه نمونه
 ۶3/43۹شیوع اضطراب را  31/۹درصد گزارش كردند.

health anxiety
hypochondriasis

1.
2.

ارزیابي سطح اضطراب جمعیت عمومي ایرانیان ناشي از
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كووید  1۹نیز بیانكنندۀ شیوع اضطراب است و نشان

زندگي مفهومي است كه شامل ابعاد سالمت جسماني،

ميدهد سطح اضطراب در میان زنان ،افرادی كه اخبار

سالمت روانشناختي ،روابط اجتماعي و محیط است و

مربو ،به كرونا را دنبال ميكنند ،گروه سني 21 -40

همه این ابعاد به همراه یردیگر بر كیفیت زندگي اثر

سال و افرادی كه دستكم یري از اعضای خانواده،

ميگذارند ) .(WHOQOL Group, 1998طبق مطالعۀ

بستگان یا دوستان آنها به كووید  1۹مبتال شدهاند،

سارین و همراران ) (2006همبودی اختالالت اضطرابي

(Moghni Bashi

و مشرالت سالمت جسماني مانند بیماری جسماني

) .Mansouria, 2020وقتي اضطراب از سطح طبیعي

مزمن با كاهش كیفیت زندگي مرتبط با سالمت همراه

خود باالتر باشد ،سیستم ایمني را ضعیف ميكند و

است .مطالعۀ ویتهاور و همراران ) (2014نشان ميدهد

درنتیجه ،خطر ابتال به ویروس را افزایش ميدهد

افرادی كه به هر دو بیماریهای عفوني و اختالالت

) .(World Health Organization, 2020bاضطراب

اضطرابي همزمان مبتال هستند ،در مقایسه با افرادی كه

باال بر كیفیت زندگي مرتبط با سالمت اثر ميگذارد

تنها به یري از این بیماریها مبتال هستند ،سطح پایین

) .(Protodger et al., 2020نتایح مطالعات نشان دادند

سالمت روان و كیفیت زندگي جسماني كمتری را

اضطراب كرونا موجب افسردگي ،اضطراب فراگیر و

گزارش ميكنند .طبق مطالعۀ زومالهیتو و همراران

اضطراب مرگ ميشود ) ،(Lee et al., 2020با تصویر

) (2020همهگیری كرونا ویروس تأثیر منفي بر كیفیت

بدن منفي رابطه دارد ( ،)Swami et al., 2020با

زندگي بیماران دچار آرتریت روماتوئید داشته است.

استفادۀ مس لهساز از گوشيهای هوشمند همراه است

طبق مطالعۀ شیاوی و همراران ) (2020دربارۀ عملررد

) (Elahi et al., 2020و بهطوركلي ميتواند بر سالمت

جنسي و كیفیت زندگي در زنان ایتالیایي در سن

ذهني رواني تأثیر منفي داشته باشد (Pardes-Apolza

باروری در طول همهگیری كووید  ،1۹همهگیری

) .et al., 2021با توجه به چنین تأثیرات گستردهای،

كووید  1۹بر عملررد جنسي و كیفیت زندگي زنان

مطالعه عوامل اثرگذار بر اضطراب دچارشدن به ویروس

تأثیر منفي داشته است .مطالعۀ پینگ و همراران

كرونا در راستای كاهش اثرات مخرب آن كمکكننده

) (2020دربارۀ كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در چین

است و بر ارتقای سالمت افراد اثر ميگذارد.

با استفاده از ابزار  EQ-5Dدر طول همهگیری كووید

بهطور چشمگیری باالتر است

در كنار سالمت روان ،كیفیت زندگي 1نیز در

 1۹نشان ميدهد بیشترین مشرل گزارششده

بیماری كرونا تحت تأثیر قرار ميگیرد (Zang & Ma,

درد/ناراحتي و اضطراب/افسردگي است و خطر درد/

) .2020بنا به تعریف سازمان جهاني بهداشت كیفیت

ناراحتي و اضطراب /افسردگي در افراد مسن ،مبتال به

زندگي بهعنوان ادراک فرد از موقعیت خود در زندگي

بیماری مزمن ،درآمد كم ،اثرات همهگیری و نگراني

ازنظر فرهنگ ،سیستم ارزشي كه در آن زندگي

دربارۀ افزایش كووید  ،1۹بهطور معناداری باالتر است.

ميكنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایش

زمینهیابي یانگ و همراران ) (2017در  83۹نفر از

ال
تعریف ميشود؛ بنابراین ،كیفیت زندگي مفهومي كام ً

بیماران مبتال به آنفوالنزا درباره تأثیر آنفوالنزا بر كیفیت

ذهني است و دیگر افراد آن را مشاهده ميكنند و بر

زندگي مرتبط با سالمت در چین با استفاده از ابزار EQ-

ادراک افراد از جنبههای مختلف زندگي متري است

 5Dنشان داد بیماران سرپایي و بستری معموالً درد/

) .(World Health Organization, 1996كیفیت

ناراحتي و اضطراب و افسردگي گزارش كردند .كیفیت
زندگي مرتبط با سالمت بیماران بستری بدتر از بیماران

1. quality of life

2۹

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................

منصوره نیروگفتار و مهتاب دوستي

سرپایي بود و وجود بیماریهای پزشري زمینهای

هیجانات منفي ميشود ) . (Schneider, 2002امیدواری

كیفیت زندگي مرتبط با سالمت را برای هر دو گروه

در بهبود بیماری رواني ،اصلي اساسي محسوب ميشود

بیماران سرپایي و بستری كاهش ميدهد.

و به همان اندازه مهم است كه در بیماری جسمي

امیدواری 1یري از عوامل روانشناختي اثرگذار بر

اهمیت دارد ) .(Acharya & Ags, 2017مطالعات نشان

سالمت است؛ زیرا رابطۀ مثبتي با بهزیستي روانشناختي

ميدهند سطوح پایین امید یا ناامیدی بهطور مثبتي با

و سالمت جسماني دارد و برای افراد دارای بهزیستي

خطر بیشتر مسائل سالمت روان مانند اضطراب،

(Schneider,

افسردگي و اختالل استرس پس از سانحه همراه است

) .2000امید بهعنوان قدرتي روانشناختي ،فرآیندی

).(Gerrard & Boss 2015; Weinberg et al., 2016

شناختي است كه به مردم كمک ميكند تا انتظارات

براساس مطالعۀ پلیگینگ و همراران ) (2019امید در

مثبتي برای رسیدن به اهداف مدنظر داشته باشند و

دو بعد شناختي و هیجاني اغلب با بهزیستي ذهني رابطه

بتوانند برآوردهشدن این اهداف را تصور كنند .اشنایدر

دارد .پژوهش لوكاس و همراران ) (2019نشان ميدهد

امید را مجموعهای شناختي ميداند كه تركیبي از

امید رابطۀ مثبتي با سرزندگي و ابعاد سالمت جسماني،

احساس ،اراده و داشتن مسیرها است (Schneider,

سالمت روانشناختي ،روابط اجتماعي و كیفیت زندگي

) .1991 & 1994در نظریۀ اشنایدر اراده به عزم و تعهد

دارد .طبق مطالعۀ بالیجاني و همراران ) (2014امید

برای كمک به حركت در جهت یک هدف و مسیر به

رابطۀ مثبت معناداری با كیفیت زندگي كلي و كیفیت

توانایي ادراکشدۀ مردم برای رسیدن به اهدافشان و

زندگي

و

تدوین برنامههای جایگزین در صورت بروز موانع اشاره

همراران ) (2013نشان ميدهد میان امید با سالمت

دارد ) .(Schneider, 2000درمقابل ،ناامیدی به شرایط

روان رابطۀ معناداری وجود دارد و امید ميتواند این دو

تحملناپذیری اطالق ميشود كه در آن هیچ هدفي

مؤلفه را پیشبیني كند .بهطور كلي امید باالتر با سالمت

محقق نميشود و با افسردگي همراه است (Faran and

جسماني باالتر ،پیامدهای سالمتر در بعضي شاخصها

) . Hearth, 1995امید تخیل و توجه فرد نسبت به آینده

(مانند كاهش خطر مرگومیر ،بیماریهای مزمن كمتر،

را در بر ميگیرد و موجب این تصور ميشود كه

خطر كمتر سرطان و مسائل خواب كمتر) ،بهزیستي

احتماالً نتایو مثبت حاصل شود .امید یک عامل

روانشناختي باالتر (افزایش عاطفه مثبت ،رضایت از

قدرتمند در سازگاری محسوب ميشود ( Hearth,

زندگي و هدفمندی در زندگي) ،پریشاني روانشناختي

 )2000و نگرش چندبعدی ،پویا ،آیندهمحور و

كمتر و بهزیستي اجتماعي باالتر همراه است (Lang et

فرآیندمحور را منعرس ميكند & (McClementa

).al., 2020

پایین عاملي مهم محسوب ميشود

عملرردی

دارد.

مطالعۀ

قرباني

) .Chachinab, 2008انسان امیدوار ،اراده ميكند در

در میان مطالعات مربو ،به نقش میانجیگر

مسیر هدف تعیینشدهاش حركت كند و ادراک او این

امیدواری ،مطالعۀ ماشیاچ  -آیزنبرگ و همراران

است كه اگر مانعي بر سر راه رسیدن به هدف ایجاد

) (2013نشان داد در میان  1۷۹نفر كه بیماری رواني

ميشود ،ميتواند مسیرهای جایگزین را پیدا كند.

جدی داشتند ،امید رابطه میان انگ درونيشده و كیفیت

رسیدن موفقیتآمیز به هدف ،هیجانات مثبت را فرا

زندگي در میان مبتالیان به بیماری رواني شدید را

ميخواند و شرست در دستیابي به هدف باعث

میانجیگری ميكند و همینطور بهطور نسبي رابطۀ میان
عزتنفس و كیفیت زندگي را میانجيگری ميكند.

hope

1.
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نتیجۀ مطالعه ساتیچي ) (2016در  322نفر از دانشجویان

دانشگاهي را میانجيگری ميكند .نتایو پژوهش

دوره لیسانس تركیه نشان ميدهد امیدواری بهطور

محمدی و همراران ) (2015نشان ميدهند امید

كامل تأثیر تابآوری بر سالمت ذهني و بهطور نسبي

ميتواند در كاهش عوامل متابولیري مضر برای سالمت

تأثیر آسیبپذیری روانشناختي بر سالمت ذهني را

قلبي نقش داشته باشد.

میانجيگری ميكند .مطالعۀ ل و و همراران ) (2020در

بدین ترتیب این مطالعه ،تأثیر اضطراب دچارشدن به

 10۶0نفر از دانشآموزان پایه  3-۶ایاالتمتحده نشان

ویروس كرونا بر سالمت روان و كیفیت زندگي با

ميدهد امیدواری رابطه میان قرباني قلدریشدن و

میانجیگری امیدواری را بررسي كرده است .در تصویر

سالمت روانشناختي (رضایت از زندگي و مشرالت

 1الگوی رابطه ساختاری میان اضطراب دچارشدن به

عاطفي) را میانجيگری ميكند .براساس مطالعۀ

ویروس كرونا و سالمت روان و كیفیت زندگي با نقش

محمدزاده و همراران ) (2009در دانشجویان ،امید به

میانجيگر امیدواری نشان داده شده است.

آینده رابطه میان سالمت روان و جامعهپذیری

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
Figure 1. Conceptual model of research

فرضیات پژوهش به شرح زیر است:

روش

-1اضطراب دچارشدن به ویروس كرونا بر سالمت

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روش

روان تأثیر مستقیم معناداری دارد -2 .اضطراب

پژوهش ،توصیفي و از نوع مطالعات همبستگي بود.

دچارشدن به ویروس كرونا بر كیفیت زندگي تأثیر

جامعۀ آماری پژوهش تمامي كاربران شبرههای

مستقیم معناداری دارد -3 .اضطراب دچارشدن به

اجتماعي مجازی واتساپ و تلگرام بودند كه از این

ویروس كرونا بر امیدواری تأثیر مستقیم معناداری دارد.

میان 230 ،نفر بهعنوان گروه نمونه به روش نمونهگیری

 -4امیدواری بر سالمت روان تأثیر مستقیم معناداری

دردسترس انتخاب شدند .گرین ( )1991قاعدۀ

دارد -5 .امیدواری بر كیفیت زندگي تأثیر مستقیم

سرانگشتي حداقل حجم نمونه پذیرفتهشده را با فرمول

معناداری دارد -۶ .اضطراب دچارشدن به ویروس

 k+104پیشنهاد ميكند كه با در نظر گرفتن متغیرها و

كرونا بهصورت غیرمستقیم بهواسطه امیدواری بر

زیرمقیاسهای آنها و در نظر گرفتن ریزش احتمالي،

سالمت روان اثر دارد -۷ .اضطراب دچارشدن به

تعداد نمونه  250نفر ،برآورد و به روش نمونهگیری

ویروس كرونا بهصورت غیرمستقیم بهواسطۀ امیدواری

دردسترس ،بهصورت اینترنتي و با انتشار در گروههای

بركیفیت زندگي اثر دارد.

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................

منصوره نیروگفتار و مهتاب دوستي

دردسترس انتخاب (واتساپ) شدند كه پس از حذف

به باال و درمجموع ،نمره  22به باال بیانكنندۀ عالئم

دادههای پرت ،حجم نمونه به  230نفر رسید.

مرضي است .ارده جاني و فالحتي ) (2012ضریب

ابزارسنجش :مقیاس اضطراب بیماری

كرونا:1

عليپور و همراران ) (2017این مقیاس را برای ارزیابي
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اعتبار و پایایي این ابزار را  0/84و  0/82گزارش كردند.
در این پژوهش ،آلفای كرونباخ  0/۶۹كسب شد.

اضطراب ناشي از شیوع ویروس كرونا در ایران تهیه و

در مطالعالالۀ حاضالالر ،بالالهمنظور سالالهولت در تحلیالالل

اعتباریابي كردند كه دارای  18گویه و  2عامل است.

آمالالاری ،بالالا اسالالتفاده از نرمافالالزار  SPSSطیالالف لیرالالرت

گویههای  1تا  ۹عالئم رواني و گویههای  10تا 18

معروس شد و نمره پایین به معنای عدم سالالمت و نمالره

عالئم جسماني را اندازهگیری ميكنند .این ابزار در

باال بهمنزلۀ سالمت باال در نظر گرفته شد.

طیف  4درجهای لیررت از هرگز ( )0تا همیشه ()3

پرسشالالالنامۀ كیفیالالالت زنالالالدگي 3:پرسشالالالنامۀ كیفیالالالت

نمرهگذاری ميشود و دامنه نمرات از  0تا  45است.

زندگي  2۶گویههای فالرم كوتالاهي اسالت كاله از نسالخه

نمرات باال بیانكنندۀ سطح باالتر اضطراب در افراد

 100آیتمي این پرسشنامه گرفته شده و سالازمان جهالاني

است .عليپور و همراران ) (2017آلفای كرونباخ را

بهداشالالت تهیالاله كالالرده اسالالت .ایالالن پرسشالالنامه  4حیطالاله را

برای عامل اول  ،0/8۷عامل دوم  0/8۶و برای كل

اندازهگیری ميكند كه عبارتانالد از :سالالمت جسالمي،

پرسشنامه  0/۹1به دست آوردند .همچنین ،دادههای

سالالالالمت روانشالالالناختي ،روابالالالط اجتمالالالاعي و محالالالیط.

پژوهش آنها با مدل دوعاملي ،برازش مناسبي نشان داد.

گویههای پرسشنامه در یک مقیاس  5گزینهای از  1تالا 5

روایي صوری و محتوای آلفای كرونباخ این مقیاس در

نمرهگذاری ميشالوند .نمالره بالاالتر نشالاندهندۀ كیفیالت

این پژوهش  0/85به دست آمد.

زندگي بهتر اسالت .در بررسالي گویالههای نسالخه كوتالاه

پرسشنامۀ سالمت عمومي 2:گلدبرگ و ویلیام

پرسشنامه كیفیت زندگي سازمان جهاني بهداشالت نمالره

( Goldberg & William,1988 as cited in

 4حیطالاله بسالالیار شالالبیه بالاله نسالالخه بلنالالد نشالالان داده شالالد

 )Mohammadi, 2002پرسشنامۀ سالمت عمومي 28

) .(Squington et al., 2004تحقیقات انجامشده دربارۀ

سؤالي را ارائه كردند و دارای  4مقیاس فرعي است و

مشخصات روانسنجي فرم كوتاه ایالن ابالزار نشالاندهندۀ

هر مقیاس  ۷پرسش دارد .مقیاسهای مذكور عبارتاند

اعتبالالار افتراقالالي ،اعتبالالار محتالالوا و پایالالایي درونالالي مناسالالبي

از :مقیاس عالئم جسماني ،مقیاس عالئم اضطرابي و

است؛ بدین صورت كه آلفای كرونباخ سالمت جسالمي

اختالل خواب ،مقیاس كاركرد اجتماعي و مقیاس

 ،0/80سالمت روانشناختي  ،0/۷۶روابط اجتماعي 0/۶۶

عالئم افسردگي .از  28سؤال پرسشنامه موارد  1تا ۷

و محالیط  0/80اسالت World Health Organization

مربو ،به مقیاس عالئم جسماني است .موارد  8تا 14

Quality of Life Group, 1998; Skington et al.,
 .2004آلفای كرونباخ این مقیاس در این پژوهش 0/۷1

عالئم اضطرابي و اختالل خواب را بررسي كرده و
موارد  15تا  21مربو ،به ارزیابي عالئم كاركرد
اجتماعي است و درنهایت ،موارد  22تا  28عالئم
افسردگي را ميسنجد .پاسخها در یک طیف 4
درجهای هیچ یا كمترین حد ،خفیف ،متوسط و شدید
از صفر تا  3نمرهگذاری ميشوند .در هر مقیاس ،نمره ۶
corona disease anxiety scale
general health questionary

1.
2.

به دست آمد.
مقیاس امیدواری اشنایدر 4:این مقیاس شامل
اندازهگیریهای خودگزارشي صفت و حالت امیدواری
است .این پرسشنامه شامل  12سؤال چهارگزینهای است
ال
كه پاسخها در یک طیف  4درجهای لیررت از كام ً
world health organization quality of life
Snyder hope scale

3.
4.
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غلط ( )4تا كامالً درست ( )1نمرهگذاری ميشوند و

تأهل بدین شرح است 15۶ :نفر در گروه سني  10تالا 30

درنهایت ،نمره امیدواری در دامنه بین  8 -32قرار

سال ( ۷2 ،)۶۷/8نفر در گروه  31تا  )31/3( 50و  2نفالر

ميگیرد .نمره پایین نشاندهندۀ امیدواری كم و نمره

 51سال به باالتر ( )0۹/بودند ۷0 .نفر مرد ( )30/4و 1۶0

باال به معنای امیدواری زیاد است .سپهریان آذر و

نفر ( )۶۹/۶زن شركت كردند 5۶ .نفر دارای تحصیالت

همراران ) (2016با استفاده از آلفای كرونباخ پایایي

زیالالر دیالالپلم و دیالالپلم ( 10۶ ،)24/3نفالالر فالالوق دیالالپلم و

این مقیاس را  0/۷0به دست آوردند و روایي سازه و

كارشناسالالالي ( )4۶/1و  ۶8نفالالالر ارشالالالد و بالالالاالتر ()2۹/۶

محتوای این مقیاس را مطلوب گزارش كردند .آلفای

بودند 124 .نفر از اعضای نمونه متأهل ( 101 ،)53/۹نفر

كرونباخ این مقیاس در این پژوهش  0/۷8به دست آمد.

مجرد ( )43/۹و  5نفر سایر ( )2/2بودند.

روش اجرا و تحلیل :برای جمعآوری دادهها لینک

مفروضالالههای آمالالاری بالالا اسالالتفاده از آزمونهالالای

پرسشنامۀ پژوهش در گروههای مجازی واتساپ و

كشالالالالیدگي و چالالالالولگي ،جعبالالالالهای ،كولمالالالالوگروف-

تلگرام برای كاربران ارسال شد و از آنها دعوت شد این

اسمیرنوف بررسي شدند و نرمالبودن دادهها و نیز مالدل

پرسشنامه را ترمیل كنند .در بخش تجزیهوتحلیل

اندازهگیری چهار متغیر پژوهش تأیید شد.

دادهها ابتدا آمارههای توصیفي متغیرهای پژوهش

همبسالالالتگي معنالالالاداری بالالالین امیالالالدواری ،عالئالالالم

بررسي شدند ،سپس با استفاده از همبستگي پیرسون

روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا با سالالمت روان

رابطه میان متغیرها آزمون شد .درنهایت ،برای ارزیابي

و كیفیالالالت زنالالالدگي در كالالالاربران فضالالالای مجالالالازی در

برازش مدل پژوهش از روش مدلیابي معادالت

آزمودنيهالالا وجالالود داشالالت .بالالین عالئالالم روانشالالناختي و

ساختاری استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار spss

جسالالماني اضالالطراب كرونالالا بالالا سالالالمت روان و كیفیالالت

 22تجزیهوتحلیل شدند.

زندگي در كاربران فضای مجازی رابطۀ منفي معنالاداری
( )0/01وجود داشت .بین امیالدواری بالا سالالمت روان و

یافتهها
اطالعالالالالات جمعیتشالالالالناختي گالالالالروه نمونالالالاله در

كیفیت زندگي در كاربران فضای مجالازی رابطالۀ مثبالت
معناداری ( )0/01وجود داشت (جدول .)1

شاخصهای سن ،جنسیت ،میزان تحصالیالت و وضالعیت
جدول  .1همبستگي بین متغیرهای پژوهش
Table 1. Correlation between research variables

1

متغیر
 .1عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا

2

3

4

1

 .2امیدواری

**-.25

1

 .3سالمت روان

**-.2۷

**.4۹

1

 .4كیفیت زندگي

**-.28

**.۶0

**.40

1

*P<0/05 , **P<0/01

مقدار  RMSEAبرابر با  0/032و كمتر از  0/1است

است و مدلي پذیرفتني است .همچنین ،مقدار كای دو

كه نشان ميدهد میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب

به درجه آزادی ( )2/121بین  1و  3است و میزان
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نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................
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شاخص  CFI،GFIو  NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتر از

متغیرهای پژوهش رد نشد (.)Table 2

 0/۹است كه نشان ميدهند برازش مدل اندازهگیری
جدول  .2شاخصهای برازش حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و متغیرها
Table 2. Fit indicators obtained from data analysis and variables

مقادیر

مقدار

قابلقبول

بهدستآمده
2/121

شاخص

توضیحات

𝐟𝐝𝛘𝟐/

كای اسروئر نسبي

>3

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/032

GFI

شاخص برازندگي تعدیلیافته

<0/۹

0/۹۹8

NFI

شاخص برازش نرم

<0/۹

0/۹۹5

CFI

شاخص برازش مقایسهای

<0/۹

0/۹۹۷

DF

10۹

مسیرهای عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب
كرونا و امیدواری ،اثر معناداری بر سالمت عمومي و
كیفیت زندگي در كاربران فضای مجازی دارد .بهطور

بر سالمت ،اثر منفي  -0/15و بر كیفیت زندگي ،اثر
منفي  -0/14و امیدواری بر سالمت ،اثر مثبت  0/2۶و بر
كیفیت زندگي ،اثر مثبت  0/31دارد (.)Table 3

مشخص ،عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا
جدول  .3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درستنمایي ()ML1
Table 3. Direct estimation of the model by the maximum likelihood (ML) method

متغیر
عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب

اثر استانداردنشده
()b

اثر استانداردشده ()B

ضریب تعیین
()R2

مقدار ()T

سطح
معنيداری

-0/24۷

-0/151

0/03۷

2/82۶

0/0001

0/384

0/2۶3

0/100

3/۶5۷

0/0001

-0/23۹

-0/14۷

0/035

2/۷42

0/0001

امیدواری بر كیفیت زندگي

0/513

0/310

0/15۹

4/055

0/0001

اضطراب كرونا بر امیدواری

-0/4۶۹

-0/245

0/123

2/5۶۹

0/0001

كرونا بر سالمت عمومي
امیدواری بر سالمت عمومي
عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب
كرونا بر كیفیت زندگي

P<05 p<01

maximum likelihood

1.
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كلیۀ مسیرهای مستقیم و دو مسیر غیرمستقیم در نظر

روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا بر سالمت

گرفته شده با توجه به مقادیر بهدستآمده به روش بوت

عمومي بهصورت مثبت  0/4۶1و اثر غیرمستقیم عالئم

استروپ در سطح ( )0/01معنادار و تأیید شد .بهطور

روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا بر كیفیت

مشخص ،با ورود امیدواری به مدل اثر غیرمستقیم عالئم

زندگي  0/5۷۶مثبت شده است (.)Table 4

جدول  :4برآورد غیرمستقیم مدل با روش بوت استروپ
Table 4: Indirect estimation of the model by bootstrap method

مقادیر اثر

متغیر

حد پایین

حد باال

معناداری

0/4۶1

0/315

0/542

0/0001

0/5۷۶

0/3۶۹

0/۶2۷

0/0001

غیرمستقیم

تأثیر عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا بر سالمت
عمومي ازطریق میانجيگری امیدواری
تأثیر عالئم روانشناختي و جسماني اضطراب كرونا بر كیفیت
زندگي ازطریق میانجيگری امیدواری

P<05 p<01

مطابق با شرل  2۷ ،2درصد از پراكندگي متغیر

اضطراب كرونا و امیدواری توضیح داده ميشوند؛

سالمت عمومي با عالئم روانشناختي و جسماني

ازاینرو ،دو فرضیۀ مربو ،به مسیرهای غیرمستقیم تأیید

اضطراب كرونا و امیدواری و  3۹درصد از پراكندگي

شد.

متغیر كیفیت زندگي با عالئم روانشناختي و جسماني

شكل  .2مدل نهایي آزمونشده به همراه آمارههای پیشبیني استانداردشده
Figure 2. Final model tested with standardized forecast statistics

بحث

بر بعد روانشناختي را مطالعه كرد .هدف از پژوهش

بیماری همهگیر كرونا تأثیری چندبعدی بر زندگي

حاضر ،بررسي تأثیر اضطراب دچارشدن به ویروس

انسانها دارد كه یري از آن ابعاد ،جنبۀ روانشناختي این

كرونا بر سالمت روان و كیفیت زندگي با میانجیگری

پدیده است .بدین ترتیب ،مطالعۀ حاضر تأثیر این پدیده

امیدواری بود .یافتهها نشان دادند اضطراب دچارشدن به

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................

منصوره نیروگفتار و مهتاب دوستي

ویروس كرونا بر سالمت روان تأثیر منفي معناداری

همانطور كه گفته شد كیفیت زندگي مفهومي است

دارد .این یافته با مطالعات علیزاده فرد و صفارینیا

كه شامل ابعاد سالمت جسماني ،سالمت روانشناختي،

( ،(2020استیوزند و همراران ) ، (2020شانگ و

روابط اجتماعي و محیط ميشود و همه این ابعاد به

همراران ) ،(2019احمد و همراران ) ،(2020لي و

همراه یردیگر بر كیفیت زندگي اثر ميگذارند

همراران ) ،(2020دوآن و همراران ) (2020مبني بر

) .(WHOQOL Group, 1998همهگیری كووید 1۹

تأثیرگذاری كووید  1۹و اضطراب ناشي از آن بر

همزمان بر تمام این ابعاد تأثیر گذاشته است؛ بدین

سالمت روان همخواني دارد .با توجه به اینره سالمت

صورت كه تهدیدی برای سالمت جسماني تلقي

جسماني و سالمت روانشناختي بهویژه در شرایط شیوع

ميشود و به موجب این تهدید بر سالمت روانشناختي

و پیشروی بیماری و مرگومیر ناشي از آن ،با یردیگر

تأثیر ميگذارد .همچنین ،روابط اجتماعي تغییر كرده

ارتبا ،دارند و بر یردیگر تأثیر متقابل ميگذارند

است؛ زیرا افراد مجبورند برای حفظ سالمتي خود از

( ،)Hernandez et al., 2017تهدیدشدن با هر عاملي

یردیگر فاصله بگیرند .لزوم این فاصلهگذاری ماهیت

كه سالمت جسماني فرد را به مخاطره مياندازد ،بر

روابط را نیز متحول ساخته است؛ زیرا روابط نزدیک و

سالمت روانشناختي تأثیر ميگذارد .اضطراب كرونا

حضوری جای خود را به روابط راه دور و مجازی داده

تهدیدی است كه فرد در رابطه با سالمت جسماني خود

است .همچنین ،تأثیرات پیشبینينشدهای نیز بر محیط

ادراک ميكند .بدین ترتیب ،هرچه میزان این تهدید

گذاشته است؛ مانند تأثیر بر صنعت ،تجارت ،سفرهای

بیشتر باشد ،بر سالمت روانشناختي فرد بیشتر تأثیر

جهاني ،كشاورزی و غیره .بدین ترتیب ،همهگیری

ميگذارد و موجب بروز انواع نشانههای روانشناختي

كووید  1۹با تأثیر گسترده بر تمام این حوزهها به میزان

ازجمله اضطراب ،افسردگي و سایر نشانهها ميشود

بسیار زیادی بر كیفیت زندگي تأثیر گذاشته است.

).(Stevesand et al., 2020
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یافته دیگر پژوهش نشان ميدهد امیدواری بر

یافته دیگر پژوهش نشان داد اضطراب دچارشدن به

سالمت روان تأثیر مثبت معناداری دارد .این یافته با

ویروس كرونا بر كیفیت زندگي تأثیر منفي معناداری

مطالعات جرارد و بوس ) ،(2015واینبرگ و همراران

دارد .این یافته با مطالعات سارین و همراران ) (2006و

) ،(2016پلیگینگ و همراران ) ،(2019لوكاس و

ویتهاور و همراران ) (2014تطابق دارد كه نشان

همراران ) (2019مبني بر رابطه مثبت میان امیدواری با

ميدهند اختالالت اضطرابي با كیفیت زندگي

سالمت روانشناختي همخوان است .اشنایدر برای امید

مرتبطاند .همچنین ،با نتیجۀ مطالعه پینگ و

دو مؤلفۀ قدرت اراده و قدرتیافتن مسیر را تعریف

همراران ) (2020مبني بر تأثیرگذاری همهگیری

ميكند ) .)Snyder, 1991, 1994فرد امیدوار در راه

كووید  1۹بر كیفیت زندگي مرتبط با سالمت،

هدف حركت ميكند و اگر مانعي برای رسیدن به

همخواني دارد .این یافته با مطالعات شیاوی و همراران

هدف باشد ،مسیرهای جایگزین را پیدا ميكند .رسیدن

( )2020مبني بر تأثیر منفي همهگیری كووید  1۹بر

موفقیتآمیز به هدف ،هیجانات مثبت را فرا ميخواند و

كیفیت زندگي زنان و زومالهیتو و همراران )(2020

شرست در دستیابي به هدف باعث هیجانات منفي

مبني بر تأثیر منفي همهگیری كووید  1۹بر كیفیت

ميشود ))Snyder, 2002؛ بنابراین ،فردی كه امیدوار

زندگي بیماران آرتریت روماتوئید همخواني دارد.

است هیجانات مثبت بیشتری را تجربه ميكند؛ زیرا

پژوهشنامه روان شناسي مثبت ،سال هفتم ،شماره چهارم ،شماره پیاپي ( ،)28زمستان 1400
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تجارب موفقیتآمیزی را از سر گذرانده است و این

ميدهد؛ برای مثال ،تهدید سالمتي ،تغییرات شغلي،

هیجانات مثبت موجب ميشود فرد به لحاظ ذهني و

فشار اقتصادی ،تضعیف روابط اجتماعي و مسائل

روانشناختي ،كمتر در معرض مسائل روانشناختي قرار

اینچنیني به میزان زیادی بر سالمت ذهني افراد اثر

گیرد .همچنین ،وقتي فرد موانع رسیدن به هدف را

ميگذارد؛ زیرا باعث ميشود فرد موانعي جدی بر سر

بررسي و مسیرهای جایگزین را اعمال ميكند ،به این

راه اهدافش ببیند .وقتي فرد امید دارد ،یعني خود را در

معناست كه احتماالً او قادر است راهبردهای مقابله با

برطرف كردن موانعي كه بر سر راه اهدافش وجود

موانع را نیز پیدا كند ) (Snyder, 1991و در این

دارد ،توانمند ميبیند و انتظارات مثبتي نسبت به آینده

صورت ،فشارهای رواني كمتری تجربه خواهد كرد.

دارد؛ بنابراین ،وقتي در شرایط سختي همچون تهدید

یافته بعدی پژوهش نشان داد امیدواری بر كیفیت

كرونا قرار ميگیرد ،ميتواند راههای جایگزین برای

زندگي تأثیر معناداری دارد .این یافته با مطالعات

رسیدن به اهدافش پیدا كند .بدین ترتیب ،امیدواری

و

باعث ميشود فرد بتواند با شرایط سخت ناشي از كرونا

(2019),

سازگار شود و بهصورت مؤثر با مسائل مقابله كند؛

) Ghezelsfloo 2013مبني بر وجود رابطه مثبت میان

درنتیجه ،اضطراب كمتر و پریشاني روانشناختي كمتری

امیدواری و كیفیت زندگي مطابقت دارد .امید یک

را تجربه خواهد كرد و كیفیت زندگي بهتری خواهد

مرانیسم مقابلۀ قدرتمند است كه به تحمل وضعیتهای

داشت.

همراران

لوكاس

و

همراران

(2014),

al.

)،(2019
et

بالیجاني

Balijani

سخت كمک ميكند .فردی كه امید باالتری دارد،

این پژوهش تأیید كرد اضطراب دچارشدن به

رویررد مثبتي نسبت به آینده دارد و درنتیجه ،سازگاری

بیماری كووید  1۹با میانجيگری امیدواری قادر است

او در شرایط دشوار نیز بیشتر ميشود .بهعالوه امید

بر سالمت روان و كیفیت زندگي اثر بگذارد و نتایو

بهعنوان یک منبع دروني عمل ميكند كه به افراد

بهدستآمده از پژوهش حاضر و یافتههای پیشین

كمک ميكند تا با پریشاني روانشناختي كنار بیایند و

بیانكنندۀ نقش مؤثر اضطراب دچارشدن به بیماری

كیفیت زندگي بهتری داشته باشند.

كووید  1۹و امیدواری بر سالمت روان و كیفیت

یافته نهایي پژوهش نشان داد امیدواری نقش اضطراب

زندگي است .از محدودیتهای این مطالعه ،طرح

دچارشدن به ویروس كرونا بر سالمت روان و كیفیت

پژوهش همبستگي است؛ بنابراین ،نميتوان رابطه علت

زندگي را میانجيگری ميكند .به عبارتي ،امیدواری با

و معلولي بین متغیرها در نظر گرفت .یافتههای این

كاهش اضطراب بر ارتقای سالمت روان و كیفیت

پژوهش به روش نمونهگیری دردسترس حاصل شده و

زندگي اثرگذار است .این یافته با مطالعاتي همخواني

صرفاً شامل كاربران فضای مجازی بوده است؛ بنابراین،

دارد كه نشان ميدهد امیدواری ميتواند در روابط میان

باید در تعمیم نتایو محتا ،بود .با توجه به اینره

متغیرهای مختلف مانند انگ اجتماعي و كیفیت زندگي

یافتههای پژوهش براساس پرسشنامه كسب شده است،

) (Mashiach et al., 2013تابآوری و آسیبپذیری

امران سوگیری در پاسخها وجود دارد .براساس

روانشناختي با سالمت ذهني ) (Satichi, 2016نقش

یافتههای مطالعۀ حاضر ،پیشنهاد ميشود در مداخالت

میانجيگر ایفا كند .افزایش ناامني و تهدیدی مانند

پیشگیرانه و درماني مربو ،به تأثیرات روانشناختي

ویروس كرونا رویررد فرد نسبت به آینده را تغییر

دچارشدن به بیماری كووید  ،1۹متخصصان و

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری كووید  1۹بر سالمت روان................
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سیاستگذاران ،به نقش بااهمیت امیدواری بهعنوان

محمالالدی ،ن ،.آقایوسالالفي ،ع ،.عليپالالور ،ا ،.صالالادقي ،م،.

راهبردی مؤثر در كاهش اضطراب توجه خاص داشته

نیکراهالالالالالان ،. ،و روحافالالالالالزا ،ح .)13۹۶( .نقالالالالالش

باشند .همچنین ،به محققان پیشنهاد ميشود نقش عوامل

شاخصهای بهزیستي روانشالناختي در پیشبینالي عوامالل

میانجيگر دیگری مانند اضطراب آینده ،اضطراب
مرگ و تابآوری را كه با اضطراب دچارشدن به
بیماری كووید  1۹رابطه نزدیري دارند ،مطالعه كنند و
تركیب این مؤلفهها را در پژوهشهای مربو ،به
سالمت روان و كیفیت زندگي بررسي كنند كه طیبعت ًا
به طراحي مداخالت دقیقتر منجر خواهد شد.
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