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Abstract 
Background and Aim: With the outbreak of a new corona virus called Covid-19, negative changes in health 

behaviors, such as physical activity, smoking, alcohol consumption and sleep, have occurred worldwide. Since 
the beginning of the epidemic, travel restrictions, social distancing, and the closure of many public places have 
occurred. The sum of these events has led to negative consequences on the mental and physical health of 
individuals, which requires a careful study of its underlying factors. Therefore, in the present study, the 
relationship between changes in health-related behaviors after the outbreak of Covid-19 and psychological 
distress was investigated. 

Methods: An online survey was made available to a wide range of audiences with the help of social 
messengers. The study population included all Iranian adults aged 18 years and older. Data collection was done 
in May 2020. Psychological distress was assessed using the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS 21). 
Physical activity was assessed using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). This 
questionnaire includes questions that assess the state of physical activity and classifies physical activity into 
three categories: weak, moderate, and severe. Data analysis was done by SPSS 20 software. 

Results: 1400 sample (mean age 43.4±13.7), most and nearly half of whom had at least one chronic disease, 
participated in the study. Nearly half of the participants reported a decrease in physical activity since the onset 
of the Covid-19 epidemic. Half of the participants reported no change in sleep quality, and most did not report 
any change in smoking since the outbreak of Covid-19. The linear regression test showed a significant 
association between increased depression, anxiety, and stress with negative changes in the combined behavior 
change score. This test also showed that compared to positive change or no change, negative change in 
behaviors was associated with a higher probability of increased depression, anxiety and stress.  

Conclusion: Our findings suggest that negative changes in community health behaviors during the Covid-19 
outbreak are directly related to increased psychological distress. Based on the results, it is necessary to take 
preventive and therapeutic measures for mental health problems during the outbreak of Covid-19 as soon as 
possible. 
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 یروانشناخت یشانیبا پر 19-دیکوو وعیبعد از ش یمرتبط با سالمت يدر رفتارها رییتغ نیارتباط ب
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  رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یعلوم پزشک ،دانشگاهيهوشبر گروه ،ینیبال یمرب 1  
  رانیا، کرمانشاه، کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یعلم ئتیعضو ه 2 

  رانیا کرمانشاه، یعلوم پزشک دانشگاه ،یدانشکده پزشک گروه زنان،  3
  رانیا، کرمانشاه، کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یعلم ئتیعضو ه 4

  رانیا ،تهران، گروه آموزش دانشگاه تهران  5
 دهکیچ

 دن،یکش گاریس ،یبدن تیمانند فعال ،یسالمت يدر رفتارها یمنف راتییتغ 19-دیکرونا به نام کوو دیجد روسیو وعیبا ش :فهدزمینه و 
و  یاجتماع يرفت و آمد، فاصله گذار يها تیمحدود ،يریاز زمان شروع همه گ. شده است جادیمصرف الکل و خواب در کل جهان ا

افراد شده است که  یو جسمان یدر سالمت روان یمنجر به عواقب منف دادهایرو نیمجموع ا. داتفاق افتا یاز اماکن عموم ياریبس یلیتعط
 وعیبعد از ش یمرتبط با سالمت يدر رفتارها رییتغ نیحاضر ارتباط ب قیرو در تحق نیاز ا. آن وجود دارد ییربنایعوامل ز قیدق یبه بررس ازین

 .شد یبررس یروانشناخت یشانیبا پر 19-دیکوو
شامل  قیجامعه تحق. از مخاطبان قرار گرفت یعیدسته وس اریدر اخت یاجتماع يرسان ها امیبا کمک پ نیآنال شیمایپ کی :هاروش
با استفاده از  یروانشناخت یشانیپر. انجام شد 1399ماه  بهشتیاطالعات در ارد يجمع آور. بود شتریساله و ب 18بزرگسال  یرانیهمه افراد ا

) IPAQ( یبدن تیفعال یالملل نیبا استفاده از پرسشنامه ب یبدن تیفعال.شد یابیارز) DASS 21(اضطراب و استرس  ،یافسردگ اسیمق
می دهد و فعالیت بدنی را در سـه دسـته  این پرسشنامه شامل سواالتی است که وضعیت فعالیت فیزیکی را مورد بررسی قرار. شد یابیارز

  .شدند لیو تحل هیتجز 20نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  تیضـعیف، متوسـط و شـدید دسته بندي می کند، در نها
مزمن بودند در  يماریب کی ياز آنها حداقل دارا یمیبه ن کنزدی و اغلب که) 4/43 ± 7/13سن  نیانگیبا م(نفر  1400: ها یافته

 یبدن تیدچار کاهش فعال 19-دیکوو يریاز شرکت کنندگان گزارش کردند که از زمان شروع همه گ یمین باَیتقر. شرکت کردند قیتحق
-دیکوو وعیاز زمان ش اتیدر استعمال دخان يرییخواب گزارش نکردند و اغلب آنها تغ تیفیدر ک يرییاز شرکت کنندگان تغ یمین. شده اند

در نمره  یمنف راتییاضطراب و استرس با تغ ،یافسردگ شیافزا نیب ينشان داد که ارتباط معنادار یخط ونیآزمون رگرس.ارش نکردندگز 19
در رفتارها  یمنف رییتغ ر،ییعدم تغ ایمثبت  رییبا تغ سهیآزمون نشان داد که در مقا نیا نیهمچن. وجود داشت یدر رفتار سالمت رییتغ یبیترک

  .اضطراب و استرس در ارتباط بود ،یافسردگ شیبا احتمال باالتر افزا
 شیبا افزا 19-دیکوو وعیدوران ش یجامعه ط یسالمت يدر رفتارها یمنف راتییکند که تغ یم شنهادیما پ يها افتهی: گیري نتیجه

در خصوص مشکالت  یو درمان رانهیشگیتر اقدام پ عیه سرالزم است هر چ جیبر اساس نتا. دارند میارتباط مستق یروانشناخت یشانیپر
  .شود جامان 19-دیکوو وعیدر دوران ش یسالمت روان

  
 یسالمت روان ،یسالمت ياضطراب، استرس، رفتارها ،ی، افسردگ19-دیکوو :ها کلیدواژه
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بار در نووامبر  نیاول يبرا) 19-دیکوو( دیجد روسیکورونا و

در کل جهان  ياضطرار تیگزارش شد و منجر به وضع 2019
نه تنها به  یجهان یمنجر به نگران يریجهان گ نیا زانیم. دیگرد

و  یآثار اجتماع نیبلکه همچن یخاطر از دست دادن زندگ
بر  یمبن ردوجود دا ییها ینگران نیهمچن. شده است ياقتصاد

روزمره افراد رخ داده  يعاد يها تیکه در فعال یراتییتغ نکهیا
 ژهیمسئله به و نیا. گذارد یآنها اثر م یستیو بهز یاست بر سالمت
هستند به خاطر بروز  زولهیا ای نهیکه در قرنط یدر مورد کسان

  ). 1(دارد  تیترس، احساس گناه و خشم اهم ،یافسردگ
 ،یاجتماع يکشورها، فاصله گذار ریمانند سا ران،یا در
 يتجمع ها گریو د یورزش يدادهایرو تیمحدود ای تیممنوع

 يعاد یبر زندگ یشگرف ریتأث یشغل يدر روش ها رییانبوه و تغ
از  ییباال یشخص نهیتواند هز یم راتییتغ نیا ریتأث. گذاشته است
  ). 2(باشد  تهمشکالت سالمت روان داش دیتشد اینظر شروع 

ممکن است منجر به  نیهمچن 19-دیکوو يریگ همه
 گاریس ،یبدن تیمانند فعال ،یسالمت يسو در رفتارها راتییتغ

و  یاجتماع يبا وضع انزوا. مصرف الکل و خواب شود دن،یکش
 ي، مکان ها2020در مارس  یکیزیفاصله ف يها تیمحدود

و امکانات  یورزش يمانند سالن ها یبدن تیفعال يمعمول برا
از  یاگرچه برخ. نبودند یقابل دسترس گریباز د يدر فضا یحیتفر

عنوان به ( نیگزیجا يها تیانجام فعال يافراد ممکن است برا
 یبدن يها تیفعال ریتناسب اندام و سا نیآنال يمثال، کالس ها

ممکن است  گرید یداشته باشند، اما برخ یامکانات کاف) در منزل
 ایموجود  یاجتماع تیحماعدم  لیخود را به دل یبدن تیفعال

 گر،یاز طرف د). 3(کاهش دهند  روسیابتال به و يبرا ینگران
شوند ممکن است زمان  یکه مجبور به کار در خانه م يافراد
 جادیا يرا به مسافرت اختصاص دهند و فرصت را برا يکمتر

از آنجا  ن،یهمچن. شمرده باشند متیغن یبدن تیفعال دیعادات جد
ترك خانه است،  يموجه برا لیدال معدوداز  یکیکه ورزش 

را  يه سواردوچرخ ایاز افراد عادت به راه رفتن  یممکن است برخ
از آنجا که . کرده باشند جادیا یفرار از حصر خانگ لیبه عنوان دل

و  یبدن تیفعال نیب ياز مطالعات ارتباط مثبت و جد ياریبس
ادامه  ای شروعتر را نشان داده اند،  نییپا یروانشناخت یشانیپر

 یشانیاحتماالً به کاهش پر يریهمه گ یدر ط یبدن تیفعال
ها در  یاز نگران یحال، برخ نیبا ا. کند یکمک م یروانشناخت
که مشغول ورزش با  يدر افراد یتنفس يماریخطر ب شیمورد افزا
احتمال کاهش پاسخ  لیهستند، به دل ادیز اریو بس ادیشدت ز

  ). 4(شده است  انیب یمنیا
 ،یبدن تیمانند فعال یارتقا دهنده سالمت يرفتارها برخالف

و  یاجتماع يکردن انزوا تیریمد ياز افراد ممکن است برا یبرخ
 ایاقدام به شروع   ،يریمرتبط با همه گ یروان يها یناراحت

 ای دنیکش گاریمانند س ینامطلوب سالمت يرفتارها شیافزا

حاد  يماریب کی 19-دیاز آنجا که کوو. ندیمصرف الکل نما
همه  يماریب یدر ط اتیادامه مصرف دخان ایاست، شروع  یتنفس

افراد  يبرا جیممکن است منجر به بدتر شدن نتا 19-دیکوو ریگ
 ینشان م هیاول يدر واقع، نشانه ها). 5(شود  روسیآلوده به و

که  يافراد نیو سابق در ب یفعل يگاریدهد که نسبت افراد س
قرار  ژهیو يکه تحت مراقبت ها يافراد دردارند و  دیشد يماریب

 يانزوا ن،یعالوه بر ا. است شتریدارند، ب هیبه تهو ازیدارند و ن
از  نانیعدم اطم ایاستخدام  تیدر وضع رییهمراه با تغ ،یاجتماع

مصرف الکل در افراد مستعد شود  شیممکن است باعث افزا ندهیآ
)6 .(  

 یشانیدر مورد پر يمحدود قاتیحال حاضر تحق در
دو مطالعه . وجود دارد 19-دیکوو يریپس از همه گ یروانشناخت

 یرا در ط یروانشناخت یشانیاز پر ییباال زانیم نیاز چ ریاخ
حال، ارتباط  نیبا ا). 7(گزارش داده است  يریهمه گ هیمراحل اول

هنوز نامشخص  یبهداشت يو رفتارها یروانشناخت یشانیپر نیب
نشان دهنده ارتباط  19-دیکوو وعیش یدر ط هیشواهد اول. است

و ارتباط  یو سالمت جسم یبدن تیفعال شیافزا نیمثبت ب
 یو روان یسالمت جسم جیرفتار کم تحرك و نتا نیمعکوس ب

مراحل  یدر ط یبهداشت يتر رفتارها قیدق یبررس). 8(است 
 يممکن است در جهت ارتقا رفتارها 19-دیکوو ریهمه گ يماریب

به منظور  یمنف يمثبت و محافظت در برابر بدتر شدن رفتارها
  .کمک کند ندهیدر آ یحفظ سالمت روان به بهداشت عموم

  
  ها روش

  شرکت کنندگان 
در  یاجتماع يرسان ها امیبا کمک پ نیآنال شیمایپ کی

شامل  قیجامعه تحق. از مخاطبان قرار گرفت یعیدسته وس اریاخت
دعوت نمونه ها . بود شتریساله و ب 18بزرگسال  یرانیهمه افراد ا

به . م شداداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجا يبا همکار
و معلمان آموزش و  نانشماره تماس کارک ستیصورت که ل نیا

 قیشد و از طر هینفر ته 10.000پرورش استان تهران به تعداد 
 یکیرسان اقدام به ارسال فرم الکترون امیپ ينرم افزارها

 یکیکه پرسشنامه الکترون یکسان نیاز ب. آنها شد يپرسشنامه برا
 لینفر پرسشنامه را تکم 1400آنها ارسال شد مجموعاً  يبرا

 صیتشخ یتعداد نمونه کاف نیبه جدول مورگان ا عبا رجو. کردند
. انجام شد 1399ماه  بهشتیاطالعات در ارد يجمع آور. داده شد

و  ینسب نهیقرنط ،یفاصله اجتماع ریکشور درگ ق،یدر زمان تحق
شامل  ینسب نهینطقر. ورود و خروج از شهرها بود تیمحدود

. شد یها م اهپارك و باشگ نما،یرستوران ها و کافه ها، س یلیتعط
 یم قیبوده و دانش آموزان تشو لیاز مدرسه ها تعط ياریبس

 تیفعال. کنند افتیدر ونیزیرا از تلو یدرس يشدند که محتوا
کالس  شتریکه ب يدانشگاه ها به شدت محدود شده بود به طور

]   . شد یبرگزار م يمجاز يها در فضا
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  :شیمایپ توسعه
 سیآلمان و انگل ریکشورها نظ ریموجود از سا يها شیمایپ

شامل  کیحاضر عالوه بر اطالعات دموگراف شیمایپ. مرور شد
 ،یافسردگ ،یمشکالت مزمن سالمت یابیدر مورد ارز ییپرسش ها

  .شد یم یسالمت يو رفتارها یبدن تیاضطراب و استرس، و فعال
سن،   :عبارت بودند از یمورد بررس کیدموگراف يها یژگیو

 يها يماریب تیوضع الت،یتأهل، سطح تحص تیجنس، وضع
 ،یافسردگ اسیبا استفاده از مق یروانشناخت یشانیپر. مزمن

مقدم و  ياصغر. شد یابیارز) DASS 21(اضطراب و استرس 
 ییایپا DASS 21 یروان سنج يها یژگیو یهمکاران در بررس

خرده  يبا فاصله سه هفته برا ییرا به روش بازآزما اسیمق نیا
،  84/0 بیاضطراب و استرس به ترت ،یافسردگ يها اسیمق

  . گزارش نمودند 90/0و  89/0
 یبدن تیفعال یالملل نیبا استفاده از پرسشنامه ب یبدن تیفعال

)IPAQ (این پرسشنامه شامل سواالتی است که . شد یابیارز
وضعیت فعالیت فیزیکی را مورد بررسی قرار می دهد و فعالیت 
بدنی را در سـه دسـته ضـعیف، متوسـط و شـدید دسته بندي 

ایـن پرسـشنامه در سـنجش میـزان فعالیت بدنی توسط . می کند
سازمانی جهانی بهداشت مورد استفاده قرار گرفته است و در 
مطالعات مختلفی در کشور نیز بکـار رفته است و روائی و پایائی 

  ).9(آن مورد تائید قرار گرفته است 
 يو درصدها برا یشامل فراوان یفیبا استفاده از آمار توص 

 يو انحراف استاندارد برا نیانگیگزارش شد؛ م يطبقه ا يرهایمتغ
اضطراب و  ،ینمرات افسردگ. گزارش شد وستهیپ يرهایمتغ

با استفاده  یو سالمت ياقتصاد یاجتماع تیاسترس بر اساس وضع
آزمون  لکاکسون،یوآزمون رتبه ( کیناپارامتر يها لیاز تحل

پاسخ ها . شدند سهیمقا) رمنیاسپ یو همبستگ سیکروسکال وال
 رییبه صورت تغ اتیو مصرف دخان یبدن تیفعال يرفتارها يبرا
و  هیجهت تجز) +1(مثبت  رییتغ ای) 0( ریی، بدون تغ)-1( یمنف
سبک  يشاخص رفتارها. ثبت شدند يرفتار راتییتغ لیتحل

 یبیشد تا نمره ترک جادیا يرفتاربا جمع کردن نمرات  یزندگ
نمرات  نیانگیم. دهد شیرا نما +4تا  - 4در دامنه  یرفتار سالمت

 ،یافسردگ يو انحراف استاندارد آن برا یرفتار سالمت یبیترک
 یخط ونیرگرس. اضطراب و استرس به طور جداگانه ارائه شد

 ،یبا افسردگ یرفتار سالمت یبینمره ترک نیآزمون ارتباط ب يبرا
 يشده برا میخام تنظ نیتخم. اضطراب و استرس استفاده شد

 تیتأهل، درآمد و وضع تیجنس، وضع الت،یتحص زانیسن، م
 کیلوجست ونیرگرس. گزارش شد) CI( ناناطمی ٪95با  يماریب

با  يدر موارد رفتار فرد یمنف راتییتغ ایآ نکهیآزمون ا يبرا
همه . شد دهاضطراب و استرس در ارتباط است استفا ،یافسردگ

بودن به  0.05بودند و در صورت کمتر از  هیدوسو p يارزش ها
 .شدند یعنوان معنادار تلق

  
  نتایج

 قینمونه تحق اقتصادي – یو اجتماع یسالمت يها یژگیو
سن  نیانگیم(نفر  1400در مجموع، . ارائه شده است 1در جدول 

اغلب شرکت کنندگان . شرکت کردند شیماپی در ) ±4/43 7/13
از آنها  یمیبه ن کنزدی و) ٪ 62.21= ، درصد871=تعداد(متأهل 

) ٪ 50.57= صد، در708=تعداد(مزمن  يماریب کی يحداقل دارا
 ± 2.3 اضطراب ؛4.7 ± 2.6 یافسردگ ينمره برا نیانگمی. بودند
شرکت  یبدن تیفعال نیانگمی. بود 5.3 ± 3.6 استرس و ؛3.5

از شرکت  یمین باَیدر هفته بود اما تقر قهیدق 218.5کنندگان 
 از که کردند گزارش) ٪ 49.85= ، درصد698=تعداد(کنندگان 

شده  یبدن تیکاهش فعالدچار  19-دیکوو يرگی همه شروع زمان
 ± 1.2با  يبرا 19-دیکوو وعیمدت خواب قبل از ش نیانگیم. اند
، 746=تعداد(از شرکت کنندگان  یمنی و بود شب در ساعت 7.2

اغلب . خواب گزارش نکردند تیفیدر ک يرتغیی) ٪ 53.28= درصد
 وعیاز زمان ش اتیدر استعمال دخان يرییشرکت کنندگان تغ

).٪ 81،57= ، درصد1142=تعداد(گزارش نکردند  19-دیکوو

 نمونه ها کیدموگراف يها یژگیو 1جدول 
  )انحراف استاندارد(درصد یا میانگین   تعداد  

   50.4) 13.2(  1400  )سال(سن 
  جنس
  مرد
  زن

  
510  
890  

  
36.42   
63.57   

  وضعیت تأهل 
  هرگز ازدواج نکرده

  جدا شده/بیوه/مطلقه
  نامزد کرده/ازدواج کرده

  
280  
254  
866  

  
20  

18.14  
61.86  

   16.4) 5.2(  1400  )سال(میزان تحصیالت 
  درآمد

  میلیون تومان 2.8کمتر از 
  میلیون تومان  2.8-4

  
312   
367  

  
22.28   
26.22  
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  51.5  721  میلیون تومان 4باالتر از 
  وضعیت بیماري مزمن

  دارد
  ندارد

  
708  
692  

  
50.57   
49.42  

   DASSنمره 
  افسردگی
  اضطراب 
  استرس 

  
1400   
1400   
1400   

  
)2.6 (4.7   
)2.3 (3.5   
)3.6 (5.3   

   218.5  1400  فعالیت بدنی 
  )ساعت در شب(خواب 

  ساعت  7-9
  ساعت 9یا بیشتر از  7کمتر از 

  
746  
654  

  
)1.2 (7.2  
  )2.8 (6.6  

  استعمال دخانیات 
  مصرف کننده 

  مصرف کنندهغیر 

  
1142  
258   

  
81.57   
18.43   

 تیاضطراب و استرس در ارتباط با وضع ،ینمرات افسردگ
ارائه  2در جدول  اقتصادي – یاجتماع يها یژگیو و یسالمت

و  یزنان و مردان از نظر افسردگ نیب يتفاوت معنادار. شده است
نمرات  يحال زنان به طور معنادار نیبا ا  نشد؛ افتیاضطراب 

 45-18(جوان تر  دافرا. به نسبت مردان داشتند ياسترس باالتر
اضطراب و استرس در  ،یاز نظر افسردگ يشترینمرات ب) سال
که  یکسان نیهمچن. با همنوعان مسن تر خود داشتند سهیمقا

تأهل، از نظر  يها تیوضع ریبا سا سهیبودند در مقامجرد 

 یهمبستگ. داشتند ياضطراب و استرس نمرات باالتر ،یافسردگ
ثبت شده ( لیتحص يسال ها نیب يمعنادار یارتباط منف رسونیپ

داشت، اما با  یبا نمرات افسردگ) وستهیپ ریمتغ کیبه عنوان 
 نییکه در پا يافراد. نداشت ینمرات اضطراب و استرس ارتباط

 ینمرات افسردگ يبودند به طور معنادار يدسته درآمد نیتر
 يماریکه ب يافراد. نسبت به افراد با درآمد باالتر داشتند يشتریب

نمرات  يبا افراد سالم به طور معنادار سهیداشتند در مقا نمزم
.اضطراب و استرس داشتند ،یاز نظر افسردگ يباالتر

 
 یو سالمت اقتصادي – یاجتماع يها یژگیبر اساس و یروانشناخت یشانیپر يتفاوت ها 2جدول 

  P  استرس  P  اضطراب  P  افسردگی  ویژگی
  جنسیت
  مردان
  زنان

  
4.5 )2.8(  
4.6 )2.4(  

  
0.189  

  
2.2 )1.2(  
2.2 )1.2(  

  
0.108  

  
5.3 )4.6(  
4.9 )4.5(  

  
0.005* 

  )سال(سن 
18-45  
46-65  

65≥  

  
6.1 )4.4(  
4.2 )3.7(  
3.3 )3.9(  

  
0.001 ≤* 

  
3.2 )4.6(  
2.2 )3.1(  
1.5 )2.3(  

  
0.001 ≤*  

  
7.2 )5.1(  
4.6 )4.5(  
2.5 )3.3(  

  
0.001 ≤*  

  وضعیت تأهل
  ازدواج نکرده

  بیوه/مطلقه
  نامزد/متأهل

  
6.7 )5.9(  
5.2 )5.6(  
3.8 )4.2(  

  
0.001 ≤*  

  
3.5 )4.6(  
2.3 )3.5(  
1.8 )2.8(  

  
0.001 ≤*  

  
6.9 )5.4(  
4.5 )4.8(  
4.8 )4.5(  

  
0.001 ≤*  

  0.555  - 0.017  0.318  - 0.074  * 0.002  - 0.096  تحصیالت
  درآمد

2.8 ≤  
2.8-4  

4 ≥  

  
5.2 )5.7(  
4.7 )5.1(  
4.1 )4.6(  

  
0.047*  

  
2.6 )3.7(  
2.3 )3.3(  
2.0 )3.1(  

  
0.106  

  
4.9 )5.0(  
5.2 )4.8(  
5.3 )4.7(  

  
0.132  

  بیماري مزمن
  دارد
  ندارد

  
5.0 )5.2(  
4.3 )4.9(  

  
0.001 *  

  
1.8 )3.0(  
2.7 )3.7(  

  
0.0001 ≤*  

  
4.9 )4.8(  
5.5 )4.9(  

  
0.003 *  

به صورت دسته  یسالمت يدر نمره رفتارها راتییتغ نیانگیم
 3اضطراب و استرس در جدول  ،یشده بر اساس افسردگ يبند

اضطراب و استرس، تعداد افراد  ،یافسردگ يبرا. ارائه شده است
 افتیشدت عالئم کاهش  شیدر هر طبقه از شدت عالئم با افزا
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 يبرا. دیشد اریو اضطراب بس یدسته افسردگ يبه جز برا
 یسالمت يرفتار ها نیانگیاضطراب و استرس، نمره م ،یافسردگ

دسته اضطراب و  يبه جز برا افتیشدت عالئم کاهش  شیبا افزا
.دیشد اریاسترس بس

 
 اضطراب و استرس ،یشده بر اساس افسردگ يدسته بند یسالمت ينمره رفتارها 3جدول 
  نمره رفتارهاي سالمتی  )٪(تعداد   شدت عامل پریشانی روانشناختی

  افسردگی
  )4-0(عادي 
  )6-5(خفیف 
  )10-7(متوسط 
  )13-11(شدید 

  )13بیشتر از (بسیار شدید 

  
890 )63.57(  
155 )11.07(  
186 )13.28(  
68 )4.85(  
101 )7.21(  

  
0.42- )1.25(  
1.03- )1.25(  
1.22- )1.34(  
1.28- )1.42(  
1.45- )1.44(  

  اضطراب
  )3- 0(عادي 
  )5-4(خفیف 
  )7-6(متوسط 
  )9-8(شدید 
  )9بیشتر از (بسیار شدید 

  
1175 )76.78(  
115 )7.5(  
82 )5.21(  
40 )2.14(  
78 )4.85(  

  
0.58- )1.28(  
1.20- )1.40(  
1.24- )1.35(  
1.50- )1.52(  
1.23- )1.61(  

  استرس
  )7- 0(عادي 
  )9-8(خفیف 
  )12- 10(متوسط 
  )16- 13(شدید 

  )16بیشتر از (بسیار شدید 

  
997 ()  
133 ()  
111 ()  
95 ()  
35 ()  

  
0.49- )1.25(  
1.34- )1.23(  
1.25- )1.46(  
1.43- )1.43(  
1.33- )1.69(  

 یمنف رییاضطراب و استرس با تغ ،یشدت افسردگ نیارتباط ب
سن،  ماتیاز آنجا که تنظ. شده است انیب 4در رفتار در جدول 

مزمن بر  يماریب تیتأهل، درآمد و وضع ت،یجنس الت،یتحص
شده ارائه شده  میتنظ OR يها افتهینداشت، تنها  ریارتباطات تأث

گزارش  یبدن تیفعال در یمنف رییکه تغ یدر شرکت کنندگان. اند
                       یاز عالئم افسردگ يکردند احتمال باالتر

)1.11 ،1.06 =CI 95 ٪، 1.08 OR=( اضطراب ،)1.05، 1.13 =
CI 95 ٪، 1.09 OR= ( و استرس)1.05، 1.11 =CI 95 ٪، 
1.08 OR= (داشتود وج.  

در خواب گزارش کردند احتمال  یمنف رییکه تغ ییآنها
 CI 95 ٪،1.19= 1.15، 1.23( یداشت که افسردگ يشتریب

OR=( اضطراب ،)1.19، 1.31 =CI 95 ٪،1.25 OR= ( و
داشته  يباالتر) CI 95 ٪، 1.30=. OR= 1.26، 1.35(استرس 

    CI 95 ٪( ،  0.10=  0.10،  0.07( 0.09 زانیکاهش به م. باشند
)0.07- ،0.10 -  =CI 95 ٪( 0.10 و                  )0.07- ،

0.12 -  =CI 95 ٪ (یدر افسردگ شیافزا يبرا یبیترک ازامتی در، 
 .اضطراب و استرس گزارش شد

 اضطراب و استرس ،یدر افسردگ ازیهر امت شیافزا نیارتباط ب 4جدول 
  استرس  اضطراب  افسردگی  

  )CI ٪ 95(نسبت رگرسیون لوجستیک 
  )1.06،1.11* (1.08  )1.05،1.13* (1.09  )1.06،1.11* (1.08  فعالیت بدنی

  )1.26،1.35* (1.30  )1.19،1.31* (1.25  )1.15،1.23* (1.19  خواب
  )1.05،1.15* (1.10  )1.06،1.18* (1.12  )1.04،1.13* (1.09  مصرف دخانیات

  ) CI ٪ 95(تخمین امتیاز رگرسیون خطی 
  )-0.12،  -0.08* ( - 0.10  )-0.12،  -0.07* ( - 0.10  )-0.10،  -0.07* ( - 0.09  نمره ترکیبی رفتار

 
  بحث

با  یسالمت يرفتارها رییتغ نیمطالعه حاضر ارتباط ب
 یرا بررس 19-دیکوو وعیاضطراب و استرس از زمان ش ،یافسردگ

 یشانیپر يبود که همه جنبه ها نیا قیتحق یاصل افتهی. کرد
هم به  یدر رفتار سالمت رییبا تغ يارتباط معنادار یروانشناخت

مطالعات . داشتند یبیصورت مستقل و هم به شکل نمره ترک

و  یروانشناخت یشانیاز عوامل پر يدامنه ا نیمتعدد ارتباط ب
مثال، ربار و همکاران  يبرا. کرده اند یرا بررس یسالمت يرفتارها

و سطوح  یبدن تیشرکت در فعال نیارتباط معکوس معنادار ب
مطالعات ). 10(خود نشان دادند  لیو اضطراب در فراتحل یافسردگ

نشان داده اند  یو افسردگ دنیکش گاریس نیب یارتباط مثبت یقبل
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 ای یبا کاهش افسردگ گاریقطع مصرف س نیب یاما ارتباط) 11(
  ). 12(نشده است  افتیاضطراب 
شدت  شینشان داد که با افزا نیحاضر همچن قیتحق
 نیا. کند یافت م یدر رفتار سالمت رییتغ یبینمره ترک ،یافسردگ

 یاز عالئم افسردگ یعیکه سطح طب يبدان معناست که افراد
که در  ی، در حال)-0.42(گزارش کردند  یاندک یمنف رییدارند تغ

در رفتار  رییتغ یبیرکدر نمره ت رییتغ د،یشد اریالئم بسبا ع يافراد
اضطراب و  يبرا). -1.45(از سه برابر بزرگتر بود  شیب یسالمت

 یمنف راتییتغ د،یبه شد یعیشدت عالئم از طب شیاسترس با افزا
 ونیرگرس. مشاهده شد یدر رفتار سالمت رییتغ یبیدر نمره ترک

 ،یافسردگ شیافزا نیب ينشان داد که ارتباط معنادار یخط
در  رییتغ یبیدر نمره ترک یمنف راتییبا تغ ساضطراب و استر

نشان داد که در  کیلوجست ونیرگرس. وجود داشت یرفتار سالمت
در رفتارها با  یمنف رییتغ ر،ییعدم تغ ایمثبت  رییبا تغ سهیمقا

اضطراب و استرس در ارتباط  ،یافسردگ شیاحتمال باالتر افزا
  . بود

احتماالَ  19-دیکنند که کوو یم شنهادیاز گزارش ها پ يتعداد
حال،  نی؛ با ا)13(دارد  یروانشناخت یبر پرسشان يمعنادار ریتأث

 ازاتیامت نیانگیدهد که م یمطالعه حاضر نشان م يداده ها
قرار  فیتا خف یعیاضطراب و استرس اغلب در دامنه طب ،یافسردگ

و استرس  یافسردگ يبرا تازایمتا نیانگیم ن،یعالوه بر ا. دارند
تنها  یرانیبزرگساالن ا يبرا يهنجار يبا داده ها سهیدر مقا

درصد شرکت کنندگان  60از  شیب گر،ید ياز سو. باالتر بود یکم
گزارش دادند و کمتر از  یعیرا در دامنه طب یروانشناخت یشانیپر

 يبرانمره  نیانگیم. داشتند دیشد اریتا بس دیشد ازیدرصد امت 13
تر از مطالعه  نییاضطراب و استرس در مطالعه حاضر پا ،یافسردگ
داشتند که  انیب  )2020(مازا و همکاران . بود ایتالیدر ا یمشابه

آنها به  قیاضطراب و استرس در تحق ،یافسردگ ازاتیامت نیانگیم
حاضر  قیکه در تحق یبود در صورت 7.43و  2.89، 5.34 بیترت

تفاوت ها ممکن است به  نیا. بودند 5.3و  3.5، 4.7اعداد  نیا
همه  یداده ها، تفاوت در آمار رسم يجمع آور يعلت زمان بند

  )14. (باشد تیجمع يو تفاوت در شدت اثر رو 19-دیکوو يریگ
) ٪ 19.1(در مطالعه حاضر  دیمتوسط تا شد یافسردگ وعیش

است  سهمقای قابل) ٪ 16.8( نیگزارش شده در چ هاي داده با
به طور قابل  دیاضطراب متوسط تا شد وعیحال، ش نی؛ با ا)21(

 ٪ 8.3(بود  ینیتر از مطالعه چ نییمطالعه پا نیدر ا يمالحظه ا
 دیاسترس متوسط تا شد وعیمقابل، ش سوي در). ٪ 28.8 برابر در

 ریدو برابر مقاد باَتقری) ٪ 15.1(مطالعه گزارش شد  نیکه در ا
تر اضطراب در  نییپا ازاتامتی). ٪ 8.1(بود  نیگزارش شده در چ

باشد که شرکت کنندگان  نیمطالعه حاضر ممکن است مربوط به ا
که  یعادت کرده بود، در حال یدر تماس اجتماع رییبه تغ يتا حد

به خاطر  ژهیبه و ندهیاز آ نانیتواند به عدم اطم یاسترس باالتر م
  ) 20- 15.(باشدمربوط  ياز دست دادن شغل و مشکالت اقتصاد

در . در هفته بود قهیدق 218.5 یبدن تیفعال یکل نیانگیم
نشان داده  شتریساله و ب 15افراد  يرو ایدر استرال یمشابه قیتحق

در هفته است  قهیدق 294روزانه به طور متوسط  تیشد که فعال
. گزارش شده است زین قهیدق 541 یبدن تیفعال زانیو اوج م) 21(

 نیحاضر از ا قیتحق نندگانرسد شرکت ک یبه نظر م ن،یبنابرا
  . خود دارد ییایبا همنوعان استرال سهیدر مقا يادیلحاظ کمبود ز

در  یمنف رتغیی) ٪ 48.9(از شرکت کنندگان  یمین باَیتقر
گزارش دادند  19-دیکوو يریاز زمان شروع همه گ یبدن تیفعال

الزم به ذکر است از آنجا . داشتند یمثبت رییدرصد تغ 20اما حدود 
و آثار  یبدن تیحفظ فعال تیدر رسانه ها بر اهم يادیز دیکه تأک

 یسالمت روان وجود داشته است به نظر م يمثبت ورزش رو
از رسانه ها  یسالمت يبرنامه ها يریگیپ زانیبا م جینتا نیرسد ا

 یمتسال شنهاداتیحاضر پ قیتحق جیبر اساس نتا. در ارتباط باشد
از افراد را جلب نکرده باشد  یلیدر رسانه ها ممکن است توجه خ

به انجام ورزش  قیاز مردم را تشو يگرید فیاما توانسته است ط
که شرکت کنندگان گزارش کردند  یبدن تیفعال یکاهش کل. دکن
مسافرت،  تیمحدود ،یاجتماع ياز فاصله گذار یتواند ناش یم

 یعادات ورزش رییبه تغ لیعدم تما ای یبسته شدن اماکن ورزش
  . باشد

 7.2مدت خواب  نیانگی، م19-دیکوو يریاز همه گ قبل
 يساعت خواب برا 7-9ها در رابطه با  ییساعت بود که با راهنما

 53.28(از شرکت کنندگان  یمیگرچه ن. بزرگساالن مطابقت دارد
گزارش  19-دیکوو وعیخواب از زمان ش تیفیدر ک يرتغیی) ٪

ها با  افتهی نیا. تجربه کرده بودند یمنف يرتغیی ٪ 40.7ند، نداد
 ،يماریب نیا يریاز همه گ یناش یروانشناخت یشانیتوجه به پر

تعجب آور  یو ارتباط یشغل يها ینگران ،یبدن تیدر فعال رییتغ
  . ستین

 نیجالب ا. بودند يگاریدرصد شرکت کنندگان س 18 تنها
در رفتار  يادیز رییتغ قیتحق نیاست که شرکت کنندگان ا

درصد آنها  93 باَیکه تقر يخود نداشتند به طور اتیاستعمال دخان
 وعیرا از زمان ش اتیمثبت در مصرف دخان رییتغ ای رییعدم تغ

 يماریب کی 19-دیاز آنجا که کوو. گزارش کردند 19-دیکوو
 ریمس يدر معرض عفونت ها شتریها ب يگاریاست و س یتنفس
 يبرا يگاریاز افراد س يعده ا نکهیهستند احتمال ا یتنفس
کاهش مصرف  ایاقدام به ترك  19-دیاز ابتال به کوو يریجلوگ

آموزش  نهیکه در زم يبا توجه به کمبود. کرده باشند وجود دارد
 یسالمت يارتقا يبرنامه ها دشو یم شنهادیشود، پ یاحساس م

 19-دیکوو وعیش از خطرات زمان يگاریآگاه کردن افراد س يبرا
  . شود يراه انداز
گزارش شد که  ییاروپا ينمونه ها يمشابه رو قیتحق در

 نهیقرنط یساکن ط يرفتارها شیو افزا یبدن تیکاهش فعال
). 8(شد  یو روان یجسمان یدر سالمت یمنف رییمنجر به تغ

کرده اند که الزم  دیتأک نهیزم نیدر ا يادیز قاتیتحق نیهمچن
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 صوصدر خ یو درمان رانهیشگیتر اقدام پ عیاست هر چه سر
. انجام شود 19-دیکوو وعیدر دوران ش یمشکالت سالمت روان

با توجه به دامنه گسترش همه  تیحما نیرود که ا یانتظار م
  . کند دایادامه پ شتریب یحت ای ندهیتا دو سال آ 19-دیکوو يریگ

 ییها تیبا محدود قیتحق نیالزم به ذکر است که ا تاًینها
با مخاطب  يمجاز يدر ارتباط ها نکهیاز جمله ا. روبرو بود زین

و بدون دقت  یتفاوت یاحتمال وجود دارد که فرد با ب نیهمواره ا
امر از دفتر  نیمقابله با ا يبرا. الزم به پرسش ها پاسخ دهد

تهران خواسته شد تا با  شهرسالمت اداره کل آموزش و پرورش 
  کند  ياطبان را دعوت به همکارنامه سربرگ دار مخ کینوشتن 

. شده بود حینامه ضرورت انجام پژوهش تشر نیکه در ا
زمان مناسب و به  کیها خواسته شد که در  یاز آزمودن نیهمچن

 لیرا تکم قیروزمره با دقت پرسشنامه تحق يدور از دغدغه ها
 .کنند
 
 
 
 

  گیري نتیجه
 یمنف راتییکند که تغ یم شنهادیما پ يها افتهیدر مجموع، 

با  19-دیکوو وعیدوران ش یجامعه ط یسالمت يدر رفتارها
 يراهبردها. دارند میارتباط مستق یروانشناخت یشانیپر شیافزا

 امیمثبت مانند پ يبا هدف حفظ و شروع رفتارها یسالمت يارتقا
 یشانیو مزمن پر حاد شیتواند افزا یهدف مند رسانه ها م يها

 رینظارت مستمر بر تاث. کند یدوران را خنث نیدر ا یروانشناخت
 یسالمت يبر رفتارها یاجتماع يو فاصله گذار نهیقواعد قرنط

را به اطالع  یسالمت يارتقا ياست تا بتوان راهبردها يضرور
 يتالش ها تیپژوهش در هدا نیا يها افتهی. آحاد جامعه رساند

موزش از جمله وزارت بهداشت، درمان و آ( وطهمرب يارگان ها
خواب  ،یبدن تیفعال یبر آثار روانشناخت دیجهت تأک) یپزشک

 یو توجه به تعداد ساعات ب گاریاجتناب از مصرف س ،یکاف
 .باشد دیتواند مف یدر افراد م یتحرک
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