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مدیریت و پیش بینی میزان افسردگی ,اضطراب و استرس در دوران شیوع کرونا بر اساس
ویژگی های شخصیتی در کادر درمان شهر تهران
زهرا مهر افشان 1و هیوا

شفیعی2

 -1کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 -2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
زمینه و هدف  :همه گیری بیماری  covid 19و اجرای قرنظینه  ,اثرات مختلفی بر جنبه های روانی و اجتماعی افراد جامعه
گذاشته است  .لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اضطراب  ,افسردگی و استرس در دوران شیوع  COVID 19بر اساس
ویژگی های شخصیتی بود.مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی  171نفر از کادر درمان شهر تهران در اسفند  1931تا فروردین
 1933به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شکل انالین به پرسش نامه ها پاسخ داده اند  .ابزار های پژوهش شامل
مقیاس افسردگی  ,اضطراب و استرس )( Depression . Anxiety. Stress scale 21و پرسش نامه های ویژگی
شخصیتی بود  .داده ها با استفاده از ازمون همبستگی  pearsonو تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافته ها  :نتایج نشان داد هر کدام از مولفه های روانشناختی با مشخصه های روان رنجور خویی ارتباط مثبت و با مشخصه
توافق پذیری ارتباط منفی داشت ) ( p<0/001و همچنین مشخصه ی وظیفه شناسی با افسردگی ارتباط منفی و با اضطراب و
استرس ارتباط مثبت داشت ) ( p<0/001عالوه بر این  ,نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر های پیش بین روان رنجور
خویی  ,وظیفه شناسی و توافق پذیری  ,تغییرات افسردگی  ,اضطراب و استرس را به ترتیب  44/1 , 21/9 , 91/4درصد تبیین میکنند
 .همچنین با توجه به مقادیر شاخص betaمیتوان گفت روان رنجور خویی نقش قوی تری در پیش بینی هر سه متغیر افسردگی ,
اضطراب و استرس دارد .
کرونا ,تهران
استرس,
افسردگی,
اضطراب و
شخصیتی,
ویژگی بههای
واژگان
روانشناختی افراد در دوران شیوع کرونا توسط ویژگی
مشکالت
میزان
میتوان گفت
پژوهش
نتایج این
کلیدی:با توجه
نتیجه گیری :
های روان رنجور خویی  ,وظیفه شناسی و توافق پذیری انها قابل پیش بینی است  .با توجه به نقش قوی تر روان رنجور خویی دراین
زمینه ضروری به نظر میرسد برای افراد با این مشخصه خدمات روان درمانی بیشتری در سازمانها در نظر گرفته شود .
واژه های کلیدی  :ویژگی های شخصیتی  ,اضطراب و افسردگی  ,استرس  ,کرونا  ,تهران

124

مدیریت و پیش بینی میزان افسردگی ,اضطراب و استرس در دوران...

مهرافشان و شفیعی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  020تا 031
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

 -1مقدمه
غیر قابل پیش بینی بودن ویروس کرونا و عدم اطمینان اززمان کنترل بیماری ناشییی از ن و جدی بودن خطر ن
ن را تبدیل به یکی از اسیترس زا ترین شرایط کرده است .این ها همراه با برخی اطالعات غلط میتواند نگرانی را
در میان جامعه افزایش دهد [ ]1در طول انتشیییار بیماری کووید 13-قرنطینه رایجترین و بهترین روش ممانعت از
انتشیار بیماری به شییمار میرود [ ] 2در طی روند قرنطینه با توجه به شیرایط محیط و همچنین نوع بیماری عفونی
منتشیر شیده ممکن است به سالمت روان افراد سیب وارد شده و برخی از مشکالت روانشناختی در نها بروز یابد.
تحقیقات تأثیرات منفی شیییوع این بیماری بر سییالمتروان ازجمله افزایش عال ا افسییردگی و اضییطراب اختال ت
اسییترس بیخوابی خشییا و ترس را نشییان دادهاند [ ].9-1در این راسییتا  Salariو همکاران در یک مطالعۀ فرا
تحلیل نشان دادند که در دوران شیوع این بیماری درجمعیت عادی شیوع استرس بر اساس  4مطالعه صورت گرفته
(حجا نمونه=  23/6( (3174درصید( شییوع اضیطراب براساس 17مطالعه (حجا نمونه= 91/3( 69493درصد و
شییوع افسیردگی در 14مطالعه (حجا نمونه=  99/7( 44491درصید است [] 3به نظر میرسد شیوع این بیماری با
توجه به لزوم حفظ فاصله اجتماعی به منظور کمک به جلوگیری از گسترش بیماری باعث پیدایش احساس تنهایی
و کاهش روابط و حمایت اجتماعی گشته است .این شرایط میتواند سبب ایجاد و یا تشدید عال ا افسردگی در افراد
گردد.
از طرف دیگر ویژگی های بیماری کرونا مانند طو نی بودن زمان زنده بودن ویروس بر روی سطوح انتقال نسبتاً
سییان عدم مشییخص بودن زمان کنترل عدم وجود درمان قطعی و نرخ مرگ و میر نسییبتاً با در اثر ابتالب باعث
ایجاد موقعیتی پراسترس در جامعه شده است.
پییام هایی که افراد درباره مار روزافزون مبتالیان به کرونا میشیییوند از طریق تهدید امنیت و رامش افراد باعث
افزایش استرس و نگرانی در نان میشود .
[ ]11با توجه به مطالب مطرح شده به نظر میرسد عالوه بر تالش جهت جلوگیری از شیوع بیماری و مدیریت سایر
شییرایط نگران کننده باید به مسییا ل بهداشییت-روان جامعه نیز توجه ویژهای شییود []11با این حال نوع واکنش
هیجانی افراد به در پژوهشیی نشیان دادند که از بین مؤلفه های شخصیت روان رنجوری توان پیشبینی اضطراب
دختران و روان رنجوری و وظیفه شناسی توان پیشبینی اضطراب در پسران را دارد [] 16در مطالعه های که توسط
 Ebstrupو همکاران انجام شید یافته ها نشان داد که بین برونگرایی توافق پذیری و وظیفه شناسی با استرس
رابطۀ منفی و بین روانرنجوری با اسیترس رابطۀ مثبت وجود دارد [ ].14از سیوی دیگر مطالعات نشان دادهاند که
صیفات شیخصیتی با رفتارهای سالمتی ارتباط دارند .برای مثال افرادی که نمره با یی در روان رنجورخویی دارند
اغلب درباره سییالمتیشییان نگران اند؛ بنابراین به احتمال بیشییتری به پروتکلهای بهداشییتی پایبند میمانند [17-11
]همچنین  Baoو همکاران گزارش کرده اند که وظیفه شییناس یی با رفتارهای سییالمتی نظیر اجتناب از رفتارهای
جنسیی پرخطر و سوب مصرف مواد ارتباط دارد [ Zajenkowski] 9و همکاران نیز در مطالعه های بر روی 269
نفر به بررسی این موضوع پرداختند که چه کسانی محدودیت ها برای کاهش کرونا ویروس را رعایت میکنند نتایج
125

مدیریت و پیش بینی میزان افسردگی ,اضطراب و استرس در دوران...

مهرافشان و شفیعی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  020تا 031
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

مطالعه نها نشیان داد که ادراك متفاوت افراد از ویروس کرونا در مقایسیه با صفات شخصیت واریانس بیشتری از
پایبندی به محدودیته ها را تبیین میکند .همچنین افراد با نمره پایین در توافق پذیری و واجد صیفاتی همچون ضد
اجتماعی و خودشیفته به احتمال کمتری محدودیت های اعمال شده را رعایت میکنند [ ]13بنابراین به نظر میرسد
که واکنش افراد به موقعیت های بحرانی براسیاس ویژگی های شیخصییتی نها متفاوت باشید و در شیرایط شیوع
ویروس کرونا که تعامالت اجتماعی کاهش و نیازبه پایبندی به توصیییه های بهداشییتی و اجتماعی افزایش یافته
است پیشبینی میشود که افراد با تیپ های شخصیتی مختلف واکنشهای متفاوتی داشته باشند .لذا با شناسایی این
افراد و پیشییبینی راه حل هایی متناسییب با شییخص ییت این افراد جهت کاهش اثرات منفی این شییرایط میتوان به
پیشگیری از مشکالت روانشناختی نها کمک نمود .از سوی دیگر ارتقاب سطح گاهی و سالمت روان میتواند راهی
برای کاهش مشیکالت روانشناختی و حتی جسمانی مرتبط با این ویروس باشد .با در نظر گرفتن این مسا ل هدف
این مطالعه پیشیبینی شیدت اضیطراب افسردگی و استرس بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد در دوران شیوع
کرونا میباشد.
 -2روش پژوهش:
پژوهش حاضییر از نوع توص ییفی اسییت .جامعه مورد مطالعه شییامل تمامی افراد سییاکن تهران در اسییفند  1931تا
فروردین  1933بودند .حجا نمونه بر اسییاس فرمول  Tabachnickو [ Fidell] 20برای حداقل حجا نمونه
درمطالعات همبسیتگی () m+50≥n1محاسیبه شید .در این فرمول  mتعداد متغیرهای پیشبین است .با توجه به
اینکه تعداد متغیرهای پیشییبین در مطالعه حاضییر  4متغیر بوده حداقل تعداد نمونه مورد نیاز  31نفر بود که برای
اطمینان از کفایت نمونه  171نفر در نظر گرفته شد و نمونه گیری با توجه به شرایط قرنطینه و محدودیت در اجرای
مطالعه به روش در دسترس صورت گرفت.
معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل سن 11سال سکونت در شهر تهران داشتن گوشی با امکان اتصال
به اینترنت داشتن سواد در حد خواندن و نوشتن رضایت گاهانه جهت شرکت در مطالعه و معیارهای خروج شامل
ابتالب یا سیابقه اختاللهای روانشیناختی (وسیواس افسیردگی و غیره) مصیرف داروی روانپزشکی (ضدافسردگیها
ضیداضیطرابها و غیره) هنگام اجرای مطالعه (به گزارش خود افراد) انصیراف از شرکت در مطالعه و تکمیل ناقص
پرسشنامه ها بود .برای گرد وری دادهها ابتدا با استفاده از برنامه  GOOGLE DOCSپرسشنامه نالین ساخته و
لینک پرسییشیینامه در شییبکه های مجازی مختلف ارسییال شیید و ازافرادی که تمایل به همکاری و شییرکت در این
مطالعه داشیتند دعوت شید که از طریق لینک پرسیشنامه به صفحه سؤا ت وارد شده و بعد از اعالم موافقت برای
شیرکت در پژوهش به نها پاسیخ دهند .پرسیشنامه ها شامل قسمت اطالعات دموگرافیک (سن جنسیت سطح
تحصییالت شیغل سیابقه ابتالب به بیماری روانی مصیرف داروهایی روانپزشیکی سیابقه ابتالب به 13COVID-
(پرسشنامه مقیاس پنج عاملی بزرگ شخصیت-ده سؤالی اضطراب پرسشنامه از افراد خواسته شد چنانچه مایل به
دریافت نتایج خود هسیتند ایمیل خود را در انتهای پرسشنامه ها ثبت کنند همچنین درس ایمیل محقق در اختیار
نها قرار گرفت تا درصیورت تمایل به پیگیری بیشیتر و دریافت راهنمایی در زمینه مشکالت خود با محقق ارتباط
برقرار کنند .این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصیوب شیورای پژوهشیی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره
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 33162و تأمین مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران است .همچنین اییین مطالعییه بییا
کیییید به  IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1399.030اخییییال تصوییییب کمیتییه اخییال پزشییکی
دانشییگاه علییوم پزشکی تهران رسیییده است.
در مطالعه حاضر از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
مقیاس پنج عاملی بزرگ شیخصییت-ده سؤالی ( ) Inventory-11 Five Bigاین مقیاس نسخه کوتاه مقیاس
پنج عاملی شیخصییت است [] 21که به منظور سنجش ابعاد شخصیت تهیه شده است .این مقیاس  11سؤال دارد
که به صییورت لیکرت  4درجهای و در دامنهای از یک (کامالً مخالف) تا پنج (کامالً موافق) نمرهگذاری میشییود.
پنج حیطهای که این پرسییشیینامه میسیینجد عبارتند از :برونگرایی (بهعنوان مثال« :من دم توداری هسییتا»)
توافقپذیری به عنوان مثال« :تمایل داریا اشتباهاتا را به گردن دیگران بیاندازم») وظیفه
شیناسی (بهعنوان مثال« :کارها را بهطور کامل انجام میدها») روان رنجورخویی (بهعنوان مثال« :بهراحتی عصبی
میشیوم») و گشودگی (بهعنوان مثال« :عال ق هنری کمی دارم») .حداقل نمره در هر خردهمقیاس  4و حداکثر 11
اسییت .پایایی باز زمایی دو ماهه این پرسییشیینامه  1/61تا  1/14گزارش شییده اسییت .روایی همگرای ن با مقیاس
شیخصییتی  -NEOنسیخه بازنگری شده برای کل مقیاس  1/67و برای نسخه] ]29-22 .بود  73/1تا  69/1بین
خردهمقیاس های در سیال  1913مورد بررسی روان سنجی قرار گرفت و تحلیل در سال  1913مورد بررسی روان
سینجی قرار گرفت و تحلیل عاملی این پرسشنامه وجود  4عامل را تأیید کرد .نها روایی همزمان این پرسشنامه را
با نسییخه بلند مقیاس پنج عاملی کرونباخ را برای خرده مقیاسییها بین  1/71تا  1/13گزارش کردند [ ] 24لفای
کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر ( 80NEO/0) 001/0=Pو همسانی درونی ن به روش لفای
در محدوده  1/74تا  1/31بود .پرسشنامه اضطراب افسردگی استرس -21 )21-ایییین مقییییاس در سیییال 1334
توسط Lovibondو اییین مقییاس در سیال  1334توسط تهییه شیده و دارای دو فیرم است .فرم کوتاه دارای
 21سیؤال اسیت که براسیاس لیکرت چهار گزینهای صفر (اصالً) یک (کا) دو (متوسط) و سه (زیاد) نمرهگذاری
میشود .این مقیاس هر یک از سازههای روانی افسردگی اضطراب و استرس را توسط  7عبارت مورد ارزییابی قیرار
میدهد.
نمره نهایی هر یک ازخرده مقیاس هییا از طرییق مجموعیه نمرات سؤالهای مربوط به ن محاسیبه مییشیود و در
محدوده صفر تا  21قرار دارد [ ] 24در پژوهشی دیگر همسیانی درونیی بیا اسیتفاده از ضریب لفای کرونباخ برای
افسردگی اضطراب و استرس به ترتیب برابیییر بیییا  1/73 1/77و  1/71است و در روایی مالکی میزان همبستگی
ن بییا پرسیشنامه افسردگی  Beck 70/0با زمیون اضطراب Zung 67/0و با زمیون تنیدگی ادراك شده
 1/43به دسیت مده است و تمام این همبستگیها در Jokarو ]Samani .[26بودهاند معنیدار p< 0/001
سیطح پایایی باز زمایی نسیخه فارسیی DASS -21را در خردهمقیاسهای افسردگی اضطراب و استرس به ترتیب
 1/76 1/11و  1/77و روایی سییازه ن را مطلوب گزارش کردند [ ] 27در مطالعه حاضییر همسییانی درونی این
پرسشنامه به روش لفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی  1/11اضطراب  1/17و استرس  1/74بهدست مد .پس
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از تکمیل پرسیشینامه ها داده ها با اسیتفاده از نرما فزار مستقل نالیز واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون خطی
چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنی داری در زمونها  1/14در نظر گرفته شد.
 -3نتیجه گیری
در این پژوهش  171نفر از افراد سیاکن شیهر تهران شرکت داشتند که  23نفر ( 17/1درصد) اعالم کردند سابقه حداقل یک
بیماری روانی را داشییتند .بنابراین با توجه به معیارهای خروج در ادامه داده های مربوط به  141نفر ( 111نفر زن  11نفر
متأهل میانگین و انحراف معیار سینی  91/47±1/22سال) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از نظر سطح تحصیالت شرکت
کنندگان مقاطع کارشیناسیی ( 44نفر) و کارشیناسی ارشد ( 97نفر) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند و مقاطع
زیردیپلا/دیپلا ( 23نفر) و دکترا ( 21نفر) در رتبه های بعدی قرار داشیتند .حدود  41درصید شیرکت کنندگان سابقه ابتالب به
 COVID-13خود یا حداقل یکی از اقوام را گزارش کردند .در جدول  1توزیع فراوانی شیرکت کنندگان برحسیب متغیرهای
دموگرافیک ارا ه شده است .
جدول  – 1توزیع فراوانی شرکت کنندگان کادر درمان شهر تهران در دو ماه اول شیوع  ( COVID 19اسفند
 1931تا فروردین  ) 1933بر اساس اطالعات جمعیت شناختی
فراوانی

درصد

سطح تحصیالت

22

زیر دیپلم و دیپلم

55

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

33
22

22/6
32
26/2
11/12

وضعیت تاهل

مجرد

51

36/2

متاهل

88

62/1

مطلقه

2

1/ 1
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شغل

خانه دار  /بیکار

22

22 /56

دانشجو

32

21/28

معلم  /هیئت علمی

15/62

22

کارمند

28

22/32

آزاد

32

22/32

سابقه ابتال به COVID 19
خود شرکت کننده

2

اقوام

1/ 1
32

55

نتایج جدول  2نشان میدهد در سنین با تر میزان افسردگی استرس و روان رنجور خویی پایین تر وظیفه شناسی و
توافق پذیری با تر بوده است .ها چنین مجردها در مقایسه با متاهلین از میزان استرس با تر و وظیفه شناسی
پایین تر برخوردار بوده اند .
جدول  – 2میزان مولفهه ای روان شناختی و ویژگی های شخصیتی بر حسب متغیر های جمعیت شناختی در
شرکت کنندگان کادر درمان تهران در دو ماه اول شیوع  ( COVID 19اسفند  1328تا فروردین ) 1322
روان شناختی

متغیر

کل

افسردگی

21/13-+12/2

جنسیت

اضطراب

استرس

31/28-+16/6 32/31-+3/3

55/53-+11/5 22/82-+6/1 12/32-+11/1
12/3-+53/56

سن ( سال )

129

شخصیتی

13/3-+28/68 3/1-+31/32

2/521

2/288

-2/182

-2/122

2/216
-2/211

روان رنجور خویی

برون گرایی

23/36-+5/1

26/28-+8/1 66/66-+3/1 22/31-+3/1 18/36-+6/1

23/36-+5/1
1/6-+26/12
2/261
-2/218

گشودگی

وظیفه شناسی

توافق بذیری

6/1-+53/33
5/1-+15/36

2/612
-2/222

8/1-+22/35 /1-+53/32 3/1-+25/32
8/1-+36/21 3/1-+32/61 3/1-+31/31

2/835
-2/231
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2/132

2/226

2/221

2/212

وضعیت تاهعل 12/3-+13/28 8/2-+31/82 11/8_+12/82

2/822

6/1-+25/11

5/1+31/88 11/3-+23/13 6/1-+81/31 11/8-+22/33
2/231
سطح تحصیالت

2/281

2/228

15/3=32/53 8/3+26/22 12/1+31/85

2/313

8/1-+22/36 3/1-+13/31 3/1-+21/32 6/1-+62/15
6/1 +12/31

2/281

2/363

5/2+26/22

2/2221

2/213

3/1+12/32
2/262

6/1+22/13

3/1+25 /53

2/223

3/1+22/22

8/1+35/12

2/253

8/1+31/36 3/1+55/82

13/3+63/22 3/2+22/58 13/3+63/32

6/1+21/82

3/1+ 62/31 3/1+58/51 6/1+12/ 31

8/1+36/28

15/2+13/82 131/6+/21 12/1+33/83

1/5+61/55

3/1+38/52 3/1+13/33

8/1+12/21

2/282

2/162

2/232

2/528

6/1+63/36

2/262

2/225

2/363

2/332

در ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شد و نتایج  Kolmogorov-Smirnovبا
کمک زمون این زمون در مورد هیچ یک از متغیرهای افسردگی ( /p=0و استرس (  /p=0( 212اضطراب ( 694
( )p=0/501معنادار نبود .بر اساس این زمون مفروضه نرمال بودن توزیع نشان ( )Scatter Plotمتغیرها
برقرار بود .نمودار پراکنش دهنده رابطه خطی بین متغیرها بود .زمون همبستگی جهت بررسی معنیداری رابطه بین
متغیرها استفاده PEARSONشد و نتایج در جدول  9نشان داد هر کدام از مؤلفه های روانشناختی با مشخصه روان
رنجورخویی ارتباط مثبت و با  /p<0(.مشخصه توافق پذیری ارتباط منفی دارند ( 111همچنین مشخصه وظیفه
شناسی با افسردگی ارتباط منفی و ولی /p<0( .با اضطراب و استرس ارتباط مثبت داشت ( 111متغیرهای گشودگی
و برونگرایی با سه متغیر افسردگی اضطراب و استرس رابطه های نشان ندادند.
جدول  -3ماتریس همبستگی ویژگیهای شخصیتی با افسردگی ،اضطراب و استرس در شرکتکنندگان ساکن
شهر تهران در دو ماهه اول شیوع
شخصیتی اضطراب
روان رنجور خویی
برون گرایی
گشودگی

روان شناختی
r=0/458 P<0/001

r=0/130 P=0/125
r=0/007 P=0/938

وظیفه شناسی r=-0/ 326 P<0/001
توافق پذیری r=-0/ 373 P<0/001

130

افسردگی

استرس

r=0/602-0/099 P<0/001 r=0/422 -0/049 P<0/001
r= P=0/560

r=0/009 P=0/241
r= 0/238 P=0/005
r=-0/261 P=0/002

r= P=0/241
r=0/072 P=0/397
r=0/356 P<0/001
r=-0/380 1P<0/00
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همانگونه که جهت اجرای همبستگی  Pearsonبررسی شد مفروضه های بهنجاری خطی بودن و همگنی
پراکنش ها برقرار بود .در نتیجه مفروضه ها خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مقدار ضریب تحمل
هر متغیر مستقل میتوان گفت که مفروضه همخطی رعایت ( /بیشتر از  ) Variance Inflation 1شده است.
مقدار عامل تورم واریانس نیز این مسأله را تأیید کرد (کمتر از نقطه برش همچنین بهمنظور بررسی نرمال بودن
باقیماندهها که یکی  P-Pدیگر از مفروضات هر رگرسیون خطی است از نموداراستفاده شد .بر اساس این
( Normal Probability Plot) Plotنمودار باقیمانده ها از توزیع نرمال پیروی میکردند چون طبق این
نمودار اگر تمام نقاط روی نیمساز ربع اول باشند نگاه داده ها کامال از توزیع نرمال تبعیت میکنند .همچنین محدوده
)  Durbin-Watsonبا توجه به مقدار قابل قبول زمون  2برای 4 )2 /و مقدار عددی حاصله از این زمون) 4/1
اضطراب برای مدل مدل افسردگی 1/31استرس) نتایج حاکی از استقالل یا عدم وابستگی بین باقیماندهها بود.
برای اجرای تحلیل رگرسیون فقط متغیرهایی که رابطه خطی معنیدار با افسردگی اضطراب و استرس داشتند (بر
 Enterاساس نتایج گزارش شده در جداول  2و  )9به روش وارد مدل رگرسیون شدند .براساس نتایج جدول  2و
 9متغیرهای سن روان رنجورخویی وظیفه شناسی و توافقپ ذیری با افسردگی رابطه داشتند و برای متغیر استرس
عالوه بر این متغیرهای روان رنجورخویی وظیفه شناسی و توافق پذیری متغیر وضعیت تأهل ها با استرس رابطه
داشت ولی در مورد متغیر اضطراب هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک با اضطراب رابطه نداشتند.
در نتیجه براساس این نتایج متغیرهایی که رابطه معنیدار نداشتند در مدل رگرسیون وارد نشدند .نتایج تحلیل
رگرسیون در جدول  4ارا ه شده است.
نتایج جدول  4نشان میدهد متغیرهای پیشبین روان رنجورخویی وظیفه شناسی و توافق پذیری) تغییرات 21 /44
و  /91 9/ 2افسردگی اضطراب و استرس را به ترتیب 4درصد تبیین میکنند.
روان رنجورخویی نقش قویتری در پیشبینی هر سه متغیرمیتوان گفت  Betaهمچنین با توجه به مقادیر شاخص
افسردگی اضطراب و استرس دارد .در رابطه با متغیر افسردگی روان رنجورخویی به طور مثبت و وظیفه شناسی و
توافقپذیری به طور منفی پیشبینی کننده افسردگی بودند.
همچنین نتایج نشان داد وظیفه شناسی توان پیشبینی میزان ولی روانرنجورخویی بهطور ( /P=0اضطراب را نداشته
(  147به طور ( /Beta=-0و توافق پذیری (  /Beta =0( 144مثبت (  911منفی پیشبینی کننده این متغیر بودند.
در رابطه با متغیر استرس روان رنجورخویی و وظیفه شناسی رابطه مستقیمی با استرس داشتند و روان رنجورخویی
ولی متغیر  /Beta=0(.قویترین پیشبینی کننده بود ( 411توافق پذیری نقش پیشبینی کننده ضعیف تر و رابطه
معکوسی با استرس داشت .به عبارتی با افزایش روان رنجورخویی و وظیفه شناسی پیشبینی میشود میزان استرس
گزارش شده فرد افزایش یافته ولی با افزایش توافق پذیری احتمال تجربه استرس کاهش مییابد.
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جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به منظور پیشبینی افسردگی اضطراب و استرس از طریق ویژگیهای شخصیتی در
شرکتکنندگان ساکن شهر تهران در دو ماهه اول شیوع اسفند  1931تا فروردین ) COVID- 19 1933
متغیر هییای پیش بین
Adjusted R2
روانرنجورخویی
1/111
وظیفه شییناسییی
1/141
توافقپذیری
1/119
سن ( سال )

مقییدار b

متغیر مالك

خطییای اسیییتییانیدارد b

2/116
افسییردگی

مقییدار t

مقییدار beta

1/931

-1/341

مقییدار p

1/916

4/461

-1/166

-2/171

1/446

1/914
-1/761
-1/113

1/117

روانرنجورخویی
1/111
اضییطراب

وظیفهشییناسییی
1/147
توافقپذیری

1/219
1/414 -1/111

روانرنجورخویی
1/111
وظیفهشییناسییی
1/114
توافقپذیری
1/112

-1/296

1/474

-1/111

1/321 -1/11

1/671

1/461
-1/144
9/229

-9/163

1/941

1/911

4/113

1/933

1/122

1/429

1/111 -1/761
1/414

1/171

1/411
1/171

2/437

اسییترس
1/441

-1/163

1/611

-1/216

-9/113

سن) سال(
1/741
وضعیت تأهل (مجرد نسبت به متأهل)

-1/123

1/131

-1/122

-1/911

1/23

1/439

1/463

7/734

1/149

/112

1/411

*مشخصه های برون گرایی و گشودگی به دلیل عدم رابطه معنی دار با افسردگی ,اضطراب و استرس ( نتایج جدول
 ) 9در مدا رگرسیون وارد نشدند.
بحث
یافته ها نشان داد ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی وظیفه شناسی و توافق پذیری پیشبینی کننده افسردگی
و استرس هستند و روان رنجورخویی نقش قوی تری در این پیشبینی داشت .در رابطه با اضطراب فقط روانرنجورخویی
(بهطور مثبت) نقش پیشبینی کنندگی داشت .این یافته ها باو  ] Chioqueta 29همخوانی دارند  21-مطالعات
قبلی [  19در مطالعه های بر روی  213دانشجو دریافتند که  Stilesافسردگی با ویژگی های روان جورخویی و
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تجربه پذیری ارتباط مثبت و با ویژگی برونگرایی ارتباط منفی ناامیدی با ویژگی روانرنجورخویی ارتباط مثبت و با
ویژگی برونگرایی ارتباط منفی و افکار خودکشی با ویژگی روان رنجورخویی Iارتباط مثبت دارد [ ] 21
در تبیین این یافته ها میتوان گفت که افراد با ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی در مقایسه با سایر افراد بیشتر
مستعد تجربه اضطراب تنش تکانشگری افسردگی عزت نفس پایین و تجربه هیجانات منفی هستند [  .] 91این
مادگی به نوبه خود باعث میشود در شرایط بحرانی همچون مواجهه با همه گیری ویروس کرونا این افراد اضطراب
و تنش بیشتری را تجربه کرده و به احتمال بیشتری در معرض رخدادها و پیام های اضطراب زا قرار بگیرند .همچنین
این افراد بیشتر از سایرین به پردازش و یاد وری خاطرات منفی زندگی میپردازند و به احتمال بیشتری در معرض
افسردگی قرار میگیرند [  .] 91نتایج این مطالعه نیز نشان داد که روان رنجورخویی پیشبینی کننده افسردگی در افراد
است.
به نظر میرسد که این افراد به واسطه مرور خاطرات منفی و سوبگیری به سمت امور منفی در مواجهه با اخبار مرتبط
با شیوع کرونا در جهان و مار و ارقام مرتبط با فوت ناشی از این بیماری عالوه بر تجربه استرس و نگرانی بیشتر در
مورد ینده خود و اطرافیان احساس ناامیدی بیشتری کرده و عال ا بیشتری از افسردگی را تجربه میکنند .همچنین
طبق یافته های این مطالعه با افزایش سن میانگین ویژگی شخصیتی روان رنجویی و همچنین میانگین متغیرهای
افسردگی و استرس به طوری معنی داری کاهش مییابد .این احتمال وجود دارد که با افزایش سن افراد مهارت های
مقابله های و توانمندی هایی کسب نمایند که در کنترل نگرانی های نها مؤثر باشد .وظیفه شناسی نیز به عنوان
یک ویژگی شخصیتی طبق یافته های این پژوهش با افسردگی ارتباط معکوس داشت که همسو با مطالعات قبلی
است [ .] 22برای تبیین این یافته میتوان گفت که افراد دارای این ویژگی مسئولیت پذیر و رام هستند و برای کسب
موفقیت تالش میکنند .عالوه بر ن هیجانات مثبت بیشتر و احساس کنترل بر تکلیف را تجربه میکنند نها در
مواجهه با مشکالت به مشاهده درست موقعیت و ارزیابی شناختی صحیح از توانایی خویش میپردازند [ .] 91بنابراین
در شرایط بحرانی میتوانند بهتر عمل کرده و افسردگی کمتری را تجربه می کنند .همچنین این یافته میتواند به
نوعی داده های تجربی برای بحث در مورد مسئولیت رفتاری فرد در زمینه همکاری با اقدامات مهاری در رابطه با
این بیماری فراها میکند .به نظر میرسد این افراد با تالش ها و اقداماتی که برای کنترل این بیماری انجام میدهند
احساس مفید بودن و نوع دوستی بیشتری را تجربه کرده که میتواند در بهبود خلق نها مؤثر باشد .اما رابطه این
ویژگی شخصیتی با اضطراب و استرس مستقیا و معنادار بود که همسو با یافته های مطالعات قبلی نیست [.]22
دلیل احتمالی این ناها سویی برهه زمانی اجرای این مطالعات است .در مطالعات پیشین این بررسی در شرایط
معمول و بدون بحرانی همچون شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است و ممکن است ماهیت اضطرابزایی این پدیده
به نحوی است که افراد دارای احساس وظیفه شناسی احساس مسؤلیت مدنی و شهروندی و حتی خانوادگی بیشتری
داشته باشند .به عبارتی میتوان گفت این افراد هنگام مواجهه با بیماری با توجه به احساس مسئولیت با یی که برای
خود در مقابل سالمتی اطرافیان و جامعه قایل هستند احتما ً استرس بیشتری را تجربه میکنند .البته با توجه به
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مشخصه مسئولیت پذیری نها احتمال میرود در اثر این استرس تجربه شده رفتارهای حفاظتی نها افزایش یابد و
بتوان امید داشت که نقش مؤثری در پیشگیری و حفاظت از خود و اطرافیان در مقابل بیماری کرونا داشته باشد.
ویژگی شخصیتی دیگری که با افسردگی اضطراب و استرس رابطه معکوس و معنیدار داشت ویژگی توافق پذیری
بود .افراد با میزان توافق پذیری با افرادی بخشنده همدل مهربان و نوع دوست بوده [  ] 14و به همین جهت به
نظر میرسد در شرایط بحرانی حمایت اجتماعی بیشتری را ارا ه و همچنین دریافت میکنند و عالوه بر ن رعایت
مسا ل بهداشتی و حفظ فاصلۀ اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند و به تبع ن کمتر در معرض خطر قرار
میگیرند و بنابراین اضطراب و تنش و افسردگی کمتری را تجربه خواهند کرد .همچنین در جدول  2در رابطه با متغیر
سن مشاهده شد که سن رابطه مثبت معنیدار با توافق پذیری دارد به عبارتی با افزایش سن میانگین ویژگی
شخصیتی توافق پذیری بهطور  Erikمعنی داری افزایش مییابد که این یافته با نظریه همسو است طبق این نظریه
با افزایش سن  [Eriksonنوع دوستی افزایش مییابد [ ]92البته زم به ذکر است که این مطالعه از نوع مقطعی
بود لذا در صورت انجام مطالعات طولی در این زمینه میتوان نتایج دقیق تری را به دست ورد .از دیگر محدودیت
های این مطالعه محدود بودن جامعه و نمونه مطالعه به شهرستان کاشان و همچنین افرادی که امکان استفاده از
اینترنت و شرکت نالین در مطالعه را داشتند بود .این امر تعمیا نتایج را به کل جامعه ایران تا حدودی محدود
میکند .لذا برای ارا ه نتایجی کامل تر در زمینه موضوع پژوهش پیشنهاد میشود محققان دامنه پژوهش را به سایر
استانها و شهرها گسترش دهند و با نمونه هایی با حجا با تر انجام دهند .محدودیت دیگر این مطالعه استفاده از
ابزارهای خود گزارشی و استفاده از نمونۀ دردسترس بود .همچنین در این مطالعه فقط نقش ویژگی های شخصیتی
بررسی شد و به نقش سایر عوامل از جمله سبک های مقابل های روش های تنظیا هیجان و عوامل محیطی این
مطالعه فقط به واکنش های هیجانی افراد پرداخته شد و واکنش های رفتاری و شناختی مورد بررسی قرار نگرفت.
پیشنهاد می شود تحقیقات بعدی به این عوامل پرداخته شود.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه اهمیت ویژگی روان رنجورخویی در پیشبینی واکنش های هیجانی افراد به پدیده شیوع ویروس
کرونا و همچنین نقش احتمالی حفاظتی وظیفه شناسی و توافق پذیری را در این راستا نشان میدهد .در نتیجه توصیه
میشود برای افرادی با مشخصه روان رنجورخویی خدمات مشاوره و روانشناختی بیشتری در سطح جامعه در نظر
گرفته شود و از افراد با ویژگی توافق پذیری و وظیفه شناسی با جهت کمک به افراد دارای ویژگی های روان
رنجورخویی و کنترل شرایط موجود کمک گرفته شود.
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