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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری
کرونا ویروس جدید (کووید  )19بود .روش پژوهش توصیفی مقایسهای و از نظر هدف ،کاربردی بود .جامعه
پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در استان تهران بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی  99-98مشغول
به تحصیل بودند ،که از بین آنها تعداد  213دانشجو به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و
پرسشنامهها ی شادکامی آکسفورد و مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران به صورت آنالین تکمیل
کردند .به منظور تحلیل دادههای حاصله ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .نتایج حاصل
از دادهها نشان داد که دانشجویان در شادکامی وضعیت خوب و در مقیاس رضایت از زندگی در وضعیت
متوسط باال قرار دارند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین جنسیت و مقطع تحصیلی
مختلف با شادکامی و رضایت از زندگی وجود ندارد و تنها در مؤلفه انرژی مثبت در شادکامی این رابطه
معنادار شده است ،یعنی میزان انرژی مثبت در دختران بیشتر از پسران است .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد
می شود که مسئولین بهداشت و سالمت جامعه باید در طول بیماری همهگیری کووید  19بر برنامهریزی
جهت حفظ سالمت جسمی افراد ،برنامهریزی مناسبی نیز جهت حفظ و بهبود سالمت روانی افراد داشته باشند.
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مقدمه
از دسامبر سال  ،2019شیوع یک بیماری واگیردار جدید به نام کووید 119-یا کروناویروس

2

جدید که ناشی از کروناویروس سندرم حاد تنفسی 3 2است؛ برای اولین بار در شهر ووهان
واقع در استان هوبی 4کشور چین گزارش شده است .شیوع این بیماری در مدت کوتاهی به
یک نگرانی جهانی تبدیل شد و در  11مارس  ، 2020سازمان بهداشت جهانی 5شیوع بیماری
را دنیاگیری اعالم کرد (سازمان جهانی بهداشت )2020 ،وجود بیماران مبتال به کروناویروس

در ایران بهصورت رسمی در  30بهمن  1398تأیید شد (خبرگزاری فارس.)19-02-2020 ،
به گفته روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران تا ظهر چهارشنبه 7
خرداد  ،1399مجموع بیماران کووید 19در کشور به  141هزار و  591نفر رسیده است و
مجموع جان باختگان این بیماری به  7هزار و  5۶4نفر رسیده است .همچنین تا کنون 111
هزار و  17۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شده اند و تا کنون  85۶هزار و  54۶آزمایش
تشخیص کووید 19در کشور انجام شده است(روابط عمومی وزارت بهداشت 7 ،خرداد
 .)1399بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطالعاتی " وردمتر " ۶تا  ۶خرداد 5 ،1399
میلیون و  590هزار و  358نفر در جهان به ویروس کرونا (کووید )19-مبتال شدهاند که از
این تعداد 347 ،هزار و  907نفر جان خود را از دست دادهاند .از مجموع تعداد مبتالیان در
جهان ،تاکنون  2میلیون و  3۶۶هزار و  574نفر بهبود یافته و توانستهاند این بیماری را شکست
دهند.
تالش های بهداشت عمومی برای مهار انتقال سریع کووید  19منجر به اقدامات کنترل
عفونت و تغییر رویه ها و سیاستهای مرتبط شده است .دولتها در سطح وسیعی اقدامات
مهار از جمله کشف زودهنگام و قرنطینه کردن موارد مشکوک و تأیید شده ،تأسیس
بیمارستان های سرپناهی محدودیت های مسافرتی ،انتشار کیت تشخیصی و قرنطینه های
1 . COVID-19
2 . coronavirus
3 . SARS-CoV-2
4 . wuhan of hubei province
5 . World Health Organization
6 . worldometer
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گسترده را اجرا کرده اند (چن 1و همکاران  .)2020 ،شیوع سریع بیماری کووید  19جهان
را در مقیاس عظیم تحت تأثیر قرار داده است .در حالی که بیمارستان ها در خط مقدم تالش
برای کاهش هستند عواقب تهدید کننده زندگی ،عمالً تمام سطوح اجتماعی به طور مستقیم
یا غیرمستقیم با وضعیت بی سابقه روبرو کرده است .بیشتر کشورها در مراحل مختلف بیماری
به تعطیلی مدارس و دانشگاهها اقدام کرده و بیشتر کالسهای آموزشی آنها به صورت آنالین
برگزار می شود .کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل شده و اقدامات دیگری مانند فاصله
گذاری اجتماعی (به عنوان مثال ،حداقل فاصله گرفتن  1/5متر از یکدیگر و محدودیت
معاشرت با حداکثر دو نفر) اجرا شده است.
مفهوم "قرنطینه "2اساس ًا در زمان شیوع بیماری های واگیر رواج دارد( ،جنسینی 3و
ال به عنوان جدایی یا محدودیت فعالیت
همکاران  .)2004 ،در ادبیات بهداشتی ،قرنطینه معمو ً
افرادی که ممکن است در معرض بیماریهای عفونی قرار داشته باشند تعریف می شود تا خطر
ابتال به عفونت دیگران را کاهش دهد (بروکس 4و همکاران  .)2020 ،از نظر مفهومی ،
"قرنطینه" غالب ًا با "ایزوله "5مرتبط است و هر دو اصطالح معنای یکسانی در پیشگیری از
عفونت ها دارند .با این وجود ،بین این دو اصطالح نیز تمایز مشخصی وجود دارد :حالت
اول (قرنطینه) برای افرادی که بدون عالمت بوده و یا هنوز بیمار نیستند ،صادق است ،در
حالی که دومی برای بیمارانی که عالمتدار بوده و یا از بیماری مسری رنج می برند ،استفاده
می شود (باربیش ۶و همکاران .)2015 ،اگرچه قرنطینه برای محافظت از سالمتی افراد در
برابر بیماریهای عفونی است ،اما به طور گسترده ای به عنوان یک تجربه ناخوشایند در نظر
گرفته می شود که ممکن است مشکالت روحی مختلفی از جمله افسردگی ،اضطراب ،ترس،
تنهایی ،نارضایتی و سرگیجه را در پی داشته باشد (لین 7و همکاران  .)2010 ،بدون شک این
1 . Chen
2 . quarantine
3 . Gensini
4 . Brooks
5 . isolation
6 . Barbisch
7 . Lin
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فاجعه جهانی تأثیر زیادی در سالمت روحی و جسمی افراد و روابط اجتماعی آنها
دارد(گرلین ،تالیتا ،راسایو ،استفان ،آدهیکاری و تامانا  )2020،1به طور مثال ،در اپیدمی
هایی مانند سارس 2و ابوال 3افراد به طور کلی با مشکالت بهداشت روان مانند اضطراب،
استرس ،افسردگی ،بی خوابی و عصبانیت در زمان مبارزه با بیماری دچار شده اند و مشکالت
روانشناختی زیادی برای بیماران و عموم مردم برانگیخته است(جالوه و همکاران .)2018،اما
در مورد کووید  19اگرچه برخی از کارهای قبلی ،از جمله کانگ 4و همکاران ( )2020و
ال
لیو 5و همکاران ( ،)2020تأثیر روانی کووید  19را تأکید می کند ،شواهد تجربی کام ً
محدود است ،که احتماالً به دلیل کمبود اطالعات در این زمینه است .یک استثناء کار
هوانگ و ژائو )2020( ۶است که بار سالمت روان مردم چین را در هنگام شیوع کووید 19
بر اساس یک بررسی مبتنی بر وب بررسی می کند .آنها معتقدند که سن ،شغل و توجه به
کووید  19پیش بینی کننده اضطراب و کیفیت خواب عمومی در بین مردم هستند.
در مواجهه با تهدید بیماری بالقوه  ،مردم تمایل به ایجاد رفتارهای اجتنابی دارند و از
هنجارهای اجتماعی کامالً پیروی می کنند (اسکالر ،7موری 8و بانگرتر .)2015 ،9طبق نظریه
استرس و نظریه خطر درک شده ،فوریت های بهداشت عمومی باعث تحریک بیشتر
احساسات منفی و ارزیابی شناختی می شود و این احساسات منفی افراد را حفظ می کند .با
این حال ،احساسات منفی بلند مدت است و ممکن است عملکرد ایمنی افراد را کاهش داده
و تعادل فیزیولوژیکی طبیعی آنها را از بین ببرد .در عین حال ،افراد ممکن است به بیماری
بیش از حد واکنش نشان دهند که ممکن است منجر به رفتارهای بیش از حد اجتناب کننده
و انطباق کور شود(اسکالر ،موری و بانگرتر .)2015 ،بدون تردید بروز فاجعه جهانی  ،مانند
1 . Greyling, Talita; Rossouw, Stephanie; Adhikari, Tamanna
2 . SARS
3 . Ebola
4 . Wang
5 . Liu
6 . Huang, Y., & Zhao,
7 . Schaller
8 . Murray
9 . Bangerter
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کووید  ، 19بر سالمت روحی و جسمی افراد و روابط اجتماعی آنها تأثیر منفی دارد.
درنهایت اثرات منفی که در این حوزه ها تجربه شده اند ،سطح شادکامی افراد را کاهش می
دهد .در تالش برای جلوگیری از گسترش کووید  19و به حداقل رساندن تلفات ،اکثر
دولتها در سراسر جهان نسخه خود قرنطینه کردن اجباری را تحمیل کردهاند .متأسفانه محدود
کردن تحرک افراد و محروم کردن آنها از فعالیت و مراودات اجتماعی تأثیر منفی بر سطح
شادی داشته است .عالوه بر این ،در این مواقع ،افزایش عواطف منفی توسط افراد ،مانند
احساس تنش ،آشفتگی ،غمگینی ،اضطراب یا تنهایی (سیبلی 1و همکاران )2020 ،گزارش
شده است .بنابراین درک تغییرات بالقوه روانی ناشی از کووید  19ضروری است .نتایج
پژوهش لیو 2و همکاران ( )2020نشان می دهد که که در زمان شیوع کووید  19احساسات
منفی (مانند اضطراب ،افسردگی و عصبانیت) افزایش می یابد ،در حالی که نمرات احساسات
مثبت (به عنوان مثال ،شادکامی آکسفورد) و رضایت از زندگی کاهش یافته است و مردم
بیشتر نگران سالمتی و خانواده خود بودند و کمتر به اوقات فراغت و دوستان توجه داشتند.
همراه با شروع قرن جدید ،جوامع با معضالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بسیاری
مواجه هستند .نظر اغلب کارشناسان بر این است که برای حل بسیاری از مشکالت موجود به
شهروندانی نیاز است که در زندگی شخصی و خانوادگی خود احساس رضایت و شادکامی
کنند (رحیم پور و همکاران .)1392 ،میالنیفر ( )1382معتقد است که جامعه میبایست
سالمت اعضای خود را نه تنها فراهم بلکه تضمین کند .ایجاد سالمت روانی برای اعضای
جامعه از مهمترین وظایفی است که هر فرهنگی برای جامعه خود ایجاد میکند و درصدد
تحقق آن به صورت کامل است .سالمت تنها به معنای نداشتن بیماری نیست بلکه داشتن
رضایت از زندگی ،تعامل کارآمد و مؤثر با جهان و پیشرفت از مشخصههای فرد سالم است
(رایان و دسی 2001 ،3و کارادماس ،2007 ،4نقل در شجاعی و سلیمانی .)1394،یافتههای
پزشکی و روانشناسی نشان میدهد که عکسالعمل عاطفی به حوادث زندگی سالمت روان را
1 . Sibley
2 . Liu
3 . Ryan & Deci
4 . Karadmas
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تحت تأثیر قرار میدهد که این میتواند بهطور بالقوه به سالمت جسم آسیب برساند که نشان از
اهمیت سالمت روان دارد (سباتینی ،2014 ،1نقل در معینی و همکاران.")1395 ،
شادکامی یک احساس عاطفی است که توسط افراد تجربه می شود .این امر تأثیر مثبتی بر فرد
می گذارد و منجر به افزایش قدرت ذهنی برای مقابله با مشکالت  ،اعتماد به نفس بیشتر ،ذهن سالم
و بهبود عملکرد و بهزیستی می شود (شهود میرزا 2و زن .)2013 ،شادکامی یک مفهوم فازی 3بوده
و دارای عدم قطعیت است (نیک نژاد .)139۶ ،به عنوان مثال به عقیده ارسطو ،شادی یعنی زندگی
معنوی (آیزنک ،ترجمه چلونگر .)1378 ،این سردرگمی در بیان دقیق مفهوم شادکامی موجب عدم
اجماع بر سر تعریف آن شده است .افالطون در کتاب جمهوری خود ،به سه عنصر در وجود انسان
اشاره میکند -1 :قوه عقل یا استدالل -2 ،4احساسات 5و  -3امیال .۶افالطون شادی را حالتی از
انسان معرفی میکند ،که الزمه تحقق آن تعادل و هماهنگی بین این سه عنصر است(دیکی،1999 ،
نقل در میرشاه جعفری ،عابدی و دریکوندی .)1381 ،همواره بحثهای زیادی بر سر مفهوم
شادکامی وجود داشته است .در بیشتر این مدت شادکامی در قلمرو فلسفه به شمار میرفت؛ تنها از
سال  19۶0به این سو است که جامعه شناسان نیز به مطالعه شادکامی پرداختند ،همچنین اقتصاددانان
نیز در پرداختن به این موضوع عالقه رو به افزایشی از خود نشان دادند (نیک نژاد .)139۶ ،جان
الک 7و جرمی بنتام 8معتقدند که شادی مبتنی بر تعداد وقایع لذتبخش در زندگی افراد است
(آیزنک ،ترجمه چلونگر .)1378 ،به عقیده سقراط ،افالطون و ارسطو ،شادکامی تنها از طریق به
کار انداختن کامل عقالنیت میسر خواهد بود .آنها استدالل میکردند که عقل اساسیترین و تعیین
کنندهترین مشخصه انسان است و اعمال و توسعه عقل است که شادکامی اصیل انسان را بنیان می-
نهد .متفکرین یونانی با پافشاری بر روی تقدم و برتری عقل ،باور داشتند که اعمال عقالنیت این

1. Sabatini
2 . Shuhood Mirza & Zeng
3 . fuzzy concept
4 . reason
5 . emotions
6 . appetites
7 John Locke.
8 . Jeremy Bentham
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امکان را به انسان می دهد تا بتواند در هماهنگی با جهان خلقت زندگی کند .جهانی که منقوش و
مقرر به نظم 1است (نیک نژاد.)139۶ ،
واژه " "Happinessدر زبان انگلیسی به دو معنا به کار میرود :یکی شادی است که در این
صورت ،از هیجان مثبت در زمان حال سخن گفتهایم .مورد دیگر ،شادکامی و سعادتمندی است
که در این مورد ،شادکامی با خشنودی و رضایت از زندگی هم معنی است و به نظر میرسد در
روانشناسی مثبتگرا ،این معنا از  Happinessاستفاده می شود (براتی سده.)1388 ،
به اعتقاد آرگیل ،)2001( 2شادی ممکن است اشکال مختلفی را به خود بگیرد ،نوعی از
شادی وجود دارد که با برانگیختگی زیاد مشخص میشود و افراد در این حالت از سر و
صدای لذت بخش و رخدادهای اجتماعی مهیج خوشحال میشوند .در نوع دیگری از شادی،
یعنی شادی آرامتر ،افراد از آرامش و فعالیتهای انفرادی لذت میبرند .برخی شادکامی را
بر اساس احساسات و عواطفی که بشر در طول زندگیاش تجربه میکند ،تعریف میکنند.
برادبورن )19۶9( 3براین باور است که شادی و شادکامی از سه جزء اصلی که شامل وجود
هیجانات مثبت ،نبود تأثیرات منفی و رضایت از زندگی میشود؛ تشکیل شده است (عباس
زاده و همکاران .)1392 ،بر اساس آنچه گروبر )2011( 4بیان میدارد ،دو بعد اول میتوانند
عوامل مربوط به هیجانات مثبت را افزایش داده و باعث کاهش احساسات منفی در فرد شوند
و در برایند این دو بعد ،رضایت از زندگی باال میرود و بعد سوم که رضایتمندی از زندگی
است؛ افزایش پیدا میکند .از این رو شادکامی در زندگی فرد نیز افزایش پیدا میکند.
آرگایل درباره معنای شادکامی عقیده دارد که مفهوم شادکامی ،مبهم  5و اسرارآمیز

۶

بوده؛ امّا اغلب مردم به خوبی آگاه هستند که شادکامی چیست .در زمینهیابیها که از مردم
درباره معنای شادکامی سؤال شده ،پاسخ دادهاند که غالباً شادکامی ،عبارت است از بودن
در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجانهای مثبت ،یا عبارت است از راضی بودن از
 order . 1به معنای نظمی آمرانه است .نظمی که تخطی از آن عواقبی نامطلوب در پی خواهد داشت.
2 . Argyle
3. Bardboarn
4. Gruber
5 . Obscure
6 . Mysterious
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زندگی خود .وی معتقد است که مردم ،این اصطالح را کامالً درک میکنند و در خصوص
این که شادکامی ،به هیجانات مثبت و رضایت از زندگی مربوط میشود ،نظر نسبتاً شفّافی
دارند (براتی سده .)1388 ،آرگایل همچنین بیان میدارد که عالوه بر این دو جزء (عواطف
مثبت و رضایت) ،جزء سومی نیز وجود دارد که عبارت است از :فقدان افسردگی ،اضطراب
یا دیگر عواطف منفی .در حقیقت این جزء ،مربوط به بُعد هیجانها است .البته از آنجا که
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته ،هیجان های مثبت و منفی ،از یکدیگر مستقل هستند،
نمیتوان آنها را در یک جزء قرار داد .بررسیها نشان داده که وجود عواطف مثبت ،به معنای
فقدان عواطف منفی نیست و وجود عواطف منفی نیز به معنای فقدان عواطف مثبت نیست
(پسندیده .)1395 ،هیجانات مثبت ،موجب گسترش دامنهی توجه و در نتیجه افزایش آگاهی
نسبت به شرایط جسمانی و محیطی میشود .افراد شاد به علت استفاده از راهبردهای
کارآمدتر ،تصمیمگیریهای مؤثرتری نیز در زندگی دارند(آسپینوال و استودینگر،2003 ،1
نقل در شکوهی امیرآبادی ،دالور ،عباسی و کوشکی.)1397 ،
کاملترین و در عین حال کاربردیترین تعریف شادکامی را وینهوون ( )1988بیان میکند .به عقیده
او ،شادکامی قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگیش است .به عبارت دیگر،
شادکامی میتواند به این معنا باشد که فرد تا چه اندازه زندگی خود را دوست دارد (میرشاه جعفری،
عابدی و دریکوندی.)1381 ،

پاوت و داینر ( )1993رضایت از زندگی را یک فرایند داوری می دانند که در آن افراد
کیفیت زندگی خود را براساس مالکهای منحصر به فرد خود ارزیابی میکنند .رضایت از
زندگی یک صفت پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات موقعیتی حساس است و بر اساس
برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته میشود .از آنجا که تغییرات روانی ناشی از
اورژانسهای بهداشت عمومی می تواند به طور مستقیم در احساسات و شناخت منعکس شود
( شیخی ،هومن ،احدی و سپاه منصور. )1389،

1 . Aspinwall & Staudinger

بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران کرونا...

9/

بر اساس این پیش زمینه ،هدف ما بررسی میزان شادکامی و رضایت از زندگی در دوران
شیوع کووید  19در دانشجویان است .بر خالف بسیاری از مطالعات قبلی با تمرکز بر حوزه-
های منفی مانند عوارض روانی (چونگ 1و همکاران  ، )2004 ،عالئم افسردگی (لیو و
همکاران  )2012 ،و پریشانی روانشناختی (لی 2و همکاران  ، )2018 ،این پژوهش به بررسی
عوامل مثبت همانند شادکامی و رضایت از زندگی در زمان شیوع کووید  19می پردازد.
این پژوهش می تواند به محققان اجازه دهد تصویر کاملی از تأثیرات روانی کووید  19به
دست آورند .همانطور که کانگ و همکاران )2020( .تأکید کرده اند ،روبرو شدن با
وضعیت فشار روانی زیاد نه تنها میتواند باعث ایجاد مشکالت سالمت روان شود بلکه تأثیر
ماندگاری نیز بر بهداشت روانی افراد خواهد داشت .سیلمن و اسپرانگ )2013( 3نیز تأیید
می کند که اقدامات مهار بیماری مانند قرنطینه و جداسازی اثرات مخربی بر کودکان و
والدین آنها دارد ،که نشانه های آن در عالئم اختالل استرس پس از آسیب ( )PTSDآشکار
می شود.
با توجه به اهمیت شادکامی و رضایت از زندگی به عنوان شاخص های مثبت بهداشت
روانی و همچنین توجه به جمعیت دانشجویی به عنوان یک جمعیت جوان و آینده ساز کشور،
که بدون شک باید مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان بهداشت و سالمت قرار گیرد ،پژوهش
حاضر با هدف به دست آوردن تصویر از وضعیت احساس شادکامی و رضایت از زندگی
در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در استان تهران به دنبال پاسخ به این سواالت است-1 :
وضعیت شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران در زمان شیوع کووید 19
چگونه است؟  -2وضعیت رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران
در زمان شیوع کووید  19چگونه است؟  -3آیا از نظر احساس شادکامی ،بین دانشجویان
دختر و پسر در زمان شیوع کووید  19تفاوت وجود دارد؟  -4آیا از نظر میزان رضایت از
زندگی ،بین دانشجویان دختر و پسر در زمان شیوع کووید  19تفاوت وجود دارد؟  -5آیا
1 . Chong
2 . Lee
3 . Sprang & Silman
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از نظر شادکامی ،بین دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد؟  -5آیا از
نظر میزان رضایت از زندگی ،بین دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد؟

روش
روش پژوهش توصیفی مقایسه ای و از نظر هدف ،کاربردی است .با توجه به شرایط
خاص ناشی از بحران کرونا و عدم دسترسی مستقیم به دانشجویان و همچنین زمان محدود
پژوهش ،جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در استان تهران است که در نیسمال
دوم سال تحصیلی  99-98مشغول به تحصیل بودند ،از بین آنها تعداد  213دانشجو به روش
نمونه در دسترس انتخاب شدند و از تاریخ  2۶اسفند تا  5اردیبهشت پرسشنامههای شادکامی
آکسفورد و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران به صورت آنالین تکمیل کردند.
نتایج به وسیله نرم-افزار  SPSS-24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :1این پرسشنامه  29سؤال  4گزینهای دارد که بر روی
ال مخالفم تا  3کامالً موافقم نمرهگذاری میشوند .پرسشنامه 29
طیف لیکرت از 0کام ً
سؤالی آکسفورد اولین بار توسط آرگیل و لو جهت سنجش شادکامی با معکوس کردن
مواد مقیاس افسردگی" بک "مطرح شد و توسط خود آنها نیز هنجاریابی شد .این
پرسشنامه دارای  5زیر مقیاس (رضایت از زندگی ،رضایت خاطر ،حرمت خود ،خلق مثبت
و انرژی مثبت) است .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش قربانی ،بنی جمالی،
عامری ،خسروی و دهشیری(0/91)1394ذکر شده است .در یک بررسی بین فرهنگی در
کشورهای انگلیس ،آمریکا ،استرالیا و کانادا به ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ ،0/90 ،0/89
 0/89و  0/89گزارش شده است (طاهری و بهرامی باباحیدری .)1393،در این پرسشنامه
نمره بهنجار بین 42-40است .پایایی این آزمون در این پژوهش به روش ضریب آلفای
کرونباخ  0/95بدست آمد .در این پژوهش سطح شادکامی در چهار سطح دسته بندی شد.
1 . Oxford Happiness Questionnaire
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آزمودنی هایی که نمره کل پرسشنامه شان  24 - 0ضعیف 45-24 ،متوسط ۶۶-4۶ ،خوب
و  87-۶8عالی محسوب شد
مقیاس رضایت از زندگی :1پرسشنامه رضایت از زندگی داینر 2و همکاران تدوین شده است.
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر یک مقیاس  5ماده ای است(هر ماده از کامال مخالفم  1تا
کامال مخالفم  .) 7به گونه ای که دامنه احتمالی نمره ها روی پرسشنامه رضایت از زندگی از
 5رضایت پایین تا  35رضایت باال متغیر خواهد بود(داینر و همکاران .)1985 ،پرسشنامه
رضایت از زندگی داینر جزء کیفی زندگی شخص را ارزیابی می کند که رضایت شخص
با سطح سالمت ادراک شده مرتبط می شود(داینر و همکاران .)1985 ،باالترین نمره در
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر نشان دهنده رضایت بیشتر فرد از زندگی است .ضرایت
پایایی هماهنگی درونی و بازآزمایی در بین دانشجویان به ترتیب  0/87و  0/82گزارش شده
است (داینر و همکاران .)1985 ،دائمی و جوشنلو ( )1393به بررسی شواهد روان سنجی این
مقیاس پرداخته اند و هماهنگی درونی آن را به وسیله آلفا کرونباخ  0/87و به روش بازآمایی
 0/92گزارش کرده اند .پایایی این آزمون در این پژوهش به روش ضریب آلفای کرونباخ
 0/80بدست آمد .آزمودنیهایی که نمره کل پرسشنامه شان  14 - 5بود ،ضعیف15-25 ،
متوسط 35-2۶ ،خوب محسوب شد.

نتایج
اطالعات مربوط به نمونه مورد بررسی به این صورت است :ازتعداد کل  213نفر شرکت
کننده در پژوهش  135نفر ( ۶3/4درصد) زن و  78نفر ( ۶/3۶درصد) مرد هستند 25 .نفر
( 11/7درصد) در مقطع کاردانی 10۶ ،نفر ( 49/8درصد) در مقطع کارشناسی 52 ،نفر (24/4
درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و  30نفر ( 14/1درصد) در مقطع دکتری تخصصی مشغول
به تحصیل هستند .میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش  24/1است.

)1 . Satisfaction With Life Scale (SWLS
2 . Diener
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات شادکامی و مؤلفههای آن در بین دانشجویان
انحراف

میانگین در هر

انحراف استاندارد

استاندارد کل

مؤلفه

در هر مؤلفه

2/07

0/52
0/51

متغیر

میانگین کل

رضایت از زندگی

2۶/90

۶/75

رضایت خاطر

10/70

2/54

2/14

حرمت خود

10/2۶

2/59

2/05

0/52

خلق مثبت

۶/۶7

1/85

2/22

0/۶2

انرژی مثبت

۶/00

1/7۶

2/00

0/58

شادکامی کل

۶0/53

13/91

2/09

0/48

همانطور که از جدول  1مشخص است ،میانگین و انحراف معیار نمرات شادکامی به
صورت زیر مشخص شده است ،جهت سهولت بررسی و مقایسه میانگینها ،میانگین هر مولفه
با توجه به تعداد سواالت آن به صورت جداگانه نیز محاسبه و در جدول آورده شده است.
با توجه به این موضوع همانطور که مشاهده میشود ،کمترین میانگین مربوط به مولفه انرژی
مثبت (با میانگین  2/00و انحراف معیار  0/58و بیشترین میانگین نیز مربوط به مؤلفه خلق
مثبت (با میانگین  2/22و انحراف معیار  )0/۶2است .نمره کل شادکامی نیز برابر با  ۶0/53و
انحراف استاندارد  13/91است .با توجه به اینکه متوسط نمره شادکامی  42-40است ،لذا
نتایج این پژوهش بیانگر این است که دانشجویان در وضعیت خوبی در شادکامی قرار دارند.
همچنین با توجه به اینکه نمرات شادکامی در چهار سطح دستهبندی شد ،مشخص شد که
بیشترین میزان شادکامی مربوط به سطح خوب  121نفر ( 5۶/8درصد) و کمترین میزان
شادکامی مربوط به سطح ضعیف  1نفر (0/5درصد) است.
جدول  .2میزان شادکامی بر اساس سطوح مختلف
سطوح شادکامی

فراوانی

درصد

ضعیف ()24-0

1

0 /5

متوسط ()45-25

23

10/8

خوب ()۶۶-4۶

121

5۶/8

عالی ()87-67

68

31/9

جمع

213

100

برای بررسی وضعیت شادکامی دانشجویان ،آزمون  tتک نمونهای بر روی نمره
شادکامی در دانشجویان با نقطه برش  42انجام شد .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود،
تفاوت معناداری در نمرات شادکامی در بین دانشجویان در مقایسه با میانگین نمرات ()42
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مشاهده میشود ( )α <0/001و نمرات دانشجویان در شادکامی باالتر از میانگین (سطح
خوب) است.
جدول  .3آزمون  tتک نمونهای شادکامی دانشجویان
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

شادکامی

۶0/53

13/91

فاصله اطمینان 95درصد
حد باال

حد پایین

20/41

1۶/۶5

مقدار تی

سطح معناداری

19/45

0/001

همانطور که از جدول  4مشخص است ،میانگین مقیاس رضایت از زندگی برابر با 24/50
و انحراف استاندارد آن  ۶/79است .با توجه به نتایج بدست آمده ،از آنجائیکه حداقل و
حداکثر نمره مقیاس رضایت از زندگی  35-5است ،همچنین با توجه به اینکه نمرات مقیاس
رضایت از زندگی در سه سطح دسته بندی شد ،سطح شادکامی برای کل نمونهها نشان داد
که بیشترین میزان رضایت از زندگی مربوط به سطح خوب  98نفر ( 4۶درصد) و کمترین
میزان شادکامی مربوط به سطح ضعیف  21نفر ( 9/9درصد) است ،لذا با توجه به نتایج این
پژوهش میتوان گفت که که دانشجویان در وضعیت خوبی در مقیاس رضایت از زندگی
قرار دارند.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت از زندگی

24/50

۶/79

جدول  .5میزان رضایت از زندگی بر اساس سطوح مختلف
سطوح شادکامی

فراوانی

درصد

ضعیف ()15-0
متوسط ()25-1۶

21
94

9 /9
44/1

خوب ()35-2۶

98

4۶/0

جمع

213

100

برای بررسی وضعیت رضایت از زندگی دانشجویان ،آزمون  tتک نمونهای بر روی
نمرات مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان با نقطه برش  18انجام شد .همانطور که در
جدول  5مشاهده میشود ،تفاوت معناداری در نمرات مقیاس رضایت از زندگی در بین
دانشجویان در مقایسه با میانگین نمرات ( )18مشاهده میشود ( )α <0/001و نمرات
دانشجویان در مقیاس رضایت از زندگی باالتر از میانگین قرار دارد.
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جدول  .6آزمون  tتک نمونهای شادکامی دانشجویان
میانگین

متغیر
مقیاس رضایت از

24/50

زندگی

انحراف
استاندارد
۶/77

فاصله اطمینان
95درصد
حد باال

حد پایین

7/41

5/58

مقدار

سطح

تی

معناداری

7/41

0/001

برای بررسی این موضوع که آیا از نظر احساس شادکامی ،بین دانشجویان دختر و پسر
در زمان شیوع کووید  19تفاوت وجود دارد؟ با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون لوین
در همه متغیرها بیشتر از  0/05است ،پس واریانس همه متغیرها در سطح  0/05تفاوت
معناداری ندارند ،لذا آزمون  tنمونههای مستقل برای مقایسه نمره شادکامی در دانشجویان
انجام شد .همانطور که در جدول شماره  7مشاهده میشود ،تفاوت معناداری بین نمرات
شادکامی کل در بین دانشجویان دختر ( )M=۶0/77و پسر ( )M=۶0/11وجود ندارد

( .)α>0/05تنها در مؤلفه انرژی مثبت تفاوت بین نمرات دانشجویان دختر و پسر مشاهده

میشود ( t=1/98و  ،)α>0/05لذا با توجه به آزمون tنمونههای مستقل و میانگین مؤلفه

انرژی مثبت در بین دانشجویان دختر ( )M=۶/18و پسر ( ،)M=5/۶9میتوان گفت که بین
نمرات انرژی مثبت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات مؤلفه
انرژی مثبت در دختران دانشجو بیشتر از پسران دانشجو است.
جدول  .7آزمون  tمستقل شادکامی و مؤلفههای آن در بین دانشجویان دختر و پسر
انحراف

متغیر

جنسیت

میانگین

رضایت از

دختر

2۶/91

۶/71

زندگی

پسر

2۶/87

۶/84

دختر

10/70

2/49

پسر

10/71

2/۶5

دختر

10/34

2/54

پسر

10/11

2/۶9

دختر

۶/۶3

1/85

پسر

۶/71

1/8۶

دختر

۶/18

1/71

رضایت خاطر
حرمت خود
خلق مثبت
انرژی مثبت

استاندارد

فاصله اطمینان
95درصد

مقدار

سطح

تی

معناداری
0/97

حد باال

حد پایین

1/94

-1/88

0/04

0/۶9

-0/74

-0/0۶

0/95

0/95

-0/50

0/۶1

0/54

0/44

0/۶0

-0/31

0/7۶

0/98

0/01

1/98

0/04
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شادکامی

پسر

5/۶9

1/81

دختر

۶0/77

13/۶1

پسر

60/11

14/49

4/5۶

-3/25

15 /

0/33

0/74

برای بررسی این موضوع که آیا از نظر میزان رضایت از زندگی ،بین دانشجویان دختر
و پسر در زمان شیوع کووید  19تفاوت وجود دارد؟ با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون
لوین در همه متغیرها بیشتر از  0/05است ،پس واریانس همه متغیرها در سطح  0/05تفاوت
معناداری ندارند ،لذا آزمون  tنمونههای مستقل برای مقایسه نمرههای رضایت از زندگی در
دانشجویان دختر و پسر انجام شد .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،تفاوت معناداری

بین نمرات دانشجویان دختر ( )M=24/97و پسر ( )M=23/۶7وجود ندارد (.)α>0/05
جدول  ..8آزمون  tمستقل مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر
انحراف

متغیر

جنسیت

میانگین

رضایت زندگی

دختر

24/97

۶/91

از

پسر

23/68

6/46

معیار

فاصله اطمینان
95درصد
حد باال

حد پایین

3/18

-0/۶0

مقدار

سطح

تی

معناداری

1/34

0/18

برای بررسی این موضوع که آیا از نظر شادکامی ،بین دانشجویان در مقاطع تحصیلی
مختلف تفاوت وجود دارد؟ با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون لوین در همه متغیرها
بیشتر از  0/05است ،پس واریانس همه متغیرها در سطح  0/05تفاوت معناداری ندارند ،لذا
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نمره شادکامی در دانشجویان انجام شد.
همانطور که در جدول شماره  10مشاهده میشود F ،مشاهده شده در مؤلفههای :رضایت از
زندگی ( ،0)/48رضایت خاطر ( ،)0/20حرمت خود ( ،)0/17خلق مثبت ( ،)0/47انرژی
مثبت ( )0/18و شادکامی کل برابر با ( )0/21در سطح  0/05معنادار نیست و در نتیجه
شادکامی و مؤلفههای آن در مقاطع تحصیلی دانشجویان (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری تخصصی) تفاوت معناداری ندارند.
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جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد نمرات شادکامی و مؤلفههای آن در مقاطع تحصیلی مختلف
متغیر

رضایت از زندگی

رضایت خاطر

حرمت خود

خلق مثبت

انرژی مثبت

شادکامی کل

مقاطع تحصیلی

میانگین

انحراف استاندارد

کاردانی

2۶/21

۶/71

کارشناسی

2۶/51

7/22

کارشناسی ارشد

27/75

5/91

دکتری تخصصی

27/27

۶/۶0

کل

2۶/90

۶/75

کاردانی

10/88

2/54

کارشناسی

10/۶0

2/71

کارشناسی ارشد

10/89

2/13

دکتری تخصصی

10/۶0

2/۶8

کل

10/70

2/54

کاردانی

10/۶0

2/0۶

کارشناسی

10/21

2/70

کارشناسی ارشد

10/25

2/70

دکتری تخصصی

10/13

2/58

کل

10/25

2/59

کاردانی

۶/72

1/8۶

کارشناسی

۶/۶2

1/93

کارشناسی ارشد

۶/88

1/۶3

دکتری تخصصی

۶/40

1/97

کل

۶/۶7

1/85

کاردانی

۶/24

1/48

کارشناسی

5/97

1/80

کارشناسی ارشد

۶/00

1/74

دکتری تخصصی

5/93

1/89

کل

۶/00

1/7۶

کاردانی

۶0/7۶

12/88

کارشناسی

59/92

14/84

کارشناسی ارشد

۶1/77

12/55

دکتری تخصصی

۶0/33

14/08

کل

۶0/53

13/90
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جدول  .10آزمون تحلیل واریانس یک سویه رابطه بین شادکامی در دانشجویان در مقاطع تحصیلی
مختلف
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3

22/0۶
45/89

متغیر

موقعیت

رضایت از

بین گروهی

۶۶/18

زندگی

درون گروهی

9591/55

209

کل

9۶57/73

212

بین گروهی

3/8۶

3

1/29

درون گروهی

13۶۶/51

209

۶/54

کل

1370/37

212

رضایت خاطر

حرمت خود

خلق مثبت

انرژی مثبت

شادکامی

بین گروهی

3/57

3

1/19

درون گروهی

1421/23

209

۶/80

کل

1424/80

212

بین گروهی

4/88

3

1/۶3

درون گروهی

722/45

209

3/4۶

کل

727/33

212

بین گروهی

1/۶5

3

0/55

درون گروهی

۶53/34

209

3/13

کل

۶54/99

212

بین گروهی

121/20

3

40/40

درون گروهی

40883/85

209

195/۶1

کل

41005/05

212

مقدار
F
0/48

0/20

0/17

0/47

0/18

0/21

سطح
معناداری
0/70

0/90

0/91

0/70

0/91

0/89

برای بررسی این موضوع که آیا از نظر میزان رضایت از زندگی ،بین دانشجویان در
مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد؟ با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون لوین
در همه متغیرها بیشتر از  0/05است ،پس واریانس همه متغیرها در سطح  0/05تفاوت
معناداری ندارند ،لذا آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نمره رضایت از زندگی
در دانشجویان انجام شد .همانطور که در جدول شماره  12مشاهده میشود F ،مشاهده شده
در مقیاس رضایت از زندگی برابر  ،1/54در سطح  0/05معنادار نیست و در نتیجه نمرات
مقیاس رضایت از زندگی در مقاطع تحصیلی دانشجویان (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری تخصصی) تفاوت معناداری ندارد.
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جدول  .11میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت از زندگی و مؤلفههای آن
متغیر

مقاطع تحصیلی

میانگین

انحراف استاندارد

کاردانی

25/02

8/01

کارشناسی

24/05

۶/78

کارشناسی ارشد

25/94

5/91

دکتری تخصصی

23/00

۶/82

کل

24/50

۶/77

جدول شماره  .12آزمون تحلیل واریانس یک سویه رابطه بین نمرات رضایت از زندگی در دانشجویان
متغیر
رضایت از
زندگی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

209/۶۶

3

۶9/89

درون گروهی

9501/59

209

45/4۶

کل

9711/25

212

موقعیت

مقدار
F
1/54

سطح
معناداری
0/21

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان استان تهران از وضعیت شادکامی خوب و
رضایت از زندگی در سطح متوسط باالیی در زمان شیوع کووید  19برخوردار هستند ،نتایج
این پژوهش همسو با نتایج پژوهش های لو ،نی و کی آن  )2020( 1است که بیان میدارند
که در زمان کنترل اپیدمی و قرنطینه خانگی ،عالئم افسردگی کاهش یافته اما میزان شادکامی
افزایش می یابد .کلیه کارهای قبلی در مورد پیامدهای روانشناختی یا تجربیات قرنطینه یا
سایر عوامل مرتبط با اپیدمی نیز بر تأثیر متوسط ،یعنی تغییر متوسط در متغیرهای پیامد
روانشناختی متمرکز است (بیندر و کوآد .)2011 ،2به عنوان مثال ،با استفاده از داده های یک

1 . Lu, Nie, & Qian
2 . Binder & Coad
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نظرسنجی در کره جنوبی در طول همهگیری سندرم تنفسی خاور میانه"مرس ، "1جونز 2و
همکاران ( )201۶دریافتند که تقریبا  ٪1۶/۶و  ٪7/۶از پاسخ دهندگان گزارش عصبانیت و
عالئم اضطراب را اعالم کردند .اما این نتایج با پژوهش های مشابه در این زمینه از جمله
کانگ 3و همکاران ( )2020و هوانگ و ژائو (( ،)2020سیبلی و همکاران ، )2020 ،لی 4و
همکاران ( )2020همسو نیست .با توجه به اینکه مدت زیادی از زمان شیوع بیماری نمی
گذرد؛ شواهد تجربی در خصوص مسائل و مشکالت مرتبط با این بیماری کامالً محدود
ال به دلیل کمبود اطالعات در این زمینه است .در این خصوص به طور مثال
است ،که احتما ً
در پژوهشی (گرلین ،تالیتا ،راسایو ،استفان ،آدهیکاری و تامانا( )2020بیان داشتند که در
زمان شیوع کرونا و قرنطینه حاصل از آن میزان شادکامی افراد کاهش مییابد؛ اما کمال با
کمال تعجب با گذشت زمان ،به نظر می رسد که یک رابطه  Uشکل بین تعداد موارد
کووید 19-و شادکامی وجود دارد .یعنی در ابتدا نتایج پژوهش ،کاهش شادکامی (رابطه
منفی) را نشان میدهد ،اما با توجه به ماهیت بیماری کووید 19-به دلیل میزان بهبودی باال و
مرگ و میر کم آن ،گویا سطح شادکامی افزایش یافته است .با این حال ،اندازه اثر آن بسیار
کوچک است ،بنابراین این افزایش ناچیز است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین مقاطع تحصیلی مختلف با
شادکامی و رضایت از زندگی وجود ندارد که این یافته مغایر با یافته صیامیان و
همکاران( ،)1390در خصوص شادکامی است ،همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه
معناداری بین جنسیت و شادکامی و رضایت از زندگی وجود ندارد و تنها در مؤلفه انرژی
مثبت در شادکامی این رابطه معنادار شده است ،یعنی با توجه به نتایج آزمون ،میزان انرژی
مثبت در دختران بیشتر از پسران است .در تحلیل این یافتهها باید به این نکته توجه کرد که
1 . MERS
2 . Jeong
3 . Wang
4 . Li
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در شرایط قبل از شیوع بیماری نیز رابطه بین معناداری بین جنسیت و شادکامی مشاهده نشده
است و نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهای داینر و همکاران ( ،)2003فوجیتا 1و
همکاران ( ،)1991داینر و همکاران ( ،)2002است .همچنین در داخل کشور نیز به نتایج
پژوهش صیامیان و همکاران( ،)1390دهقانی و امین پور( )1394نشان میدهد که شادکامی
در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
همانطور که کانگ و همکاران ( )2020تأکید کرده اند ،در شرایط بحرانی ،همانند شیوع
بیماری کووید  ،19اثرات بیماری نه تنها می تواند باعث ایجاد مشکالت سالمت روان شود
بلکه تأثیر ماندگاری بر عواطف منفی جمعیت نیز خواهد داشت .دالیل زیادی وجود دارد
که شیوع بیماری های واگیر و به دنبال آن قرنطینه تأثیرات مخرب روانشناختی به همراه دارد.
در زمان شیوع بیماری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند ،تعطیل شدن کسب و کارها
و مراکز آموزشی همانند مدارس و دانشگاه ها ،باعث ایجاد مشکالت زیادی در افراد جامعه
خواهد شد که می تواند به نوبه خود سبب احساس تنش ،سرخوردگی و اضطراب شود
(مینارد 2و همکاران  .)2019 ،مثالً در زمان قرنطینه شهر ووهان ،مردم استان هوبی به طور
گسترده در رسانه های اجتماعی مانند  WeChatمورد تمسخر و انگ اجتماعی قرار
گرفتند .چنین ننگی ممکن است بیشتر منجر به افزایش استرس و بدتر شدن سالمت روان
افراد شود (رابرتسون 3و همکاران  .)2004 ،عالوه بر این ،زندگی در زمان ایجاد محدودیت
های اجتماعی همانند قرنطینه ،ممکن است باعث ضرر مالی ،اطالعات ناکافی و کسالت شود
(بروکس و همکاران )2020 ،و در نتیجه این موضوع سبب بروز اختالالت روانشناختی و
ایجاد نارضایتی از زندگی در افراد شود.
در تحلیل نتایج پژوهش باید گفت که اگرچه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد
شیوع بیماری و تجربه قرنطینه با پیامدهای روانشناختی همراه است (رینولدز 4و همکاران ،
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 2008؛ تایلور 1و همکاران  ، )2008 ،اما این موضوع نیز ممکن است اثرات بهداشتی و
اجتماعی مفیدی در زمان شیوع بیماری داشته باشد ،در توضیح این مطلب باید گفت که در
زمان شیوع این بیماری در کشور مردم پایبندی بیشتر به مقررات موجود در این زمینه نشان
داده و به طور اختیاری قرنطینه خانگی را اجرا کرده و در طرح فاصلهگذاری اجتماعی که از
طرف دولت اجرا شد ،نیز همکاری خوبی داشتند ،مجموع این اقدامات ،عمدتاً به این دلیل
که رعایت این موارد می تواند خطر ابتال فرد به بیماری را کاهش داده و از این طریق فشار
روانی بر روی افراد کاهش می یابد ،مورد توجه است (الک 2و همکاران  .)2019 ،شایان
ذکر است که تأثیر روانی شیوع بیماری و قرنطینه تا حد زیادی به ویژگیهای شرکت کنندگان
و متغیرهای قرنطینه انتخابی بستگی دارد .همانطور که رینولدز و همکاران ( )2008نیز بیان
کرده اند ،احتماالً با طوالنی تر شدن دوره شیوع بیماری و الزام مردم به رعایت موارد
بهداشتی در طوالنی مدت سبب باال رفتن مشکالت روانشناختی همانند استرس پس از سانحه
خواهد شد که در این مورد ،کارمندان مراقبت های بهداشتی بیشتر از سایر مردم تحت تأثیر
قرار می گیرند.
به طور کلی ،با توجه به مطالب توجه شده ،پیشنهاد می شود که مسئولین بهداشت و
سالمت جامعه در طول بیماری همه گیری کووید  ،19عالوه بر برنامه ریزی جهت حفظ
سالمت جسمی افراد ،برنامه ریزی مناسبی نیز جهت حفظ و بهبود سالمت روانی افراد داشته
باشند .زیرا محدود کردن فعالیت اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی افراد در طوالنی مدت باعث
ایجاد ناراحتی و وحشت خواهد شد ،خصوصاً در میان افراد جوان کشور که جمعیت زیادی
از آنها در حال حاضر شاغل به تحصیل بوده و عالوه بر تحمل فشارهای روانی ناشی از ابتال
به بیماری و محدود شدن فعالیتهای اجتماعی ،ناگزیر به ادامه تحصیل در شرایط جدید
آموزشی ،همانند آموزش مجاری و تغییر مدل های رایج ارزشیابی تحصیلی ،هستند .همچنین
با توجه به اینکه انتشار سریع و واقعی اطالعات در زمان شیوع بیماری در کاهش احساسات
منفی عمومی بسیار مهم است؛ لذا فقدان اطالعات معتبر می تواند مردم را به نادیده گرفتن
1 . Taylor
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این بیماری همه گیر ،تشدید شیوع بیماری و افزایش هزینه های پیگیری سوق دهد (گونگ

1

و همکاران  ،)2020در نتیجه مسئولین مربوط می بایست عالوه بر برنامه ریزی جهت جلب
اعتماد عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی ،اطالعات معتبر و موثق آن را نیز به طور
صحیح در اختیار مردم قرار دهند .با توجه به اینکه این پژوهش تنها در ابتدای بحران و شیوع
بیماری صورت گرفته است؛ نمونهگیری آن نیز در مقطع کوتاه و به صورت در دسترس
صورت پذیرفته ،لذا می بایست در تعمیم نتایج آن احتیاط نمود ،همچنین با توجه به اینکه
امکان مقایسه نتایج قبل و بعد از شیوع بیماری میسر نبود ،پیشنهاد می شود پژوهش های آینده
به بررسی وضعیت سالمت روانی و خصوصاً رضایت از زندگی و شادکامی افراد و مقایسه
آن با دوران قبل از بحران بیماری بپردازند ،تا امکان مقایسه و تحلیل بیشتری در این زمینه
فراهم آید.
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