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 :چکيده

شناختی و به تبع آن امنیت های روانو ترس از انگ این بیماری، ویژگی ۹۱-با توجه به شیوع بیماری کووید

تواند بر سطح اضطراب کرونا و انگ اجتماعی آن تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روانی افراد می

 مرتبط با امنیت روانی در اضننطراب کرونا و تبربا انگ اجتماعیو اجتماعی شننناختی های رواننقش ویژگی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر  سطح افراد شهر اردبیل انبام شد.در  ۹۱-پس از اپیدمی کووید

ر شنندن خطها هن ام جدیتحلیلی اسننت که با توجه به محدودیت تردد و تیطیلی دانانن ا -روش، توصننی ی

مردم شهر ن ر از  483، ورگانمگیری نامه آنلاین انبام گرفت. با روش نمونهکرونا در ایران، به صورت پرسش

ساختا انگ اجتماعی کرونا به ترتیب ناما محققبه صورت داوطلبانه به سئوالات و پرسش ۹311سال  اردبیل

شناختی با اضطراب کرونا های روانپاسخ دادند. برای بررسی رابطه بین ویژگی 83/1و  8۱/1با روایی و پایایی 

در  اسننت اد  شنند. SPSS ۹۱افزار و میزان انگ اجتماعی کرونا از آزمون رگرسننیون دندگانه به کمن نرم

ن نتایج تحلیل رگرسیون ناا. بودند آقا( %8/1۱ن ر ) ۹14و  خانم( %1/34)نمونه ن ر از  18۹پژوهش حاضنر 

( قادر بودند p=11۱/1( و احساس سلامت )p=11۰/1شناختی، پارانویا )های روانهای ویژگیداد که از مؤل ه

های پارانویا بینی نمایند. همچنین مؤل هپیش میان شنننهروندانمیزان اضنننطراب کرونا پس از اپیدمی را در 

(11۰/1=p( و افسنردگی )131/1=pقادر بودند میزان انگ اجتماعی کرو )بیاننتربودن بینی نمایند.نا را پیش 

تواند اضطراب کرونا و تبربا انگ میزان پارانویا و افسنردگی در افراد و کمتربودن میزان احساس سلامت، می

 اجتماعی ناشی از آن را بالا ببرد.

 .۹۱کرونا، انگ، اضطراب، کووید  :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1-1

انسانی  هایوند که برای اولین بار در میزبانشهایی تیریف میهای ع ونی نو ظهور به عنوان بیمارییماریب

ای هیرد و به شدت بر جمییتگواگیر در ین کاور سردامه میهای اند. این بیماریبه رسمیت شناخته شد 

(. با افزایش 11۹4، ۹دی روت و همکاران) شودگذارد، و اغلب باعث اثرات مضر میمرتبط در سایر کاورها اثر می

تحولات حمل و نقل، احتمال شیوع بیماری در سرتاسر جهان  و المللی و خارج از کاورهای بینسریع مسافرت

های ع ونی ماهور (. یکی از بیماری11۹3، 1وندرهوک و همکاران) های ع ونی نو ظهور وجود داردماریاز بی

باشد. این بیماری در کاور می ۹۱انی داشته است، ویروس کوید که به تازگی در حال ظهور بود  و تأثیر جه

انتقال و مرگ در سراسر جهان  دنان در حالدین آغاز شد، ار آنبا به کاورهای مختلف انتقال داد  شد و هم

با منااء جدید خوکی بود  A(H1N1) (. نمونه های دی ر شامل آن ولانزای1111، 4دینازی و همکاران) باشدمی

در   Middle East respiratory (MERS) سندرم در گینه، و 11۹4در مکزین، ابولا در سال  111۱که در سال 

ها هستند که از بیماری سرماخوردگی ها خانواد  بزرگی از ویروسویروسکرونا منتار شد  بودند. 11۹1سال 

ویت و دشود)های شدیدتر مانند سندرم تن سی مِرس تا سندرم تن سی سارس را شامل میگرفته تا بیماری

( نوعی جدید از این خانواد  است که قبلاً در انسان ها وجود ۹۱(. کرونا ویروس جدید )کوید 11۹4، 3همکاران
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نداشت. کرونو ویروس ها زونوتین هستند، به این مینی که آن ها ازحیوانات به انسان هم منتقل می شوند. 

تحقیقات دقیق ناان می دهد که سارس از گربه ها و مرس از شترهای تن کوهانه به انسان منتقل شد  بود. 

آلود  نکرد  اند. علائم شایع  دندین ویروس کرونا شناخته شد  در حیوانات وجود دارند که هنوز انسان را

ویروس جدید شامل علائم تن سی، تب، سرفه، تن ی ن س و ماکلات تن سی است. در موارد شدیدتر، ع ونت 

(. 1111، ۰استاکلینمی تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد شدید تن سی، نارسایی کلیه و حتی مرگ شود)

هان دین گزارش شد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در وو 11۹۱دسامبر  4۹برای نخستین بار  ۹۱-کوید

کاور جهان منتقل شد   41به  ۹۱-گذرد، کویدما  از مااهد  اولین نمونه آن می 1تا امروز که نزدین به 

ترتیب است: دین، کر ، ژاپن، سن اپور، ایندر آنها مااهد  شد ، به ۹۱-است. کاورهایی که تا امروز کوید

ویتنام، فیلیپین، کامبوج، تایلند، هند، نپال، سریلانکا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان، فرانسه،  استرالیا، مالزی،

درصد مبتلایان  81ان لیس، روسیه، اسپانیا، بلژین، فنلاند، سوئد، ایران، عربستان، کویت، مصر، لبنان. حدود 

ین ن ر به  ۹۱-ن ر مبتلا به کوید ۱ند. از هر کنبه این بیماری، بدون نیاز به هیچ میالبه خاصی بهبود پیدا می

کند. افراد مسن و افراد دارای ماکلات پزشکی اساسی شود و در تن س ماکل پیدا میطور جدی بیمار می

ا کنون آمار شوند. تمانند فاار خون بالا، ماکلات قلبی یا دیابت، با احتمال بیاتری به این بیماری مبتلا می

؛ 1111استاکلین و همکاران، ) انددرصد از مبتلایان به این بیماری فوت کرد  1حدود ناان داد  است تنها 

 (.1111 ،۱جیانگ و همکاران

بتلا به کرونا به میضلی با ابیاد جهانی تبدیل شد  است. در حالی که کرونا از منظر پزشکی در مقایسه با ا

و جهش ها  دشوبا میزان سرایت بالاتر تلقی می های تن سی مانند آن لوآنزا یا سارس ین بیماریسایر بیماری

رسد از لحاظ اجتماعی در حال تبدیل شدن به عنوان ین ، به نظر میو واریانت های مختل ی نیز داشته است

به این مینی که فرد مبتلا به کرونا در  .دهدانگ اجتماعی است که شأن افراد مبتلا را مورد حمله خود قرار می

رد و استرس ناشی از بیماری و ترس از مرگ، نادار است ن ا  و احساسات من ی دی ران مانند کنار تحمل بار د

رسد پیامدها و ماکلات ها را از سوی جامیه تحمل کند؛ به طوری که به نظر میو انواع تبییض انزواطرد، 

این موضوع  .ی گرددو مخ ی کردن آن به شیوع بیاتر بیماری منبر مناشی از انگ اجتماعی مرتبط با کرونا 

موجب خواهد شد که این افراد بیماری خود را پنهان و میضلی جهت پیا یری ایباد کنند، بدین ترتیب که 
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باعث کاهش رغبت این گرو  از بیماران برای انبام آزمایش، مانیی در دسترسی به درمان و سایر خدمات 

 . شودمی بیماری نکردن فاش مراقبت بهداشتی، عدم تیهد به درمان و

محصول ن رش های من ی است که موجب می شود شخص  ( میتقد است انگ اجتماعی111۱)3گف من

 میرفی اعتبارساز بی شدت به خصوصیت بردسب خورد  احساس مت اوت بودن با دی ران کند لذا ان را ین

 اضطراب، افسردگی، درماندگی، اجتماعی مانند احساس-می کند که با پیامدهای مختلف جسمی و روانی

 کاهش (1114، ۱و همکاران دلریو)(، مراقبت از خود11۹3، 8بیماری)کاون با مرتبط جسمانی افزایش علائم

و همکاران،  جوزف) زندگی و کاهش کی یت زندگی همرا  است از رضایت کاهش احساس شرم، ن س، عزت

 ت. محققان بر این باورند که یکی از موانع مهم در مراجیه به درمان و کاهش فرصت است اد  از مداخلا(11۹4

درمانی در بیماران مبتلا به کرونا ویروسُ انگ مرتبط با آن بیماری است. لذا، نیاز است ابیاد مختلف این م هوم 

درمانی و محققان مورد بررسی  -توسط سیاست گذاران حوز  سلامت جامیه، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی

یه در بار  بیماری کرونا ویروس مهم است اما و شناخت قرار گیرد. اگر ده شناخت دیدگا  و باورهای افراد جام

بررسی و شناخت دیدگا ، درک و باورهای بیماران در بار  انگ مرتبط با بیماری از طریق ابزارهای میتبر می 

 .تواند به شناخت دالش های روانی و اجتماعی انها و ارائه راهکارهای مداخله ای اثر بخش منبر شود

 

 بيان مساله -1-0

در هر  رداریواگ یها یماریبه خصوص ب |ها  یماریب یابتلا به برخ یو اجتماع یروان یامدهایاز پ یکی

انگ  ،یاجتماع یاز واکنش ها ماریترس و وحات ب روس،یکروناو وعیسخت ش یروزها نیو در ا یجامیه ا

مهم  نیجامیه، به ا لفبر ابیاد مخت یماریب نیا نیو عامل انتقال بودن است که به خاطر هبمه سن  یماریب

افراد  هیعل یاجتماع زیآم ضیتبی یو رفتارها  مایباعث است ۹۱-دیکوو یماریب یفیل وعیتوجه ناد  است. ش

 ین م ریگردد و تاث یو روان یتواند موجب اختلالات رفتار یم یانگ اجتماع ن،یناقل و مبتلا شد  است. همچن

 داشته باشد. ماریپزشکان، پرستاران و خانواد  ب ماران،یبر ب
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 زیرا ن یادیز یو افراد و خانواد  ها افتهیجهان گسترش  یاز کاورها یاریدر تیداد بس روسیو نیا

 هیدر جهان وجود دارد که دستورالیمل ها و توص یقرار داد  است. امروز  کمتر کس ریبصورت بال یل تحت تاث

ماند  باشد؛ اما کمتر  خبر یو از آن ب د یخطرناک را نان روسیو نیاز ا یریا یمربوط به پ یبهداشت یها

 یماریب نیخانواد  خود را در اثر ا یاز اعضا یکیکه  یافراد یعموم تیدر خصوص وضی یرسانه و کارشناس

از فقدان  یناش میسوگ عظ تیافراد ضمن قرار داشتن در وضی نیآورد. ا یم انیبه م یاز دست داد  صحبت

 یخانواد ، نداشتن امکان برگزار  رید یاعضا یمورد ابتلا در دیشد یاز جمله ن ران یشان با موارد نوظهور زیعز

 تیاز جمله ممنوع یبهداشت یها هیتوص لیخود به دل زیعز یبرا یو سوگوار نیمراسم و آداب تدف یو اجرا

دوستان  ااوندان،یخو یو همراه یهمدل ،یهمدرد ،یعاط  یها افتیاز در تیاجتماعات و به دنبال آن محروم

را  ات اق نیدر مورد وقوع ا انیبرخورد اطراف یاز د ون  یادیز ین ران یخود مواجه هستند. آنها حت انیو آشنا

 اناانیطرافافراد و ا نیا زین تیوضی نیبودن ا عیروبرو ناد  و لذا بد یماابه د یبا پد یدر طول زندگان رایدارند ز

 کنند. یروبرو م حیصح یرفتار یو ال و یرا با کمبود تبربه واکنا

گر ا یشود، حت بادیا زین نهیتواند بید از رها شدن فرد از قرنط یم نیهمچن ،یانگ اجتماع ای  مایاست

توان گ ت که برداشت جامیه  یرو م نیدر نظر گرفته ناود. از ا  رانیبه د روسیانتاار و یبرا یخطر  رید

، بلکه به شود یمحدود نم ماریب نیو نسبت به فرد مبتلا تنها به عنوان  ستین یماریب نیصرفا  ۹۱-دیاز کوو

بود  ن یبهداشت یرفتارها یدارا ادیشود که به احتمال ز یشناخته م یافراد ایناان دهند  فرد  ایعنوان میرف 

 به کرونا مبتلا شد  اند. یمراقبت ریو غ یبهداشت ریغ یرفتارها نیا بهیاند و در نت

ه گ ته نادرست ب ریانتاار اطلاعات غلط و ت س ،یمن  ییاشتبا  مردم، کاربرد کلمات با بار مینا تصورات

در  ی(. انگ اجتماع11۹3قاضی، است ) یاجتماع ی مایکنند  است بادیکارشناسان از جمله علل و عوامل ا

 نی نیمی یها یژگیاز مردم که در و یگروه ایشخص  نیافراد با  یسلامت، عبارت است از ارتباط من  نهیزم

 یاجتماع ی مایاست از (. ترس11۹۱یانگ و همکاران، را دارند ) یماریب نیا ایهستند و  نیخاص شر یماریب

به  لیقب نیاز ا ی ریقرار گرفتن، طرد شدن و مسائل د ضیو به تبع آن ترس از بردسب خوردن، مورد تبی

شود.  یو درمان منبر م نهیتست، قرنط ،یاجتناب از ورود به غربال ر(، 11۹۰ماژور و همکاران، ) یپنهان کار

 اهیلک مبتلا، بردسب خورد ، رادآن باشد که اف یممکن است به مینا  مایاست ،یماریب نی وعیدر هن ام ش

رتباط ا لیبه دل ،یاجتماع تیموضوع ممکن است به از دست دادن موقی نیا .رندیقرار ب  ضیشوند و مورد تبی



تواند بر  یمحور م زولهی(. درمان ا11۹۱ویس و همکاران، خاص منبر شود ) یماریب نیبا  یک شد  اادرا

 ذارد و ب یمن  ریآنها تأث یمراقبان، خانواد ، دوستان و ارتباطات اجتماع نیو همچن یماریب نیافراد مبتلا به ا

 ایرفه و مانند س یماریب نیو علائم ماترک با ا اتیخصوص اما  ستندیمبتلا ن یماریب نیبه ا که یافراد یحت

شود تا فرد ددار انزوا و  یباعث م یانگ زن نیا یرنج ببرند. گاه  مایاست نیتب دارند، ممکن است از ا

رسانه ها  نیب نیشود. در ا زیخانواد  خود ن تیاز حما تیمحروم یو حت یمدن و یاز حقوق اجتماع تیمحروم

 نینوظهور بود  و در مورد ا ۹۱-دیکوو یماریگذار باشند. ب ریتاث  مایاست دیتوانند در بروز و تاد یم

 ترس نیا یترسند و به راحت یوجود دارد و مردم اغلب از ناشناخته ها م یفراوان یناشناخته ها روس،یکروناو

 یماعاجت یکند و احتمال انزوا فیرا تضی یتواند انسبام اجتماع یم  مایکنند. است یمرتبط م  رانیرا به د

دارد و آنها را  یباز م یبهداشت یتیفور یدهد، افراد را از در خواست مراقبت ها شیرا افزا یاصل یگرو  ها

روز باعث ب یاجتماع ی مایکند. است یز  میان  یسالم و سلامت محور دلسرد و ب ینسبت به اتخاذ رفتارها

 نیشود و هم یم یو درمان یو ده در کادر پزشک یده در مردم عاد یگمانند ترس و اضطراب و افسرد یعلائم

شود در  یم ۹۱-دیاز جمله کوو یروسیو یهایماریافراد در برابر ابتلا به ب نیا یمنیا ستمیس فیامر باعث تضی

شود  یاعصاب و روان م مارانیدر ب یباعث بروز اختلالات روان یماریب نیابتلا به ا زا یترس و ن ران ط،یشرا نیا

کاهش  یراو ب رندیبپذ اتریرا ب یاتیشود افراد شا یاز حد باعث م شی. اضطراب بردیمورد توجه قرار گ دیکه با

 ی، مراقبت اجتماع۹۱-دیکوو یماریاز ب یی مازدایگام در است نیدامن بزنند. اول یاتیخود به شا یترس و ن ران

 تیمابه ح ازیکه ن یافراد یبرا یعمل یکمن ها ریو سا یشخص یمراقبتها یهمه شکلها ،یاست که به طور کل

 مربوط اانیو خانواد  ها ۹۱- دیمبتلا به کرو مارانیبه ب مایمستق نبایکند و در ا یم فیدارند را توص یاضاف

 یهمه بخاها ی، پا به پا"مبارز  با کرونا یقرارگا  جهاد" لیکه با تاک یمردم یشود. مانند گروهها یم

 ند.مقابله کن روسیو نیشد  اند تا با ا دانیمبارز  با کرونا وارد م یستاد مل تیبا محور ،یو درمان یبهداشت

مراقبت  دینهادها با نیدهند. ا یارائه م یاست که خدمات اجتماع ییمیمولا بر عهد  نهادها یاجتماع مراقبت

 یو روان یعاط  یها تیرا مدنظر داشته و آنها را مورد حما انایو خانواد  ها ۹۱-دیبه کوو انیمبتلا یروان یها

تبربه  ایدرک  قیدرک افراد از طر ییناتوا یاجتماع یاست. همدل یاجتماع یهمدل یقرار دهند. گام بید

به دست  را  رانید یزندگ یها ینسبت به دشوار انهیدلبو یرتیو بص نشیآنان است و ب یزندگ یها تیموقی

 یمانع جد ،یحس ماترک و رابطه عاط  بادیبا ا اانیو خانواد  ها ماریبا افراد ب یاجتماع یدهد. همدل یم

 شود. یآنان م یساز یو منزو یو ان ژن یبردسب زن



 اهداف تحقيق -1-3

 هدف اصلی -0-3-0

 در جامیه ۹۱بیماران مبتلا به کوید  بررسی انگ اجتماعی -

 اهداف فرعی -0-3-2

 به بیماران در جامیه  بررسی بردسب نامناسب وارد  .۹

  ۹۱افراد مبتلا به کوید  بررسی علل طرد اجتماعی .1

 در بین افراد جامیه ۹۱افراد مبتلا به کوید  بررسی علل بی ارزشی .4

 جامیه  در ۹۱افراد مبتلا به کوید بررسی علل حمایت کم  .3

 

 فرضيه های تحقيق -1-4

 فرضیه اصلی -0-0-0

 در جامیه، از انگ اجتماعی بالایی برخوردار هستند ۹۱ به نظر می رسد بیماران مبتلا به کوید -

 فرضیه های فرعی -0-0-2

 به نظر می رسد بردسب نامناسبی به بیماران در جامیه وارد شد  است. .۹

 توسط افراد جامیه مورد طرد اجتماعی قرار می گیرند. ۹۱به نظر می رسد افراد مبتلا به کوید  .1

 در بین افراد جامیه بی ارزش هستند ۹۱به نظر می رسد افراد مبتلا به کوید  .4

 جامیه حمایت نمی شوند. در ۹۱به نظر می رسد افراد مبتلا به کوید  .3

 

 تعاریف متغيرهای تحقيق -1-5

شکل عمومی به یا به 11۹۱-کاوحاد ان که به آن بیماری تن سی 11۹۱بیماری کروناویروس  :01کووید 

این  .شودایباد می 1است که بر اثر کروناویروس سندرم حاد تن سی  ای ع ونیبیماری. گویندآن کرونا نیز می

درد  .هستند علایم میمول آن تب، سرفه، تن ی ن س و نابویایی .است کروناویروس بیماری دلیل دنیاگیری

با این که  د.های کمتر میمول آن هستنو سرخی دام از جمله ناانه عضلانی، تولید خلط، گلودرد، ناداایی



و نارسایی دند اندامی  پهلوبیضی از موارد به سینه، شودموارد این بیماری باعث علایم خ یف میاکثریت 

شود ولی بر حسب سن و دی ر شرایط سلامتی تخمین زد  می ٪۰و  ٪۹و میر بین  نرخ مرگد. کنپیارفت می

کنند، به می یا عطسه رفهافراد مبتلا، وقتی س این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تن سی .کندتغییر می

ز . روز است ۹3و  1ها، بین قرار گرفتن و بروز ناانه مابین در میرض بیماری زماند. کنسایر افراد سرایت می

 World Health) دتوان از پخش آن جلوگیری کرو دی ر تدابیر بهداشتی، می هاطریق شستن دست

Organization. 2020). 

 ای استهای اجتماعییا ناخانودی از ین فرد یا گرو  به دلیل ویژگیمخال ت شدید  انگ اجتماعی:

فرد  گونه، دنینرود. بدینشود و برای تمایز ایاان از دی ر اعضای ین جامیه به کار میکه از ایاان تصوّر می

ظر ن بنابر. یا گروهی که هنبارهایی مت اوت با جامیه دارند، ممکن است توسط آن جامیه بدنام شمرد  شوند

 ت:اروینگ گافمن، بدنامی اجتماعی بر سه نوع اس

ا اشتهایی عصبی، جذام، یای دون آثار زخم، ناان ان فیزیکی بیهای آشکار و خارجیافتادگیاز شکل .۹

 میلولیّتی جسمی یا اجتماعی مانند مرض داقی؛

 ٔ  الکل، و سابقه های فردی شامل بیماری روانی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد بهانحراف در ویژگی .1

 بزهکاری؛

هایی واقیی یا غیر واقییِ ین گرو  قومی، ملیت، یا مذهب که انحراف که ویژگی« ایهای قبیلهبدنامی» .4

 (.۹۱۱۱د )گافمن، مذهب محسوب شواز هنبارهای رایج و غالب آن قوم، ملیت، یا 

 

 روش تحقيق -1-6

روش تحقیق از نظر هدف انبام از نوع تحقیقات کاربردی ، از نظر شیو  گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات 

اری جامیه آم پیمایای و از نظر روش تبزیه و تحلیل داد  ها، از نوع تحقیقات تحلیلی توصی ی می باشد. 

بود. با توجه به بزرگ بودن حبم  این پژوهش، تمامی افراد مبتلا به بیماری کرونا در سطح شهرستان اردبیل

نمونه از بیماران، به روش نمونه  483جامیه، از طریق جدول استاندارد مورگان، برای جوامع نامحدود، تیداد 

 گیری تصادفی ساد  انتخاب شدند و بین آن ها پرسانامه انگ اجتماعی کرونا توزیع شد. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -5-1

داخته های تحقیق پرگیری در راستای یافته های به دست آمد  از تحلیل فرضیهدر این فصل به بحث و نتیبه

های تحقیق در این فصل ت سیر و تبیین و نتیبه گیری شد  شد  است. نتایج به دست آمد  از تحلیل فرضیه

است. همچنین محدودیت ها  و پیانهادات در راستای یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق ارایه شد  

 است. 

در جامیه، از انگ اجتماعی بالایی برخوردار  ۹۱رسد بیماران مبتلا به کوید های فرضیه اصلی: به نظر مییافته

 .هستند

نتایج به دست آمد  از تحلیل فرضیه اصلی ناان داد مقدار نمر  میان ین کسب شد  برای انگ اجتماعی برای 

در شهرستان اردبیل، کمتر از حد متوسط بود  است و این ناان داد که بیماران به طور  ۹۱مبتلایان به کوید 

به نتیبه به دست آمد  از یافته فوق می میناداری تحت انگ اجتماعی افراد جامیه قرار ن رفته اند. با توجه 

توان نتیبه گرفت، انگ اجتماعی به عنوان ین رویکرد من ی نتواسته از طرف افراد جامیه، مامول حال افراد 

توان به ماهیت بیماری و همچنین اثرات آن بر جامیه مبتلا به بیماری کرونا باشد. دلیل این مساله را می

گیری و شیوع بالا در جامیه و به دلیل این که نسبت به برخی از دلیل همه دانست. زیرا این بیماری به

های خاص مثلا بیماری ایدز، با مسائل مختل ی پیوند نخورد   است، بنابراین نمی توان انتظار انگ بیماری

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



بیماری اجتماعی برای این بیماری قائل شد. عموماً انگ اجتماعی زمانی در افکار عمومی ایباد می شود، که 

مورد نظر در جامیه با مسائل آبرویی و حیثیتی همرا  باشد برخی از بیماری ها این ماهیت را دارند از جمله 

 یناش اجتماعی انگ از های مقاربتی جنسی. هر دند در پژوهای نتایج ناان داد ترسبیماری ایدز و بیماری

 و بهداشتی های مراقبت درخواست از افراد یبازدار اجتماعی، انسبام تضییف با کرونا ویروس به ابتلا از

 تاثیر اکرون ویروس ناقلین و مبتلایان بر تبییض و زنی بردسب از ترس نتیبه در اجتماعی انزوای همچنین

 تبییض آمیز رفتارهای و باعث استی ما ۹۱کووید بیماری فیلی شیوع (.۹4۱۱دارد)یوس ی و همکاران، 

 (.۹4۱۱مبتلایان شد  است )جهان ات،  و ناقل افراد علیه اجتماعی

 ی رد اگر حتی شود، ایباد نیز قرنطینه از شدن فرد رها از بید میتواند همچنین اجتماعی، انگ یا استی ما

 زا جامیه برداشت گ ت که میتوان رو این از. ناود گرفته نظر در دی ران به انتاار ویروس برای خطری

به  لکهب نمی شود، محدود بیمار ین عنوان به تنها مبتلا فرد نسبت به و نیست بیماری ین صرفاً ۹۱کووید

بود  ن بهداشتی رفتارهای دارای زیاد به احتمال که شودمی شناخته افرادی یا فرد ناان دهند  یا میرف عنوان

یماری اجتماعی ناشی از ب انگ .شد  اند مبتلا کرونا به غیرمراقبتی و غیربهداشتی این رفتارهای نتیبا در و اند

تواند به دلیل غیر بهداشتی بودن فرد مبتلا و تصور و برداشتی که افراد جامیه از این افراد دارند می کرونا می

تواند باعث انگ اجتماعی شود. اما در این پژوهش و در جامیه مورد مطالیه درشهرستان اردبیل، از نظر افراد 

 نادار در این گرو  مااهد  ناد.مبتلا، انگ اجتماعی به صورت می

 

 نتایج -5-0

 به نظر می رسد بردسب نامناسبی به بیماران در جامیه وارد شد  است  یافته های فرضيه اول:

نتایج به دست آمد  از تحلیل این فرضیه ناان داد بردسپ زنی به بیماران مبتلا به کرونا، نمر  کمتر از حد 

عبارتی افراد مبتلا به بیماری کرونا، در این پژوهش و در جامیه مورد نظر، نمر  متوسط را کسب کرد  است. به 

-کمتری را برای این متغیر به دست آورند  اند. نتایج به دست آمد  از این فرضیه با تحقیقات .........  . همه

 ایبر مراقبتی اتامکان دادن دست از یا و ن ا  تبییض آمیز زدن، بردسب م هوم به اجتماعی انگ ها،گیری

 دوستان و خانواد  مراقبین، بر مبتلا، خود فرد بر علاو  می تواند موقییتی دنین. است مبتلا یا در مواجهه افراد



می شود)سازمان  درمان یا و بیماری بررسی فرصت دادن دست از به منبر حتی. من ی ب ذارد تأثیر نیز آنها

توان نتیبه گرفت که بیماران کرونا از دیدگا  افراد جامیه، یافته می(. با توجه به این 1111بهداشت جهانی، 

بردسب نامناسبی را دریافت نکرد  اند. با این که فرد بیمار به عنوان ناقل و انتقال دهند  بیماری در جامیه، 

 الت کلیتواند تصویر ذهنی من ی از دید عموم مردم را تداعی کند، اما دلیل این مساله نمی تواند در حمی

تمام افراد بیمار را زیر سوال ببرد درا که ماهیت بیماری، سرانبام بیماری، مسایل ارتباطی فرد بیمار با دی ر 

تواند زمینه بردپ خوردن فرد بیمار را فراهم کند. فرد بیمار به دلیل افراد جامیه از جمله مسایلی است که می

واند با ت ر افراد و در نتیبه سرانبام مرگ برای این افراد میمسائلی نظیر ناقل بودن، و انتقل بیماری به دی

واکنش افراد جامیه و در نتیبه بردسپ زنی را به دنبال داشته باشد. اما در حالت کلی نتایج سنبش میدانی 

مساله در بین نمونه های بیماران مبتلا ناان دهند  عدم پذیرش بردسپ زنی از دید افراد مبتلا بود  است. 

نمی توان  ۹۱نتایج مختص به جامیه مورد نظر بود  و قابل تیمیم به کل جامیه بیماران مبتلا به کوید  این

 باشد. 

 اجتماعی طرد مورد جامیه افراد توسط ۹۱ کوید به مبتلا افراد رسد می نظر به  یافته های فرضيه دوم:

 گیرند می قرار

نمر  میان ین به دست آمد  برای طرد اجتماعی  برای نتایج به دست آمد  از تحلیل فرضیه دوم ناان داد 

در حد کمتر از میان ین بود  است. نتایج فوق ناان داد که بیماران مبتلا به کوید  ۹۱بیماران مبتلا به کوید 

 میان اجتماعی پیوندهای گسیخت ی ازهم اجتماعی، در این پژوهش مامول طرد اجتماعی ناد  اند. طرد ۹۱

 بزرگتر جامیه در کامل ماارکت از افراد هاآن طی که است هاییروش بیان ر اجتماعی . طرداست جامیه و فرد

 کندمی جلب عواملی از وسییی طیف به را ما توجه اجتماعی طرد م هوم. (۹4۱4شوند)فرضی زاد ،  محروم می

 می اجتماعی طرد. دارد می باز است، جمییت اکثر روی پیش که هایی فرصت داشتن از ها را گرو  و افراد که

باشد. با توجه به این مساله انتظار می رود بیماران مبتلا به کرونا به دلیل شرایط بد  داشته دندین شکل تواند

بیماری انتقال دهند  و خطر بیماری، از طریق افراد سالم در جامیه طرد شوند. اما نتایج یافته های این فرضیه 

د نمی شوند درا که وجود اقدمات حمایتی مردمی و دولتی در خصوص کنترل ناان داد این افراد در جامیه طر

بیماری و پیا یری از اثرات آن و جلوگیری از گسترش بیماری از طریق تزریق واکسن برای این گرو  از افراد 

این  عیتواند با مساله طرد اجتماعی منافات داشته باشد از طرفی تیداد اندکی از پژوهش ها نیز طرد اجتمامی



( اما نتایج این 1111، ۹۱(؛ )مرکز کنترل بیماری های کوید ۹4۱۱بیماران را تایید کرد  اند)جهان ات، 

ها نیز میطوف به جامیه خاصی بود  و نمی تواند کل جامیه بیماران را در پی داشته باشد و نتایج این پژوهش

ن حساب با توجه به نتیبه به دست آمد  از این تحقیقات نیز قابل تیمیم به کل جامیه نمی تواند باشد. با ای

در شرایط این پژوهش از اجتماع مورد زندگی خود  ۹۱یافته می توان نتیبه گرفت افراد مبتلا به بیماری کوید 

 توسط افراد دی ر طرد ناد  اند. 

 در بین افراد جامیه بی ارزش هستند ۹۱به نظر می رسد افراد مبتلا به کوید  یافته های فرضيه سوم:

نتایح به دست آمد  از تحلیل این فرضیه ناان داد نمر  میان ین بی ارزشی در حد کمتر از حد متوسط بود  

ارزش و جای ا  از نظر دی ر افراد جامیه بی ارزش نبود  و  ۹۱است و این ناان داد افراد مبتلا به بیماری کوید 

اجتماعی خود را کماکان ح ظ کرد  اند این ناان می دهد که ارزش و اهمیت انسان تنها منوط به بیماری 

نمی تواند باشد هر دند بی ارزشی در این قست صرفاً از دیدگا  و دریچه ابتلای فرد به بیماری مورد بررسی 

دیدگا  افراد جامیه در این پژوهش ودر بین نمونه است اما نتیبه به دست آمد  برای بی ارزش بودن فرد از 

مورد مطالیه بررسی و بیان شد  است. بنابراین می توان نتیبه گرفت بسیاری از افراد مبتلا به بیماری کوید 

شرایطی دارند که به دلیل این شرایط نیازمند کمن و همیاری هستند و این مساله می تواند با بی ارزشی  ۹۱

ای هضاد باشد. این امکان وجود دارد که بی ارزشی به صورت مقطیی و مربوط به برخی بیماریفرد بیمار در ت

به دلیل همه گیری بالا و به عنوان ین  ۹۱خاص در اذهان عمومی افراد جامیه شکل گیرد اما بیماری کوید 

تواند از را  های غیر بیماری عمومی در جامیه و به دلیل اینکه در بسیاری از موارد تحت کنترل نبود  و می 

قابل کنترل بر فرد غالب شود، که این عوامل می تواند بر مردود شدن بی ارزشی فرد بیمار، منبر شود. درا 

حتی توانسته ارزشمندترین انسان ها را به کام مرگ  ۹۱که افراد جامیه بر این باور رسید  اند که بیماری کوید 

 فرو برد. 

 درجامیه حمایت نمی شوند ۹۱نظر می رسد افراد مبتلا به کوید به  یافته های فرضيه چهارم:

نتایج به دست آمد  از تحلیل این فرضیه ناان داد نمر  میان ین به دست آمد  برای بی حمایتی در حد کمتر 

تحت بی حمایتی قرار ن رفته  ۹۱از حد متوسط می باشد که این ناان می دهد افراد مبتلا به بیماری کوید 

ا که وجود تمامی شرایط و امکانات کم و بیش در جامیه گویای این مطلب است که بیماران مبتلا به اند. در



ده در مراکز دولتی و ده در مراکز خصوصی و ده درمحیط خانه ولو با رعایت نکات ایمنی و قرنطینه  ۹۱کوید 

یدانی در جامیه این مساله ای تحت حمایت و مراقبت های مختلف بهداشتی و درمانی بود  اند که مااهدات م

را تایید می کند. خانواد  به عنوان حمایت کنندگان عاط ی و روانی و مراکز دولتی به عنوان حمایت کنندگان 

بهداشتی درمانی در این زمینه سهم قابل توجهی داشته اند. بنابراین می توان نتیبه گرفت که افراد مبتلا به 

د بی حمایتی محروم بود  اند. در این زمینه باید اقدامات بیاتری در حداقل در این پژوهش از بی ۹۱کوید 

انبام داد. دولت باید از نظر  ۹۱حوز  های بهداشتی و درمانی در جهت حمایت بیاتر از بیماران مبتلا به کوید 

هی نیز تولید و توزیع و  واردات واکسن، زود تر از موعد اقدام می نمود. هر دند اقدامات حمایتی قابل توج

اخیراً در زمینه حمایت مراقبتی از طریق تزریق واکسن صورت گرفته است اما نیاز به حمایت زودهن ام برای 

 از طریق واکسیناسیون لازم می باشد. ۹۱کنترل بیماری کوید 

 

 

 محدودیت های تحقيق -5-3

 محدود بودن به قلمرو شهرستان اردبیل و عدم تیمیم نتایج به کل جامیه  -۹

است اد  از ابزار پرسانامه، و عدم امکان است اد  از روش های دی ر گردآوری اطلاعات مانند مصاحبه که   -1

 دلیل این مساله به خاطر خطر انتقال بیماری بین فرد بیمار و مصاحبه کنند  بود

 

 پيشنهادات تحقيق -5-4

باشد، با توجه به نتیبه به دست آمد  به عنوان ین بیماری همه گیر و انتقال سریع می  ۹۱بیماری کوید  -۹

از تحلیل فرضیه اصلی، که ناان داد انگ اجتماعی برای این بیماران مورد تایید نبود  است، پیانهاد می شود 

 در سطح آماری وسییتری این مساله مورد بررسی قرار گیرد.



بیمار، پیانهاد می شود به دلیل با توجه به شرایط و ماهیت بیماری کرونا و عدم امکان مصاحبه با افراد  -1

کاهش روند بیماری  بهبود شرایط جامیه، پژوها ران آتی، از روش مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات و داد  

 ها است اد  نمایند.

ازآنبایی که فرضیه های این پژوهش ناان داد که هیچ ین از مول ه های انگ اجتماعی در این پژوهش  -4

 ، پیانهاد می شود در تحقیقات بیدی، سطح آماری وسییتری برای مطالیه انتخاب شود.مورد تایید نبود  است

یکی از بیماری های خطرناک بود  که میزان استرس و بار روانی عاط ی بالایی را برای  ۹۱بیماری کوید  -3

 ردازند.تلا بپافراد مبتلا داشته است، پیانهاد می شود محققان آتی، به بررسی این مساله در بین افراد مب

پیانها می شود ابزار بهتر و دقیق تری برای سنبش انگ اجتماعی بیماری کرونا همرا  با مول ه ها و ابیاد  -۰

وسیع تری از طریق روش مصاحبه از بین بیماران تهیه و تدوین شود و در پژوهش های دی ری مورد است اد  

 قرار گیرد.

 


