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 چکیده

  د یشدو  حاد    یسندرم تنفس  کبعنوان ی   19-کووید  ریگهمه  یمار یدر حال حاضر جهان با ب  :و هدف  زمینه

  سالمت جامعه می گذارد مهم   تغذیه و  بر  فارغ از مرگ و میر،  19-کوویدتاثیر بلند مدتی که    روبرو است.

فرض    نیبنابرا  .و سبک زندگی افراد بازمانده شود ایتغذیه  باعث تغییر در رفتار تواندمی  این تاثیرات  بوده و

همه  این  که  شودیم دلیل    ،یناگهان  یریگدوره  تغییر  به  باعث  ترس  مانند  آن  از  ناشی  محتمل  پیامدهای 

  تنوعبر    نهایت،در  تواند  این موضوع می  شود.  ییو مصرف مواد غذا  دیخر  ندیفرآ  های انتخاب غذا وانگیزه

- در نتیجه، هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط ترس ناشی از کووید .اثرگذار باشد جمعیت ییغذا میرژ

ها در جهت . در درجه دوم، اینکه این ارتباطهای انتخاب غذا و تنوع رژیم غذایی جامعه استانگیزهبا    19

اند، موضوعی است که تا بحال در ایران مطالعه نشده و قابلیت بررسی  چگونه تغییر کرده  مطلوب یا نامطلوب

 . دارد

 آنالین و حضوری   بسترهر دو  در    بصورت مقطعی  ،مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی  این  :مواد و روش کار

جامعه آماری شامل   و  هبود مراکز بهداشتی شهر قزوین    و محل انجام پژوهش،افراد    به  راه دسترسی  انجام شد.

بخش و   4ها در آوری دادهجمع .بودند سال 65تا  18با بازه سنی  ساکن شهر قزوین نبزرگساال نفر از 331

 و   "19-ترس از کوویدپرسشنامه  "  ،"پرسشنامه جمعیت شناختی"از  .  انجام شد  هابا استفاده از پرسشنامه

های  ترس از کرونا و انگیزه  ،اطالعات فردی  و سنجش  آوریجمعبه ترتیب برای    "غذایی  پرسشنامه انتخاب "

شاخص کیفیت "از بخش تنوع پرسشنامه    . برای سنجش تنوع رژیم غذایی نیزانتخاب غذایی استفاده شد

درنهایت، افراد با توجه به اختیاری بودن همکاری، پس از اطالع از   استفاده شد.  "المللیبین  -رژیم غذایی

ند. داده ها نیز پس از تکمیل حجم وارد مطالعه شد  ها، با تکمیل پرسشنامهو روش اجرای مطالعهاهداف  

ها انجام بر روی آن  Rافزار  با نرمنمونه وارد نرم افزار اکسل شده و در نهایت آنالیزهای آماری مورد نیاز  

تع  .گرفت منظور  متغ  نییبه  رو  یرهایاثر  بر  و   انسیوار  لیتحل  یهاروش  ازوابسته    یرهایمتغ  یمستقل 

 .بود ( > 05/0P) کمتر از پنج صدممطالعه  نیدر ا ی نیزاستفاده شد. سطح معنادار  یخط ونیرگرس نیهمچن

های بود. انگیزه  25/15  ±  78/5در جمعیت مورد مطالعه حاضر    19-میانگین امتیاز ترس از کووید  یافته ها:

ارتباط معنادار    19-قیمت، خلق و خو، محتوای طبیعی، آشنایی، راحتی و مالحظات اخالقی با ترس از کووید
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تنها    ارتباط معناداری باهم نداشتند.  19-. تنوع رژیم غذایی و ترس از کووید(sP >05/0)و مثبت داشتند  

گیری نسبت به قبل از آن تفاوت معناداری داشت انگیزه سالمتی بود که  انگیزه غذایی که در دوره حین همه

یافت   انگیزه(> 02/0P)افزایش  مهمترین  همه.  حین  و  قبل  دوره  دو  هر  برای  غذایی  انتخاب  گیری های 

های ن اهمیت را بین انگیزهجذابیت ظاهری و سالمتی بودند. فاکتور مالحظات اخالقی کمتری  19-کووید

گیری داشت. مصرف و انتخاب از غالت، حبوبات، لبنیات، پرندگان و ماهی در دوره حین همه  انتخاب غذایی

گیری باعث تفاوت معنادار در  . اما همه (sP >05/0)نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشت    19-کووید

کل در دوره  -نشد. البته، امتیاز منابع پروتئینی  ه قبل آننسبت ب  کل- کل و گروه غذایی-امتیاز تنوع غذایی

. در آخر، باید گفت (= 016/0P)  نسبت به قبل از آن کاهش معنادارای پیدا کرد  19-گیری کوویدحین همه 

های انتخاب غذایی و تنوع رژیم غذایی نشان  های حاصل از این مطالعه تفاوت معناداری بین انگیزهیافته

 ندادند. 

تواند به دلیل ماهیت که می ارتباط داشتند 19-از کووید سبا تر  های انتخاب غذابعضی انگیزه نتیجه گیری:

افزایش اهمیت فاکتور سالمتی و   ارتباط نداشت.  19-ترس از کووید  با  تنوع غذایی  . ولیها باشدروانی آن

تواند ناشی از توصیه مختصصان در رابطه با اهمیت مصرف غذای سالم  می  ،در انتخاب غذا  محتوای طبیعی

قرار گرفتن فاکتور جذابیت   باشد.  هادهنده اهمیت دادن مردم به این آموزش، و نشان 19-برای مقابله با کووید

  اهمیت   برای اکثر مطالعات، نشان دهنده  19-گیری کوویدظاهری در جایگاه اول، هم در قبل و هم حین همه 

کل در دو -عدم تغییر در امتیاز تنوع غذایی  برای مردم تحت شرایط مختلف است.  و اثر حسی تغذیه  ظاهر

کننده این واقعیت تواند بیانو تنوع غذایی، می  19-دوره نسبت بهم و نیز عدم ارتباط بین ترس از کووید

ارتباط بین با هدف بررسی    ات مشابهلعانجام مطا   .است  داریپا  یدر بزرگسال  رفتار و عادات غذایی  باشد که

، امکان مقایسه و در صورت امکان تعمیم  های انتخاب غذا و تنوع رژیم غذاییبا انگیزه 19-ترس از کووید

 . نتایج حاصل و یا رد فرضیات مطرح شده را خواهد داد

 

  غذایی  رژیم ، انگیزه انتخاب غذا، تنوع19-، ترس از کووید19-کووید  کلمات کلیدی:
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Abstract 

Background and Aim: The world is currently facing the pandemic of Covid-19 as an 

acute and severe respiratory syndrome. The long-term impact that the Covid-19, 

regardless of mortality, has on nutrition and community health is important. These effects 

can change the nutritional behavior and lifestyle of survivors. Therefore, it is assumed 

that this period of sudden pandemic, due to its possible consequences such as fear, will 

change the motivations for choosing food and the process of buying and consuming food. 

This can ultimately affect the diversity of the community diet. Therefore, the main 

purpose of this study was to determine the relationship between fear caused by Covid-19 

with food choice motives and diet diversity of people living in Qazvin city. Secondly, 

how these relationships have changed for the better or for the worse is a topic that has not 

yet been studied in Iran and can be examined. 

Materials & Methods: This cross-sectional epidemiological study was conducted in both 

online and face-to-face surveys. The way of access to people and the place of research 

was health centers of qazvin city and the study population included 336 adults living in 

Qazvin aged 18 to 65 years. Data were collected in 4 sections using valid questionnaires. 

"Demographic Questionnaire", "FCV-19S" and "Food Choice Questionnaire" were used 

to collect and assess Demographic information, level of fear caused by Covid-19 and food 

choice motivations, respectively. To assess the diversity of diet, the diversity section of 

the "Diet Quality Index - International" questionnaire was used. Finally, due to the 

optionality of cooperation, individuals entered the study by completing questionnaires 

after being informed of the aims and method of conducting the study and ensuring the 

confidentiality of information. After completing the sample size, the data were entered 

into Excel software in a categorized manner and finally the required statistical analyzes 

were performed with R software. In order to determine the effect of independent variables 

on dependent variables, analysis of variance and linear regression methods were used. 

Significance level in this study was considered less than five percent (P < 0.05). 

Results: The mean score of fear of Covid-19 in the study population was 15.25 ± 5.78. 

Price, Mood, Natural content, Familiarity, Convenience and Ethical concerns were 

significantly and positively associated with fear of Covid-19 (P <0.05). Diet diversity and 

fear of Covid-19 were not significantly correlated. The only food motivation that was 

significantly different during the Covid-19 than before was Health, which increased (P 

<0.05). The most important motivations for food choices for both before and during the 

Covid-19 were Sensory appeal and Health. The Ethical concern was the least important 

among food motivations. Consumption and choice of grains, legumes, dairy products, 

poultry and fish during the Covid-19 had a significant decrease compared to before (P 

<0.05). But the epidemic did not cause a significant difference in the score of diet 

diversity-total and food groups-total compared to before. However, the score of protein 

sources-total decreased significantly during the period of Covid-19 compared to before 

(P <0.05). Finally, the findings of this study did not show a significant difference between 

food motivations and diet diversity. 

Conclusion: Some food motivations were associated with Covid-19 fear, which may be 

due to their psychological nature. But fear of Covid-19 was not associated with diet 

diversity. The increasing importance of the Health factor and Natural content in food 
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motivations can be due to the advice of experts on the importance of eating healthy food 

to counteract Covid-19, and indicate the importance of people to these trainings. For most 

studies, putting the Sensory appeal in the first place, both before and during the Covid-

19, shows the importance of packaging and appearance for people under different 

circumstances.. The lack of change in the score of diet diversity-total during Covid-19, 

as well as the lack of correlation between fear of Covid-19 and diet diversity, may indicate 

the fact that eating behaviors and habits are stable in adulthood. Conducting similar 

studies to investigate the relationship between Covid-19 fear with food choice motives 

and diet diversity will allow comparison and, if possible, generalization of the results or 

rejection of hypotheses. 

 

Keywords: Covid-19, Fear of Covid-19, Food choice motivation, Diet diversity  
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