
با انگیزه های انتخاب 19-ارتباط ترس و اضطراب ناشی از کووید

غذا و تنوع رژیم غذایی مردم ساکن شهر قزوین 

:راهنمااستاد

شاهسوار-محمدرضا شیریدکتر

:مشاوردتااس

دکتر مریم جوادی

احد علیزادهدکتر

99-اسفند

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو

آقای سیدعلی حسینیان
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(1)-بیان مسئله و مقدمه  

Covid-19 (1)
تعطیلی دوره ای

دورکاری

محدودیت تردد

ینتغییر در سبک زندگی روت

ترس از ابتال

اجتناب از تجمعات و دورهمی ها، بیشتر ماندن در خانه، کمتر شدن روابط اجتماعی، 
افزایش فاصله فیزیکی با دوستان و خانواده، کاهش میزان سرگرمی ها و فعالیت بدنی خارج از خانه،

(2)ترس از بیکاری و از دست دهی شغل و مشکالت مالی 

(4)بعد روانی (3)بعد جسمی 

دن به خستگی و کالفگی در کنار اضطراب و ترس از مبتال ش

(6)، بر رفتارهای تغذیه ای ما تاثیر می گذارد 19-کووید
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(2)-بیان مسئله و مقدمه  

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید

(8)تغییر رفتار تغذیه ای 

ود به نوعی رفتار شایع در دوران همه گیری تبدیل می شذخیره سازی مواد غذاییبرای مثال، 

عادات غذایی بر سر سفرهنحوه پخت و پزخرید و تهیه مواد غذایی

سبزیجاتومیوهمانندتازهغذاییموادروزانهخریداریکاهش1)

نانواییازخریدجایبهبندیبستهنانخریدوخانهدرنانتهیه2)

آشناومحلیفردیکازحبوباتومیوهلبنیات،خرید3)

فله ایوتازهجایبهکنسرویوبسته بندیشکلبهبیشتروآمادهغذاهایخرید4)

ایمنیسیستمتقویتبرایحبوباتوسبزیمیوه،مصرفافزایش5)

(5،7،9)ایمنیسیستمتقویتهایمکملخودسرانهمصرفافزایش6)
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(3)-بیان مسئله و مقدمه  

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید

ارزش غذایی شخصی فرد

انگیزه های انتخاب غذا
سالمتی

قیمت

خلق و خو

راحتی

کنترل وزن

آشنایی

محتوای 
طبیعی

جذابیت 
حسی

نگرانی 
اخالقی
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اهداف پژوهش

:هدف کلی
با انگیزه های انتخاب غذا و تنوع رژیم 19-ارتباط ترس و اضطراب ناشی از کووید

غذایی مردم ساکن شهر قزوین 

:اهداف اختصاصی 

ردم ساکن تعیین ارتباط پاندمی کرونا و عواقب آن بر سطح ترس و اضطراب ناشی از کرونای م( 1

شهر قزوین

هر قزوینتعیین ارتباط پاندمی کرونا و عواقب آن بر انگیزه های انتخاب غذای مردم ساکن ش( 2

مردم ساکن تعیین ارتباط پاندمی کرونا و عواقب آن بر کیفیت تغذیه ای و تنوع رژیم غذایی( 3

شهر قزوین

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید
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اهداف پژوهش

کرونا با مقایسه انگیزه های انتخاب غذای مردم ساکن شهر قزوین بین دوره قبل همه گیری(  4

دوره حین همه گیری

ا با دوره مقایسه تنوع رژیم غذایی مردم ساکن شهر قزوین بین دوره قبل همه گیری کرون(  5

حین همه گیری

خاب غذا در تعیین ارتباط بین ترس و اضطراب ناشی از کرونا با فاکتورهای انگیزه های انت(  6

مردم ساکن شهر قزوین

کن شهر تعیین ارتباط بین ترس و اضطراب ناشی از کرونا با تنوع رژیم غذایی مردم سا(  7

قزوین

ردم ساکن تعیین ارتباط بین فاکتورهای انگیزه های انتخاب غذایی و تنوع رژیم غذایی م(  8

شهر قزوین

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید
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سواالت پژوهشی 

دارد؟ارتباطقزوینشهرساکنمردماضطرابوترسسطحباآن،عواقبوکروناپاندمیآیا(1

دارد؟ارتباطقزوینشهرساکنمردمغذایانتخابانگیزه هایباآن،عواقبوکروناپاندمیآیا(2

چهینقزوشهرمردمغذاییرژیمتنوعباغذاییانتخاب هایوعاداتدرتغییرمانندآنعواقبوکروناپاندمی(3

دارد؟ارتباطی

گیریهمهحیندورهباکروناگیریهمهقبلدورهدرقزوینشهرساکنمردمغذایانتخابانگیزه هایبینآیا(4

دارد؟وجودتفاوتی

تفاوتیریگیهمهحیندورهباکروناگیریهمهقبلدورهدرقزوینشهرساکنمردمغذاییرژیمکیفیتبینآیا(5

دارد؟وجود

ارتباطیقزوینشهرساکنمردمغذاییانتخابهایانگیزهفاکتورهایوکروناازناشیاضطرابوترسبینآیا(6

دارد؟وجود

ارد؟دوجودارتباطیغذاقزوینشهرساکنمردمغذاییرژیمتنوعوکروناازناشیاضطرابوترسبینآیا(7

دارد؟ودوجارتباطیقزوینشهرساکنمردمغذاییرژیمتنوعوغذاییانتخابهایانگیزهفاکتورهایبینآیا(8

7 بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

بانه،قرنطیهفتهپنجطولدرغذاییموادخریدوخوردنغذارفتارهایبررسیهدفبا
راهلندیبزرگسالنمایندهجمعیتیکاجتماعی،شناختیجمعیتهایتفاوتارزیابی

خوردناغذرفتارکنندگانشرکتاکثردادنشانآنانهاییافته.دادندقرارمطالعهمورد
-ماعیاجتتوجهقابلهایتفاوتحال،اینبا.ندادندتغییرراخودغذاییموادخریدیا

افرادغذاییرژیمانتخابدرخوبیتأثیراتقرنطینهاینمثال.شدمشاهدهجمعیتی
.(20)استداشتهچاقووزناضافهدارای

2020 Poelman
و همکاران 

فعالیتبراجباریقرنطینهتأثیرمورددراطالعاتارائههدفبااسپانیایی،جمعیتیکدر
شرکتکردند،طراحیمطالعه ایرفاهوخوابکیفیتخوردن،اختالالتخطربدنی،

اما.نکردندربهتجراتوجهیقابلتغییراتبودندفعالغیربدنیفعالیتنظرازکهکنندگانی
رفاهوبخواکیفیتبدنی،فعالیتمیزانبرمنفیتأثیر،19-کوویددلیلبهقرنطینهدورهیک
نبیاآخردرهاآن.استداشتههستند،فعالجسمینظرازکهبزرگساالنازگروهیدر

وعالفزندگیسبکمعموالًکهافرادیکهباشندآگاهبایدعمومیبهداشتمقاماتکردند،
(21)رندبگیقراراختالالتیچنینمعرضدربیشتراستممکنکنند،میدنبالراسالمی

2021 Martínez

-de-Quel
و همکاران

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

درتغییرباآنارتباطوکروناییقرنطینهحیندرغذاانتخابهایانگیزهدرتغییربررسیمنظوربه
درقرنطینهدورهدادندنشانهاآن .دادند انجامفرانسهدرمطالعه ایغذاییرژیمتغذیهکیفیت
انگیزهدرتغییرابتواندمیکهداشتارتباطرژیمایتغذیهکیفیتکاهشبامتوسططوربهفرانسه

غذاخابانتهایانگیزهاصالحباعثقرنطینهکردندبیانهاآن.شوددادهتوضیحغذاانتخابهای
این،برعالوه.شدخووخلقعاملتوجهقابلاهمیتافزایشویژهبهمطالعه،موردافراددر

وطبیعیمحتوایبهداشت،اهمیتکهحالیدر.بودیافتهکاهشقیمتیهایانگیزهوراحتیاهمیت
انگیزهزایشاففقطکهبوداینمطالعهایندرتوجهقابلنتیجه.یافتافزایشاخالقیهایانگیزه

نشانرایغذایرژیمبهترایتغذیهکیفیتتوجهیقابلطوربهوزن،کنترلهدفباغذاانتخاب
(1)نبودییغذارژیمبهترایتغذیهکیفیتمعنایبهسالمغذاییموادانتخابانگیزهافزایش.داد

2020 Marty  و
همکاران
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فعالیتویالگوغذاییعاداتمانندزندگی،سبکتغییراتتعیینمنظوربهایمطالعهشیلی،در
بهحاصلنتایج.دادندانجام19-کوویدگیرهمهبیماریطیدرشدنقرنطینهازناشیفیزیکی
شواهد.تگرفقرارتحلیلوتجزیهموردجسمیوضعیتوبدنوزنتغییراتباآنارتباطجهت
وعدهداشتنوآبروزانهمصرفافزایشمانندعواملیتوانمیکهدهدمینشانهاآنمطالعه

شافزایازجلوگیریبرایآسانراهیعنوانبهراخانهدرتمرینوبدنیفعالیتکوچکهای
(22)کردمعرفیکروناازناشیقرنطینهحیندربدنوزن

2020
Reyes-

Olavarría
و همکاران 
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

10

مقدمه

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید

احتمال آسیب به کیفیت رژیم غذایی جامعه در طول دوره های مختلف این بیماری 

نیاز به طراحی مطالعاتی با هدف

"بر وضعیت تغذیه ای افراد و جامعه19-تاثیر همه گیری کووید"

یرتغیبرگذارتاثیرعواملبررسیباداریمقصدتحقیقایندرمانتیجهدر

ویالگومیزاندرتغییروکروناازناشیاسترسمانندغذاانتخابانگیزه های

درجهدرو.بیابیمتغذیه ایدرستتصمیماتاتخاذباراهاآنارتباطبدنی،فعالیت

19-وویدکپاندمیکهببینیمغذاییرژیمتنوعدرتغییرمیزانسنجشبابعدی،

.استداشتهقزوینمردمتغذیهوضعیتبرتاثیریچه
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مطالعهنوع:

پژوهشمكانوجامعه:

نمونهحجم:
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(یمقطع)اپیدمیولوژیک توصیفی 

سال ساکن استان قزوین65تا 18افراد بزرگسال بین سنین 

78(عدبوقبل)مجموعدرپرسشنامهسواالتتعداداینكهبهتوجهبا

سوالهرازایبهکهنكتهاینگرفتننظردرباهمچنینواست،عدد

:استشدهبرآوردنفر390نمونهحجمتعداد،(38)استالزمنفر5

Sample Size = 5k = 5 × 78 = 390  (K =تعداد سواالت  )
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12 بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید

شهری یا روستایی بودن
تعداد جمعیت تحت پوشش

1

2

3

اختیاری بودن همکاری
اطالع از اهداف و روش اجرای مطالعه

اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات
امضا نمودن فرم رضایت آگاهانه 

4

هتکمیل حجم نمون
برآورد شده

لینک
شرکت در مطالعه

5

آنالیزهای آماری
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آنروانسنجیهایویژگیوهادادهگردآوریابزار:

.بودخواهدحضوریوآنالینهاینظرسنجی بستردرومقطعیپژوهشیکمطالعهاین

شنامهپرسازاستفادهبامطالعه،اهدافبهرسیدنوپژوهشیسواالتبهپاسخبرایالزماطالعات

:شدخواهدآوریجمعرواومعتبرهای

:جمعیت شناختیاطالعات

:کروناازناشیاضطرابیاترسسطح

(24):فیزیكیفعالیتمیزان

(25):غذاانتخابهایانگیزه

(26):                                                                                                                            تنوع رژیم غذایی 

13

ختیشناجمعیتپرسشنامه

وناکرازناشیاضطراب/ترسسنجشسواله7پرسشنامه

(IPAQ)یفیزیکفعالیتالمللیبینپرسشنامه

(FCQ)غذاییانتخاب هایپرسشنامه

(DQI-I)بین المللی-غذاییرژیمکیفیتشاخص

بر انگیزه های انتخاب غذا و اثر آن بر تنوع رژیم غذایی مردم ساکن استان قزوین 19-تاثیر پاندمی کووید
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آماریآنالیز:

.شدخواهدتحلیلRافزارنرمنسخهآخرینازاستفادهباهادادهمطالعهایندر

دامنهومعیارانحرافمیانه،میانگین،مانندپراکندگیومرکزیهایشاخصاز

اثرتعیینمنظوربه.شدخواهداستفادههادادهتوزیعبهبستهچارکیمیان

همچنینوواریانستحلیلهایروشازوابستهمتغیرهایرویبرمستقلمتغیرهای

صددرپنجمطالعهایندرمعناداریسطح.شدخواهداستفادهخطیرگرسیون

(P=0.05)شدخواهدگرفتهنظردر.
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اخالقیمالحظات:

اخالقیهایدستورالعملوموازینطبقکاراجرایروشومطالعهطراحی

خانوادگیناموناممانندمشخصاتیدیگر،طرفاز.استمطبوعوزارت

نامهپرسشهربرایونیستمشخصمابرایمطالعهدرکنندهشرکتافراد

همحرمانهاپرسشنامهاطالعاتهمچنین.شودمیدادهقرارکدیکصرفا

.گیردمیقراراستفادهموردمطالعهاینبرایفقطوماندخواهد
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هامحدودیت:
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