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 خالصه 

  ووهان، در بار اولین برای نامعلوم علت با الريهذات شاایون نون یديدی از   ،2019 دسااامبر از مقدمه:

  پاتوفیزيولوژی، مورد در تحقیقات از بساایاری فعلي تمرکز به تویه شاادب با گزارش چین هوبئي اسااتان

  ناديده اغلب بیماری شیون  رواني سالمت  ینبه ،19-بیماری کوويد درمان و تشخیص  بالیني، تظاهرات

 شودبمي گرفته

شرکت  160اين پژوهش،  برای انجام روش: صي به     نفر از کارکنان  صو ها و ادارات بخش دولتي و خ

سااوال که  ي يپ پرسااشاانامه کتبي  میان  25عنوان یامعه هدف انتخاب شاادندب درنهايت کارکنان به 

سااوال در زمینه سااالمت روان و رفتار بودب   25ها حاوی ها توزيع شااده بود پاسااد دادندب پرسااشاانامهآن

 ار میان ا العات فردی و پاسد به هر سوال توسط آزمون خي دو مورد بررسي قرار گرفتبارتباط معناد

شان مي داده نتایج: شیون بیماری کوويد    %39دهد که بیش از ها ن سبت به  دچار ترس و  19-کارکنان ن

دارای ترس زياد  %14/23دارای ترس بسااایار زياد،  %47/16اضااابراب شاااده به  وری که از اين میان 

تواند کارکنان را با مشاااكالتي هم ون ترس از بیماری و بیگانه هراساااي موایه نمايدب   ند که ميهسااات

اند که به دلیل شاایون اين بیماری دچار تیییرات رفتاری زيادی شااده اندب   اعالم کرده %47/32هم نین 

سبح   سد به برخي       05/0آزمون خي دو نیز در  سن و ببب با پا سیت،  سواالت را  ارتباط معنادار میان ین

 دهدبنشان مي

در ايران سبب    19-دهد که شیون بیماری کوويد ا العات حاصل از تحقیق ما نشان مي  : یریگجهینت

ايجاد تیییرات رواني و رفتاری در میان کارکنان دولتي و خصااوصااي شااده اساات که نیازمند اقدامات    

 موثرتر مسئولین دولتي و کشوری به منظور حفظ سالمت کارکنان استب

 2019، سالمت روان، کروناويروس 19-کوويد کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 با مقابله برای را انرژی بدن که است انبباقي احساس يپ ترس

 تهديد با خوبي به ترس وقتي حال، اين با بکندمي بسیج بالقوه تهديد

 وقتي مثال، عنوان به بباشد ناسازگارانه تواندمي منببق نباشد، واقعي

 سبح در هم آوری زيان اثرات تواندمي است، حد از بیش ترس

 ترس از بیماری مانند رواني سالمت مشكالت مثال، عنوان به) فردی

 ترس مثال، عنوان به) ایتماعي سبح در هم و (ایتماعي اضبراب و

 ترس که زماني ديگر، سوی از بباشد داشته (هراسي بیگانه يا خريد از

 یامعه و افراد به رساندن آسیب سبب است ندارد ممكن ویود کافي

 کند برای دولت اقدامات گرفتن ناديده دلیل به مثال، عنوان به) شود

 ایمالحظهبي هایسیاست دلیل به يا ويروس کرونا گسترش کردن

 ايجاد باعث ترس اين، بر عالوه ب(گیرندمي ناديده را خبرات که

 توانندمي که(هادست شستن مثال، عنوان به) شودمي ايمني رفتارهای

 اما ،(آلودگي مثال، عنوان به) دهند کاهش را تهديدات از برخي

 مثال، عنوان به) دهند افزايش را ترس متناقضي  ور به است ممكن

 ب(3-1) (سالمتي اضبراب و آلودگي هاینگراني

 نامعلوم علت با الريهذات شیون نون یديدی از   ،2019 دسامبر از

 از ب  پس(4)شد  گزارش چین هوبئي استان ووهان، در بار اولین برای

 به کروناويروس ويروس یديد از خانواده يپ بیماری، اين شیون

 در گیرهمه بیماری اين عامل ويروس عنوان به SARS-CoV-2 نام

 یهاني بهداشت سازمان توسط یهان نقاط ساير و چین

(WHO)بر اساس آمارهای  99تیرماه  10ب تا تاريد (5)شد  شناسايي

رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران تعداد 

نفر بوده استب  373570مبتاليان اين بیماری نوظهور در داخل کشور 

نفر آنان بر اثر ابتال  21467بیمار بهبود يافته و  321421میان  که از اين

 ب (6)به اين بیماری فوت کرده اند 

 تنفسي سندرم (  يپ19-) کوويد 2019 بیماری کروناويروس

 از انتقال امكان که است،شده گرفته نظر در (SARS) شديد حاد

 هدف را تنفسي سیستم یديد ويروس داردب اين را انسان به حیوانات

 خشپ، سرفه مانند ماليم بالیني تظاهرات از عاليم و دهدمي قرار

 الريهذات شامل متعدد کشنده عوارض تا تب و درد گلو نفس، تنگي

 شامل را عضوی چند نارسايي نهايت در و سپتیپ، شوک ،شديد

 بیماری اين که نیست مشخص هنوز حاضر حال ب در(7)شود مي

 منبع امروز، به رسید و تا خواهد خود اوج به زماني چه گیرهمه

 در که گیرهمه بیماری ناي ب(8, 7)است مانده ناشناخته 19-کوويد

 شد، اعالم یهاني، دنیاگیر بهداشت سازمان سوی از 2020 مارس 11

 و استسرايت کرده کشور 169 به و شده یهاني هایويراني باعث

بر اساس آمار  باستگذاشته تاثیر ینوب قبب یز به هاقاره تمامي بر

 20( تا تاريد WHOاعالم شده از سوی سازمان بهداشت یهاني )

نفر در سراسر دنیا به اين بیماری مبتال شده  25254145، 2020اوت 

 ب(9)اند نفر فوت کرده 847992اند که از اين میان 

 بهداشت به منظور پیشگیری از ابتال به اين بیماری سازمان

 اقدامات برخي از که استکرده توصیه مردم عموم به یهاني

 از استفاده ها،دست شستن ماسپ، پوشیدن مانند اولیه پیشگیرانه

دست، رعايت فاصله گذاری  کنندهعفوني های ضدمحلول

ایتماعي و ماندن در خانه  که به شدت توسط دولت یمهوری 

 تمرکز به تویه با ب(10)کنند  شود، پیرویاسالمي ايران ایرا مي

 بالیني، تظاهرات پاتوفیزيولوژی، مورد در تحقیقات از بسیاری فعلي

 شیون رواني سالمت ینبه ،19-بیماری کوويد درمان و تشخیص

 برای تحقیقاتي پوشش هیچ و شودمي گرفته ناديده اغلب بیماری

 داده ديدهآسیب یمعیت در رفتاری تیییرات و رواني تاثیر درک

 هایداده تحلیل و تجزيه و آورییمع اين، بر شودب عالوهنمي

 باورها، عمومي، درک شامل ندرت به شیون کنترل در استاندارد

 فرسا اقت وضعیت اين به نسبت عمومي اقدامات و هانگرش

 سالمت بر زيادی تاثیر کنوني اينكه وضعیت به تویه با بشودمي

 روز نیاز وضعیت اين به پرداختن و استگذاشته مردم اکثر رواني

 را رواني بهداشت مالحظات برخي یهاني بهداشت است، سازمان

 از برخي بشود دنبال بحران اين  ول در بايد که استکرده مبرح

 به مداوم دادن گوش و کردن تماشا از ایتناب شامل موارد اين

 حمايت ديجیتال، هایرسانه  ريق از عزيزان با داشتن ارتباط اخبار،

تیذيه  ورزش، مانند فردی، سالمتي از مراقبت با همراه يكديگر، از

 ب (11)سالم و خواب کافي است 

هدف از انجام اين تحقیق بررسي سالمت رواني کارکنان 

های گوناگون  بخش دولتي و خصوصي در ادارات و شرکت

در مشهد مقدس استب اين   19-موایهه با شیون بیماری کوويد

پژوهش شامل بررسي میزان ترس و اضبراب کارکنان دولتي و 



 

 علی خواستار و همکاران              المت روانی کارکنان بخش دولتی و خصوصیسبر  19-بررسی تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کووید -2611

استب هم نین تالش  19-خصوصي در موایهه با بیماری کوويد

شده است تا رفتارهای فردی کارکنان مانند شستشو يا ضد عفوني 

ها، پوشیدن ماسپ و ساير رفتارهای پیشگیرانه کردن دست

ایتماعي را مورد بررسي قرار دهیمب شايان ذکر است که در حال 

 حاضر چنین بررسي در سبح شهرستان مشهد انجام نپذيرفته استب

 

 کارروش

 ونفر از کارکنان چندين شعبه  160نجام اين پژوهش، برای ا

ادارات تابعه بانپ ملت، بیمه سامان )حوزه مرکزی مشهد(، 

دانشگاه صنعتي سجاد، مخابرات خراسان رضوی و شرکت فني 

مهندسي کهن سازان سبز سناباد به عنوان یامعه هدف انتخاب 

وال س 25 های نامبرده بهشدندب درنهايت کارکنان ادارات و شرکت

ادندب ها توزيع شده بود پاسد دکه  ي يپ پرسشنامه کتبي میان آن

امل به پرسشنامه به داليلي مانند عدم پاسد ک 6در اين میان تنها 

ررسي بتمامي سواالت و يا عدم تكمیل ا العات فردی مورد نیاز از 

 خارج شدندب

 سواالت پرسشنامه فوق با مشارکت نويسندگان و با تویه به

ا هر خیت آنها با موضون پژوهش تهیه و تنظیم شده بودب در ابتدسن

ه ای با اين مضمون که تكمیل پرسشنامه بپرسشنامه رضايت نامه

ين تحقیق معنای ایازه به ما برای استفاده از ا العات داو لبین در ا

ها در مهخواهد بود، قرار داده شده بودب پیش از توزيع عمومي پرسشنا

شرکت کننده یامعیت  7يپ مبالعه آزمايشي با  یوامع هدف، در

و شفافیت سواالت مورد بررسي قرار گرفتب در ا العات فردی 

درخواستي از داو لبین سیاست حفظ حريم خصوصي افراد با 

یديت اعمال شد و به هیچ عنوان ا العات درخواست شده شامل 

 شدبنام، نشاني، آدرس پست الكترونیكي و يا شماره تماس نمي

در بخش اول پرسشنامه ما ا العات فردی مانند ینسیت، سن، 

میزان تحصیالت و وضعیت تاهل داو لبین را پرسیده بوديمب در 

کنندگان به يازده سوال در زمینه تاثیرات رواني بخش دوم، شرکت

مانند ترس از ترک خانه، ترس  19-ناشي از شیون بیماری کوويد

سالمت ساير اعضای خانواده، از حضور در مراکز بزرگ، ترس از 

پاسد دادند و در بخش  19-اضبراب روزانه ناشي از شیون کوويد

سوال در زمینه تاثیرات رفتاری  14کنندگان به انتهايي نیز شرکت

مانند تمايل به دريافت  19-ايجاد شده توسط بیماری کوويد

مرخصي بلندمدت، تظاهر به بیماری برای عدم مرایعه به محل کار، 

 ها پاسد دادندبتشو يا ضدعفوني کردن دستشس

در نهايت به منظور بررسي ویود ارتبا ات معنادار میان 

 ینسیت، سن، تحصیالت و وضعیت تاهل  با پاسد کارکنان به هر

دو  ها توسط آزمون معتبر خيسوال،  ا العات حاصل از پرسشنامه

(Chi-squaredدر نرم ) افزارSPSS  ز آماری (، مورد آنالی26)نسخه

ياد پاسد )بسیارکم، کم، متوسط، ز 5قرار گرفتب هر سوال دارای 

یوه شو بسیار زياد( بودب در نهايت پاسد کارکنان یوامع هدف به 

( مورد بررسي قرار گرفت و ا العات Double Blindدوسرکور )

 هرکدام به صورت مجزا بررسي و ثبت گرديدب

 نتایج

 ا العات فردی -1

را آقايان  %69/61ت کننده در اين تحقیق، شرک 154از مجمون 

 34/12نفر( تشكیل داده بودندب  59ها )را خانم %31/38نفر( و  95)

%  بین  09/59نفر(،  19سال)  30% شرکت کنندگان دارای سن زير 

نفر( سن  44سال )  40باالی  %57/28نفر( و  91سال )  40تا  30

ن( دارای مدرک کنندگاشرکت %94/14نفر)معادل  23داشتندب 

کنندگان( % شرکت 64/63نفر )معادل  98تحصیلي زيرکارشناسي، 

 %83/18نفر )معادل  29دارای مدرک تحصیلي کارشناسي، 

ارشد و تنها کنندگان( دارای مدرک تحصیلي کارشناسيشرکت

کنندگان( دارای مدرک تحصیلي شرکت %60/2نفر)معادل 4

کنندگان کتشر %22/79دکتری تخصصي بودندب هم نین 

 (ب1آنها مجرد بودند )یدول  %78/20نفر( متاهل بودند و 122)

 کنندگان در اين پژوهش بر اساس ا العات فردیوضعیت شرکت -1 جدول

 تعداد افراد )درصد( وضعیت مشخصه

 ینسیت
 مرد

 زن

95 (69/61 )% 

59 (31/38 )% 
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 سن

 سال 30زير 

 سال 40تا  30بین 

 سال 40باالی 

19 (34/12 )% 

91 (09/59 )% 

44 (57/28 )% 

 تحصیالت

 زيرکارشناسي

 کارشناسي

 کارشناسي ارشد

 ایدکتری تخصصي/حرفه

23 (94/14 )% 

98 (64/63 )% 

29 (83/18 )% 

4 (60/2 )% 

 تاهل
 متاهل

 مجرد

122 (22/79 )% 

32 (76/20 )% 

 

 تاثیرات رواني -2

سوال بخش ابتدايي  11کنندگان به بر اساس پاسد شرکت

دهد که به  ورکلي پرسشنامه در اين تحقیق، نتايج ما نشان مي

% کارکنان دچار ترس و اضبراب بسیار زياد از شیون  47/16

 %51/28دارای ترس زياد،  %14/23هستندب  19-بیماری کوويد

% دچار ترس کم و در نهايت  16/15دارای ترس نرمال )متوسط(، 

 19-% دارای ترس خیلي کم از شیون و ابتال به کوويد 58/14نیز 

توانند با کارکنان مي %09/43دهد که هستندب اين آمارها نشان مي

ناديده گرفتن اقدامات دولت یهت کند کردن شیون بیماری و يا 

ان بخش های پر خبر میزان ابتال خود و ساير کارکنانجام فعالیت

% کارکنان  98/44مربو ه را به میزان زيادی افزايش دهندب هم نین 

مي  2019به دلیل داشتن ترس زياد از شیون بیماری کرونا ويروس 

( Nosophobiaتوانند دچار عوارض مختلف مانند ترس از بیماری )

مجمون  %51/28هراسي شوندب تنها يا اضبراب ایتماعي و بیگانه

باشد س نرمال و منببق بر بیماری بالقوه را دارا ميکارکنان دارای تر

تواند منجر به بهبود سبح بهداشت فردی و رعايت دقیق و که مي

های مربو ه های بهداشتي که از سوی سازمانمناسب پروتكل

 گردد، شودباعالم مي

کنندگان اخبار و شايعاتي که درباره % شرکت 39/60به عقیده 

های مجازی مبرح مي ای ایتماعي و شبكههاين بیماری در رسانه

-گردد وحشت آفرين است و سبب ترس و اضبراب بیشتر آنها مي

کارکنان از وضعیت سالمت ساير اعضای  %49/56شودب هم نین 

خانواده خود هراس بسیار زيادی دارندب شايان ذکر است که 

کارکنان عقیده دارند که اوضان شیون و ابتال به بیماری  78/20%

از آن ه که توسط مرایع رسمي و غیررسمي  19-ويدکو

-شود بدتر استب دادههای ایتماعي و ببب( منتشر مي)یرايد،رسانه

تاثیر بسیار کمي  19-دهد که شیون بیماری کوويدهای ما نشان مي

شان داشته است به بر روابط ینسي کارکنان با شريپ ینسي

نسي با شريپ کارکنان از برقراری راببه ی %49/56 وری که 

کم، نرمال، ینسي خود هی گونه هراسي ندارند؛ در اين میان ترس 

زياد و بسیار زياد کارکنان در برقراری راببه ینسي به ترتیب برابر 

میزان  2بوده استب یدول  %25/3و  %44/8، %23/16، %58/15با 

سوال مربوط به سالمت رواني  11کنندگان به پاسد تمامي شرکت

 دهدبنشان مي کارکنان را

 تاثیرات رفتاری -3

دهد که شیون بیماری به  ور کلي نتايج اين تحقیق نشان مي

منجر به تیییر رفتار کارکنان در موایه با آن شده است؛  19-کوويد

 32/16% دارای تاثیرات رفتاری بسیار زياد،  14/16ای که به گونه

ت رفتاری دارای تاثیرا %21/22% دارای تاثیرات رفتاری زياد، 

%   96/31دارای تاثیرات رفتاری کم و در نهايت  %27/13متوسط، 

 اندب دارای تاثیرات رفتاری بسیار کم بوده

بیشترين تیییر رفتار کارکنان مربوط به مراودات ایتماعي مانند 

نفر( آنها  125% )معادل  17/81روبوسي، دست دادن و بببب است که 

ها در مدت شیون بیماری عالیتاند از انجام اين فاعالم کرده

کارکنان از  %27/77اندب هم نین خودداری کرده 19-کوويد

هرگونه مرایعه به اماکن مقدس مانند حرم مبهر رضوی و مساید 

کارکنان هم نان به  %40اندب بیش از در اين مدت خودداری کرده

های مختلف  ور متوسط اخبار مربوط به اين بیماری را از رسانه
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% آنها معتقد هستند که پیگیری  12/33نمايند و تنها پیگیری مي

دهد شودب نتايج نشان مياخبار بیماری منجر به هراس بیشتر آنها مي 

کارکنان هم نان تمايل دارند در محل کار خود  %68که بیش از 

% آنها تمايل زيادی به دريافت مرخصي  64/13حضور يابند و تنها 

کارکنان به هیچ عنوان  %36/88خود دارندب  بلندمدت از محل کار

اندب برای عدم حضور در محل کار خود تظاهر به بیمار بودن نكرده

-اند که  استفاده از مراقبتکارکنان اعالم کرده %83/18متاسفانه 

-اندب شرکتهای بهداشتي را کاهش يا به  ور کامل قبع کرده

موارد از  %45ر بیش از کنندگان در اين تحقیق ابراز داشته اند که د

برقراری ایتماعات خانوادگي، دوستانه و حتي کاری خودداری 

تاثیر  2019موارد شیون بیماری کروناويروس  %48/69اندب در کرده

 %04/11بسیار ناچیزی بر سالمت خواب کارکنان داشته است و تنها 

-اند که به دلیل هراس از اين بیماری دچار کمموارد اعالم کرده

کارکنان در پاسد به  %17/81اندب خوابي زياد شدهابي يا  بيخو

در مدت زمان قرنبینه )در منزل( به کرات دچار اختالف  "سوال 

اند که اعالم کرده "م؟او درگیری با ساير اعضای خانواده شده

دچار اختالفات خانوادگي کم و يا بسیار کمي در مدت زمان شیون 

کارکنان هم نان  %75/96خوشبختانه اندب شده 19-بیماری کوويد

به بنیان خانواده خود اهمیت داده و هرگز به فكر یدايي از همسر 

يا ساير اعضا خانواده به دلیل اختالفات بویود آمده در اين مدت 

نفر به صورت یدی در فكر  الق از  2اند؛ در اين میان تنها نبوده

 اندبهمسر يا یدايي از ساير اعضا خانواده خود بوده

مانند  19-در زمینه رفتارهای پیشگرانه از ابتال به بیماری کوويد

های ها، استفاده از محلولاستفاده  از ماسپ، شستشو دست

اند که در مدت کارکنان اعالم کرده %13/70ضدعفوني کننده، 

-های بهداشتي استفاده مياز ماسپ 19-زمان شیون بیماری کوويد

اندب بیش مايلي به استفاده از ماسپ نداشتهآنها ت %09/9کنند و تنها 

های خود را برای یلوگیری از ابتال کارکنان هم نان دست %79از 

% آنها در حد نرمال  16/44شويند که در اين بین به اين بیماری مي

به صورت زياد و مكرر  %38/23ها مي کنند، اقدام به شستشو دست

کنان نیز به صورت کار %34/12شويند و های خود را ميدست

میزان پاسد تمامي  3کنندب یدول ها ميافرا ي اقدام به شستن دست

سوال مربوط به سالمت رفتاری کارکنان را  14کنندگان به شرکت

 دهدبنشان مي

 

 آزمون خي دو -4

کنندگان و پاسد به بررسي ارتباط میان ا العات فردی شرکت

نشان داد که در اکثر هر سوال توسط آزمون آماری معتبر خي دو 

سواالت ارتباط معناداری میان ینسیت، تحصیالت، سن و وضعیت 

ارتباط میان مشخصه  4کنندگان ویود نداردب یدولتاهل شرکت

کنندگان با پاسد سواالت را به صورت خالصه نشان فردی شرکت

 دهدب مي

 
 گانه مرتبط با سالمت روانيسواالت يازدهمیزان پاسد کارکنان به  -2 جدول

 ]تعداد )%([پاسد  

 عنوان سوال #
 زياد متوسط کم خیلي کم

بسیار 

 زياد

1 
 دارم؟ هراس منزل از خروج برای 19-کوويد بیماری شیون دلیل به

12 

(79/7) 

29 

(83/18) 

43 

(92/27) 

37 

(03/24) 

33 

(43/21) 

های بزرگ هراس رفتن به اماکن شلوغ مانند بازارها و مارکت برای 2

 دارم؟
6 (90/3) 

17 

(04/11) 

46 

(87/29) 

43 

(92/27) 

42 

(27/27) 

3 
 از امنیت سالمت خود هراس دارم، حتي زماني که در خانه هستم؟ 

35 

(73/22) 

43 

(92/27) 

34 

(08/22) 

29 

(83/18) 

13 

(44/8) 

4 
 (90/3) 6 از وضعیت سالمت ساير اعضای خانواده خود هراس دارم؟ 

17 

(04/11) 

44 

(57/28) 

47 

(52/30) 

40 

(97/25) 

5 
 شوم؟هنگام ترک منزل توسط ساير اعضا خانواده دچار اضبراب مي 

13 

(44/8) 

23 

(94/14) 

56 

(67/36) 

40 

(97/25) 

22 

(29/14) 
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دچار استرس و  19-من به صورت روزانه به دلیل بیماری کوويد  6

 شوم؟اضبراب مي

28 

(18/18) 

45 

(22/29) 

38 

(68/24) 

26 

(88/16) 

17 

(04/11) 

-را در بیمارستان 19-کنم دولت بايستي بیماران کوويداحساس مي  7

 های خاص و دور از شهر نگهداری کند؟

12 

(79/7) 

28 

(18/18) 

50 

(47/32) 

34 

(08/22) 
12 (40) 

8 
 (84/5) 9 های بهداشتي احساس اعتماد بنفس میكنم؟هنگام رعايت پروتكل 

20 

(99/12) 

50 

(47/32) 

49 

(82/31) 

30 

(48/19) 

های در رسانه 19-به عقیده من اخبار دروغین درباره بیماری کوويد  9

 آفرين است؟ایتماعي وحشت
7 (55/4) 

9 

(84/5) 

45 

(22/29) 

53 

(42/34) 

26 

(88/16) 

شود بد رساني ميکنم اوضان به آن میزاني که ا الناحساس مي  10

 نیست؟

32 

(78/20) 

38 

(68/24) 

52 

(77/33) 

21 

(64/13) 

40 

(97/25) 

از برقراری راببه ینسي با شريپ  19-به دلیل شیون بیماری کوويد 11

 ینسي خود هراس دارم؟

87 

(49/56) 

24 

(58/15) 

25 

(23/16) 

13 

(44/8) 
5 (25/3) 

 گانه مرتبط با سالمت رفتاریمیزان پاسد کارکنان به سواالت چهارده -3 جدول

 ]تعداد )%([پاسد  

 عنوان سوال #
خیلي 

 کم
 زياد متوسط کم

بسیار 

 زياد

1 
در فكر گرفتن مرخصي بلند  19-به دلیل شیون بیماری کوويد

 از محل کار خود هستنم؟مدت 

63 

(91/40) 

42 

(27/27) 

28 

(18/18) 

13 

(44/8) 

8 

(19/5) 

 ام که بیمار هستم؟من برای عدم رفتن به محل کار، وانمود کرده 2
121 

(57/78) 

12 

(79/7) 

20 

(99/12) 

1 

(65/0) 
0 (0) 

3 

من تعامالت یسمي/فیزيكي )دست دادن، روبوسي و هرنون 

قبع  19-افراد در یامعه( خود را به دلیل کوويدبرخود یسمي ديگر با 

 ام؟کرده

7 

(55/4) 

8 

(19/5) 

14 

(09/9) 

29 

(83/18) 

96 

(34/62) 

4 

های بهداشتي )مرایعه به پزشپ و من استفاده از مراقبت

 19-ها( را به دلیل بیماری کوويدبیمارستان ها برای درمان ساير بیماری

 ام؟ام/کاهش دادهقبع کرده

64 

(56/41) 

20 

(99/12) 

41 

(62/26) 

20 

(99/12) 

9 

(84/5) 

5 
ها و بببب اخیرا از رفتن به اماکن مذهبي مانند مساید، حرم

 کنم؟خودداری مي

2 

(30/1) 

7 

(55/4) 

26 

(88/16) 

35 

(73/22) 

84 

(55/54) 

6 

به تازگي از تماشا، خواندن و يا گوش دادن به اخبار پیرامون 

-کنم زيرا باعث نگراني بیشتر من ميخودداری مي 19-بیماری کوويد

 شود؟

16 

(39/10) 

24 

(58/15) 

63 

(91/40) 

35 

(73/22) 

16 

(39/10) 

7 

از تعامالت ایتماعي  19-من اخیرا به دلیل شیون بیماری کوويد

مانند ایتماعات خانوادگي، دوستانه و حتي یلسات کاری خودداری 

 کنم؟مي

11 

(14/7) 

23 

(94/14) 

50 

(47/32) 

47 

(52/30) 

23 

(94/14) 

8 
من به دلیل ترس از قحبي مواد غذايي به خا ر شیون بیماری 

 ام؟اقدام به خريد بیش از حد اقالم مورد نیازم کرده 19-کوويد

66 

(86/42) 

38 

(68/24) 

32 

(87/20) 

13 

(44/8) 

5 

(25/3) 

 میشويم؟ 19-کوويد بیماری به ابتال از یلوگیری برای دستانم من 9
10 

(49/6) 

21 

(64/13) 

68 

(16/44) 

36 

(38/23) 

19 

(34/12) 
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 شويم؟من همواره دستانم را با محلول ضد عفوني کننده مي 10
4 

(60/2) 

21 

(64/13) 

49 

(82/31) 

49 

(82/31) 

31 

(13/20) 

 پوشم؟ماسپ مي 19-من به دلیل شیون بیماری کوويد 11
6 

(90/3) 

8 

(19/5) 

32 

(78/20) 

56 

(36/36) 

52 

(77/33) 

12 
 19-به دلیل استرس و اضبراب ناشي از شیون بیماری کوويد

 ام؟خوابي شدهخوابي/بيدچار کم

88 

(14/57) 

19 

(34/12) 

30 

(48/19) 

12 

(79/7) 

5 

(25/3) 

13 
در مدت زمان قرنبینه )در منزل( به کرات دچار اختالف و 

 م؟ادرگیری با ساير اعضای خانواده شده

90 

(44/58) 

35 

(73/22) 

25 

(23/16) 

4 

(60/2) 
0 (0) 

14 
به دلیل فشارهای عصبي فراوان ناشي از قرنبینه در منزل به فكر 

 ام؟ الق از همسرم يا یدايي از ساير اعضا خانواده افتاده

141 

(56/91) 

8 

(19/5) 

3 

(95/1) 

2 

(30/1) 
0 (0) 

 بحث 

-مي 19-عامل بیماری کوويد SARS-CoV-2ويروس یديد 

باشد، اين ويروس یديد بوده و به به سرعت در حال گسترش استب 

تا زمان نوشتن اين مقاله بر اساس آمارهای رسمي یهاني نرخ مرگ 

مي باشدب با اين حال هم نان  %5و میر ناشي از اين بیماری نزديپ به 

 قبعیت زيادی درباره منشا بویود آمدن اين ويروس ویود نداردب 

ها نشان های عمومي در سراسر یهان، دادهبراساس نظرسنجي 

دهد که شیون اين بیماری دارای تاثیرات رواني زيادی استب مي

های منتشر شده توسط موسسه افكارسنجي با تویه  به داده

کننده شرکت 1354( کانادا، از میان Angus Reidآنگوس ريد )

یده آنها نسبت به اين بیماری نگران بودند و عق %33کانادايي، 

داشتند که اقدامات بهداشتي کشور کانادا برای مقابله با اين 

بسیار  19-آنها نیز نسبت به کوويد %7ويروس ناکارآمد است و 

ب تحقیقات مشابه در اياالت متحده آمريكا که (12)نگران بودند 

انجام  2020( در اوايل فوريه NPRو عمومي ملي )توسط رادي

 19-کنندگان کوويدشرکت %66دهد که پذيرفته است نشان مي

آنها نسبت به شیون اين  %56دانند و را يپ تهديد واقعي مي

 %24اند و در حدود بیماری در خاک آمريكا بسیار نگران بوده

مات کافي را اند که دولت اياالت متحده آمريكا اقداعقیده داشته

بررسي اضبراب  ب در(13)دهد برای مقابله با اين بیماری انجام نمي

 ابتدای در کنندهشرکت 44000با  که 19-ناشي از شیون کوويد

 %16زياد و  اضبراب افراد %20 شد، انجام بلژيپ در 2020 آوريل

 های بررسي اين، بر کردندب عالوه گزارش را افسردگي اختالل آنها

 هایگزارش و کنندمي بینيپیش را اقتصادی رشد کاهش اقتصادی

 است کشورهايي اتبان به نسبت منفي نگرش افزايش از حاکي اولیه

 ب(14)اند گرفته کروناويروس از را تاثیر ترينبیش که

 برای تكاملي تببیقي احساس يپ ترس که اين به تویه با

 احتماال افراد برای مهم هاینگراني از يكي ،(15)است  بقا افزايش

 يا و شوند اين بیماری مبتال به است ممكن خودشان که است اين

بمیرندب يكي ديگر از  2019ويروس  ابتال به کرونا خا ر به حتي

تواند نگراني برای سالمت ساير اعضای های مردم ميدغدغه

 واده و يا دوستان باشدب سومینخانواده به خصوص افراد مسن خان

 به مربوط بترسند آن مورد در مردم است ممكن که موضوعي

آنها  شخصي شرايط بر است ممكن 19-کوويد که است تاثیری

 کشور از خارج در اعضای خانواده با مالقات در توانايي عدم مااند،

  بباشد داشته(شدن کاربي مثال، برای) اشتیال و وضعیت

 مردم، چگونه اينكه درک ،19-کوويد گیرهمه بیماری  ي در

دارند  قرار تاثیرتحت شدت به کشورهای در که هاييآن ويژه به

 باست ضروری اند،آمده کنار بزرگي فایعه چنین با ايران(، )مانند

 از ناشي هایويراني با است ممكن 19-کوويد از ناشي ويراني

 باعث سارس اپیدمي بباشد مقايسهقابل 2003 سال در سارس اپیدمي

 26 در) یهان سراسر در مرگ 800 و عفونت 8000 ايجاد

ب اين در حالي است (17, 16)شد و  ي هشت ماه کنترل شد (کشور

که تا زمان نوشتن اين مقاله و با گذشت بیش از هشت ماه از شیون 

کشور یهان به آن  160ها نفر در بیش از ، میلیون19-بیماری کوويد

ها هزار نفر نیز یان خود را از دست اند که از اين بین دهمبتال شده

کجا دنیا تحت کنترل در ه اند و هم نان اين بیماری در هیچداد

 به ها برای يافتن واکسن با یديت ادامه داردب تانیامده است و تالش
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 گیرهمه بیماری تاثیر  شدت مورد در محدودی مبالعات امروز

 انجام زندگي مردم کیفیت و رواني سالمت بر 19-کوويد

 باستشده

دهد اين اولین مقاله در زمینه های ما نشان ميتا آنجا که بررسي

بررسي تاثیرات رواني و رفتاری کارکنان بخش خصوصي و دولتي 

 61/39دهد که های ما نشان ميدر سبح شهرستان مشهد استب داده

 19-% کارکنان دارای ترس فراوان از شیون و ابتال به بیماری کوويد

 19-% آنها در سبح نرمال ترس از کوويد 51/28و تنها  هستند

های ایتماعي در هستندب در زمینه تاثیر اخبار منتشر شده در رسانه

کنندگان % شرکت 80، بیش از 19-ارتباط با شیون بیماری کوويد

اند که به  ور متوسط تا خیلي زياد اين در پژوهش ما اذعان کرده

ده استب بیش از يپ آنها شاخبار سبب وحشت بیشتر 

اند که به دلیل اين کنندگان ابراز کرده%( شرکت 92/27چهارم)

 %76شوندب بیماری به صورت روزانه دچار ترس و اضبراب مي

اند به  ور متوسط تا بسیار زياد نسبت به کارمندان بیان کرده

 سالمت افراد خانواده خود دارای ترس و نگراني هستندب

مربوط  2019شیون بیماری کروناويروس کمترين تاثیر رواني 

شان بوده های ینسيبه برقراری روابط ینسي کارکنان با شريپ

اند که هی گونه ترسي از آنها بیان کرده %49/56است به  وری که 

برقراری راببه ینسي با شريپ ینسي خود ندارند و در اين میان 

دت زمان شیون اند که از برقراری راببه ینسي در مگفته %25/3تنها 

 ترسندبتا حد زيادی مي 19-کوويد

توان در زمینه تاثیرات رفتاری اين بیماری در میان کارکنان مي

افراد حاضر در اين تحقیق از رفتن به  %77بیان نمود که بیش از  

اماکن مقدس مانند حرم مبهر رضوی و مساید در مدت شیون 

آنها هم نان  %30/1اند و تنها به شدت خودداری کرده 19-کوويد

نمايندب بیشترين تاثیر رفتاری افراد های ياد شده مرایعه ميبه مكان

مربوط به تعامالت فردی )مانند روبوسي، دست دادن وببب( است که 

اند که تا حد بسیار زيادی اين تعامالت را از آنها اعالم کرده 81%

به  موارد اعالم شده است که %11اندب در زندگي خود حذف کرده

دلیل شیون اين بیماری افراد دچار کم خوابي يا بي خوابي زياد تا 

اند که افراد نیز بیان کرده %69اند با اين حال بیش از بسیار زياد شده

شیون اين بیماری تاثیری بر کیفیت خواب آنها نداشته استب به  ور 

کارکنان در موایه با اين بیماری دچار  %47/32کلي مجموعا  

 اندبرفتاری زياد و بسیار زياد شده تیییرات

اند افراد اعالم کرده %84در بحث اقدامات پیشگیرانه بیش از 

ها، ضدعفوني که به دلیل اين بیماری اعمالي نظیر شستن دست

کردن دست و پوشیدن ماسپ را از حد متوسط تا بسیار زياد انجام 

به افراد دهند؛ اين اثرات مثبت در تیییرات رفتاری ممكن است مي

مانند ترس و  19-کمپ کند تا به ساير اثرات منفي شیون کوويد

 اضبراب تا حدودی فائق آيندب

تواند اهمیت سالمت رواني های حاصل از اين تحقیق ميداده

ای از هو رفتاری در کارکنان دولتي و خصوصي که بخش عمد

 هتوی دهند، نشان دهدب بانیروی کار اقتصادی کشور را تشكیل مي

 است ممكن که دارد ویود اقدام تعدادی تحقیق، اين هایداده به

ابتدا آنكه دولت  بمناسب باشد شیون اين بیماری با مقابله برای

 های پیشگیرانه خودحلنسبت به ايجاد شفافیت بیشتر در زمینه راه

 راه اين در و نمايد اقدام بیماری اين با مقابله  یهت مردم برای

 خود درماني کادرهای توانايي و بروز ا العات افزايش به نسبت

 آنها، اضبراب و ترس سبح کاهش ضمن تا نمايد تمرکز

 به مبرم نیاز دوم،ب کند تضمین آينده در را دولت با آنها همكاری

 به ایتماعي هایرسانه در غلط ا العات گسترش از یلوگیری

 اين با موایهه در مردم آحاد اضبراب و ترس میزان کاهش منظور

 و هاشرکت به زياد خسارات ايجاد از یلوگیری منظور بهب بیماری

 است ممكن که کاری محل هر در بايد خانه در کار ادارات،

  افزايش است مشخص همانبور که نهايت، درب شود تشويق

 توان مي بنابراين شود،مي بیماری بیشتر تشديد به منجر اضبراب

 انجام فردی اقداماتي را سبح ترس، و اضبراب اين کاهش برای

تواند سبب پريشاني شود، دادب دوری از اخبار و شايعاتي که مي

تعامل بیشتر با ساير اعضای خانواده یهت حفظ آرامش روحي، 

بررسي معناداری  یدولایتناب از قرار گرفتن در معرض افراد و 

 های فردی با پاسد به هر سوالبارتباط میان مشخصه
های آلوده و رعايت اصولي و دقیق پروتكلهای محیط

-های ملي و یهاني اعالم ميها و ارگانبهداشتي که توسط سازمان

ب پژوهش (18)تواند مفید باشد گردد، از یمله اقداماتي است که مي

هايي باشد، به  ور مثال در اين ما ممكن است دارای محدوديت
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ايمب توان تحقیق ما سبح توان مالي افراد را مورد بررسي قرار نداده

مالي باال ممكن است يكي از داليل برخورداری بیشتر افراد از 

سد به سواالت خدمات بهداشتي و درماني باشد که ممكن است پا

ای پرسشنامه ما را تحت تاثیر قرار دهدب هم نین بخش بسیار عمده

 30کننده در اين تحقیق، کارکنان دارای بازه سني از افراد شرکت

دهد، سال که بیشترين نیروی کار فعال کشور را تشكیل مي 40تا 

بودندب ممكن است پاسد افراد در یوامع کاری دارای بازه سني 

سال به داليلي نظیر اعتماد بنفس بیشتر و توان یسماني  30کمتر از 

تر با نتايج ما باشدب هرچند اين پژوهش در روزهای پر بهتر متفاوت

التهاب شیون وسیع اين بیماری در سبح کشور و بخصوص شهر 

ماه از اعالم ورود اين  5مقدس مشهد و پس از گذشت حدود 

، انجام 19-شیون کوويدبیماری به کشور و قبل از آغاز موج دوم 

پذيرفته است ولي ممكن است پاسد به سواالت پرسشنامه ما هنگام 

آغاز موج دوم شیون و افزايش میزان ابتال و مرگ و میر ناشي از آن 

 و نیز افزايش اضبراب عمومي، متفاوت باشدب

 

 گیرینتیجه

دهد که شیون بیماری ا العات حاصل از تحقیق ما نشان مي

ايران سبب ايجاد تیییرات رواني و رفتاری در میان  در 19-کوويد

دهدبکه کارکنان دولتي و خصوصي شده استب نتايج ما نشان مي

های گوناگون نسبت به شیون ترس و اضبراب کارکنان در بخش

رسد که بهتر است تا باشد و به نظر ميباال مي 19-بیماری کوويد

دولت و مسئوالن مربو ه نسبت به ايجاد ثبات و آرامش در 

یمعیت کارکنان خود اقدامات موثرتری را انجام داده تا ضمن 

حفظ سالمت کارکنان در موایه با موج دوم شیون اين بیماری در 

ماهه دوم سال یاری  با مشكالت کمتری برخورد نمايندب  6

تحقیقات بیشتری برای بررسي سالمت  شودهم نین پیشنهاد مي

رواني و رفتاری کارکنان با شرايط گوناگون و سواالت ديگر در 

شهرهای مختلف کشور انجام پذيرد تا میزان ترس کارکنان نسبت 

به اين بیماری در ايران قابل برآورد باشدب امیدوار هستیم نتايج اين 

ردهای کلي پژوهش به مسئوالن کشوری و استاني در تعیین راهب

 مقابله و کنترل اين بیماری کمپ نمايدب

 

 های فردی با پاسد به هر سوالببررسي معناداری ارتباط میان مشخصه -4 جدول
M= Male, F= Female, G= Graduate, B. Sc= Bachelor of science, M. Sc= Master of science 

 سوال

 ینسیت
p-

Value 

 تحصیالت
p-

Value 

 سن
p-

Value 

 وضعیت تاهل
p-

Value 
M F G B. 

Sc 
M. 

Sc 
Ph. 

D 
30> 

30-

40 
 مجرد متاهل >40

1 37 33 38/0 14 40 16 0 31/0 10 44 16 43/0 58 12 35/0 

2 46 39 24/0 14 51 18 2 8/0 10 51 24 43/0 73 12 35/0 

3 20 22 05/0> 9 25 8 0 38/0 5 29 8 18/0 34 8 41/0 

4 49 38 61/0 12 54 18 2 51/0 10 55 22 2/0 71 16 05/0> 

5 40 22 05/0> 14 35 12 1 6/0 6 39 17 18/0 53 9 33/0 

6 24 19 35/0 10 23 10 0 16/0 3 28 12 16/0 37 6 12/0 

7 36 28 7/0 12 41 9 2 8/0 9 36 19 7/0 57 7 05/0> 

8 45 30 39/0 12 47 13 3 63/0 13 39 23 9/0 58 17 8/0 

9 59 34 05/0> 11 65 14 3 05/0= 15 53 25 9/0 70 23 9/0 

10 21 11 28/0 6 20 5 1 8/0 4 18 10 9/0 24 8 45/0 

11 6 15 05/0> 5 11 3 2 15/0 3 14 4 51/0 17 4 63/0 

12 1 0 43/0 0 1 0 0 9/0 1 0 0 05/0> 0 1 05/0= 

13 73 52 68/0 20 78 24 3 54/0 18 74 33 05/0> 100 25 53/0 

14 18 11 57/0 7 16 5 1 56/0 5 17 7 5/0 22 7 65/0 

15 67 52 2/0 18 74 23 4 9/0 17 72 30 05/0> 95 24 88/0 

16 29 22 07/0 10 31 8 2 52/0 9 29 13 35/0 38 13 22/0 

17 38 32 05/0> 15 40 12 3 21/0 10 44 16 15/0 53 17 57/0 

18 11 7 33/0 4 8 6 0 21/0 2 12 4 6/0 13 5 46/0 

19 32 23 07/0 12 32 11 0 56/0 6 35 14 18/0 42 13 9/0 
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20 41 39 01/0= 16 49 12 3 46/0 14 49 17 05/0> 58 22 05/0= 

21 59 49 08/0 19 67 19 3 68/0 17 63 28 17/0 85 23 21/0 

22 11 7 9/0 1 11 4 2 12/0 1 11 6 58/0 16 2 21/0 

23 10 7 8/0 3 9 4 1 83/0 2 12 3 36/0 14 3 71/0 

24 2 2 6/0 1 2 0 1 05/0> 0 2 2 58/0 4 0 3/0 

25 0 2 07/0 1 1 0 0 55/0 1 1 0 23/0 1 1 29/0 

 تقدیر و تشکر

دانند تا از کارکنان و نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي

مخابرات خراسان رضوی )مرکز تلفن  مسئولین محترم شرکت

صابری وحید مشهد(، شرکت ارتباظات سیار ايران )دفتر 

نمايندگي مرکز استان خراسان رضوی(، شرکت بیمه سامان 

)سرپرستي مرکزی مشهد(، کارکان شعب بانپ ملت، کارکنان 

حوزه آموزش و تحصیالت تكمیلي دانشگاه صنعتي سجاد، و 

زان سبز سناباد، که در ایرای موثر شرکت فني و مهندسي کهن سا

اين پژوهش با ما همكاری نمودند نهايت تقدير و تشكر را به عمل 

آورندب  برای تپ تپ اين عزيزان سالمت و دوری از بیماری در 

 شرايط فعلي کشور را آرزومنديمب
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 Abstract 

Introduction: Since December 2019, the outbreak of a new type of 

pneumonia of unknown cause was first reported in Wuhan, Hubei Province, 

China. Given the current focus of much research on pathophysiology, clinical 

manifestations, and diagnosis and treatment of covid-19 disease, the mental 

health aspect of the outbreak is often overlookedب 

Method: To conduct this study, 160 employees of public and private sector 

companies and offices were selected as the target population. Finally, the staff 

answered 25 questions that were distributed to them during a written 

questionnaire. The questionnaires contained 25 questions on mental health 

and behavior. A significant correlation between personal information and 

answer to each question was assessed by the chi-square testب 

Results: The data show that more than 39% of employees are afraid and 

anxious about the prevalence of covid-19 disease so that 16.47% of them are 

terrified, 23.14% have high fears that can cause employees problems such as 

fear of illness and xenophobia. Also, 32.47% have reported that they have 

undergone behavioral changes due to the prevalence of this disease. At the 

level of 0.05, the chi-square test also shows a significant relationship between 

gender, age, etc. by answering some question 
Conclusion: The information obtained from our research shows that the 

prevalence of covid-19 disease in Iran has caused psychological and 

behavioral changes among public and private employees, which requires 

more effective measures by government and national officials to maintain 

employee healthب 

Keywords :Covid-19, mental health, coronavirus 2019 

 

 


