
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 :تحقيقاتي طرح عنوان
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 .است گرديده اجرا استانداری اردبیل مالي حمايت و تصويب با طرح اين

 

 

 0011اسفند 

 

 وزارت كشور

 استانداري اردبيل

 و تحول اداري بودجهدفتر برنامه ریزي، 

 



 :چکيده

 در يانسان جوامع و خانواده بر نهاد کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت بررسي تأثیر حاضر پژوهش هدف

 پژوهش اين آماری جامعه. شد انجام همبستگي تحقیق روش از استفاده با پژوهش اين. بود اردبیل استان

 گیرینمونه روش از نمونه انتخاب برای. (N= 0011111)بود  0011 سال در اردبیل استان شهروندان کلیه

 هرش سه اردبیل استان هایشهرستان از ابتدا محقق که صورت بدين. شد استفاده ایمرحله چند ایخوشه

 يفرع و اصلي های خیابان شهری منطقه هر در و تقسیم منطقه سه به شهر هر و( گرمي و اردبیل نمین،)

 اييهبلوک ایخوشه تصادفي روشبه سپس. شد بررسي دقیق طوربه( بلوک عنوان به)  ها کوچه تعداد و

 ایه پرسشنامه شامل اطلاعات گردآوری ابزار .شد خانوارها انتخاب به اقدام سیستماتیک روشبه و انتخاب

 ،(0991، باسبي) زناشوييسازگاریابعادپرسشنامه ،(0991،)هودسن زناشوييرضايت ساخته، محقق

پرسشنامه سرمايه  ،(0999، راس) انزوایاحساس پرسشنامه ،(0030، سامانيخانواده )انسجاممقیاس

و پرسشنامه عملکرد تحصیلي  (0991، پاترسونشغلي ) عملکرد پرسشنامه، (0030دلاويز، )اجتماعي 

 انجام SPSS23 افزار نرم با و همبستگي تحلیل از استفاده با هاداده تحلیل و تجزيه. بود (0030درتاج، )

 دارد تأثیر انساني جوامع و خانواده نهاد بر  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت که داد نشان ها داده. شد

 ت ووجود داش داری معني تفاوت حسب محل سکونت بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت بین نیز و

 اب داشت. وجود معناداری تفاوت کرونا شیوع دوران در پسران و دختران تحصیلي عملکرد بین همچنین

 همه دوران در هاخانواده توانمندسازی و آموزش جهت لازم هایمداخله شودمي گیرینتیجه نتايج، به توجه

 .گیرد صورت 09-کوويد گیری

  خانواده و  جامعه کرونا، با مقابله هایپروتکل :کليد واژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل اول                                      

 کليات تحقيق                                        
 

 

 مقدمه-1-1

به  شـد و شـناسـايي چین ووهان شـهر در (1109)  کرونا س ويرو از جديدی نوع 1109 دسامبر در ماه

 حدود 1111فوريه 0تا  چین، ملي بهداشـت کمیسـیون گزارش طبق. يافت گسـترش چین درتمام سـرعت

 بیماری اين گیریهمه (. دامنه 1111چین، بهداشت ملي کمیسیون)شدند  مبتلا بیماری به اين نفر 10010

 اهيکوت زمان در کهچنان يافت؛ گسـترش نیز ديگر به کشـورهای سـپس و چین اسـتان 00به ووهان شـهر از

 وکره چاپن) آسـیا شـرق ،(وکامبوج فیلیپین، ويتنام، مالزی، سـنگاپو، تايلند،) آسـیا شـرق جنوب در مناطقي

 رانسه،ف انگلیس، آلمان، ايتالیا،) اروپا ،(ايران امارات،) آسیا غرب ،(سريلانکا و نپال، هند،) آسیا جنوب ،(جنوبي

شـدند  روروب بیماری اين شـیوع با اسـترالیا حتي و( آمريکا مختلف ايالتهای و کانادا) آمريکا قاره ،(اسـپانیا و

 اسـت تنفسـي حاد علائم بیماری، اين نشـانه های مهمترين (. از1111فوريه جهاني، بهداشـت سـازمان بیانیه)

 بهداشت سازمان بیماری، انتقال و شیوع به قدرت توجه با. شودمي بیمار به مرگ منجر موارد درصد 1که در 

 از ار بیماری اين به فرد فرد انتقال کشـورها تا نمود توصـیه و اعلام اضـطراری وضـعیت فوريه 0 در جهاني

 ادهد کاهش بیماران درماني و مراقبتي هایبخش کارکنان و مبتلا افراد بخصــوص افراد تماس کاهش طريق

 اين (. متاســفانه 1111ژانويه جهاني، بهداشــت ســازمان بیانیه) نمايند کنترل را آن جهاني گســترش و

 ناقلان زا زيادی تعداد بیماران، بر که علاوه داد نشـان مبتلايان فزاينده تعداد و نبود کارسـاز به تنهايي روش

 کامل قرنطینة به انجام مجبور مناطق برخي شـد تا موجب امر اين. دارند حضـور جامعه در نیز علامت بدون

 کره امارات، ايران، مانند) ملي و کلان سـطح در پیشـگیری هایمراقبت اجرای يا و( ايتالیا و چین مانند)

 شدند. کشور کل حتي يا اسـتان شـهر، در( جنوبي

 ـطحس در روانشـناختي منفي اثرات بروز موجب مثبت، پیامدهای علیرغم بهداشـتي سـیاسـتهای اين اجرای

 ه،روزمر فعالیتهای در تداخل شـايعات، و غلط اخبار انتشـار مرگ، از ترس بیماری، از ترس. اسـت شـده جامعه



 بروز ،(خانواده دوسـتان، همکاران،) اجتماعي روابط کاهش مرور، و وعبور سـفر محدوديت يا منع مقررات

 . نمايدمي تهديد را جامعه افراد روان سـلامت شـرايط، اين ديگر پیامد هاده و مالي، و شـغلي مشـکلات

 يک سـطح در که نه تنها اسـت اجتماعي بزرگ رخداد يک واقع در بیماری، يک ازهمه گیری شـکل اين

ه توج مورد نیز آن اجتماعي آثار تا اسـت لازم و گشـته مطرح دنیا کل حتي و کشـور سـطح که در منطقه،

 یعيطب بلايای و حوادث که اسـت زماني مانند واگیر بیماريهای شـیوع جامعه شـناسـي، ديدگاه از. گیرد قرار

 مـاننـد حوادثي. زننـدمي رقم را اجتمـاعي فجـايع و نموده رخ چنـدگـاهي از هر کـه حوادثي. دهنـدمي رخ

 سظح در خطرناک بیماريهای همه گیری همچنین.است نداشته نقشي آنها ايجاد در بشر که طوفان يـا و زلزلـه

 نسـانا دخالت میزان گاهي اگرچه)شـوند مي قلمداد طبیعي بلايای جزو نیز فراوان انسـاني تلفات بروز و جامعه

 نیز سـازگار سـاختارهای بحراني، هایموقعیت اين در اسـت ممکن (.اسـت بیشـتر آنها کنترل و ايجاد در

 هدف دارای همســو، حرکت يک در جامعه تا همه افراد ســبب شود بحراني شـرايط مثلا. گیرند شـکل

 گیرند.بیماری پیش کنترل و پیشـگیری در جهت  را مشـترکي هایارزش و گردند مشــترکي

 ابتلا روانف مثبت موارد تايید و جهان سراسر در بیماری اين پیشرونده گسترش به بنابر آنچه گفته شد توجه

ردن کزدن، ضدعفونياجتماعي، ماسکفاصله ارتباط هدف از انجام اين مطالعه تعیین کشور، در ويروس کرونا به

 اجتماعي، سرمايه اجتماعي، انزوای خانوادگي، انسجام خانوادگي، سازگاری زناشويي، رضايت با و قرنطینه

 تحصیلي است. عملکرد و شغلي عملکرد

 بيان مسئله -1-2

 ناشي که جديد 1کرونا ويروس يا 090کوويد  نام به جديد واگیردار بیماری يک شیوع ،1109 سال دسامبر از

 چین کشور 0هوبي استان در واقع ووهان شهر در بار اولین برای است؛ 0تنفسي حاد سندرم کرونا ويروس از

 ،1111 مارس 00 در و شد تبديل جهاني نگراني به يک کوتاهي مدت در بیماری اين است. شیوع شده گزارش

 وجود (.1111، 1بهداشت جهاني سازمان ( کرد اعلام 5پاندمیک بیماری را شیوع  جهاني بهداشت سازمان

 فارس(. به خبرگزاری(شد  تأيید 0093 بهمن 01 در رسمي به صورت ايران کروناويروس در به مبتلا بیماران

و بر اساس معیارهای  0099آذر  09 تا ايران پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عمومي روابط گفته

                                                           
1. COVID-19 

2. Coronavirus  

3. SARS-CoV-2  

4. Wuhan of hubei province 

1. Pandemic 

2. World Health Organization 



 190در کشور شناسايي شد که يک هزار و  09بیمار جديد مبتلا به کوويد 319هزار و  01قطعي تشخیصي، 

. نفر رسید 090هزار و  50در کشور به يک میلیون و  09د مجموع بیماران کوويو  نفر از آنها بستری شدند

 بیمارستان که حالي در است. داده قرار تأثیر تحت عظیم مقیاس در جهان را 09 کوويد بیماری سريع شیوع

 طور به اجتماعي سطوح تمام عملا   زندگي، کنندهعواقب تهديد هستند کاهش تلاش برای مقدم خط در ها

 بیماری به مختلف مراحل در کشورها بیشتر است. کرده روبرو سابقهبي وضعیت با غیرمستقیم مستقیم يا

 کسب شود.مي آنلاين برگزار صورت به آنها آموزشي هایکلاس بیشتر و کرده اقدام هادانشگاه و مدارس تعطیلي

اجتماعي، ماسک زدن و استفاده از  گذاریفاصله مانند ديگری اقدامات و شده تعطیل ضروریغیر کارهای و

  .است شده اجرا ضدعفوني و حتي قرنطینه در وضعیت قرمز 

سندی است که برای هدايت تصمیم گیری پیرامون موضوعات خاص، اعم از  9پروتکل در ديکشنری پزشکي

نحوه تشخیص، معالجه و مراقبت از فردی با بیماری خاص، روشهايي که بايد برای متوقف کردن گسترش 

. پروتکل ها و چک لیست ها برای بهبود آسیب های گیری دنبال شود، تهیه شده استعفونت يا نحوه گزارش

يق بهبود استاندارد و ارتباطات نشان داده شده است. با اين حال، به طور واضح استفاده از چک بیمار از طر

لیست ها و پروتکل ها برای بهبود نتايج به اثبات رسیده است و استفاده از آنها به شدت تشويق مي شود. 

واهد ين مراقبت مبتني بر شلیست ها و پروتکل ها بايد به عنوان راهي برای کمک به پزشکان در ارائه بهترچک

 (.1105،  3از بیماران در سیستم ها گنجانده شود)کمیته اکاگ

 از ساليک گذشت وجود با است و نموده وضع هايي پروتکل ايران پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 بهداشت رعايت و پیشگیری کشورها همه در بیماری اين با مقابله برای روش تريناصلي کشور، در ويروس شیوع

-عفوني ، ضد01، ماسک زدن9اجتماعي های مورد بررسي در اين مطالعه فاصلهاز جمله پروتکل. است عمومي

 یگذاراست. فاصله اجتماعي های مقابله با شیوع کرونا، فاصلهاست. يکي از پروتکل 01و قرنطینه 00کردن

 قاماتم توسط که شودمي استفاده عفونت کنترل غیردارويي اقدامات از برخي برای که است اصطلاحي اجتماعي

 از هدف. شودمي انجام مسری بسیار هایبیماری شیوع سرعت کاهش يا کردن متوقف برای عمومي بهداشت

 وارضع بیماری، انتقال تا است سالم افراد و عفونت دارای افراد بین تماس احتمال کاهش اجتماعي گیریفاصله

                                                           
3. Protocol 

4. ACOG committee opinion 

1. Social distance 

2. mask wearing 

3. Disinfect  

4. quarantine 



های (. فاصله اجتماعي بسیاری از فعالیت1111و همکاران،  00برسد )جانسون حداقل به میر و مرگ نهايت در و

های اقتصادی، اجتماعي و سیاسي را تعطیل کرده يا به حالت تعلیق درآورده است. در معمول جامعه در حوزه

 خانوادگي و آموزش، متحمل تغییرات و تأثیراتهايي چون کسب و کار، روابطنتیجه افراد زيادی در حوزه

ديگری است که در مقابله با شیوع  (. ماسک زدن پروتکل0099اند )ايماني جاجرمي،حاصل از اين سیاست شده

 ،خانه محل کار،، در جامعه پزشکي توصیه های لازم را در مورد استفاده از ماسک هایکرونا استفاده مي گردد. 

 ستا گزارش شده غیان جهاني کروناويروساز ط ناشي بیماری که شیوع و در مناطقي و درماني مراکز بهداشتي

ق اين ويروس از طري انتقال انسان به انسان اطلاعات موجود و در دسترس، نحوه اساسرب د.نمايارائه مي را

( و در مطالعات مختلفي 0093)ابراهیمي، بختیاری، صادقي، خسروی و جنیدی،  تماس است يا قطرات تنفسي

و  00به استفاده از ماسک در مقابله با شیوع کرونا و مزايا و معايب آن اشاره شده است )ماتوسچک

 (. 1111همکاران،

 شیدنپو زا ناشي روانشناختي تأثیرات است اما  فیزيولوژيکي جزئي اشکالات دارای ماسک اگرچه پوشیدن

نجر م جدل و بحث به وابستگي موارد مرتبط، و روانشناختي صلاحیت، خودمختاری اساسي نیازهای بر ماسک

 کوويد برابر در تواند مي تنها نه صورت (. ماسک1111، 05گردد )شید، لوپین، اسکات فورد و وستمي

 را اجتماعي همبستگي سطح همچنین و از خود محافظت باعث درک فرد از سطح بلکه کند محافظت09

ماسک زدن  .(01،1111همکاران و شود ) زسنیاکمي روان سلامت بهبود باعث نتیجهدر و دهدمي افزايش

ند ) کدهد و همچنین فشار بر روی بیني، چانه و پیشاني ايجاد ميارتباطات گفتاری را تحت تأثیر قرار مي

 ترشح عطسه، سرفه، طريق به جز از انسان به ناکرو ويروس (. راه ديگر انتقال09،0990مورتیزسون سندبرگ

 رایب مختلفي مواد از. است ويروس به آلوده سطوح و محیط با دستي از طريق تماس انتقال دهان،  و بیني از

 ندهکنعفونيضد مواد اين از ناامن و نادرست استفاده حال، اين با. شودمي استفاده سطوح و بدن عفوني ضد

عه باشد. مطال ويروس خود از ترخطرناک بسیار تواندمي که کند ايجاد افراد در را ديگری سمي اثرات تواندمي

 سو اثرات برآورد و 09کوويد  شیوع کننده درعفونيضد مواد از استفاده ( الگوی1111)03ديندارلو و  همکاران

 و آب نادرست میزان از کنندگان شرکت از ٪39کننده را نشان داد به اين ترتیب که مصرف سلامت بر آنها

 پوکلريتهی غلط استفاده کننده از نسبت افراد درصد. اندکرده استفاده خانه کننده درعفونيضد ماده جهت الکل

 لحداق کننده،عفوني ضد مواد از متوالي استفاده از پس کنندگانشرکت از ٪01 تقريبا  . بود درصد 1/90 سديم

                                                           
5. Johnson 

6 Matuschek  

1. Scheid, Lupien, Ford, & West  

2. Szczesniak  

3. Mauritzson-Sandberg  

4. Dindarloo 



 در لالاتاخت بیشترين. کردند تجربه خود گوارش دستگاه يا تنفسي دستگاه چشم، پا، دست، در اختلال يک

 دفعات میانگین .بود چشم تحريک و سرفه پوست، خارش وسواس، پوست، خشکي کنندگانشرکت میان

 سطوح مورد در سازیپاک میزان و روز در بار 01/90 و 13/05 ترتیب به دست عفوني ضد و دست شستن

 اقدامات ناي علاوه،به. بود بیشتر مردان به نسبت در عفوني ضد و دست شستشوی فراواني. بود روز در بار 99/1

ه در ديگری است ک کردن پروتکل قرنطینه .بود بیشتر مجرد افراد با مقايسه در متاهل افراد در خودمراقبتي

. شد ستفادها طاعون شیوع الدنب به ايتالیا در بار اولین مقابله با شیوع کرونا استفاده مي گردد. قرنطینه برای

 نیم دتم به که ای گونه به يافت؛ کاهش بیماری از پیشگیری برای افراد انزوای پزشکي، هایپیشرفت پي در

 سندروم بیماری شیوع دنبال به قرنطینه از دوباره استفاده اينکه تا نشد؛ استفاده شیوه اين از کانادا در قرن

و همکاران،  09کاوا)گرديد  تلقي ضروری مجدد آن انتقال شیوه درباره کافي اطلاعات فقدان و تنفسي حاد

 فیدم تواندمي بیماری شیوع کنترل برای قرنطینه که اند داده نشان ها پژوهش اکثر اينکه وجود با(.  1115

 ردمم آمريکا و سنگاپور کنگ، هنگ تايوان، کشور چهار در شده انجام هاینظرسنجي طبق حال اين با باشد،

 بهداشتي های پروتکل مهم نقش به توجه با (. 1111و همکاران،  11بلندون)هستند  مخالف اجباری قرنطینه با

-خانوادگي، انسجامسازگاری زناشويي،رضايت متغیرهای بر را آن اثرات ويروس کرونا، شیوع با مقابله در

 . ردگیمي قرار بررسي تحصیلي موردسرمايه اجتماعي، عملکرد شغلي و عملکرد  اجتماعي، خانوادگي، انزوای

 در دهندگان دهد پاسخافراد را تحت تأثیر قرار مي 10رضايت زناشويي 09کوويد  ازجمله گیرهای همهبیماری

 را زناشوييرضايت از بالاتری سطح داشت، وجود 09کوويد  از ناچیزی شیوع آنها در نارنجي، که و سبز منطقه

بودند )منصورعلي، ديپا و  کرده گزارش بود، 09کوويد  به ابتلا میزان بالاترين که قرمز، منطقه با مقايسه در

 زا فرد يک رضايت. هاستپايايي خانواده و ثبات در مؤثر عوامل از يکي زناشويي، (. رضايت11،1111هريش

 از رضايت به مفهوم خانواده از رضايت و شودمي محسوب خانواده از وی منزله رضايت به زناشويي زندگي

شد )يزدان پناه،  خواهد جامعه معنوی و مادی پیشرفت و و تعالي رشد امر در تسهیل درنتیجه و بوده زندگي

 شیوع تأثیر ( در مطالعه ای با عنوان بررسي1111(. قراقوزلو و همکاران )0099جورکش، دهقان و جعفرنژاد،

 اجتماعي نشان اقتصادی وضعیت به توجه با شیرده، و باردار زنان زناشويي رضايت و روان سلامت بر 09کوويد

 زناشويي کمتری در رضايت و بیشتر اضطراب روحي، مشکلات دارای بیشتر شیرده و باردار دادند که زنان

 خانواده، بودند. مطالعات نشان داده است عملکرد 09کوويد   دوره در شیرده/  باردار غیر زنان با مقايسه

ه يافت مدت بحران کرونا کاهش در خانواده رضايتمندی و کودک و والدين رابطه کیفیت خانواده، باز ارتباطات

 درسهم به مربوط استرس گزارشات و والدين توسط شده گزارش منفي زندگي وقايع از مختلفي اشکال است،

                                                           
1. Cava 

2. Blendon 

3. Maritag Satisfication 

4. Mansurali, Deepa & Harish 



 حمايت اين دريافت بر علاوه .است کرده بینيپیش را خانواده عملکرد تغییرات گیری،همه طي در کودک توسط

 دعملکر از مختلفي های کند. همچنین جنبهمي محافظت از خانواده گیری همه طي در والدين توسط اجتماعي

 ،اندکرده تجربه را زندگي منفي و مثبت اتفاقات فرزندان و والدين که حدی تا گیری،همه از قبل خانواده

حالتي است که در آن يک احساس  10(. سازگاری زناشويي1111، 10است )هوسونگ و همکاران تأثیرگذار

کلي از رضايت و شادکامي در زن و شوهر نسبت به ازدواجشان و نسبت به يکديگر وجود دارد. همسری نقش 

منحصر به فردی را برای فرد دارد تا جايي که بیشترين تعاملات صمیمي در رابطه با همسر اتفاق مي افتد 

شود )سلیمي، محسن باعث افزايش سازگاری زناشويي مي ودنب باهم های (. زمان1100، 15)شینها و موکرگي

زيادی در  هایشود همسران زمانباعث مي هم (، از آنجا که پروتکل های مقابله با کرونا0095زاده و نظری)

 11خانواده رسد باعث افزايش سازگاری در زوجین را به همراه داشته باشد. انسجامکنار هم باشند به نظر مي

 از حدی و خانواده اعضاء عاطفي بین عنوان پیوندبه را آن توانمي و است خانواده کارکرد هایفهمؤل از يکي

  بین  همبستگي  از  سطحي که  کرد  کند، تعريفمي  خانواده  تجربه  سیستم  در  شخص که فردی استقلال

و  اجتماعي سريع تغییرات(. 0999  ،19اسپرينکل  و روسل  السون،) دهدمي  نشان  را  خانواده  اعضاء

 - رواني مشکلات دارای شود افراد مي خانواده از حمايت های سیستم تضعیف در دوران کرونا باعث  اقتصادی

 حمايت مخزن عنوان به که گسترده خانواده انسجام سیستم ارتقا و روند اين کردن معکوس برای اجتماعي

(. پیگیری راهبرد انسجام اجتماعي در 1111، 13اونوکند، نیاز فوری دارند ) آلوه و مي عمل اجتماعي

تواند از تأثیرات منفي فاصله اجتماعي کم کند و قرار کنارپروتکل های مقابله با کرونا و فاصله اجتماعي مي

 اجتماعي حیوانات (. انسانها0099نیست برای مقابله با يک بیماری جامعه را قرباني آن کرد )ايماني جاجرمي،

 ضعف يا فقدان معنای به 19اجتماعي هستند. انزوای افراد پذيرترين آسیب اجتماعي منزوی ادافر هستند و

 يرسم غیر مشارکت از را افراد اجتماعي انزوای ترديد بدون. است جامعه و هاگروه افراد، ساير با فرد هایاتصال

 دائمي تبادل از دهد؛مي کاهش را اجتماعي دلبستگي و اجتماعي مبادله سازد؛مي محروم جامعه در رسمي و

 مبادلات و روابط قطع يا تضعیف موجب کند؛مي جلوگیری کل به فرد از و فرد به کل از احساسات و افکار

 انساني و صمیمي گرم، روابط در مشارکت احساس از شود؛مي گفتماني روابط همچنین و گرم نامتقارن

 اب و کردن تجربه هم با و کردن کار هم با کردن، زندگي هم با برای را مناسب هایفرصت. کندمي جلوگیری

                                                           
1. Hussong  

2. Marital adjustment 

3.  Shinha & Mukergee 

4. Family cohesion 

5. Olson, Russell & Sprenkle 

6. Aluh & Onu 

1. Social isolation  



 ای با عنوان انزوا،( در مطالعه1111)01رودريگو ماتوس (.0091صومعه، حضرتي)کند مي سلب بودن هم

، 09کوويد  گیرهمه بافت در ايمني با پاسخ آن ارتباط و پايین اجتماعي-اقتصادی وضعیت اجتماعي، استرس

 و بیماری برابر در پذيری آسیب افزايش انسان در پايین اجتماعي - اقتصادی وضعیت و نشان داد که استرس

 دينچن ترشح و بدن، ايمني سیستم عملکرد با رابطه در را میر مي شود و انزوای اجتماعي نقش مهمي و مرگ

 افراد میان در  ويژه به جهان سراسر از اجتماعي هاینظرسنجي کند. جديدتريناسترس ايجاد مي هورمون

و در حال  يافته توسعه کشورهای در ترکیبي رفاه مقیاس در اجتماعي منزوی افراد دهد کهمي نشان مسن

شديدی دارد  عواقب روحي، شکست و سلامتي شدن وخیم چاقي، و بدن وزن بر اجتماعي توسعه، انزوای

س از بین رفتن سلامت به ويژه کرونا ويروبحران از پیامدهای (. با توجه به مطالب عنوان شده 1111 00)بیان،

در چنین  جامعه سلامت اجتماعي با ابعادی همانند انسجام اجتماعي، مشارکت و اعتماد اجتماعي خواهد بود.

سرمايه  (0099) فوکوياما .ولیت پذيری در قبال خودمان و ديگرانؤمس ؛سرمايه اجتماعي است نیاز شرايطي

اجتماعى را مجموعه معینى ازهنجارها يا ارزشهاى غیررسمى دانسته است که اعضاى گروهى که همکارى 

 ای مطالعه در( 1111)01(. وو0090و نیکونسبتي، میان آنها وجود دارد، در آن شريک هستند )حسینى زاده

 نشان شواهد که دارد مي نبیا سطحي؛ چند و بعدی چند رويکرد: 09 کوويد و اجتماعي سرمايه عنوان با

 مهار توان-مي بهتر است، زياد اجتماعي سرمايه که جايي در را 09 کوويد گیر همه بیماری شیوع که دهدمي

لاوه ع شوند کهمي روبرو سلامتي مختلف خطرات با بهداشتي های مراقبت متخصصان گیری، همه طي کرد. در

 و کارکنان به (. توجه00،1111دهد )آلونازی مي قرار تأثیر نیز تحت را آنها کار شخصي، محل بر زندگي

 رشد اخیر دههچند طول در که است ایسازمان پديده سرمايه ترين مهم و ترينبزرگ عنوان به شغلي عملکرد

-مجموعه به را شغلي عملکرد تعريف خود معروف نظريه در (. پاترسون00،1101است )عبدالوهاب داشته فرواني

تابع  را کارکنان عملکرد و رودمي انتظار شاغل فرد از که کندمي اطلاق هدفمند و های منسجمفعالیت از ای

 داند )اشرفي،مي در کار و انضباط نظم رعايت و کار در مسئولیت احساس کار، در همکاری کار، بهبود چهارعامل

کودکان و نوجوانان را تحت  (. بحران کرونا علاوه بر عملکرد شغلي در بزرگسالان، عملکرد تحصیلي در0090

یت آموزان و کیفهای ارزيابي يادگیری دانشعملکرد تحصیلي به عنوان يکي از شاخص تأثیر قرار داده است.

(. پروتکل های 1105 ،05آموزش معلمان طي سالهای متمادی به طور مورد ملاحظه قرار گرفته است )چن

 مانند را و نوجوانان کودکان گیر،همه بیماری های به ابتلا احتمال از ناشي استرس مخرب مقابله با کرونا و آثار

                                                           
2. Rodrigo Mattos dos Santos 

3. Bian  

4. Wu 

1. Alonazi 

2. Abdulwahab 

3. Chen 



 ضرورتي عنوان به آموزانروان دانش سلامت به توجه اساس، همین بر کند.مي درگیر ديگر سني هایگروه

 آموزشي و بین فردی فردی، ابعاد در کرونا بیماری منفي آثار است. گرفته قرار متخصصان توجه مورد انکارناپذير

 آموزاندانش نشان داد که (0099) الحسیني از جمله مطالعات ابوالمعالي .است شده مورد بررسي نوجوانان در

 لالاخت افسردگي، اضطراب، مانند روانشناختي مشکلات فردی بعد در قرنطینه، و کرونا بیماری نتیجه در

 بعد رد. اندکرده تجربه را حوصلگيبي و تنهايي احساس خشم، ترس، ناکامي، استرس، آسیب، از پس استرس

 و تاندوس با ارتباطي محدوديت خانواده، اعضاء با ارتباط در مشکل مانند مشکلاتي با آموزاندانش فردی، بین

 ندمان مشکلاتي، آموزشي بعد در. اندکرده تجربه را خانواده درآمد کاهش ناکافي، اجتماعي حمايتهای معلمان،

 یزه،انگ ضعف شناختي، بار افزايش آنلاين، آموزش فرآيند در آموزاندانش ضعیف اجتماعي و شناختي حضور

 .شد شناسايي ارزشیابي از نگراني و زمان، مديريت در مشکلاتي

ها ني کنندهضدعفو و ماسک از استفاده گذاری،فاصله رعايت کرونا با مقابله راه نتايج مطالعات، بهترين به باتوجه

 ایهبخش که آنجا از نیز و است قرنطینه و افراد جمع در طولاني مدت به بسته فضای در حضور از و خودداری

 است، اقتصادی و اجتماعي فرهنگي، مسائل به مربوط کشورها همه در 09 کوويد بیماری با مبارزه پیچیده

 خواهند ترموفق 09 کوويد بیماری برابر در دهند انجام پیشگیرانه و موقعبه عمل و اقدام مسئولان و مردم هرچه

 جاني های هزينه و کندمي پیدا افزايش ويروس از ناشي هایآسیب  ها، پروتکل رعايت عدم صورت در و بود

 قابلهم پروتکل رعايت تأثیرات بر تمرکز لحاظ به حاضر مطالعه که جا آن از و. شد خواهد سبب را زيادی مالي و

 یقاتتحق خلا دلیل به و باشد مي نو و جديد موضوع ما کشور در انساني جوامع و خانواده نهاد در کرونا شیوع با

 گیریهمه به توجه با09 کوويد بیماری روانشناختي پیامدهای حوزه در مطالعاتي چنین انجام زمینه اين در

 ینب ارتباط آوردن دست به هدف با حاضر پژوهش بنابراين. يابدمي چندان دو ضرورتي جامعه افراد بین در بالا

 پاسخ دنبال به اردبیل استان در انساني جوامع و خانواده نهاد در آن تأثیر و کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 ، انزوایخانوادگي خانوادگي، انسجام سازگاری بر کرونا شیوع با مقابله است که رعايت پروتکل سوالات اين به

 زناشويي چه تأثیری دارد؟ تحصیلي و رضايت عملکردشغلي،  اجتماعي، عملکرد اجتماعي، سرمايه

 

 

 اهميت  و ضرورت پژوهش -1-3

 ترينسريع در مرتبط تحقیقات انجام به جامعه نیاز و 09 کوويد بیماری گسترده و طوفاني شیوع به توجه با    

 پژوهشي هایطرح اجرای به دادن اولويت برای تمهیداتي مربوطه، استانداردهای رعايت  ضمن ممکن، زمان

 هایفرايند وتسريع بیماری مختلف زوايای درک بر تمرکز آن طي که شده است انديشیده کرونا با مرتبط

 و انتقال نحوه پژوهشي، يک ضرورت است. بررسي هایطرح اجرای بر نظارت و تصويب کارشناسي، اجرايي،

 تدوين ،اپیدمي کنترل و مهار راهکارهای بررسي سريع، و کارآمد تشخیصي پارامترهای تعیین بیماری، به ابتلا



 زا شده حادث اجتماعي و روحي عوارض رساندن حداقل به بیماری، بروز از پیشگیری به مربوط هایپروتکل

درباره  تحقیقاتي هایطرح و هاپژوهش در شده منعکس موضوعات مهمترين جمله از درمان مسئله و بیماری

 فقدان بود، نوظهور ایپديده الملليبین سطح در بیماری اين وقوع اينکه بیان با .شوندمي محسوب 09کوويد 

 اطلاعات است و شده طراحي های پژوهش مسیر در اساسي مشکلات از يکي را زمینه اين در علمي هایيافته

 مشکل هاآن به استناد که ای استگسترده ابهامات دارای مواردی در نیز الملليبین معتبر مجلات در شده منتشر

 حوزه نمسئولی سازی تصمیم برای داخلي تجارب نیز و المللي بین متقن اطلاعات فقدان بنابراين. است ساز

 هایاولويت ارائه و کند. تدوينمي دوچندان را کرونا با مرتبط هایپژوهش انجام اهمیت و ضرورت  سلامت،

 ناسبم مسیر در تحقیقاتي هایفعالیت  هدايت سبب مناسب زمان در حمايتي تصمیمات اتخاذ نیز و پژوهشي

 مي شود. بیماری مهار

 تجربه بیماری ويژه به و احتماعي هایبحران از ناشي رواني فشارهای و هاآسیب اثرات که آنجا از طرفي از

 جمله از متعددی ابعاد روانشناختي است ممکن و ماندمي باقي ديده آسیب اجتماع و هاخانواده افراد، بر کرونا

 ابعاد اين و دهد؛ قرار تأثیر تحت را سلامت رواني زندگي، کیفیت ای،مقابله راهبردهای زندگي، سبک

 هایپژوهش ديگر طرف از دارد. وجود آنها باره در اندکي پژوهشي علمي و اطلاعات و بوده ناشناخته روانشناختي

کرونايي،  بیماران افسردگي و اضطراب میزان برآورد و پیمايشي نوع از عمدتا کوتاه اين مدت در شده انجام

 در درگیر افراد از تجارب عمیقي درک و شناخت تبیین، و بوده چیني جامعه عمدتا افراد ساير و درماني، کادر

 ادافر شناسايي فعلي، پرمخاطره وضیعت به توجه (، بنابراين با0099اند)عسگری و قدمي، نداشته بیماری اين

 خطر به است ممکن آنها روان سلامت که جامعه مختلف خانواده و سطوح در روانشناختياختلالات  مستعد

 حفظ ار افراد روان اين سلامت بتوان روانشناختي مناسب هایتکنیک و تا با راهکارها بوده ضروری بیفتد امری

یوع کرونا در نهاد شبر تأثیرات رعايت پروتکل مقابله با حاضر به لحاظ تمرکز  مطالعهاز آن جا که نمود و 

تحقیقات در اين زمینه را در شرايطي که جامعه با  نوين بوده و خلاما  ردر کشو خانواده و جوامع انساني

 روانشناختي پیامدهای حوزه در مطالعاتيانجام چنین  و سازدروشن مي، پیامدهای اين بحران درگیراست

يابد، تا با شناخت مي چندان دو ضرورتي جامعه افراد بین در بالا گیریبه همه توجه با09 کوويد بیماری

 برای مؤثر درمان و آموزش، مداخله پیشگیری، برای زمینه 09کوويد شیوع روانشناختي مشکلات هایجنبه

 گردد. فراهم روانشناسان و متخصصان ها،خانواده

 

 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلي  -0-0-0

 خانواده. نهاد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل . بررسي تأثیر رعايت0



 انساني. جوامع بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل . بررسي تأثیر رعايت1

 

 اهداف اختصاصي  -0-0-1

 خانوادگي. سازگاری بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت ابعاد

 خانوادگي. انسجام بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

 اجتماعي. انزوای بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

 اجتماعي. سرمايه بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

 شغلي. عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

 تحصیلي. عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

 زناشويي. رضايت بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تأثیر رعايت

  سکونت. محل حسب بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل بررسي تفاوت رعايت

 جنسیت. حسب بر کرونا شیوع زمان در تحصیلي بررسي تفاوت عملکرد

 

 اهداف کاربردی -0-0-0

 روانشناسان و متخصصان ها،خانواده برای مؤثر درمان و آموزش، مداخلهاز نتايج اين پژوهش مي توان جهت 

 پژوهشي سیستم کارآمدی نیز و 09پیشگیری از اثرات منفي روانشناختي و اجتماعي کوويد  و نیز گردد فراهم

 استفاده کرد. سلامت حوزه

 

 های پژوهشفرضيه -1-5

 های اصليفرضیه -0-5-0

 .دارد داری معني تأثیر خانواده نهاد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل . رعايت0

 .دارد داری تأثیر معني انساني جوامع بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت .1

 فرضیه های اختصاصي -0-5-1



 تأثیر معني داری دارد. خانوادگي سازگاری بر کرونا شیوع با مقابله رعايت پروتکل

 خانوادگي تأثیر معني داری دارد. انسجام بر ناکرو شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 تأثیر معني داری دارد. اجتماعي انزوای بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 تأثیر معني داری دارد. اجتماعي سرمايه بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 دارد. تأثیر معني داری شغلي عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 تأثیر معني داری دارد. تحصیلي عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 تأثیر معني داری دارد. زناشويي رضايت بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 .دارد داری معني تفاوت سکونت محل حسب بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 .دارد داری معني تفاوت جنسیت حسب بر کرونا شیوع زمان در تحصیلي عملکرد

 

 تعریف نظری و عملياتي متغيرهای پژوهش -1-6

 تعاريف مفهومي:-0-1-0

شکل به اي 011109-کاوحاد ان يتنفس یماریکه به آن ب 09-ديکوو اي روسيکروناو یماریب -0 -0-1-0

 شوديم جادياي سندرم حاد تنفس روسيکروناواست که بر اثر  يعفون یماریب ،نديگويم زیبه آن کرونا ن يعموم

 (. 091111)گوربالنیا،

 ریاز اقدامات غ يبرخ یاست که برا ياصطلاح ياجتماع یگذارفاصله اي ياجتماع یریگفاصله -0-1-0-1

رعت کاهش س ايمتوقف کردن  یبرا يکه توسط مقامات بهداشت عموم شوديکنترل عفونت استفاده م ييدارو

راد اف نیکاهش احتمال تماس ب ياجتماع یریگ. هدف از فاصلهشوديانجام م یمسر اریبس یهایماریب وعیش

)جانسون،  به حداقل برسد ریمرگ و م تيعوارض و در نها ،یماریعفونت و افراد سالم است تا انتقال ب یدارا

 (.03،1111سان و فريدمن

                                                           
36. CoV acute respiratory disease 

37 . Gorbalenya 

38. Johnson, Sun & Freedman 



فرد در برابر استنشاق مواد خطرناک  ای پوشیدني است که برای محافظت ازماسک تنفسي وسیله -0-1-0-0

ارگانیسم های موجود در هوا و همچنین دودها، بخارها و و زيان آور از جمله ذرات مانند گرد و غبار و میکرو

 (.1111، 09)سازمان غذا و دارو گازهای خطرناک طراحي شده است

هستند که در سطح  کشزيست ای از مواددسته01 :سپتیکمواد آنتي يا هاکنندهضدعفوني -0-1-0-0

ساير  ها و، اسپور باکتریهاقارچ ،هاويروس ،هاباکتری شوند و با اثر برهای زنده پوست و بدن استفاده ميبافت

کنند. اين گروه از مواد اصولا  جدا ها جلوگیری ميبرند يا از رشد آنها را از بین ميها آنارگانیسم

 برندطور ايمن از بین ميرا به باکتری در داخل بدن هایکبیوتآنتي هستند، زيرا گندزداها و هابیوتیکآنتي از

)(. 

 بتلاا مستعد بالقوه طور به که دارد اشاره افرادی حرکتي محدوديت و جدايي به قرنطینه: قرنطینه -0-1-0-5

 ديگری هب سرايت و ابتلا احتمال ابتلا، صورت در يکديگر، از آنها داشتن نگه دور با و هستند مسری یماریب به

 مبتلای فرد اب غیرمبتلا فرد ملاقات عدم يا فاصله حفظ بر که است متفاوت ايزوله با اصطلاح اين. مي يابد کاهش

 مورد افراد از جدايي. است ناخوشايندتری تجربه قرنطینه رو، اين از. کندمي تأکید مسری بیماری به قطعي

 نهقرنطی اثرات از کسالت، احساس و آزادی محدوديت بیماری، به ابتلا مورد در ترس و قطعیت عدم حس علاقه،

و  1111و همکاران،  00)بروکس باشد داشته ملاحظه ای قابل اثرات تواندمي برخي موارد در که است خانگي

 (.1111عارفي و پورصديقیان، 

 انطباق میگويند؛ زناشويي رضـايت تعريـف در( 1100) همکـاران و  رضايت زناشويي: ونـدورف-0-1-0-1

 ترضاي ديگر عبارت به. آنهاست بین عشق و همـدلي و تفـاهم وجـود و يکديگر با زوجها زناشويي رفتارهای

 و زن معنوی و مادی نیازهای ارضای و يکديگر درک تفاهم، منطقـي، دوسـتانة ـةرابط يـک وجـود زناشـويي،

 ( .1111 ، مـدوکس و کـاپلان اسـت مـرد

 برآورده نیازها آن در که حالتي محیط، و ارگانیزم  بین کامل تعادل حالت: سازگاری خانوادگي -0-1-0-9

 نريماني قراملکي، صبحي از نقل به0093 )فرمهیني، مي پذيرد صورت راحتي به را ارگانیزمي اعمال تمام و شده

يک احساس کلي از رضايت و شادکامي در زن  حالتي است که در آن سازگاری زناشويي. (0091 پور، رحیم و

فردی را برای فرد دارد  و شوهر نسبت به ازدواجشان و نسبت به يکديگر وجود دارد. همسری نقش منحصر به

 (.01،1110)سینها و ماکرجيتا جايي که بیش ترين تعاملات صمیمي در رابطه با همسر اتفاق میافتد 

                                                           
39 . https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover 

guidance.html 

40. Antiseptic  

41. Brooks 

42. Sinha & Mukergee 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 کياست که اعضای  يو تعهد عاطف وندیپ ،ي: انسجام خانواده احساس همبستگانسجام خانوادگي -0-1-0-3

( 1110) 00نگرنیل ن،یچن( هم 0039جمشیدی، رزمي، حقیقیت و ساماني، دارند ) گريکديخانواده نسبت به 

 کندیم فيافراد خانواده تعر گريبا د يعاطف يکيصورت احساس نزد بهانسجام را 

 دوستان خانواده،ی و تعاملات با اعضا يکمبود ارتباطات اجتماع اي ينی: کمبود عانزوای اجتماعي -0-1-0-9

 (1111، 00)فاکويا، مک کاری و دانلي اندکرده فيتر تعرجامعه گسترده اي

های ها و شبکهها و روابطي است که درون گروه: سرمايه اجتماعي، موقعیتسرمايه اجتماعي -0-1-0-01

ها، سرمايه مالي، عات، راهنماييلاها، قدرت و نفوذ، اطهای شغلي، نظريهاجتماعي، امکان دسترسي به فرصت

 (.1100، 05اوگادا)  دهداحساسي و خیر خواهي را افزايش مي اعتماد و همکاری، حمايت

 شاخصي برای تعیین ،عنوان ارزش کلي مورد انتظار هر سازمان ملکرد شغلي، بهعملکرد شغلي: ع -0-1-0-00

رود و يکي از مهمترين پیامدهای مطلوب مورد توجه سازمانها است وری به شمار مي سطح بازدهي و بهره

-عنوان ارزش سازماني رفتارهای شغلي کارمند در زمان و موقعیت عملکرد شغلي، به (.0090ي،نعامي و پیرياي)

 (. 1101 و همکاران،  01جاکوب)شود های شغلي مختلف تعريف مي

اکتسابي فرد در موضوعات ا شده ي عملکرد تحصیلي به توانايي آموخته عملکرد تحصیلي: -0-1-0-01

 ساخته اندازه های معلم های فراگیری استانداردشده يا آزمونوسیله آزمون شود که بهق ميلاآموزشگاهي اط

 (0095؛ به نقل از رضايي، جهان و رحیمي، 0091موسوی نژاد، ) شودگیری مي

 

 

 ياتيعمل فیتعر  -1-6-2

  ينفس و به تازگ يتب، سرفه، تنگ ،روسيکروناومعمول  ميعلا:  09-ديکوو اي روسيکروناو یماریب -0-1-1-0

له چشم از جم يو سرخ ييچشااز دست  دادن خلط، گلودرد،  دیتول ،يهستند. درد عضلان ييايبواز دست دادن 

 یماریب نيموارد ا تيکه اکثر نيبا ا (. 1111)سازمان جهاني بهداشت،  آن هستند مولکمتر مع یهانشانه

 يچند اندام ييو نارسا پهلونهیاز موارد به س يبعض (1111، 09)وانگ ويويان شوديم فیخف ميباعث علا

                                                           
1. Lingern 

44 . Fakoya, McCorry & Donnelly 

45. Ogada  

46. Jacob 

47. Wang, Vivian 



 يافراد مبتلا، وقت يتنفس زيقطرات ر قياساسا  از طر یماریب نيا(. 1111و همکاران،  03)هوی.کنديم شرفتیپ

زمان (. 1109، 09)مرکز کنترل و پیشگیری بیماری کنديم تيافراد سرا ريبه سا کنند،يعطسه م ايسرفه 

)مرکز کنترل و پیشگیری بیماری،  روز است 00و  1 نیها، بقرار گرفتن و بروز نشانه یماریدر معرض ب نیماب

)وزارت  کرد یریاز پخش آن جلوگ توانيم ،يبهداشت ریتداب گريها و دشستن دست قياز طر(. 1109

 (.1109، 51بهداشت

د به شويم دهینام زین يکيزیف یکه فاصله گذار ياجتماع یگذار فاصله ي:اجتماع یریگفاصله -0-1-1-1

)گالیه، مرچانت و  است (متر 1حداقل )افراد خارج از خانه ريخود و سا نیب يکاف یحفظ فاصله و فضا یمعنا

 (1111، 50لوری

 ذوب ماده يک از تاييسه ماده اين. هستند لايه سه صورت معمولا  به هاماسک : ماسک تنفسي -0-1-1-0

 و ورود از که کندمي عمل صافي مانند مذاب ماده. استشده ساخته غیربافته پارچه بین شده ساخته شده

 يخوردگ چین يا پوستي دارای جراحي هایماسک بیشتر. کنندمي جلوگیری ماسک از و به هامیکروب خروج

 چانه تا بیني از را منطقه که دهد گسترش طوری را ماسک بتواند کاربر تا شودمي استفاده تکه سه از. هستند

 .(1111، 51بپوشاند )بورويبا

 لکليا کنندهضدعفوني: است موجود دست کنندهضدعفوني نوع دو طورکلي،ها: بهکنندهضدعفوني -0-1-1-0

 نظر به. دهستن صنعتي هایالکل هاکنندهضدعفوني ترينپراستفاده از يکي. هستند الکل بدون که هاييآن و

 وپانولپر و ايزوپروپانول اتانول،. باشند کارآمد هاباکتری و هامیکرب بردنازبین برای هاالکل اين که رسدمي

 ثباع الکل. شوندمي استفاده پوست سطح کردنضدعفوني برای که هستند الکل حاوی هایمحلول ازجمله

 رایب کارآمد و مناسب انتخابي به را خاصیت الکل اين شود؛مي هاآن انعقاد و هاپروتئین ساختار رفتنازبین

( لکلا بدون) دوم دسته محصولات تهیه برای .کندمي تبديل هاويروس و هاباکتری از وسیعي طیف با مقابله

 محصولات اين. کنندمي استفاده 50تريکلوزان يا50کلرايد بنزالکونیوم نظیر ایکنندهضدعفوني مواد از معمولا

                                                           
48. Hui 

49.Centers for Disease Control and Prevention 

50. Ministry of Health (MOH) 

51. Galea, Merchant & Lurie 

52. Bourouiba 

53. Benzalkonium Chloride  

54. triclosan 



 به نکهآ احتمال و نیستند اشتعالقابل آنکه ملهازج دارند، مزايايي الکلي هایکنندهضدعفوني با مقايسه در

 (. 1110، 55است )ويسوگلو و اونکو کمتر برسانند آسیب پوست

بازداشت،  یتواند برا يشود که ميها را شامل م یاز استراتژ يعیوس فیطقرنطینه: قرنطینه  -0-1-1-5

مورد استفاده قرار  یمسر یها یماریدر معرض ب ايآلوده  یها تیجمع ايمشروط افراد  یآزاد اي یجداساز

منع  ايفعال  ايعلائم منفعل  شيتواند از پا يم نهیقرنط یها تیخاص باشد. فعال طيمتناسب با شرا ديو با ردیگ

در  اي ي، بسته شدن حمل و نقل عموميداوطلبانه در کوتاه مدت، تا لغو اجتماعات عموم يرفت و آمد خانگ

 ايبسته شوند  یکار یها تيشود، سا لیمدارس تعط د، از جملهباش يبهداشت سد کي، به ديشد طيشرا

محدود شود.  ايمتوقف  يملغو شود و حمل و نقل عمو يبه آنها محدود شود، اجتماعات بزرگ عموم يدسترس

 (. 1110و همکاران،  51باشد )سترون، مالوني، کوپاکا يمکان م نيو معقول تر نيخانه امن تر طيشرا نيدر او 

 يزناشوي رضايت پرسشنامه از فرد که است ایزناشويي نمره رضايت از رضايت زناشويي: منظور -0-1-1-1

 .است ای فاصله  زناشويي نیز رضايت گیری اندازه مقیاس. آورد دست ( به0991) هودسن

 یسازگار ابعاد پرسشنامه از فرد که است ایخانوادگي نمره سازگاری از سازگاری خانوادگي: منظور -0-1-1-9

 .است ایفاصله  گیری سازگاری زناشويي نیز اندازه مقیاس. آورد دست ( به0995) باسبي زناشويي

خانواده  انسجام مقیاس از فرد که است ایخانوادگي نمره انسجام از انسجام خانوادگي: منظور -0-1-1-3

 . ای استاصلهف  خانوادگي نیز گیری انسجام اندازه مقیاس. آورد دست به ( 0030)ساماني

 راس انزوا احساس از پرسشنامه فرد که است ایاجتماعي نمره انزوای از منظور: اجتماعي انزوای -0-1-1-9

 .است ایفاصله  اجتماعي نیز انزوای گیری اندازه مقیاس. آورد دست به(  0999)

 اجتماعي سرمايه پرسشنامهاز  فرد که است ایاجتماعي نمره سرمايه از منظور: اجتماعي سرمايه -0-1-1-01

 .است ایفاصله  نیز اجتماعي سرمايه گیری اندازه مقیاس. آورد دست به (0030)دلاويز

 وسطت شغلي از پرسشنامه عملکرد فرد که است ایشغلي نمره عملکرد از منظور: شغلي عملکرد -0-1-1-00

 .است ایفاصله  شغلي نیز عملکرد گیری اندازه مقیاس. آورد دست به ( 0991) پاترسون

حصیلي ت که فرد از پرسشنامه عملکرد است ایتحصیلي نمره عملکرد از منظور :تحصیلي عملکرد -0-1-1-01

 .است ایتحصیلي فاصله عملکرد گیری اندازه مقیاس. دست آورد (  به0030درتاج )
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 مقدمه  -5-1

  مقابله با شیوع کرونا در نهاد خانواده و جوامع انساني رعايت پروتکل پژوهش به دست آوردن اثرات اين هدف

در اين فصل ابتدا به بحث و نتیجه گیری درباره فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت. و در ادامه به . بود

 رائه مي شود.محدوديت های پژوهش اشاره مي شود و در پايان پیشنهادهای پژوهشي و کاربردی ا

 

 بحث و نتيجه گيری -5-2

 داریمعني رتأثی خانوادگي سازگاری بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل فرضیه اول تحقیق اين بود که رعايت     

دن، ز اجتماعي، ماسک )فاصله کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت دارد. برای تعیین تأثیر متغیرهای ابعاد

، خانوادگي به عنوان متغیر ملاک به عنوان متغیرهای پیش بین و سازگاری کردن( قرنطینهکردن،  ضدعفوني

 01/1 بربرا تعیین ضريب دادند نشان نتايج که از روش رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد. همانطور

 و. کندمي بینيپیش را خانوادگي سازگاری متغیر تغییرات 01/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت و است

  و( 09/1) بتای اب تأثیر میزان بیشترين با کردن ضدعفوني به مربوط بینيپیش میزان بیشترين ابعاد بین از

 اين.  کندمي بینيپیش را خانوادگي سازگاری متغیر( 05/1) بتای با تأثیر میزان کمترين با کردن قرنطینه

 در. است همسو( 111 شیرزاد، و خراساني قوچاني و(  1111) همکاران و شکوهي مطالعات نتايج با نتیجه

 1111، همکاران و با توجه به افزايش مسمومیت در دوران کرونا )شکوهي که گفت توان فرضیه مي اين تبیین

 و شیمیايي مسمومیت قربانیان میان در مدت طولاني رواني پريشاني و (111شیرزاد،  و خراساني و قوچاني

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



 اولیه هایکمک مانند کافي شناختيروان حمايت وجود عدم دلیل به است ممکن آنها خانواده اعضای

 زا،آسیب رويداد يک از پس بلافاصله روانشناختي مداخله و شود ايجاد واقعه از پس بلافاصله روانشناختي

عمل آورد به .  تبیین ديگری که مي توان به (1111، همکاران و  دهد )پونزفوردمي کاهش را رواني پريشاني

 بتنس است. و زنان زنان عهده بر کرونا دوران در کودکان از مراقبت و خانه کارهای اين شکل است که بیشتر

 خانه کارهای به مردان که زماني میزان مقابل، در. کنندمي خانه کارهای صرف را بیشتری زمان قبل به

 کار محل در همسرشان که مرداني: دارد بستگي شانزندگي شريک کاری ترتیبات به دهندمي اختصاص

 ینب ارتباط. کنندمي خانه کارهای صرف قبل به نسبت را بیشتری زمان دهند،مي ادامه کار به خود معمولي

 از بیشتری درصد که طوری به است، ترمتقارن کار ترتیبات و کودک از مراقبت به شده داده اختصاص زمان

 در تحصیل برای. گذرانندمي خود فرزندان با را کمتری زمان خانه، از خارج کار ادامه صورت در مردان و زنان

 ریبیشت زمان قبل از کمتر روند، مي خود معمول کار محل به همچنان قرنطینه از پس که والديني نیز، خانه

 . (1111، همکاران و باکو گذرانند )دل مي خود فرزندان با را

 

دارد.  داریعنيم تأثیر خانوادگي انسجام بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل فرضیه دوم تحقیق اين بود که رعايت

 دن، ضدعفونيز اجتماعي، ماسک )فاصله کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت برای تعیین تأثیر متغیرهای ابعاد

به عنوان متغیر ملاک، از روش  خانوادگي بین و انسجامبه عنوان متغیرهای پیش کردن( کردن، قرنطینه

است و  00/1رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد. همانطور که نتايج نشان دادند ضريب تعیین برابر 

کند. و از بین بیني ميرا پیش خانوادگي تغییرات متغیر انسجام 00/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 کردن قرنطینه  و( 09/1) بتای با تأثیر میزان بیشترين با زدن ط به ماسکبیني مربوابعاد بیشترين میزان پیش

اين نتیجه با نتايج .  کندمي بینيپیش را خانوادگي انسجام متغیر( 15/1) بتای با تأثیر میزان کمترين با

 های چالش 09-کويد گیری همه همسو است. (1110 همکاران، و گرين)و  (1111) همکاران و مطالعات ژانگ

 ،09-کوويد گیریهمه طول در که دارد وجود احتمال اين. است کرده ايجاد والدين و هاخانواده برای را زيادی

 دشواری. بپوشانند ماسک با را خود صورت خاص اجتماعي هایموقعیت در و جمع در حضور هنگام مردم اکثر

 ادايج هايي چالش کودکان برای است ممکن دهدمي نشان ماسک پشت در فرد يک که چهره حالت تعیین در

 به نسبت خود های واکنش تنظیم برای صدا يا/و لحن با همراه خود، والدين چهره حالات به آنها زيرا کند،

 ديگران چهره حالات خواندن با باورنکردني طرز به ها انسان(. 1110 همکاران، و گرين) هستند وابسته ديگران

 تعامل به کمک با چهره، حالات خواندن در توانايي اين ،(0391) داروين چارلز گفته به. هستند هماهنگ

 دارای هماهنگ، و مؤثر عملکرد برای اجتماعي های گروه به کمک نتیجه در و تفاهم، سوء کاهش اجتماعي،

 به زيرا است ما جامعه در نیاز مورد بسیار مهارت يک نیز ها چهره خواندن توانايي. است تکاملي مزيت يک

 در. کنند تنظیم آن اساس بر را خود تعاملات و رفتار و بسنجند را ديگران احساسات تا کند مي کمک افراد

 دست، حرکات چهره، حالات شامل که دارند ارتباطي هاینشانه از هماهنگ ایمجموعه هاانسان عادی، شرايط



 تقالان برای ارتباطي های نشانه. است شدن سرخ مانند صورت رنگ و لحن صدا، بمي و زير کلمات، بدن، زبان

 (.1111 ، اونگ) کنند مي عمل هم با قصد و پیام

 رایب او توانايي و رشد به که دارد تمرکز دارد کودک که روابطي بر انساني رشد شناختيبوم زيست نظريه

 برونفن. تاس متمرکز روابط اين قوت نقاط بر شناسي بوم زيست. کندمي کمک کامل پتانسیل به دستیابي

 تدريجي رتپیچیده متقابل تعاملات فرآيندهای طريق از انسان رشد که کرد مطرح را نظريه اين شناسروان برنر

 هادپیشن همچنین او. گیردمي صورت آن بیروني محیط در نمادها و اشیاء مراقبان،/والدين و کودک/نوزاد بین

 پیامدهای شود، زندگي اوايل در مثبت و متقابل عاطفي هایوابستگي به منجر روابط اين اگر که کرد

 و نوزاد بین متقابل تعاملات مفهوم(. 1100 ، تاج و رزا) بود خواهد ترمطلوب کودک آينده شناختيروان

 از که دارد وجود کمي اخیر تحقیقات اگرچه است، داده شکل را مغزی مدارهای رشد مورد در تفکر والدينش

 برقراری در محدوديت (.1103 همکاران، و  يوگمن) کند مي حمايت مغز رشد و اولیه متقابل تعاملات مفهوم

 مشکلاتي چنین(. 1111 سود،) شود افراد در افسردگي و اضطرابي مشکلات ساززمینه تواندمي اجتماعي روابط

 جودو نیز داشتند اظهار فرزندانشان  برای حاضر پژوهش در کننده¬شرکت والدين که هايينگراني میان در

 فقدان و روزانه برنامه دادن دست از مدارس، تعطیلي شرايط در کردند بیان( 1109) همکاران  و  پاتل. داشت

. اشدب آنها رواني سلامت برای خطرناکي بالقوه عوامل تواند مي آموزان دانش برای اجتماعي و فردی بین تعامل

 ايجاد باعث و کرده تهديد را فرزندان روانشناختي بهزيستي است ممکن کودک -والد رابطه در والدين، نگراني

 بررسي به پژوهشي در(  1111) همکاران و ژائو(. 1111 همکاران، و ژانگ) شود آنها در رفتاری مشکلات

 درصد 0/59 که کردند بیان و پرداختند معلمان و والدين آموزان، دانش منظر از مدارس آنلاين هایآموزش

 که کردند اعلام والدين درصد 3/13 همچنین ندارد وجود کافي تعامل آنلاين کلاسهای در دارند اعتقاد والدين

 در مسئله اين اينکه به توجه با. است کننده نگران فرزندانشان بینايي برای الکترونیکي وسايل به کردن نگاه

 اند، کرده مدارس در حضوری آموزش جايگزين را آموزشهايي چنین کشورها و است مشترک جهان همه

 هايي¬رانينگ از ديگر ایجنبه مالي نگرانیهای. است شده گزارش زمینه اين در والدين میان مشترکي نگرانیهای

 مردم، برای و شود وارد کشورها اقتصاد به بزرگي ضربه شده باعث 09-کوويد است؛ شده اشاره آن به که است

 رابطه عدم برای که تبییني(. 1111 موهانتي،) است داشته دنبال به را آن از ناشي هایاسترس و مالي ناامني

 که دلیل ناي به است قبلي فرضیه مانند به کرد بیان توانمي اجتماعي فاصله و خانوادگي انسجام بین معنادار

 اعضای بین صمیمي و نزديک ارتباط و شودنمي رعايت اجتماعي فاصله هاخانواده اعضای بین در عملا چون

 هب خانواده اعضای بین در معناداری خانوادگي انسجام عدم بنابراين است، ديگری نهاد هر از بیشتر خانواده

 .شود نمي مشاهده کرونا دوران از قبل نسبت

 

. دارد داری يمعن تأثیر اجتماعي انزوای بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت که بود اين تحقیق سوم فرضیه

 ضدعفوني دن،ز ماسک اجتماعي، فاصله) کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت ابعاد متغیرهای تأثیر تعیین برای



 روش از ملاک، متغیر عنوان به اجتماعي انزوای و بین پیش متغیرهای عنوان به( کردن قرنطینه کردن،

 و است 03/1 برابر تعیین ضريب دادند نشان نتايج که همانطور. شد استفاده ورود روش به چندگانه رگرسیون

 عاداب بین از و. کندمي بینيپیش را اجتماعي انزوای متغیر تغییرات 03/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

 کردن ضدعفوني  و( 51/1) بتای با تأثیر میزان بیشترين با کردن قرنطینه به مربوط بینيپیش میزان بیشترين

 با مطالعه اين نتیجه.  کند مي بینيپیش را اجتماعي انزوای متغیر( 00/1) بتای با تأثیر میزان کمترين با

 استنلي و( 1111) تامپسون ،(1110) همکاران و يو ،(1110) همکاران و مولر ،(1110) همکاران و لي مطالعه

 يک در اجتماعي انزوای داد نشان( 1110) همکاران و لي مطالعات نتايج. است همسو(  1111) مارکمن و

 همچنین .بگذارد تأثیر شناختيروان بهزيستي بر قرنطینه اجتماعي تنهايي طريق از تواندمي قرنطینه دوره

 تنهايي و اجتماعي انزوای خطر09 -کوويد گیریهمه طول در قرنظینه که داد نشان( 1110) همکاران و مولر

( 1110) همکاران و يو. شود افسردگي باعث و بگذارد تأثیر روان سلامت بر است ممکن که دهدمي افزايش را

 عدم و ترس جو و کرده محدود را اجتماعي تعاملات شدت به قرنطینه که دادند نشان ای مطالعه در  نیز

 جامعه افراد میان در را اجتماعي انزوای و عاطفي علائم تنها نه شرايط اين. است آورده وجود به را اطمینان

 در09 -کوويد دوران در افراد اجتماعي روابط در تغییرات. داد تغییر نیز را آنها بین پويايي بلکه داد، افزايش

 مهمترين، در را افراد کرونا، بیماری بحران که آنجا از. شودمي ايجاد همکاران و نزديکان اقوام، با رابطه

 روابط آن تبع به( 1111 مارکمن، و استنلي) است داده قرار تأثیر تحت روابطشان ترين صمیمي و متعهدترين

 افراد گيزند هایجنبه تمام بر تغییرات اين که. گیردمي قرار تاثیر تحت نیز همکاران و اقوام مانند اطرافیان با

 نهاييت احساس. کرد بیان اجتماعي و خانوادگي تجربیات کاری، رفتارهای در تغییر به منجر و گذاشته تأثیر

 اشدب ومیر مرگ به مربوط مشکلات برای خطری عامل میتواند قرنطینه، و اجتماعي روابط تغییرات از حاصل

 کاهش و انساني تعاملات و روابط محدودسازی علت به قرنطینه تجربه(. 1103 همکاران، و  ريکواوريبه)

 احساس با نوعي به و شود مي حوصلگيبي و اندوه احساس شدن برانگیخته به منجر اجتماعي فعالیتهای

 رحمتي) است همراه اجتماعي انزوای احساس و ديگران و خود نیازهای شدن برآورده در شکست طردشدگي،

 (.0099 همکاران، و نژاد

ي داری تأثیر معن اجتماعي سرمايه بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت که بود اين تحقیق چهارم فرضیه

 زدن، کماس اجتماعي، فاصله) کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت ابعاد متغیرهای تأثیر تعیین دارد. برای

 از اک،مل متغیر عنوان به اجتماعي سرمايه و بینپیش متغیرهای عنوان به( کردن قرنطینه کردن، ضدعفوني

 09/1 برابر تعیین ضريب دادند نشان نتايج که همانطور. شد استفاده ورود روش به چندگانه رگرسیون روش

 از و. کندمي بینيپیش را اجتماعي سرمايه متغیر تغییرات 09/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت و است

  و( 59/1) تایب با تأثیر میزان بیشترين با اجتماعي فاصله به مربوط بینيپیش میزان بیشترين ابعاد بین

 ناي نتیجه.  کندمي بینيپیش را اجتماعي سرمايه متغیر( 01/1) بتای با تأثیر میزان کمترين با کردن قرنطینه

. دارد خواني هم( 1111) بولن و لانگ دی الیسما، و( 1111) ابراهیمي و جانسون مطالعه هوفارت، با مطالعه



 شوند،مي استفاده ويروس به ابتلا از جلوگیری برای که اجتماعي گذاریفاصله و گیریهمه هایپروتکل

 با اجتماعي گذاریفاصله اقدامات. يابد مي افزايش را انزوا احتمالا  و دارند شديدی رواني سلامت پیامدهای

 دسترسي بستگان، و دوستان همکاران، از آنها کردن جدا و هايشانخانه در هاخانواده و افراد کردن منزوی

 يطشرا از طیفي به و  است همراه پاراخودکشي رفتار و خودکشي افکار با تنهايي. کندمي محدود را اجتماعي

. ندک مي کمک( اضطراب افسردگي، مانند) رواني و( بالا خون فشار عروقي، قلبي های بیماری مانند) جسمي

 و عیني اجتماعي انزوای که است شده مشخص است مرتبط کلي میر و مرگ و عوارض با تنهايي بنابراين،

 اقدامات دلیل به تنهايي افزايش نتیجه، در. دهند مي افزايش درصد 01 حدود تا را میر و مرگ ذهني تنهايي

 افزايش در ويژه به است ممکن و است روان سلامت جدی مشکل يک دهندهنشان اجتماعي گذاریفاصله

 از سپ حتي است ممکن اضطراب و افسردگي تنهايي، اين، بر علاوه. باشد داشته نقش اضطراب و افسردگي

 ابدي ادامه ها حالت اين علائم بین خودپايدار بازخورد دلیل به اجتماعي گذاری فاصله اقدامات شدن برداشته

 ودوج بیشتری نگراني و فکری نشخوار اجتماعي گذاری فاصله طول در(. 1111 ، ابراهیمي و جانسون هوفارت،)

 شارف نزديک روابط در هامکانیسم. شود منجر انزوا و تنهايي به است ممکن نگراني و فکری نشخوار که دارد

 و شود،يم بیروني وظايف و ديگر افراد با کمتر درگیری به منجر که کنندمي ترويج را دروني تمرکز آورند،مي

 و انگل دی الیسما،) شودمي اصلاحي تجربیات به دسترسي مانع که کندمي تشويق را رفتاری فعالیت عدم

 (.1111 ، بولن

 

 .دارد داریعنيم تأثیر شغلي عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل که رعايت بود اين تحقیق پنجم فرضیه

 ضدعفوني دن،ز ماسک اجتماعي، فاصله) کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت ابعاد متغیرهای تأثیر تعیین برای

 گرسیونر روش از ملاک، متغیر عنوان به شغلي عملکرد و بینپیش متغیرهای عنوان به( کردن قرنطینه کردن،

 رعايت و است 13/1 برابر تعیین ضريب دادند نشان نتايج که همانطور. شد استفاده ورود روش به چندگانه

 یشترينب ابعاد بین از و. کندمي بینيپیش را شغلي عملکرد متغیر تغییرات 13/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل

 کمترين با اجتماعي فاصله  و( 11/1) بتای با تأثیر میزان بیشترين زدن با ماسک به مربوط بینيپیش میزان

 ورمطالعه دراي با مطالعه اين نتیجه.  کندمي بینيپیش را اجتماعي سرمايه متغیر( 09/1) بتای با تأثیر میزان

 همکاران و لای و (1110) هوآنگ و ديتر ، دوله،(1110 ) نمارا مک و کارتین مک لافرتي، ،(1111 همکاران ) و

 .نگذاشت تأثیر کار تکمیل زمان بر توجهي قابل طور به هاماسک انواع از کدام خواني دارد. هیچهم (1111)

 نجاما کردند،مي استفاده کامل تنفسي ماسک از که حالي در را شناختي تست کنندگانشرکت که هنگامي

 گاهدست به شغلي اگر باشند محتاط بايد کارفرمايان. شد مشاهده خطا میزان در توجهي قابل افزايش دادند،

. یاریهوش يا حیاتي گیری تصمیم مانند است، حساس ذهني های توانايي به و دارد نیاز صورت تمام تنفسي

 ندچ انجام تحلیلي، هایمهارت مسئله، حل پیچیده، هایفناوری شامل که کارهايي انجام هنگام کارمندان اگر

 ریکمت کارآمدی است ممکن کنند، استفاده صورتتمام تنفسي هایماسک از شود،مي گیریتصمیم يا کار



 منفي تأثیر ماسک پوشیدن (. 1101 ، القمری باشند ) مي پذيرترآسیب ايمني خطرات برابر در و باشند داشته

 هر رب ماسک پوشیدن که آنجايي از. دارد تردمیل حداکثر تست طول در سالم بزرگسالان در ورزش عملکرد بر

 آگاه ورتص بر ماسک تأثیر از بايد ورزشکاران و مربیان داشت، منفي تأثیر ادراکي و فیزيولوژيکي فاکتور دو

(. همچنین 1111 همکاران، و  درايور) دهند مي ادامه جهاني گیری همه طول در ايمن ورزش به مردم تا باشند

 همشاهد بر و است کاری عملکرد ناپذير جدايي جزء کار، محل در احساسات مديريت هیجاني، نمايش عملکرد

 جهاني ناگهاني افزايش ،09-کوويد گیریهمه به توجه با. است متکي خدمات صنعت در احساسات تشخیص و

 منجر که است داده رخ دارند، صورت هایماسک از استفاده به نیاز که خدماتي کاربران و کارمندان تعداد در

 ي،لافرت) شودمي کار عاطفي عملکرد در احساسات تشخیص و احساسات بیان برای جديد عادی حالت يک به

 محل و سرعت کار، زمان بر را کارکنان اختیارات( خانه در کار) دورکاری در (.1110 ، نمارا مک و کارتین مک

 ایهانگیزه کارمند زيرا شود، گرفته نظر در اصلي عامل مشکل يک عنوان به تواندمي. دهدمي افزايش کار

 مکنم کارگران که است اين نتیجه. دارد عامل مدير به نسبت شرکت ارزش رساندن حداکثر به برای کمتری

 کاهش و تیمي کار از مانع رفتن، طفره افزايش به منجر که کنند استفاده سوء يافته افزايش اقتدار اين از است

 يکنواخت اثر که دهدمي نشان همچنین تحقیقات حال، اين با(. 1110 ، هوآنگ و ديتر دوله،) شود مي عملکرد

 تغییر که دريافت( 1101) داتچر مثال، عنوان به. باشد داشته بستگي شغل های ويژگي به است ممکن و نیست

 رد گذارد،مي منفي تأثیر دهندمي انجام کننده کسل عمدتا  کارهای که کارکناني وری بهره بر کاری محیط

 همکاران و  لای پژوهش در .دارد مثبت تأثیر دهند-مي انجام خلاقانه وظايف که آنهايي وریبهره که حالي

 دوران در هستند، کار به مشغول دولتي مشاغل يا خود شخصي دفاتر در که افرادی شد داده نشان( 1111)

. است دهش متوقف وکارشان کسب کلي طور به که کساني به نسبت دارند، کمتری کاری استرس کرونا بیماری

 شد خصمش قبلي، گیر همه های¬بیماری به مربوط ادبیات در جستجو با بیماری، اين بودن نوپديد به توجه با

 نابعم کاهش از ناشي است، کرده بروز چین کشور در سارس بیماری بهبود از پس که رواني مشکل بیشترين

 رد روان سلامت کاهش قويترين عنوان به مالي، منابع کاهش که طوری به. است بوده ها خانواده درآمد و مالي

 (. 1119 همکاران، و میهاشي) است شده گرفته نظر

 

 .دارد داریمعني رتأثی تحصیلي عملکرد بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل که رعايت بود اين تحقیق ششم فرضیه

 ضدعفوني دن،ز ماسک اجتماعي، فاصله) کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت ابعاد متغیرهای تأثیر تعیین برای

 شرو از ملاک، متغیر عنوان به تحصیلي عملکرد و بینپیش متغیرهای عنوان به( کردن قرنطینه کردن،

 و است 03/1 برابر تعیین ضريب دادند نشان نتايج که همانطور. شد استفاده ورود روش به چندگانه رگرسیون

نشان  نتايج. کندمي بینيپیش را تحصیلي عملکرد متغیر تغییرات 03/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

اجتماعي با کمترين میزان تاثیر  زدن( معني دار هستند و متغیر فاصله اجتماعي و ماسک داد در ابعاد )فاصله

بیني را پیش تحصیلي ( متغیر عملکرد11/1زدن با بیشترين میزان تاثیر با بتای ) (، ماسک05/1با بتای )



خواني هم (1110 همکاران ) و  ول سورت و ( 1111 همکاران ) و  رايورمطالعه د با مطالعه اين کنند.  نتیجهمي

 از استفاده دلیل به و دهدمي کاهش را خون اکسیژن اشباع احتمال جراحي هایماسک از دارد. استفاده

 را شده درک تلاش مقادير دهد،مي کاهش درصد 19 تا را اکسیژن مصرف حداکثر که ایپارچه هایماسک

 صورت هایماسک شود،مي انجام مقاومتي تمرين هایفعالیت طول در که مطالعاتي در. دهدمي افزايش

 مانند شابهيم متابولیکي هایپاسخ به مطالعه کنندگانشرکت دستیابي از و شوند کافي فعالیت مانع توانندمي

 صورت ماسک از استفاده تأثیر(  . 1110، همکاران و درايور) کنندمي جلوگیری پوشند،نمي ماسک که زماني

 و شناختي هایتوانايي آموزاندانش که زماني ويژهبه باشد، مانعي تواندمي درس در يادگیری و آموزش بر

 لامتس و آموزدانش يادگیری است ممکن که کنند،مي بسیج هادرس در مؤثر مشارکت برای را فیزيولوژيکي

(. تبییني که برای عدم معناداری اين فرضیه مي 1110 همکاران، و  ول سورت) بیندازد خطر به را آنها رفاه و

آورد به اين صورت است که با توجه به عدم استفاده دانش آموزان از ماسک در نیمه اول سال عملتوان به

 که دور راه از آموزش و غیرحضوری صورت به هاکلاس جلسات اکثر برگزاریبه دلیل  0011-0010تحصیلي 

امه ها نیز در آن زمان تکمیل شد، مي توان عدم رابطه بین ماسک زدن و عملکرد تحصیلي را اين پرسشن

 توجیه کرد.

 

 .دارد داریعنيم تأثیر زناشويي رضايت بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل که رعايت بود اين هفتم تحقیق فرضیه

 ضدعفوني دن،ز ماسک اجتماعي، فاصله) کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت ابعاد متغیرهای تأثیر تعیین برای

 روش از ملاک، متغیر عنوان به زناشويي رضايت و بینپیش متغیرهای عنوان به( کردن قرنطینه کردن،

 و است 19/1 برابر تعیین ضريب دادند نشان نتايج که همانطور. شد استفاده ورود روش به چندگانه رگرسیون

ان نتايج نش. کندمي بینيپیش را زناشويي رضايت متغیر تغییرات 19/1  کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت

با کمترين میزان تاثیر با  کردن ( و ضدعفوني01/1اجتماعي با بیشترين میزان تاثیر با بتای ) داد متغیر فاصله

 مکارانه و  کانر های يافته با مطالعه اين کنند. نتیجهبیني ميرا پیش زناشويي ( متغیر رضايت01/1بتای )

 در( 1111) همکاران و کارسیاکالي راستا، همین در. دارد خوانيهم( 1111)  سینف و میتال و( 1111)

 آمده دست به های يافته و دادند قرار بررسي مورد را 09 کوويدـ شیوع طي زوجین جنسي عملکرد پژوهشي

 نسيج رضايت و عملکرد از داشتند، کرونا به نسبت بیشتری اضطراب و استرس که زوجیني که داد نشان

 .بودند برخوردار تریپايین

 ذيرپ آسیب علت به يا شوند حبس خود خانه در ها خانواده که شده اين به منجر اغلب اجتماعي، گذاری فاصله

 و فرد برای روزمره برنامه ها خوردن هم به چنین کنند زندگي هم از دور به خانواده، افراد از بعضي بودن

 تعطیلي اجتماعي، ارتباطات کاهش بدني، فعالیت کاهش ،09کوويدـ از ناشي ترس و اضطراب افزايش خانواده،

 منجر هاخانواده اعضای بین درگیری افزايش به مشاوره درماني مراکز به دسترسي عدم و مدارس و مشاغل

 وناکر شیوع طي تازگي به يا بودند مشکل دارای که زوجیني اين بر علاوه(. 1111 همکاران، و کانر) است شده



 درماني،روان و مشاوره مراکز به محدود دسترسي يا دسترسي عدم دلیل به شدند، اختلافاتي دارای ويروس

 شرايط کندمي استدلال خانواده استرس نظريه(. 1111سینف، و میتال) کردند تجربه را زيادی مشکلات

 شکاه را زناشويي صمیمیت و رضايت تواندمي مالي فشار و درآمد دادن دست از ويژه به اقتصادی، نامطلوب

 (.  1111 کاستا، و موريرا) دهد

 سوءاســتفاده خانگــي، خشــونت از تــرس ،09-کوويــد شــیوع از جلوگیـری بـرای اجتماعـي فاصلـه

 اجتماعــي انزوای و مانــدن خانــه در مشــکلات. اســت داده افزايــش را جنســي و عاطفــي جســمي،

 ـهيافتـ افزايــش طـلاق نـرخ دوران همیـن در کـه ای گونـه بـه شـده، خانوادگـي مشــکلات ايجــاد باعــث

 به 09کوويدـ شیوع طي زوجین جنسي عملکرد و رضايت کاهش (. 1111 همــکاران، و  نیکــوالا)اســت 

 عارضاتت ديگر، طرفي از.  است شده جنسي رابطه کاهش باعث ها، کروناويروس به ابتلا از ترس و استرس دلیل

 خانگي، قرنطینه است يافته افزايش هاخانوده بین در توجهي قابل میزان به 09 کوويدـ شیوع طي زناشويي

 آمار شافزاي اصلي دلايل جمله از قمار و الکل به اعتیاد دخانیات، استعمال فقر، بیکاری، اجتماعي، فاصله گذار

 (.0011 آشتیاني، فتحي و باقری) است شده گزارش زناشويي تعارضات

 معني اوتتف سکونت محل حسب بر کرونا شیوع با مقابله پروتکل فرضیه هشتم تحقیق اين بود که رعايت

ج گرديد نتاي يکطرفه استفاده واريانس تحلیل روش از پژوهش، فرضیه به پاسخ و بررسي جهت .دارد داری

داری بر حسب محل سکونت تفاوت معنا کرونا شیوع با مقابله پروتکل بین میانگین نمرات رعايتنشان داد که 

 تفاوت و دارند قرار گروه يک در اردبیل و نمین شهر دو بین در کرونا شیوع با مقابله پروتکل رعايت وجود دارد

 اين هنتیج .دارد وجود داریمعني تفاوت گرمي شهر با شهر دو اين میانگین بین که حالي در ندارند داریمعني

 ماناجي و ايمبولانا و ( 1109) ، تريپیدو(1109) همکاران و وينک ،(1110) ماکريديس مطالعه با مطالعه

 أثیرت تحت توجهي قابل طور به سلامت کننده تعیین اجتماعي عوامل دارندمي بیان که است همسو (1110)

 حمايت برای بايد مردم رفتارهای. دارند قرار 09-کويد فعلي گیری همه مانند پويا، تحول حال در تهديدهای

 میر و مرگ با بعد دو در اجتماعي سرمايه با مرتبط عوامل.  کند تغییر 09-کويد تهديد به کشورها واکنش از

 09-کوويد با مرتبط میرهای و مرگ با اجتماعي اعتماد و اجتماعي دلبستگي. است مرتبط09-کويد از ناشي

 مرتبط کمتر 09-کوويد با مرتبط میرهای و مرگ با امنیت و خانوادگي پیوند که حالي در بود، همراه بیشتر

 ترکم بیمارستاني هایتخت پیر، جمعیت بالاتر، جمعیت تراکم با09-کويد بیشتر میر و مرگ اين، بر علاوه. بود

 مرگ رب را منفي هم و مثبت تأثیرات هم اجتماعي سرمايه با مرتبط عوامل. بود مرتبط دولت کمتر اثربخشي و

 که دهدمي نشان و دهدمي نشان را اجتماعي سرمايه پويای نقش که دهد،مي نشان 09-کوويد از ناشي میر و

 گیريم يم نتیجه تحلیل، و تجزيه اين از. گذاردنمي منفي يا مثبت تأثیر سلامت بر همیشه اجتماعي سرمايه

 مانند پويا، تحول حال در تهديدهای تأثیر تحت توجهي قابل طور به سلامت کننده تعیین اجتماعي عوامل که

 09-کويد تهديد به کشورها واکنش از حمايت برای بايد مردم رفتارهای. دارند قرار 09-کويد فعلي گیری همه

 يکي عنوان به هاشبکه و هنجارها اعتماد، جمله از - اجتماعي سرمايه(. 1110 ماناجي، و ايمبولانا) کند تغییر



 بین از فیزيکي سرمايه اگر حتي کندمي عمل اضطراری شرايط در حیاتي وظايف انجام در عناصر ترينمهم از

 يمل اضطراری مواقع در ويژه به که کند، کمک جوامع بازيابي به تواندمي همکاری و اجتماعي آوریتاب برود،

 و آمیز مسالمت آرام، اقدام تواند-مي اجتماعي سرمايه بیماری، شیوع هنگام در مثال، عنوان به. است مهم

 شوديم کنترل بهتر دارد، وجود بالايي اجتماعي سرمايه که هاييمکان در بیماری شیوع. کند تسهیل را جمعي

 پیامدهای است، متفاوت کشورها بین در توجهي قابل طور به 09 -کوويد نامطلوب اثرات( . 1110) ماکريديس)

 ناي پشت در بسیاری عوامل بالقوه طور به. است متفاوت مختلف جوامع داخل در حداقل گیرهمه بیماری اين

 آن از حاکي ای فزاينده ادبیات. است اجتماعي سرمايه آن دلايل از يکي که دارد، وجود مقطعي های تفاوت

  و اابول سارس، مانند گیرهمه هایبیماری کنترل و پیشگیری در اساسي نقشي اجتماعي سرمايه که است

 طرف از(. 1101 ،1101، آلدريچ و 1113، کاديگان و کوه ؛1111، دينس) دارد آنفلوانزا مختلف انواع همچنین

 یشگیرانهپ رفتارهای انجام از زياد امتناع و کنترلي مداخلات با کم انطباق تواندمي پايین اجتماعي سرمايه ديگر،

 (.1109 همکاران و وينک ؛ 1109 تسای، و مورس بلر،) دهد توضیح را

 

 داری يمعن تفاوت جنسیت حسب بر کرونا شیوع زمان در تحصیلي فرضیه نهم تحقیق اين بود که عملکرد

 فاوتت که داد نشان نتايج گرديد. استفاده آزمون تي مستقل از پژوهش، فرضیه به پاسخ و بررسي جهت .دارد

 هترب دختران تحصیلي عملکرد و دارد وجود آنها جنسیت به توجه با تحصیلي عملکرد میزان بین داریمعني

( 1110و همکاران)53 کورلات   ( و1110و همکاران، 59باشد که همسو با مطالعات )هالدورسدوتیرمي پسران از

 ديجیتال يادگیری سرعت09 - کوويد گیریهمه مي باشد. در تبیین اين فرضیه مي توان گفت که گسترش

 مجازی کلاس يک در که هاييگروه برای ويژهبه آموزاندانش همه برای را هاييچالش که کرد، ضروری را

 بین مداوم های تفاوت که دهد مي نشان مطالعات از برخي که آنجايي از. داشت همراه به هستند، محروم

 معلم، حمايت داد نشان نتايج. دارد وجود مرتبط های مهارت و ها فناوری از استفاده در دختران و پسران

 و   کورلات) است شده درک پسران به نسبت دختران بین در بالاتری يادگیری مشارکت و دروني ارزش

 طالعهم بیشتر و هستند يادگیری های فعالیت درگیر بیشتر دختران که آنجايي از همچنین (.1110 همکاران،

 آوردند، روی ديجیتالي يادگیری به مدارس که زماني است ممکن بنابراين، ؛(1110 ، هوت ون) هستند محور

 با ژهوي به امر اين. کردند منتقل جديد يادگیری زمینه به را خود شده تثبیت يادگیری های شیوه دختران

 و  هودجس) رسد مي نظر به محتمل جديد آموزشي زمینه اين برای معلمان و مدارس آمادگي عدم به توجه

 چهره، به چهره آموزش از را معمول آموزشي های¬تکنیک آنها که شود باعث تواند مي که ،(1111 همکاران،

 بالقوه طورهب ديجیتال زمینه ایکلیشه هایجنبه بنابراين،. . ببرند کار به ديجیتال، زمینه با کامل انطباق بدون

 تفاوت،م يافتهسازمان ديجیتال يادگیری هایمحیط در. نشد ابراز دختران مشارکت تهديد برای کافي اندازه به
                                                           

57.  Halldorsdottir 

58. Korlat 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Halldorsdottir%2C+Thorhildur


 سلطت از ایکلیشه نتايج است ممکن نتايج است، نیاز مورد بیشتر مردانه فني هایمهارت معمولا  که جايي

 گیریهمه شده، انجام مطالعات اساس بر.  دهد نشان را يادگیری زمینه در حتي فناوری با تعامل در پسران

 جهان سرتاسر در موضوع اين و دهدمي قرار تأثیر تحت را آموزشي هایسیستم نتايج و عملکرد 09- کوويد

 دچار گیری همه از قبل های سال با مقايسه در آموزان دانش. گذاردمي تأثیر کودکان همه بر و است صادق

 مچنینه معلمان است، شده بدتر فرزندانشان عملکرد که دادند گزارش مراقبان/والدين اند¬شده يادگیری افت

 اترياضی در را تحصیلي مشکلات و ها¬شکاف معمولي، های¬سال با مقايسه در آموزان دانش که دادند گزارش

 مرسوم هایروش ،09-کوويد هایمحدوديت نتیجه در(. 1110) همکاران و  پاناگولي) کردند ارائه خواندن و

 یبسترها مانند جديدی ديجیتال منابع آموزشي، روند ادامه منظور به و نبود پذيرامکان مدرسه در تحصیل

 فعالیت اطرخ به را کودکان زندگي الگوی آموزشي، مراکز تعطیلي و خانگي قرنطینه. شد اعمال آنلاين يادگیری

 منفي اثرات چنین. دهد¬مي قرار تأثیر تحت خواب ساعت در تغییر و تلويزيون بیشتر تماشای کمتر، جسمي

 شیوع طي خود همسالان با تعامل و خانه از بیرون فعالیتهای از کودکان که شوند¬مي بدتر هنگامي سلامت، بر

 هایسیستم نتايج و عملکرد بر 09- کوويد گیریهمه تأثیر(. 1111 همکاران، و وانگ) باشند محروم بیماری

 ینهپیش سن، همچنین کنند،مي زندگي آن در که ایمنطقه/کشور جمله از – متعددی عوامل به بسته آموزشي

 «جايگزين» آموزشي هایفرصت برخي به دسترسي میزان و اقتصادی-اجتماعي هاینابرابری خانوادگي،

 اریبسی برای مدارس اولیه های کمک و مدرسه به روزانه دسترسي از تنها نه کودکان از تعدادی. است متفاوت

 مانند تفريحي های گزينه و گروهي های ورزش گروهي، های فعالیت در بلکه بودند، محروم آموزان دانش از

 اقتصادی، و عمومي بهداشت های بحران با همراه مدارس، تعطیلي. دادند دست از نیز بازی زمین و استخر

 رويارويي برای عمومي آموزشي سیستم. کند مي ايجاد آنها معلمان و آموزان دانش برای را بزرگي های چالش

 یيادگیر و آموزش حفظ برای ساختارهايي فاقد و است نشده آماده يا و نشده ساخته اين مانند وضعیتي با

 و گیریهمه طول در کودکان تحصیلي عملکرد که است حمايتي ايمن شبکه ارائه و تعطیلي طول در مؤثر

 عادی شرايط در که کودکاني از بسیاری نتیجه، در. شودمي بدتر رشدی هایمهارت ساير در آنها پیشرفت

 و اردشو را مؤثر آموزش دريافت اکنون دارند، مدرسه در پیشرفت و مؤثر يادگیری برای را تلاش ترين سخت

. است لازم که شوند¬مي هايي¬وقفه دچار خود يادگیری در و دانند¬مي غیرممکن موارد برخي در حتي

 (.1111ويس، و گارسیا)  شود جبران
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و تعمیم نتايج به ساير مناطق با احتیاط  شـد شهرستان انجامو در سه  استان اردبیل بر جامعه پژوهش اين

 بايد صورت گیرد.

 اط نمود.نبود در تعمیم نتايج بايد احتی میسر بیماری شیوع از بعد و قبل نتايج مقايسه اينکه امکان به توجه با



 محدوديت در دسترسي به مقالات مرتبط به دلیل تازگي بیماری و کمبود مطالعات 

 

 پيشنهادهای پژوهش -5-4

 نظری پیشنهادهای-5-0-0

 نیز در مطالعات آتي بررسي شود. مالي پاندمي کرونا در ايران اقتصادی و تأثیرات

 متغیرهای ديگر خانودگي و اجتماعي علاوه بر متغیرهای آمده در اين مطالعه نیز بررسي و تحقیق شود.

 المندان بررسي شود.اثرات روانشناختي پاندمي کرونا بر روی شیرخواران و س

 ينا بعدی، مطالعات در و بود پرسشنامه از با استفاده ذهني هایپاسخ اساس بر مطالعه اين هایداده همچنین

 شود. پشتیباني عیني گیری اندازه با بايد هايافته

 ات گیرد صـورت بررسـي چنین استان و حتي در ساير استان ها نیز سـاير مناطق تادر گرددمي پیشـنهاد

 .شـوند نیز مشـخص مناطق ها و جامعه آنها بر  خانوادهواجرايي و تأثیرات پروتکل بهداشـتي هایاولويت

رضايت زناشويي، سازگاری خانوادگي، انسجام خانوادگي،  وضعیت بررسي آينده به هایپژوهش شودمي پیشنهاد

 بحران زا قبل دوران با مقايسه آن و انزوای اجتماعي، سرمايه اجتماعي، عملکرد شغلي و عملکرد تحصیلي افراد 

 آيد. زمینه فراهم اين در بیشتری تحلیل و مقايسه امکان تا بپردازند، بیماری

شناختي عدم سازگاری و رضايت و انسجام زمینه شیوع و پیامدهای روانشود مطالعات توصیفي در پیشنهاد مي

ذير را شناسايي و پهای آسیبريزی درست خانوادهخانوادگي در داخل کشور انجام گیرد تا بتوان با برنامه

 شناختي لازم را اتخاذ کرد.مداخلات روان

 

 

 پیشنهادهای کاربردی -5-0-1

 یشنهاد مي شود:با توجه به نتايج پژوهش حاضر پ

 واکنش عدم و مديريت مسئله در هاخانواده توانمندسازی جهت شدهشناسايي افراد هایخانواده به مشاوره

 و ترلکن به منجر که افراد شناسايي شده رفتار تغییر به تشويق شده،شناسايي افراد به خانواده هیجاني

 شود پیشگیری



 و درمان جهت پیگیری شناسايي شده افراد ترغیب) اقامتي مراکز روانبهداشت متخصصان توانمندسازی

 خدمات به نسبت افراد شناسايي شده به دادن اطلاع مناسب، مراکز به شدهشناسايي افراد ارجاع مشاوره،

ي شناساي افراد درمان و مشاوره روند و وضعیت و پیگیری کرونا ويروس ويژه بهداشتي و اجتماعي اقتصادی،

 شده.

 نهاآ روان سلامت جهت حفظ منظم ريزیبرنامه و بیماران از نگهداری و درمان در درگیر متخصصین به مشاوره

 و غیره. خانواده با ديدار پیگیرانه، ه هایمشاور استراحتي، برنامه های)

 روان سلامت افزايش به تا کرد استفاده مشاوران و متخصصان توسط مداخله آنلاين هایروش و هاآموزش از

 . کرد کمک در خانواده و جامعه روانيپذيریآسیب کاهش میزان و جامعه

 ،کارکنان کارکرد و سلامت بر بیماری اين سوء آثار کنترل منظور به مديران سازمان تا شودمي پیشنهاد

 برای ارائه سازوکارهايي. نمايند برگزار استرس مديريت خصوص در هاييآموزش محتوای با های آموزشيدوره

 باشد. مؤثر زمینه اين در تواندنیزمي آن با مواجهه صحیح نحوه و آن درک و واقعیت صحیح تجربه

اد پیشنه .شوند سازگار گیر همه تغییر حال در محیط با بتوانند بايد معلمان و پرورش و آموزش مسئولان

 یارهایو معاهداف درس شود برای افزايش عملکرد تحصیلي دانش آموزان، در مدارس معلمان در بیان مي

 اتیبه طور فعال و مکرر در شکل دادن به تجربآموزان را دانش پذير باشند وانعطاف آموزان دانش تیموفق

 ریفراگ یهاتیفعالرا افزايش دهند و برای تنظیم  منظم یهابه استراحت يدسترسي، مشارکت دهند، آموزش

اتخاذ  ، تدابیریستندیماسک ن دنیقادر به پوش يپزشک طيشرا لیکه به دل يآموزاندانش و متناسب برای

 نمايند.

 

 

 نتيجه گيری -5-5

 پروتکل ترعاي شودمي گیریبنابراين با در نظر گرفتن اين محدوديت ها و با توجه به يافته های پژوهش نتیجه 

 کرونا شیوع اب مقابله پروتکل انساني تأثیر دارد و نیز بین رعايت جوامع و خانواده بر نهاد  کرونا شیوع با مقابله

تفاوت معني داری دارد و نیز بین عملکرد تحصیلي دختران و پسران در دوران شیوع  حسب محل سکونت بر

-خانواده آموزش و توانمندسازی های لازم جهتگردد مداخلهکرونا تفاوت معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد مي

تواند راهنمای استفاده مشاوران و تايج اين مطالعه ميصورت گیرد و ن 09-دوران همه گیری کوويد در ها

 درمانگران قرار گیرد.

 


