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 چکيده
به عنوان یک بیماری جدید، عالوه بر ایجاد تهدیدات و فرصت های متنوع محیطی،  (COVID-19)شیوع ویروس کرونا 

 رفتاربررسی میزان آگاهی، تاثیر انکار ناپذیری بر عملکرد کارکنان در محیط های سازمانی دارد. لذا هدف از این مطالعه، 
می باشد.  1400( در سال COVID-19ید )کارکنان معاونت بهداشت آبادان از نقطه نظر کرونا ویروس جد نگرشو 

نفر از  100پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد،که بصورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر تعداد 
کارکنان بخش دولتی شاغل در معاونت بهداشت آبادان بوده که به صورت سرشماری همه کارکنان مورد مطالعه قرار 

آوری اطالعات، پرسشنامه ساختار یافته بوده که پایایی آن به تایید رسیده است. در نهایت داده ها با ابزار گردگرفتند .
درصد  76نتایج نشان داد و روش رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون، آنالیز شده است.  Spss-25استفاده از نرم افزار 

درصد ایشان دارای نگرش  94ار در وضعیت مناسب و درصد کارکنان از لحاظ رفت 68کارکنان دارای آگاهی مناسب، 
متغیر آگاهی، رفتار و نگرش با جنسیت و مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشته و  3مثبت می باشند. همچنین میان 

مات لزوم توجه به برنامه های آموزشی و اقدامتغیر فوق با سن و سابقه کار ارتباط معناداری مشاهده نمی گردد.  3میان 
عملی جهت ارتقای نگرش مثبت و رفتار کارکنان بهداشت به عنوان متولیان امر سالمت در جامعه می تواند حائز اهمیت 

 باشد.

   .، کارکنانکروناآگاهی، رفتار، نگرش،  کليدی: واژگان

 

 مقدمه
در شرایط کنونی، سازمانها به طور فزاینده ای با محیط های در حال تغییر و پویا روبرو بوده و به منظور بقا و حفظ خود 
می بایست آمادگی الزم جهت رویارویی با تغییرات و سازگاری با محیط را در خود ایجاد کنند. این محیط، عالوه بر ایجاد 

ها، حاوی تهدید هایی نظیر خطرات طبیعی، ناآرامی های سیاسی و ... نیز می فرصت هایی برای رشد و پیشرفت سازمان 
. یکی (1399 زاده و همکاران،را تحت تاثیر خود قرار دهد )مرادباشد که می تواند به شدت عملکرد سازمان را تهدید و آن 

 2019هور آن به اواخر سال ، بروز بیماری های جدید نظیر ویروس کرونا می باشد. این ویروس که ظاز این تهدیدات
میالدی برمی گردد؛ جز خانواده بزرگی از ویروس هاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های 

 2شدیدتری همچون سارس و مرس را شامل می شود. این ویروس جدید بعد ها با نام سندروم حاد تنفسی کرونا ویروس 
(SARS _COV2) قابلیت سرایت باال خیلی زود در کشور چین و سپس در سراسر دنیا شیوع پیدا  شناخته شد و به دلیل
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یروس و خصوص کروناسازمان های دولتی در کارکنان  آگاهی، رفتار و نگرشبررسی ميزان 

 )مطالعه موردی: کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان( (19 -کووید)

 
 علی قصوری

 ایران. آبادان، آبادان، پزشکی علوم دانشگاه مالی، مدیریت -بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی
aghosoori@gmail.com 

 روح اهلل شکری

 دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، 
shokrirohhollah@yahoo.com 

 ساسان قربانی
 )نویسنده مسئول(. .ایران آبادان، آبادان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت آموزشی گروه درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت استادیار

ghorbanisasan@gmail.com 
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( این بیماری در افراد دارای مشکالت تنفسی، افراد دارای بیماری های زمینه ای و 1399 کرد. )زرآبادی و همکاران،
( در این بحران 1399 ران،کارکنانی که دارای فعالیت گروهی می باشند؛ شدت بیشتری دارد. )شمالی احمدآبادی و همکا

جهانی، از جمله عواملی که سبب افزایش آسیب در جامعه می گردد می توان به دسترسی و درک اطالعات بهداشتی 
ناقص، عدم تصمیم گیری آگاهانه و عدم انجام اقدامات مطلوب و توجه به شایعات و اطالعات نادرست، اشاره کرد. بحث 

ارکنان نسبت به بیماری کرونا نقش بسیار مهمی در تعیین آمادگی جامعه برای پذیرش مربوط به دانش، نگرش و رفتار ک
اقدامات تغییر رفتار بهداشتی دارد. توجه به اهمیت موضوع آگاهی و رفتار کارکنان و نقش آن در آموزش و برنامه ریزی 

مهمترین موضوعات حال حاضر می باشد. کنترل در زمان پاندمی بیماری و با توجه به اپیدمی بیماری کرونا در کشور از 
( شیوع بیماری کرونا می تواند عملکرد شغلی افراد را در محیط های کاری تحت تاثیر قرار دهد. 1399 زارع و همکاران،)

این پیامد ها نه تنها بر توجه و درک و توانایی تصمیم گیری شاغلین در محیط کار موثر است بلکه تاثیر مزمن و مداومی 
وح جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین گذاشته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش کیفیت و بهره وری بر سط

نتایج تحقیق  1399( در مطالعه زارع و همکاران در سال 1399 کریمی و همکاران،کارکنان در محیط کار می گردد. )
زارع و انتقال و پیشگیری از کرونا پاسخ صحیح دادند. )درصد کارکنان به سواالت آگاهی از عالئم،  6/78نشان داد 
حاکی از آن است که میانگین نمره آگاهی، تالش و  1399( نتایج تحقیق رحمانیان و همکاران در سال 1399 همکاران،

 درصد بوده است. ضمنا 09/77،  62/79،  84/73رفتار دانشجویان از ویروس کرونا باالتر از حد متوسط و به ترتیب 
ارتباط معنی داری میان رشته تحصیلی، وضعیت تاهل، سال تحصیل و تعداد اعضای خانوار با عملکرد دانشجویان در مورد 

نتایج نشان  2020در مطالعه یونگ تک پارک و همکاران در سال  .(1399 )رحمانیان و همکاران، بیماری کرونا وجود دارد
ی کرونا ارتباط مستقیم دارد که می تواند منجر به کاهش تعداد پرستاران نمرات ضریب عملکرد پرستاران با بیمارداد که 

 2020در مطالعه آکانکشا و همکاران در سال  (2020 یونگ و همکاران،و بروز کمبود نیروی انسانی در این بخش گردد. )
لی، خالقیت و نوآوری نتایج نشان داد که با دور کاری کارکنان و افزایش ساعات کار و کاهش سطح استرس و فشار شغ

)آکانکشا و  شرفت کارکنان، اثرگذار خواهد بوددر کارکنان افزایش یافته که این خالقیت در راستای پرورش شغلی و پی
نتایج نشان داد افرادی که اظهار داشته اند هیچگونه  2021در مطالعه الیزا الیی و همکاران در سال  .(2020 همکاران،

ض درصد بیشتر در معر 16ودی در خصوص جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا نداشته اند اقدامات محافظتی و رهنم
با توجه به گسترش روزمره ویروس کرونا و تاثیر مستقیم آن بر  .(2021 )الیی و همکاران، درگیری با این بیماری بوده اند

نگرش کارکنان معاونت بهداشت آبادان در نگرش و رفتار کارکنان، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی، رفتار و 
 می باشد.  1400در سال  (COVID-19)رابطه با کرونا ویروس جدید 

 

 روش کار

مقطعی از نوع مطالعات مرتبط با نظام مدیریت می باشد. جامعه آماری در این مطالعه  -مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی
آبادان می باشد که به صورت سرشماری کلیه کارکنان مورد مطالعه قرار نفر از کارکنان معاونت بهداشت  100تعداد 

گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات با استفاده از یک پرسشنامه ساختار یافته که روایی و پایایی آن براساس مطالعه 
برای   .(2020 ان،)عبدالحافظ و همکاربه تایید رسیده است، می باشد  2020عبدالحافظ احمد سمیر و همکاران در سال 

تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون کالسی محاسبه شد. نتایج نشان داد قابلیت اطمینان 
می باشد. پرسشنامه  96/0و ضریب همبستگی درون کالسی  72/0سازگاری درونی مناسب است که آلفای کرونباخ 

سوال مربوط به میزان آگاهی کارکنان  بوده که به  23ان می باشد. سوال مربوط به اطالعات دموگرافیک کارکن 5شامل 
و حداقل امتیاز  46و به ضعیف ترین پاسخ نمره صفر داده شده است، لذا حداکثر نمره کسب شده  2بهترین پاسخ نمره 
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ترین سطح و به پائین  2سوال مطرح گردیده که به بهترین پاسخ نمره  5کسب شده صفر خواهد بود. در بخش رفتار 
و صفر می باشد. و  10رفتار نمره صفر داده شده است. لذا حداکثر و حداقل نمره کسب شده در این بخش، به ترتیب برابر 

 1و به نامناسب ترین پاسخ نمره  5سوال مطرح گردیده که به مناسب ترین پاسخ نمره  17نهایتا در قسمت نگرش تعداد 
می باشد. رتبه بندی آگاهی کارمندان در این  17و کمترین نمره  85در این بخش  اختصاص داده شد؛ لذا به حداکثر نمره

خوب در نظر گرفته خواهد شد؛  31-46متوسط و  16-30ضعیف،  0 -15مطالعه به این شکل خواهد بود که نمرات 
ی می شود. نگرش صحیح تلق 8 -10نگرش میانه و  4-7نگرش غلط،  0-3ضمن اینکه در بخش رفتار نیز کسب نمرات 

به عنوان نگرش خنثی و کسب  62تا  40به عنوان نگرش منفی، کسب نمره  17تا  39در زمینه نگرش نیز کسب نمره 
پس از جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه، داده ها  به عنوان نگرش مثبت طبقه بندی می شود. 85تا  63نمره  

درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار  5و نتایج با سطح معنی داری و خطای  نموده SPSS25, Excelرا وارد نرم افزارهای 
 می گیرد.

 

 :یافته ها
 کارکنان درصد 30دادند.  تشکیل را درصد کارکنان 55زنان  و بود سال 39تا  30بیشترین فراوانی سن کارکنان بین 

سال   10تا  5مربوط به سنوات بین  25بیشترین فراوانی مربوط به سنوات خدمت کارکنان  و داشتند تکمیلی تحصیالت
 .(1شماره )جدول فاقد رشته تحصیلی دانشگاهی بودنددرصد از کارکنان این مطالعه  25بود.

 نفر( 100دموگرافيک کارکنان )تعداد  خصوصيات (:1)جدول
 درصد فراوانی طبقات متغیر

 
 جنس

 %45 45 مرد

 %55 55 زن

 
 سن )سال(

20-30 5 5% 

31-40 43 43% 

41-50 29 29% 

 %23 23 50 از شتریب

 
 
 )سال( سابقه کار

5-0 20 20% 

10-5 25 25% 

15-10 14 14% 

20-15 12 12% 

25-20 10 10% 

30-25 12 12% 

 %7 7 30بیشتر از 

 
 

 
 مقطع تحصیلی

 %10 10 زیر دیپلم

 %15 15 دیپلم

 %5 5 یکاردان

 %40 40 یکارشناس

 %24 24 ارشد یکارشناس

 %6 6 دکترا

 
 

فاقد رشته 
 دانشگاهی

26 26% 
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 (COVID-19)زمينه کرونا ویروس جدید  در نسبت به سواالت آگاهی کارکنانپاسخ  (:2)جدول 

 مجموع ترین پاسخضعیف پاسخ متوسط بهترین پاسخ سواالت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

باعث شیوع  (بازدم ایقطرات فرد مبتال )همراه با سرفه  -1
COVID-19 ؟می شود 

91 91 7 7 2 2 100 100 

باعث که توسط فرد مبتال لمس شده است  یسطوح -2
 ؟می شود COVID-19شیوع 

66 66 19 19 15 15 100 100 

می  COVID-19باعث شیوع  لمس سکه و اسکناس -3
 ؟شود

61 61 18 18 21 21 100 100 

می  COVID-19ی باعث شیوع خانگ واناتیبا ح تماس -4
 ؟شود

22 22 27 27 51 51 100 100 

باعث شیوع  (یعموم ی)به عنوان مثال در توالت ها مدفوع-5
COVID-19 ؟می شود 

55 55 12 12 33 33 100 100 

کشورهای دیگر باعث شیوع از  یواردات یکاالها-6
COVID-19 ؟می شود 

34 34 24 24 42 42 100 100 

فرد بدون طریق تواند از  یم COVID-19 یماریب -7
 عالمت منتقل شود ؟

97 97 2 2 1 1 100 100 

 100 100 6 6 1 1 93 93 ؟می باشدCOVID-19  یماریب عیعالئم شاتب از  -8

 100 100 8 8 3 3 89 89می COVID-19  یماریب عیعالئم شاسرفه خشک از  -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رشته تحصیلی

 %1 1 آزمایشگاه

 %2 2 آمار ریاضی

 %3 3 آموزش بهداشت

 %4 4 بهداشت حرفه ای

 %2 2 بهداشت خانواده

 %13 13 بهداشت عمومی

 %6 6 بهداشت محیط

 %2 2 پزشک

 %1 1 تجهیزات پزشکی

 %3 3 تغذیه

 %3 3 حسابداری

 %1 1 حقوق

 %3 3 روانشناسی

 %2 2 علوم اجتماعی

 %1 1 عمران

 %4 4 کامپیوتر

 %9 9 مامایی

 %3 3 مبارزه با بیماریها

 %2 2 مدارک پزشکی

 %9 9 مدیریت
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 ؟باشد

می COVID-19  یماریب عیعالئم شابدن درد از  -10
 ؟باشد

95 95 0 0 5 5 100 100 

می COVID-19  یماریب عیعالئم شاتنگی نفس از  -11
 ؟باشد

8 8 0 0 92 92 100 100 

 100 100 52 52 20 20 28 28 ؟می باشدCOVID-19  یماریب عیعالئم شااز  استفراغ -12

می افراد مسن خطرناک تر  یبرا COVID-19 روسیو -13
 ؟باشد

98 98 0 0 2 2 100 100 

 یها یماریمبتال به ب مارانیدر ب COVID-19 روسیو -14
 ؟باشدمی مزمن خطرناک تر 

98 98 1 1 1 1 100 100 

-COVID  یماریب وعیاز ش یریشگیاقدامات پیکی از  -15

 ؟باشدمی  مناسب دست یشستشو 19
93 93 1 1 6 6 100 100 

که عالئم آن  یخود و هر کس نیفاصله مناسب ب حفظ -16
 یماریب وعیاز ش یریشگیاقدامات پ، یکی از را دارد

COVID-19  ؟باشدمی 

95 95 0 0 5 5 100 100 

اقدامات یکی از  و دهان ینیاز لمس چشم، ب زیپره -17
 ؟باشدمی  COVID-19  یماریب وعیاز ش یریشگیپ

94 94 1 1 5 5 100 100 

ی یکی از عموم یدر مکان ها استفاده از ماسک -18
 ؟باشدمی  COVID-19  یماریب وعیاز ش یریشگیاقدامات پ

95 95 0 0 5 5 100 100 

 وعیاز ش یریشگیاقدامات پیکی از  کیوتیب یمصرف آنت -19
 ؟باشدمی  COVID-19 یماریب

58 58 19 19 23 23 100 100 

  یماریب وعیاز ش یریشگیاقدامات پیکی از  ریخوردن س -20
COVID-19  ؟باشدمی 

34 34 26 26 40 40 100 100 

موجود  روسیو هیعل یدر حال حاضر واکسن موثر -21
 ؟است

67 67 18 18 15 15 100 100 

در دسترس  روسیو هیدرمان موثر عل کیدر حال حاضر  -22
 ؟است

47 47 21 21 32 32 100 100 

را COVID-19  یماریتوانند ب یها م کیوتیب یآنت -23
 درمان کنند

46 46 30 30 24 24 100 100 

 
 (COVID-19)زمينه کرونا ویروس جدید  دررفتار نسبت به سواالت  کارکنانپاسخ  (:3)جدول 

ضعیف ترین  پاسخ متوسط بهترین پاسخ سواالت
 پاسخ

 مجموع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 100 100 6 6 0 0 94 94 خطرناک است؟ COVID-19ی ماریکنم ب یمن فکر م -1

از  گرید یکی ای خودماحتمال هستم که  نیمن نگران ا -2
 ؟میآلوده شو روسیو نیبه اام خانواده  یاعضا

96 96 2 2 2 2 100 100 

 ؟همراه است لکه ننگبا  COVID-19 روسیو به ابتالء -3
مردم  رایکنند ز یآلوده احساس شرم م افراد )به عنوان مثال:

 (می کنند دوری هم ترسند و یاز آنها مهم 

72 72 6 6 22 22 100 100 
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ی ماریدر مورد ب یپوشش رسانه اکه کنم  یمن فکر م -4
COVID-19 ؟است زیاغراق آم 

76 76 9 9 15 15 100 100 

در ابتدا به  COVID-19 روسیو که کنم یمن فکر م -5
 بود؟شده  یطراح یکیولوژیسالح ب کیعنوان 

41 41 12 12 47 47 100 100 

 
 (COVID-19)زمينه کرونا ویروس جدید  درنگرش نسبت به سواالت  کارکنانپاسخ  (:4)جدول 

 
 سؤاالت

 کامالً
 موافقم 

 نظری موافقم
 ندارم 

 کامالً  مخالفم
 مخالفم

 درصد درصد درصد درصد درصد

 به دست دادنبا  شهیکنم، هم یمالقات م را دوستان و همکارانم یوقت-1
 .کنم یسالم م، آنها

3 2 10 26 59 

سالم برای  شهیکنم، هم یمالقات م را دوستان و همکارانم یوقت-2
 کردن آنها را در آغوش می گیرم.

1 1 3 29 66 

 3 8 0 22 67 شستشو می دهم. یمن دستانم را به طور منظم و به مدت کاف-3

ابتالء به بیماری تا از خطر  استفاده می کنمماسک از من معموالً -4
COVID-19 در امان باشم. 

80 13 2 5 0 

تماس  COVID-19 روسیآلوده به و یاگر متوجه شوم که با فرد -5
 .گذارم یم انیرا در جر یام، مقامات بهداشت داشته

56 18 19 6 1 

مقامات  را داشته باشم، COVID-19ی ماریعالئم مرتبط با ب اگر من -6
 .گذارم یم انیرا در جر یبهداشت

70 24 5 0 1 

تماس  COVID-19 روسیآلوده به و یاگر متوجه شوم که با فرد -7
شود من به این بیماری که اثبات  یتا زمان من موافق هستمام،  داشته

 .شوم ایزوله منزلدر  مبتال نیستم،

62 27 5 4 2 

تماس  COVID-19 روسیآلوده به و یمتوجه شوم که با فرد اگر -8
بیماری شود من به این که اثبات  یتا زمان من موافق هستمام،  داشته

 .شوم ایزوله بیمارستاندر  مبتال نیستم،

23 9 8 24 36 

 ی، فکر ممشو قرنطینه یمدت زمان مشخص یاگر از من بخواهند برا -9
 پرداخت خواهد شد.مدت  نیحقوق من در اکه کنم 

57 18 11 7 7 

باید ، مشو قرنطینه یمدت زمان مشخص یاگر از من بخواهند برا -10
 پرداخت شود.مدت  نیحقوق من در ا

71 20 3 2 4 

 روسیو صیتشخ یبرا یشگاهیآزما تست آیا تمایلی جهت انجام -11
COVID-19 دارید؟ 

55 21 8 10 6 

 5 1 3 11 80 دارید ؟ COVID-19 روسیو آیا تمایلی برای تزریق واکسن -12

 روسیو وعیمربوط به ش ی(ها یبه روزرسانآپدیت ) من معموالً  -13
COVID-19  کنم یکشورم را دنبال مدر. 

63 24 11 0 2 

 روسیو وعیمربوط به ش ی(ها یبه روزرسانآپدیت ) من معموالً  -14
COVID-19  کنم یرا دنبال م سراسر جهاندر. 

54 25 18 2 1 

من  یکیدر نزد COVID-19 روسیدرباره و یک کنفرانساگر  -15
 .برگزار شود، در آن شرکت خواهم کرد

51 24 9 6 10 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            وم)جلد س1401ر ، بها58، شماره 5دوره 
 

69 
 

 
 نگرش نمره میانگین و همچنین87/7و میانگین نمره رفتار  92/33مطالعه  این در کارکنان کل آگاهی نمره میانگین

 .(5 )جدول بود 82/73 آنها 
 با بيماری کرونا مواجهه در کارکنانآماری  ضعيتو (:5)جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین )درصد( حیطه

 811/0 -795/0 251/5 92/33 آگاهی

 532/2 -152/1 813/1 87/7 رفتار

 465/6 -681/1 158/8 82/73 نگرش

از کارکنان  %76 .بودند متوسط دارای نمره کارکنان در بخش آگاهیدرصد  24 ،6جدول  بر اساس یافته های پژوهش در
می باشد.  44و  18در بخش آگاهی، نمره خوب کسب کردند. در این بخش حداقل و حداکثر نمره کسب شده، به ترتیب 

از کارکنان در بخش رفتار، نمره خوب کسب کردند. در  %68 .بودند متوسط دارای نمره کارکنان در بخش رفتاردرصد  31
به  نسبت مثبتی کارکنان، نگرش درصد 94می باشد. 10و صفر این بخش حداقل و حداکثر نمره کسب شده، به ترتیب 

 .(6بود )جدول  85 و 31 ترتیب به نگرش بخش شده در کسب نمرات حداکثر و حداقل .داشتند بیماری کرونا
 بيماری کرونا با مواجهه در کارکنان نگرش و رفتار آگاهی، نمرات وضعيت (:6)جدول 

 نمرات حیطه

 
 آگاهی

 ضعیف متوسط خوب

76% 24% 0% 

 
 رفتار

 ضعیف متوسط خوب

68% 31% 1% 

 
 نگرش

 منفی خنثی مثبت

94% 5% 1% 

ادامه برای بررسی ارتباط میان سه متغیر آگاهی، رفتار و نگرش با متغیر های سن، جنس، مقطع تحصیلی و سابقه کار در 
از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. قبل از استفاده از رگرسیون چند گانه جهت بدست آوردن استقالل خطاها از آزمون 

ن خطاها مورد ارزیابی واقع گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در جدول دوربین واتسون استفاده شد و در ادامه نرمال بود
و مقطع تحصیلی   = sig 0.014 می توان نتیجه گرفت که بین سه متغیر آگاهی، رفتار و نگرش با متغیرهای جنس 7

0.002sig =   درصد ارتباط معناداری وجود دارد. 5در سطح خطای 
 ارتباط آگاهی، رفتار و نگرش با متغيرهای دموگرافيک :(7)جدول 

 درصد 5نتیجه در سطح خطای  Sig متغیر های دموگرافیک حیطه

 
 آگاهی /  رفتار / نگرش

 ارتباط معنادار وجود ندارد 0.841 سن

 ارتباط معنادار وجود دارد 0.014 جنس

 ارتباط معنادار وجود دارد 0.002 مقطع تحصیلی

 ارتباط معنادار وجود ندارد 0.0630 سابقه کار

-COVIDی ماریکه شامل اطالعات مربوط به ب ییاگر بروشورها -16

در آن ذکر شده  یها توصیهخوانم و  یشوند، آنها را م عیهستند توز 19
 .کنم یم پیگیریرا 

66 25 7 1 1 

مقرون به صرفه در  متیبا ق زاتیو تجه یحفاظت وسایلاگر  -17
 .کنم یم یداریدسترس باشد، آنها را خر

69 25 3 1 5 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            وم)جلد س1401ر ، بها58، شماره 5دوره 
 

70 
 

در ادامه جهت بررسی ارتباط میان سه متغیر آگاهی، رفتار و نگرش و تعیین میزان تاثیرگذاری آنان بر روی هم از 
میان هر سه متغیر یاد شده ارتباط مثبت و معناداری وجود  7همبستگی پیرسون استفاده گردید که با توجه به نتایج جدول 

 یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس. که با توجه به ضرایب بدست آمده )آگاهی با رفتاردارد. 
0.284 ρ= 0.340 ، آگاهی و نگرشρ=  0.199 و نگرش و رفتار ρ=ین میان ( این ارتباط چندان قوی نمی باشد. در ا

 دیگر قوی تر می باشد.از دو ارتباط ( =0.340ρارتباط بین آگاهی و نگرش )
Correlations 

 TotalAwareness TotalBehavior TotalAttitude 

TotalAwareness Pearson Correlation 1 **.284 **.340 

Sig. (2-tailed)  .004 .001 

N 100 100 100 

TotalBehavior Pearson Correlation **.284 1 *.199 

Sig. (2-tailed) .004  .047 

N 100 100 100 

TotalAttitude Pearson Correlation **.340 *.199 1 

Sig. (2-tailed) .001 .047  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 بحث و نتيجه گيری
در جهان، با وجود ایجاد چالشها و مشکالت فراوان بوجود آمده؛ فرصت  (COVID-19)گسترش و شیوع ویروس کرونا 

های جدیدی پیش روی دولت ها قرار داده است. شیوع کرونا، قبل از آنکه صرفا به عنوان یک بیماری در مقایسه با سایر 
ی اهمیت است که دارای ویژگی های پویایی، پیچیدگی، بیماریها مهم باشد؛ به عنوان یک پدیده چند وجهی دارا

 گستردگی و تنوع می باشد که می تواند تسریع کننده و یا کند کننده روندهای کالن جهانی باشد. )مرادزاده و همکاران،
( مبارزه و جلوگیری از شیوع این بیماری، مهمترین اولویت در حوزه بهداشت در سطح منطقه،کشور و جهان بوده و 1399

و  رفتارمیزان آگاهی، با توجه به اهمیت نقش کارکنان در جلوگیری از گسترش بیماری، این پژوهش با هدف بررسی 
انجام گردیده  1400( در سال COVID-19ا ویروس جدید )کارکنان معاونت بهداشت آبادان از نقطه نظر کرون نگرش

 94درصد کارکنان دارای رفتار مناسب و  68، درصد کارکنان دارای آگاهی خوب 76است. نتایج حاصل نشان داد که 
درصد ایشان دارای نگرش مثبت در زمینه بیماری کرونا می باشند. هیچکدام از کارکنان یاد شده دارای آگاهی ضعیف 

ه و فقط یک درصد دارای رفتار ضعیف و نگرش منفی می باشد که این نتایج، با توجه به اینکه این تحقیق در میان نبود
کادر بهداشت صورت گرفته، طبیعی و نرمال به نظر می رسد. میان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان معاونت بهداشت 

 (= sig 0.014) نسیت شرکت کنندگان ارتباط معناداریدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، با ج
( 1399 ( همسو و هم جهت است. )زارع و همکاران،1399وجود دارد که این نتایج با نتایج مطالعات زارع و همکاران )

متغیر آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان دانشگاه یاد شده با مقطع تحصیلی شرکت کنندگان ارتباط  3همچنین میان 
( مطابقت و همسویی 1399ان )که این یافته با نتایج تحقیقات رحمانیان و همکار (= sig 0.002)اری وجود دارد. معناد
 (= sig 0630) و سابقه کار ایشان (= sig 0.841)متغیر با سن کارکنان  3میان این  .(1399 )رحمانیان و همکاران، دارد

 ارتباط معناداری وجود نداشت.

متغیر آگاهی، رفتار و نگرش، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  3با توجه به نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، میان 
این یافته ها، اطالعات مهم و ضروری را در خصوص کارکنان حوزه بهداشت به عنوان افراد تاثیرگذار و مستقر در خط 

رد. نتایج، حاکی از لزوم و ضرورت اجرای برنامه های آموزشی برای مقدم جبهه مبارزه با ویروس کرونا فراهم می آو
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کارکنان جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری و جلوگیری از بروز تصورات نادرست و دامن زدن به شایعات بی اساس می 
ه عنوان متولیان باشد. برگزاری و اجرای برنامه های آموزشی در جهت باالتر بردن سطح آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان ب

امر بهداشت و افراد انتقال دهنده سالمت به سطح جامعه و احاد مردم که منجر به ارتقای سالمت جامعه و شهروندان می 
 .امری حیاتی و بسیار مهم می باشد گردد؛
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