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پیشگفتار مؤسسه
تجربه های جهانی نشان می دهند که در غالب سیاست گذاری های اجتماعی موفق در تأمین رفاه اجتماعی، آگاهی دقیق از وضعیت جامعه 
در نسبت با مسئلۀ موردنظر یک رکن کلیدی است. بدون بهره مندی از چنین تصویر قابل اتکایی، حرکت به سمت هرگونه سیاست گذاری 
یا مداخله ای در هر کدام از ساحات اجتماعی پیشاپیش با احتمال قابل توجهی از شکست، اتالف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و 

خالف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد بود. 

این آگاهی ابعاد مختلفی چون تصاویر و معانی ذهنی افراد مختلف جامعه دربارۀ آن مسئله و متغیرهای مربوط به آن؛ نیازها، انتظارات 
و مطلوبیت ها، و اعتراضات و نارضایتی هایشان در آن حوزه، تجربیات گذشته و حافظۀ جمعی متخصصین در آن زمینه؛ مالحظات و 
محذوریت ها و محدودیت های زمان مند و مکان مند مرتبط با اختصاص منابع دربارۀ آن مسئله از منظر متولیان دستگاه های تقنینی و 
اجرایی و نظارتی؛ و موارد متعدد دیگر را شامل می شود. به دست آوردن چنین تصویر و داده های قابل اعتماد و اتکایی جز با استفاده از 

روش های علمی نظرسنجی و افکارسنجی و پژوهش های علمی جامعه شناختی کیفی و کّمی میسر نیست. 

از دهه های گذشته و حداقل از دهه های چهل و پنجاه شمسی در ایران، مجموعۀ پژوهش ها، پیمایش های اجتماعی و نظرسنجی های 
علمی با هدف دستیابی به چنین اطالعاتی توسط پژوهشگران اجتماعی به اجرا درآمده و سنتی گرانقدر از چنین پژوهش ها، نظرسنجی ها 
و پیمایش هایی در ایران به وجود آمده  است. پیمایش های انجام شده توسط علی اسدی و تهرانیان )1353( و مجموعه ای از پژوهش های 
روشمند و دقیق دیگر در »مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران« در دهه چهل و پنجاه شمسی نمونه هایی از این سنت 
مطالعاتی هستند؛ پژوهش هایی که در آن دوران یا به سفارش دستگاه های رسمی و نهادهای اجرایی و تقنینی و نظارتی تعریف شده و به 
اجرا درآمده اند و یا به صورتی خودانگیخته، با هدف نقد مداخالت پیشین صورت گرفته در جامعه از سوی متولیان رسمی امور توسط این 

افراد و نهادهای علمی ایران اجرا شده اند1. 

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، بر اساس مفاد اساسنامه  و بیانیه ی مأموریت خود و به عنوان یکی از باسابقه ترین نهادهای علمی فعال 
در ساحت رفاه و سیاست گذاری، با تکیه بر چنین ضرورت و چنان سنتی، همواره از ابتدای تأسیس خود در دهۀ هفتاد شمسی، تالش کرده  
بود چنین نظرسنجی ها و پژوهش هایی را در حوزۀ رفاه، تأمین و سیاست گذاری اجتماعی حسب مورد سامان داده و داده های برآمده از آن 
را جهت استفاده در طراحی مداخالِت در دست اقداِم نهادهای رسمی مرتبط یا پایش نتایج سیاست های انجام شده به متولیان رسمی امور 
ارائه دهد. اما نظر به افزایش پیچیدگی ها و وسعت یافتن روزافزون مسائل این حوزه در دهه های اخیر، این احساس ضرورت در مؤسسه به 
وجود آمد که گروه پژوهشی مستقلی در مؤسسه با همین مأموریت شکل گیرد و متولی انجام چنین نظرسنجی ها و پژوهش هایی گردد؛ 
گروهی پژوهشی که هدف آن، انجام نظرسنجی های متمرکز بر حوزۀ رفاه و سیاست گذاری اجتماعی باشد. تالش مؤسسه آن بوده است 
که نه تنها به عنوان نهادی تخصصی در حوزه تولید داده های قابل اعتماد و روشمند در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، بلکه به عنوان مرجع 
1. برای اطالع از نمونه هایی از این سنت مطالعاتی نگاه کنید به: اسدی، علی و مجید تهرانیان )1395(، »صدایی که شنیده نشد«، به کوشش محسن گودرزی و عباس عبدی، چاپ اول، 

تهران: نشر نی. 



»تحلیل« داده ها و اطالعات گردآوری شده با همکاری بخشی از متخصصین و پژوهشگران شناخته شده ی کشور در حوزه های مرتبط ایفای 
نقش نماید. تحلیل ها و اطالعاتی که متناسب با مأموریت ها و حوزه وظایف سازمان تأمین اجتماعی و نیازهای معاونت های این سازمان 
گردآوری شده، پاسخگوی نیازهای این واحدهای سازمانی بوده و ابزاری مؤثر جهت ارتقاء سطح خدمت رسانی به شهروندان و ذینفعان 

سازمان در سطح عملیاتی و اجرا باشد. 

نظرسنجی حاضر با عنوان » نظرسنجی از شهروندان خوزستانی پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا در استان 
خوزستان« از جمله نظرسنجی های برآمده از این رویکرد جدید مؤسسه و گروه پژوهشی مذکور است. در این نظرسنجی تالش شده است 
تا برخی ابعاد مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به شیوع این بیماری عالم گیر در این استان شناسایی شود و با استفاده از این 
داده ها و تحلیل های منتج از آن، تالش شود زمینه برای مداخالت جامعه محور با هدف کاهش آسیب های این پدیده چندبعدی از سوی 

سیاستگذار فراهم گردد. 

امید است که انجام این قبیل نظرسنجی ها و پژوهش ها انعکاس دهندۀ خواست ها، مطالبات و اعتراضات جامعه در حوزۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی و بازتاب دهندۀ نظرات نخبگان این حوزه باشد و بتواند مبنا، وسیله و مستمسکی برای سیاست گذاران و مجریان و ناظران رسمی 
این حوزه در جهت بهبود کیفیت سیاست گذاری ها برای ارتقاء سطح رفاه عمومی و کاستن از آالم جمعی جامعۀ ایران و جوامع هم سرنوشت 

قرار گیرد. 

روزبه کردونی

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی



چکیده گزارش
هدف اصلی این پژوهش سنجش ابعاد مختلف دیدگاه  ساکنین استان خوزستان پیرامون شیوع ویروس کرونا در این استان است. این 
پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. در این پژوهش از روش پیمایشی از نوع تلفنی 
استفاده شده است. این تحقیق از نظر زمان، یک تحقیق مقطعی است که گردآوری اطالعات آن در اردیبهشت ماه 1399 از تاریخ 
1399/2/7 تا 1399/2/20 توسط 9 پرسشگر از دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی صورت پذیرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش 
شامل تمام زنان و مردان باالی 15 سال ساکن در استان خوزستان است. نمونه گیری بر اساس شماره تماس هایی که استانداری استان 
خوزستان در اختیار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرار داده بود، صورت گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 
نفر برآورد شد. به منظور افزایش تعمیم پذیری نتایج تحقیق، در نهایت با 690 نفر مصاحبه تلفنی انجام شد. حاشیه خطا1 و سطح اطمینان 
در این پژوهش به ترتیب برابر با 3/73± و 95 درصد است. به بیان دقیق تر داده های حاصل از این نظرسنجی با اطمینان 95 درصد و 

حاشیه خطا 3/73± درصد قابلیت تعمیم به جامعۀ آماری را دارند.

42/3 درصد از پاسخگویان این نظرسنجی زن و 57/7 درصد مرد هستند. 38/4 درصد از پاسخگویان لر، 30/5 درصد فارس، 26 درصد 
عرب، 2/8 درصد کرد و 2/3 درصد ترک بوده اند. دو درصد نمونه افراد بي سواد و مابقي در سطوح مختلف تحصیلي قرار دارند. 10/8 
درصد سواد خواندن و نوشتن دارند. 13/4 درصد زیردیپلم، 33/8 درصد دیپلم، 8/6 درصد فوق دیپلم، 23/8 درصد لیسانس، 6/9 درصد 
فوق لیسانس، 0/6 درصد دارای مدرک دکتری و 0/1 درصد با تحصیالت حوزوی هستند. بر اساس داده هاي به دست آمده 26/8 درصد 
افراد نمونه در گروه سنی 15-29 سال قرار داشتند. بیشترین حجم نمونه )ُمد( متعلق به گروه سنی 30-49 سال با 53/1 درصد است. 

20/1 درصد پاسخگویان باالی 50 سال سن دارند.

گزیده نتایج پژوهش: 

مهم ترین نتایج این پژوهش به شرح زیر است:

• میزان هزینه خانوار 73 درصد پاسخگویان خوزستانی باالی چهار میلیون تومان در ماه است.

• حدود 50 درصد مردم خوزستان بر اساس نتایج این نظرسنجی معتقدند که خرید لوازم بهداشتی به دلیل شیوع ویروس کرونا باعث 
شده است تا هزینه های روزمره آن ها به مقدار زیادی افزایش یابد. 

• حدود نیمی از پاسخگویان بر این باورند که بر اثر شیوع ویروس کرونا، 30  درصد درآمدشان را در خوزستان از دست داده اند. 

• 44 درصد از پاسخگویان ابراز کرده اند که کسب وکارشان به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده  است.

• حدود 40 درصد از پاسخگویان اعتماد کمی به توان اجرایی استاندار خوزستان به منظور کاهش رفت و آمدهای درون  استانی دارند.
1. Margin of error



•  37 درصد مردم خوزستان به توان اجرایی استاندار خوزستان به منظور ممنوعیت اصناف غیرضروری اعتماد کمی دارند. 

• در مجموع حدود 38 درصد مردم خوزستان اعتماد زیادی به عملکرد استانداری خوزستان در مقابله با کرونا داشته اند.

• 64 درصد مردم خوزستان به عملکرد کادر درمانی بیمارستان های خوزستان در مقابله با ویروس کرونا اعتماد زیادی دارند.

• حدود 52 درصد از شهروندان خوزستانی اعتماد باالیی به نهادهای مرتبط با مدیریت شیوع بیماری در سطح ملی دارند.

• 78 درصد پاسخگویان به دستورالعمل های بهداشتی مراکز رسمی ملی اعتماد باالیی دارند. 

• تقریباً 60 درصد مردم خوزستان به توان اجرایی نیروهای نظامی و انتظامی در سطح ملی به منظور ممنوعیت هر گونه رفت و آمد 
غیرضروری در کشور اعتماد زیادی دارند.

• 78 درصد از مردم خوزستان به دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده از طرف مراکز دولتی اعتماد زیادی دارند.

• 88 درصد مردم خوزستان ابراز کرده اند که در تعامل با خانواده، دوستان و آشنایان فاصلۀ اجتماعی را رعایت می کنند. 

• تقریباً 94 درصد مردم خوزستان اعالم کرده اند که از زمان شیوع ویروس کرونا دوستان و آشنایان خود را به رعایت نکات بهداشتی 
تشویق می کنند.

•  از هر 10 خوزستانی 9 نفر آن ها بیان کرده اند که از زمان شیوع ویروس کرونا دوستان و آشنایان خود را به ماندن در خانه تشویق 
می کنند. 

• تقریباً از هر 10 خوزستانی 8 نفر آن ها موافق هستند اگر وضعیت نامعلوم باشد، تا هر زمان که الزم باشد، به ماندن در منزل ادامه 
می دهند. 

• تقریباً از هر 10 خوزستانی 9 نفر آن ها بیان کرده اند که از زمان شیوع کرونا در صورت خروج از منزل، نکات بهداشتی را رعایت می کنند.

• بیش از 75 درصد مردم خوزستان اظهار کرده اند که در زمان شیوع کرونا تنها برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون رفته اند. 
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مقدمه

جهان معاصر با وضعیتی جدید مواجـه شده اسـت؛ وضعیتی کـه تاکنـون در این سطح و با این شـدت و فراگیـری تجربه نکـرده بود. 
دانسته های ما در مواجهه با این مخاطره، اندک و نادانسته های ما دربارۀ این موقعیت جدید فراوان اند؛ نادانسته هایی که طیفی گسترده 
از پرسش های توصیفی و تحلیلی، از چیستی خود عامل ایجاد این موقعیت تا پیامدهای آن در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. 

در ایران، علوم انسانی و اجتماعی نیز در موقعیت شناخت پیامدهای گسترده و احتماالً عمیق این پدیده قرار گرفته است. در زمینۀ خاص 
رفاه و تأمین اجتماعی، پیامدهای رفاهی این پدیده نیازمند بررسی های علمی است: اثر شیوع ویروس کرونا بر وضعیت اشتغال در جامعۀ 
ایران، تأثیر سیاست های حاکمیتی و دولتی در مواجهه با شیوع این بیماری بر اقشار مستضعف و دهک های مختلف درآمدی، تأثیرات 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شیوع این بیماری در ساحت رفاه اجتماعی، اثرات متفاوت آن در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی 

و جغرافیایی و پرسش های فراوان دیگری که نیازمند انجام پژوهش های علمی در این حوزه هستند. 

در این میان موقعیت استان خوزستان در مواجهه با این مخاطرۀ جمعی، وضعیتی خاص است: استانی با تکثر باالی قومیتی، نابرابری 
باالی اقتصادی و اجتماعی، محرومیت های ریشه دار و طوالنی مدت، احساس محرومیت نسبی روی محورهای مختلف اجتماعی و 
اقتصادی، ناشنیده ماندن و حل نشدن بسیاری از مطالبات و انباشت آن ها و شکل گیری بحران هایی نظیر بحران های زیست محیطی 
همگی مسائل این استان را به مجموعه ای خاص و پیچیده بدل کرده است. شیوع بیماری کرونا نیز در ماه های اخیر در چنین زمینۀ 

درهم تنیده ای از مسائل از پیش موجود، بر پیچیدگی مشکالت افزوده است. 

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، تصمیم گرفت پژوهشی از نوع نظرسنجی را با تمرکز بر 
پیامدهای رفاهی شیوع بیماری کرونا در شهرستان های مختلف استان خوزستان در دورۀ اخیر به انجام رساند و تحلیل هایی را بر پایۀ 
این داده ها در اختیار متخصصین و سیاست گذاران حوزه های مرتبط قرار دهد. امیدواریم که انجام این دست پژوهش های علمی، گامی 

در جهت کاستن از مسائل و مشکالت مردمان این بخش از سرزمین عزیزمان باشد. 



7مقدمه

هدف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش سنجش ابعاد مختلف دیدگاه  شهروندان استان خوزستان پیرامون شیوع ویروس کرونا در این استان است.

روش تحقیق

این پژوهش از نظر نوع خروجی پژوهش کاربردی و از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. در این پژوهش از روش پیمایش 
استفاده شده است. پس از مطالعۀ ادبیات علمی موجود پیرامون شیوع ویروس کرونا و اپیدمی شدن آن، پرسشنامۀ استانداردی تهیه شد 
که ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش قرار گرفت. این پژوهش از نظر زمان، یک تحقیق مقطعی است که گردآوری اطالعات آن در 
اردیبهشت ماه 1399 از تاریخ 1399/2/7 تا 1399/2/20 توسط 9 پرسشگر از دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی صورت پذیرفته است.

جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام زنان و مردان باالی 15 سال ساکن در استان خوزستان است. نمونه گیری بر اساس شماره 
تماس هایی که استانداری استان خوزستان در اختیار مؤسسه عالی پژوهش قرار داده بود، صورت گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول 
کوکران 385 نفر برآورد شد. به منظور افزایش تعمیم پذیری نتایج تحقیق در نهایت با 690 نفر مصاحبه تلفنی انجام شد. حاشیه خطا1  و 
سطح اطمینان در این پژوهش به ترتیب برابر با 3/73± و 95 درصد است. به بیان دقیق تر داده های حاصل از این نظرسنجی با اطمینان 

95 درصد و حاشیه خطا 3/73± درصد قابلیت تعمیم به جامعۀ آماری را دارند.

خصوصیات جمعیت نمونه
در این بخش مروري بر اصلي ترین خصوصیات جمعیت نمونه داریم.

جنسیت پاسخگویان

42/3 درصد از پاسخگویان زن و 57/7 درصد مرد هستند.

قومیت

38/4 درصد از پاسخگویان لر، 30/5 درصد فارس، 26 درصد عرب، 2/8 درصد کرد و 2/3 درصد ترک هستند.

1. Margin of error 
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تحصیالت

دو درصد نمونه افراد بي سواد و مابقي در سطوح مختلف تحصیلي قرار دارند. 10/8 درصد سواد خواندن و نوشتن دارند. 13/4 درصد 
زیردیپلم، 33/8 درصد دیپلم، 8/6 درصد فوق دیپلم، 23/8 درصد لیسانس، 6/9 درصد فوق لیسانس، 0/6 درصد دکتری هستند.0/1 درصد 

جمعیت نمونه دارای تحصیالت حوزوی هستند.

سن

بر اساس داده هاي به دست آمده 26/8 درصد افراد نمونه در گروه سنی 15-29 سال قرار داشتند. بیشترین حجم نمونه متعلق به گروه 
سنی 30-49 سال با 53/1 درصد است. 20/1 درصد باالی پنجاه سال سن دارند.
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11سیمای پاسخگویان

جدول 1. جنسیت پاسخگویان     

درصد معتبر                        تعداد

42/3 289 زن

57/7 395 مرد

100/0 684 جمع

- 6 بی پاسخ

جدول 2. سن پاسخگویان    

درصد معتبر                        تعداد

26/8 183 29-15

53/1 363 49-30

20/1 137 باالی 50 سال

100/0 683 جمع

- 7 بی پاسخ



نظرسنجی از شهروندان پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان 12

جدول 3. قومیت پاسخگویان

درصد معتبر       تعداد  

30/5 209 فارس

26 178 عرب

38/4 263 لر

2/3 16 ترک

2/8 19 کرد

100/0 685 جمع

- 5 بی پاسخ

جدول 4. وضعیت تأهل پاسخگویان

درصد معتبر         تعداد    

25/3 174 مجرد

71/9 494 متأهل

1/3 9 مطلقه

1/5 10  همسرم
فوت شده است

100/0 687 جمع

- 3 بی پاسخ



13سیمای پاسخگویان

جدول 5. تحصیالت پاسخگویان

                        تعداد      درصد معتبر

2 14 بی سواد

10/8 74 خواندن و نوشتن

13/4 92 زیردیپلم

33/8 232 دیپلم

8/6 59 فوق دیپلم

23/8 163 لیسانس

6/9 47 فوق لیسانس

0/6 4 دکتری

0/1 1 حوزوی

100 686 جمع

- 4 بی پاسخ
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جدول 6. شغل پاسخگویان

درصد معتبر                                     تعداد

5/6 38 بیکار

7/3 50 کارگر

19/6 134 کارمند

27 184 آزاد

26/8 183 خانه دار

5/4 37 بازنشسته

3/8 26 دانشجو

0/7 5 سرباز

3/7 25 سایر

100/0 جمع   682

- 8 بی پاسخ



15سیمای پاسخگویان

جدول 7. شهر محل سکونت پاسخگویان

               تعداد         درصد معتبر

36/7 243 اهواز

16/6 110 دزفول

5/1 34 شوشتر

5/1 34 آبادان

5/1 34 بهبهان

5 33 ایذه

4/2 28 بندر ماهشهر

4/1 27 اندیمشک

2/4 16 باغ ملک

2/1 14 خرمشهر

2 13 رامهرمز

1/8 12 شادگان

1/8 12 مسجدسلیمان

1/5 10 شوش

1/4 9 هویزه

0/9 6 بندر امام خمینی

0/9 6 امیدیه

0/8 5 دشت آزادگان
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ادامه جدول 7. شهر محل سکونت پاسخگویان

درصد معتبر    تعداد   

0/6 4 گتوند

0/6 4 رامشیر

0/5 3 حمیدیه

0/3 2 هفتکل

0/3 2 هندیجان

0/2 1 اندیکا

100 662 جمع

- 28 بی پاسخ

جدول 8. متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار پاسخگویان

درصد تعداد  

4/9 33 کمتر از پانصد  هزار تومان

10/2 69 بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان

32/1 218 بین یک میلیون تا دو میلیون تومان

26/1 177   بین دو میلیون تا سه میلیون تومان

15/5 106 بین سه میلیون تا چهار میلیون تومان

7/5 51 بین چهار میلیون تا شش میلیون تومان

3/7 25 بیش از شش میلیون تومان

100/0 679 جمع                

- 11 بی پاسخ/ نمی دانم               



17سیمای پاسخگویان

جدول 9. متوسط درآمد ماهیانه  شما پس از شیوع ویروس کرونا چند درصد کاهش یافته است؟

درصد تعداد  

45/2 301 0-24 درصد

26/4 176 25- 50 درصد

7/8 52 51- 75 درصد

20/6 137 76- 100 درصد

100 666 جمع

- 24 بی پاسخ
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21کسبوکار

جدول 10. شیوع ویروس کرونا چقدر به کسب وکار شما آسیب رسانده است؟

      درصد معتبر  تعداد

22233خیلی کم )1(

6910/3کم )2(

8212/2متوسط )3(

7110/5زیاد )4(

22934خیلی زیاد )5(

673100/0جمع

-3/02میانگین )5-1(

-1/7انحراف معیار

-17بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 11. شیوع ویروس کرونا چقدر به کسب وکار شما آسیب رسانده است؟



نظرسنجی از شهروندان پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان 22

جدول 12. شیوع ویروس کرونا چقدر به کسب وکار »خانواده شما« آسیب رسانده است؟

درصد                                تعداد 
20330خیلی کم )1(

7410/9کم )2(

9213/6متوسط )3(

10215/1زیاد )4(

20530/3خیلی زیاد )5(

676100جمع

-3/5میانگین )5-1(

-1/63انحراف معیار

-14بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 13. شیوع ویروس کرونا چقدر به کسب وکار »خانواده شما« آسیب رسانده است؟

 

 
 است؟ رسانده آسیب »اخانواده شم« وکارکسب به چقدر کرونا ویروس شیوع. 12جدول 

 درصد تعداد 
 30 203 )1خیلی کم (

 9/10 74 )2کم (
 6/13 92 )3متوسط (

 1/15 102 )4زیاد (
 3/30 205 )5زیاد ( خیلی
 0/100 676 جمع

 - 05/3 )5-1میانگین (
 - 63/1 انحراف معیار

 - 14 دانمنمی /پاسخبی

 
  

 است؟ رسانده آسیب »اخانواده شم« وکارکسب به چقدر کرونا ویروس شیوع. 13جدول 
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

 سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
خواندن و 

 نوشتن
 زیردیپلم/

 دیپلم
دیپلم/ فوق

 کارشناسی
لیسانس/ فوق

 دکتري
 حوزوي

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 تومانمیلیون 

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 28 32 33 9/30 7/30 7/22 1/28 0/0 7/32 7/24 5/31 6/35 8/53 6/36 6/28 1/28 6/31 5/28 خیلی کم
 8 4 5/15 9/14 9/7 6/10 5/12 0/0 2/10 2/17 7/8 7/2 7/7 2/5 8/11 14 3/9 4/13 کم

 12 28 6/13 3/14 1/12 1/9 3/6 0/0 2/12 3/16 7/13 2/8 0/0 4/13 2/13 14 5/15 9/10 متوسط
 24 10 8/6 1/17 9/14 2/21 6/15 100 4/20 4/14 3/15 11 4/15 7/15 7/13 18 5/13 6/17 زیاد

 28 26 1/31 9/22 4/34 4/36 5/37 0/0 5/24 4/27 8/30 5/42 1/23 1/29 8/32 8/25 1/30 6/29 خیلی زیاد
 89/35 42/36 55/11 37/7 آماره

 056/0 014/0 172/0 117/0 سطح معناداري
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25سالمت جسمی

جدول 14. به طورکلی شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی شما آسیب رسانده است؟

                                              درصد                                           تعداد

50874/8خیلی کم )1(

7210/6کم )2(

426/2متوسط )3(

324/7زیاد )4(

253/7خیلی زیاد )5(

679100/0جمع

-1/52میانگین )5-1(

-1/04انحراف معیار

-11بی پاسخ

جدول 15. به طورکلی شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی شما آسیب رسانده است؟

 

 شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی شما آسیب رسانده است؟به طورکلی . 14جدول 
 درصد تعداد 

 8/74 508 )1خیلی کم (
 6/10 72 )2کم (

 2/6 42 )3متوسط (
 7/4 32 )4زیاد (

 7/3 25 )5خیلی زیاد (
 0/100 679 جمع

 - 52/1 )5-1میانگین (
 - 04/1 انحراف معیار

 - 11 پاسخبی

 
  

 
 شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی شما آسیب رسانده است؟به طورکلی . 15جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 سرپرست خانوارمتوسط مخارج ماهیانه  سطح تحصیالت سن جنسیت

 سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
خواندن و 

 نوشتن
 زیردیپلم/

 دیپلم
دیپلم/ فوق

 کارشناسی
لیسانس/ فوق

 دکتري
 حوزوي

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 میلیون تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 75 64 4/72 7/79 75 6/67 8/84 100 8/60 70 4/77 9/84 9/92 1/76 6/72 3/78 6/75 3/74 خیلی کم
 8/3 10 6/8 5/10 5/12 2/13 1/6 0/0 8/11 9/12 3/10 5/5 0/0 9 2/11 1/11 10 9/10 کم

 8/3 10 7/6 9/2 1/5 2/13 3 0/0 8/7 8/7 6/5 7/2 0/0 6 4/6 5 4/6 6/5 متوسط
 8/3 6 7/5 5/3 1/5 9/2 1/6 0/0 8/11 1/5 8/3 1/4 0/0 7/3 1/6 8/2 6/4 9/4 زیاد

 0/0 10 7/6 5/3 3/2 9/2 0/0 0/0 8/7 1/4 8/2 7/2 1/7 2/5 6/3 8/2 3/3 2/4 خیلی زیاد
 03/29 87/22 92/5 707/0 آماره

 219/0 295/0 655/0 950/0 سطح معناداري
 

 

: سالمت جسمی3فصل 
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جدول 16. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی »خانواده شما« آسیب رسانده است؟ 

درصدتعداد

50374/4خیلی کم )1(

7811/5کم )2(

497/2متوسط )3(

253/7زیاد )4(

213/1خیلی زیاد )5(

676100/0جمع

-1/5میانگین )5-1(

-0/99انحراف معیار

-14بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 17. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی »خانواده شما« آسیب رسانده است؟

 

 ؟است رسانده آسیب «شما خانواده»سالمت جسمی  به چقدر کرونا ویروس شیوع. 16جدول 
 درصد تعداد 

 4/74 503 (1خیلی کم )
 5/11 78 (2کم )

 2/7 49 (3متوسط )
 7/3 25 (4زیاد )

 1/3 21 (5خیلی زیاد )
 0/100 676 جمع

 - 5/1 (5-1میانگین )
 - 99/0 انحراف معیار

 - 14 دانمنمی /پاسخبی
 

  
 ؟است رسانده آسیب «شما خانواده»سالمت جسمی  به چقدر کرونا ویروس شیوع. 17جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 میلیون تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 2/79 7/62 2/69 3/80 75 1/64 9/87 100 3/63 2/70 1/77 9/78 9/92 7/80 72 4/74 6/74 7/74 خیلی کم
 2/4 8/11 5/11 11 5/12 2/17 3 0/0 2/12 8/13 7/10 9/9 0/0 9/8 6/11 3/13 3/11 4/11 کم

 2/4 7/13 7/7 6/4 9/6 5/12 1/6 0/0 2/8 6/9 6/6 2/4 0/0 2/5 2/8 2/7 4/6 5/8 متوسط
 3/8 8/7 8/3 7/1 2/3 7/4 3 0/0 2/8 7/3 4/3 8/2 0/0 5/1 4/5 2/2 9/4 1/2 زیاد

 2/4 9/3 7/7 3/2 3/2 6/1 0/0 0/0 2/8 8/2 2/2 2/4 1/7 7/3 8/2 8/2 8/2 2/3 خیلی زیاد
 86/31 95/18 28/9 38/4 آماره

 130/0 525/0 319/0 357/0 سطح معناداری
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جدول 18. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان )آرامش، شادی  و نشاط ( شما آسیب رسانده است؟

درصدتعداد

13920/2خیلی کم )1(

649/3کم )2(

11416/6متوسط )3(

12217/8زیاد )4(

24836/1خیلی زیاد )5(

687100/0جمع

-3/4میانگین )5-1(

-1/53انحراف معیار

-3بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 19. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان )آرامش، شادی  و نشاط ( شما آسیب رسانده است؟

 شما آسیب رسانده است؟( و نشاط آرامش، شادی)شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان . 18جدول 
 درصد تعداد 

 2/20 139 (1خیلی کم )
 3/9 64 (2کم )

 6/16 114 (3متوسط )
 8/17 122 (4زیاد )

 1/36 248 (5خیلی زیاد )
 0/100 687 جمع

 - 4/3 (5-1میانگین )
 - 53/1 انحراف معیار

 - 3 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 است؟شما آسیب رسانده ( و نشاط )آرامش، شادیشیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان . 19جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
تا دو میلیون 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا 

سه میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 میلیون تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 5/37 8/7 8/19 3/23 2/20 6/17 2/21 100 8/11 9/14 8/24 4/16 50 9/19 2/18 7/24 7/21 7/18 خیلی کم
 2/4 7/13 2/13 1/9 3/8 4/4 1/12 0/0 8/9 6/8 9/10 8/6 0/0 8/8 7/7 5/11 2/10 3/8 کم

 3/8 6/17 4/9 5/16 17 5/23 3/27 0/0 6/17 7/16 5/16 8/17 1/7 1/19 2/15 6/17 14 1/20 متوسط
 8/20 6/17 17 21 7/14 5/23 1/6 0/0 6/17 5/22 9/14 8/17 1/7 2/16 18 2/19 4/21 8/12 زیاد

 2/29 1/43 6/40 1/30 9/39 9/30 3/33 0/0 1/43 4/37 9/32 1/41 7/35 36 9/40 9/26 7/32 1/40 خیلی زیاد
 78/33 8/29 4/12 5/14 آماره

 089/0 072/0 131/0 006/0 سطح معناداری

 سالمت روان: 4فصل 
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جدول 20. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان »خانواده شما« آسیب رسانده است؟

درصدتعداد

12418/2خیلی کم )1(

7711/3کم )2(

11717/2متوسط )3(

13620زیاد )4(

22633/2خیلی زیاد )5(

680100/0جمع

-3/39میانگین )5-1(

-1/49انحراف معیار

-10بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 21. شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان »خانواده شما« آسیب رسانده است؟

 آسیب رسانده است؟ «شما خانواده»شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان . 20جدول 
 درصد تعداد 

 2/18 124 (1خیلی کم )
 3/11 77 (2کم )

 2/17 117 (3)متوسط 
 20 136 (4زیاد )

 2/33 226 (5خیلی زیاد )
 0/100 680 جمع

 - 39/3 (5-1میانگین )
 - 49/1 انحراف معیار

 - 10 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 آسیب رسانده است؟ «شما خانواده»شیوع ویروس کرونا چقدر به سالمت روان . 21جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 مخارج ماهیانه سرپرست خانوار متوسط سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا 

سه میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 میلیون تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 5/37 8/7 9/18 6/17 4/19 5/14 2/21 100 12 9/10 1/23 3/14 1/57 20 6/15 2/22 6/19 7/16 خیلی کم
 2/4 8/11 16 9/11 6/10 1/8 1/12 0/0 12 5/9 4/13 10 0/0 3/13 7/8 4/14 12 6/10 کم

 2/4 6/19 3/11 8/18 7/15 6/22 4/36 0/0 18 6/18 2/17 3/14 3/14 8/17 8/16 3/18 8/14 9/20 متوسط
 8/20 6/19 6/22 3/19 9/18 8/25 1/9 0/0 16 2/26 6/16 4/21 1/7 3/16 1/22 3/18 4/22 7/16 زیاد

 3/33 2/41 1/31 4/32 5/35 29 2/21 0/0 42 8/34 7/29 40 4/21 6/32 9/36 7/26 1/31 1/35 خیلی زیاد
 61/32 8/44 3/13 12/8 آماره

 112/0 001/0 101/0 087/0 سطح معناداری
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جدول 22. آیا خرید لوازم بهداشتی )ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی( منجر به افزایش هزینه های روزمره شما در ایام شیوع کرونا شده است؟

درصد                         تعداد  
8512/6خیلی کم )1(

9414کم )2(

16424/4متوسط )3(

14521/5زیاد )4(

18527/5خیلی زیاد )5(

673100جمع

-3/37میانگین )5-1(

-1/35انحراف معیار

-17بی پاسخ/ نمی دانم

های روزمره شما در ایام منجر به افزایش هزینه( ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی)آیا خرید لوازم بهداشتی . 22جدول 
 شیوع کرونا شده است؟

 درصد تعداد 
 6/12 85 (1یلی کم )خ

 14 94 (2کم )
 4/24 164 (3متوسط )

 5/21 145 (4زیاد )
 5/27 185 (5خیلی زیاد )

 0/100 673 جمع
 - 3/37 (5-1میانگین )

 - 1/35 انحراف معیار
 - 17 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

های روزمره شما در ایام شیوع کرونا هزینه منجر به افزایش( ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی)آیا خرید لوازم بهداشتی . 23جدول 
 شده است؟

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

پانصد بین 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا 

سه میلیون 
 تومان

بین سه 
میلیون تا چهار 

 میلیون تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 16/7 5/9 6/9 15 12/7 8/7 34/4 0/0 8 11/4 12/7 18/3 23/1 13 9/5 18 12/8 12/7 خیلی کم
 16/7 7/8 15/8 13/9 14/6 13 12/5 0/0 12 11/8 15/6 14/1 7/7 17/6 12/6 14/6 15/1 12/7 کم

 29/2 21/6 25/7 26/6 22/2 30/4 12/5 0/0 30 31/4 22/3 11/3 15/4 19/8 22/9 30/9 25 23/3 متوسط
 20/8 29/4 17/8 21/4 23/1 17/4 18/8 100 18 20/5 22 22/5 30/8 20/6 23/7 18 20/6 23 زیاد

 16/7 35/3 33/7 23/1 27/4 30/4 21/9 0/0 32 25 27/4 33/8 23/1 29 31/3 18/5 26/6 28/3 خیلی زیاد
 32/63 23/48 22/25 1/45 آماره

 0/111 0/266 0/004 0/835 سطح معناداری

 : هزینه5فصل 

جدول 23. آیا خرید لوازم بهداشتی )ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی( منجر به افزایش هزینه های روزمره شما در ایام شیوع کرونا شده است؟
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جدول 24. من فکر می کنم ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است.

درصدتعداد

335کامال مخالفم )1(

6610مخالفم )2(

659/8متوسط )3(

27241موافقم )4(

22734/2کامال موافقم )5(

663100/0جمع

-3/9میانگین )5-1(

-1/13انحراف معیار

-27بی پاسخ/ نمی دانم

 .کنم ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش استمن فکر می. 24جدول 
 درصد عدادت 

 5 33 (1) کامال مخالفم
 10 66 (2) مخالفم

 8/9 65 (3متوسط )
 41 272 (4) موافقم

 2/34 227 (5)کامال موافقم 
 0/100 663 جمع

 - 3/9 (5-1میانگین )
 - 1/13 انحراف معیار

 - 27 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 است.کنم ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش من فکر می. 25جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
ا دو میلیون ت

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 12 5/9 5/8 7 2/4 3 3/4 0/0 0/0 6/9 4/1 4/6 16/7 7 3/1 6/3 5/8 4 خیلی کم
 12 9/8 12/5 7 11/6 9/1 10/3 0/0 13/7 7/4 10/8 10/8 16/7 9/3 10/8 8/5 10/2 9/8 کم

 4 9/8 9/6 8/8 10/6 10/6 6/9 0/0 13/7 7/4 9/9 12/3 16/7 14 9/1 8 9/9 9/1 متوسط
 52 37/3 31/7 42/7 45/4 37/9 48/3 0/0 33/3 46/5 38/9 41/5 41/7 38 41/6 43/8 39/5 43/6 زیاد

 20 37/3 40/4 34/5 30 39/4 31 100 39/2 31/8 36/3 30/8 8/3 31/8 35/3 33/5 34/6 33/5 خیلی زیاد
 21/01 22/35 8/85 1/84 آماره

 0/638 0/321 0/355 0/765 سطح معناداری
 

 دانش: 6فصل 

جدول 25. من فکر می کنم ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است.
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جدول 26. من فکر می کنم سطح دانش و آگاهی مردم در خصوص ویروس کرونا افزایش یافته است.

درصدتعداد

304/5کامال مخالفم )1(

568/3مخالفم )2(

7911/7متوسط )3(

34451موافقم )4(

16524/5کامال موافقم )5(

674100/0جمع

-3/83میانگین )5-1(

-1/03انحراف معیار

-16بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 27. من فکر می کنم سطح دانش و آگاهی مردم در خصوص ویروس کرونا افزایش یافته است.

 

 .کنم سطح دانش و آگاهی مردم در خصوص ویروس کرونا افزایش یافته استمن فکر می. 26جدول 
 درصد تعداد 

 4/5 30 (1) کامال مخالفم
 8/3 56 (2مخالفم )
 11/7 79 (3متوسط )
 51 344 (4موافقم )

 24/5 165 (5کامال موافقم )
 0/100 674 جمع

 - 3/83 (5-1میانگین )
 - 1/03 انحراف معیار

 - 16 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 کنم سطح دانش و آگاهی مردم در خصوص ویروس کرونا افزایش یافته است.من فکر می. 27جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

 بین دو
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 16 4 4/9 4/6 3/7 3 3/3 0/0 8/2 5 3/1 7/2 0/0 3/9 4/7 4/5 4/6 3/9 خیلی کم
 12 8 5/8 6/3 11/2 9/1 3/3 0/0 12/2 10/9 6/3 7/2 9/1 6/2 7/8 11/2 6/4 11/1 کم

 24 22 10/7 11/5 8/8 13/6 10 100 12/2 14/5 9/7 11/6 9/1 12/4 10/9 12/8 11/3 12/2 متوسط
 32 46 56/3 50 49/3 56/1 63/3 0/0 49 51/8 51/3 47/8 54/5 48/1 51/3 52 52/2 49/5 زیاد

 16 20 22/3 27/6 27 18/2 20 0/0 18/4 17/7 29/7 26/1 27/3 29/5 25/3 19/6 25/4 23/3 خیلی زیاد
 30/45 27/92 6/59 5/07 آماره

 0/170 0/111 0/581 0/279 سطح معناداری
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جدول 28. کاهش رفت  و آمدهای افراد موجب کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا می شود.

درصدتعداد

101/5کامال مخالفم )1(

202/9مخالفم )2(

233/4متوسط )3(

27640/5موافقم )4(

35251/7کامال موافقم )5(

681100/0جمع

-4/38میانگین )5-1(

-0/810انحراف معیار

-9بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

 .شودو آمدهای افراد موجب کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا میکاهش رفت . 28جدول 
 درصد تعداد 

 1/5 10 (1) کامال مخالفم
 2/9 20 (2مخالفم )
 3/4 23 (3متوسط )
 40/5 276 (4موافقم )

 51/7 352 (5کامال موافقم )
 0/100 681 جمع

 - 4/38 (5-1میانگین )
 - 0/810 انحراف معیار

 - 9 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 شود.انتقال ویروس کرونا می و آمدهای افراد موجب کاهش سرعتکاهش رفت . 29جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 پرست خانوارمتوسط مخارج ماهیانه سر سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

ون بین سه میلی
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 0/0 0/0 1 2/3 0/9 4/3 0/0 0/0 2 1/4 1/9 0/0 0/0 0/7 1/1 2/8 1/5 1/4 خیلی کم
 4/2 0/0 1 1/7 4/2 2/9 12/1 0/0 2 0/9 4 5/6 0/0 1/5 4/2 1/7 2/6 3/5 کم

 0/0 3/9 2/9 2/3 3/8 5/8 3 0/0 2 0/9 3/7 8/3 7/7 2/9 3/6 2/8 2/8 3/5 متوسط
 37/5 41/2 30/5 43/4 39 50/7 54/5 0/0 37/3 42/2 39/8 41/7 46/2 36/8 39/8 45/3 41/8 39/7 زیاد

 58/3  54/9 64/8 50/3 52/1 36/2 30/3 100 56/9 54/6 50/6 44/4 46/2 58/1 51/3 47/5 51/3 51/9 خیلی زیاد
 40/51 21/75 10/22 0/887 آماره

 0/019 0/354 0/250 0/926 سطح معناداری
 

 
  

جدول 29. کاهش رفت  و آمدهای افراد موجب کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا می شود.
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جدول 30. شستن مکرر دست ها یکی از عوامل اصلی عدم انتقال ویروس کرونا است.

درصدتعداد

131/9کامال مخالفم )1(

142/1مخالفم )2(

395/8متوسط )3(

26038/4موافقم )4(

35151/8کامال موافقم )5(

677100/0جمع

-4/36میانگین )5-1(

-0/838انحراف معیار

-13بی پاسخ/ نمی دانم

جدول 31. شستن مکرر دست ها یکی از عوامل اصلی عدم انتقال ویروس کرونا است.

 

 .ها یکی از عوامل اصلی عدم انتقال ویروس کرونا استشستن مکرر دست. 30جدول 
 درصد تعداد  

 9/1 13  (1) کامال مخالفم
 1/2 14  (2مخالفم )
 8/5 39  (3متوسط )
 4/38 260  (4موافقم )

 8/51 351  (5کامال موافقم )
 0/100 677  جمع

 - 36/4  (5-1میانگین )
 - 838/0  انحراف معیار

 - 13  دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 ها یکی از عوامل اصلی عدم انتقال ویروس کرونا است.شستن مکرر دست. 31جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  وادسبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
ا میلیون ت

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 0/0 2 1/9 2/3 2/4 0/0 3 100 0/0 1/4 2/8 0/0 0/0 0/7 1/1 4/5 1/8 2/1 خیلی کم
 4 0/0 1/9 1/2 3/3 1/5 3 0/0 0/0 2/3 1/9 4/2 0/0 0/7 1/4 4/5 1/8 2/5 کم

 8 5/9 7/6 3/5 5/2 11/8 3 0/0 11/8 6/4 5 4/2 0/0 3 6/7 6/1 6/2 4/9 متوسط
 40 33/3 33/3 35/3 40/8 45/6 54/5 0/0 35/3 36/5 38/1 43/7 61/5 32/1 37/5 44/7 38/2 39/1 زیاد

 48 58/8 55/2 57/8 48/3 41/2 36/4 0/0 52/9 53/4 52/2 47/9 38/5 63/4 53/2 40/2 51/9 51/4 خیلی زیاد
 23/82 66/16 28/9 0/923 آماره

 0/472 0/000 0/000 0/921 سطح معناداری

 
 

 

 



41دانش مرتبط در مواجهه با کرونا

جدول 32. من فکر می کنم در صورت بروز عالئم خفیفی از ویروس کرونا، فرد باید به مدت 14 روز در منزل قرنطینه شود.

درصدتعداد  

152/3کامال مخالفم )1(

314/7مخالفم )2(

365/4متوسط )3(

27741/6موافقم )4(

30746/1کامال موافقم )5(

666100/0جمع

-4/25میانگین )5-1(

-0/919انحراف معیار

-24بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

 .روز در منزل قرنطینه شود 14کنم در صورت بروز عالئم خفیفی از ویروس کرونا، فرد باید به مدت من فکر می. 32جدول 
 درصد تعداد 

 3/2 15 (1) کامال مخالفم
 7/4 31 (2مخالفم )
 4/5 36 (3متوسط )
 6/41 277 (4موافقم )

 1/46 307 (5کامال موافقم )
 0/100 666 جمع

 - 25/4 (5-1میانگین )
 - 919/0 انحراف معیار

 - 24 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 روز در منزل قرنطینه شود. 14کنم در صورت بروز عالئم خفیفی از ویروس کرونا، فرد باید به مدت من فکر می. 33جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد نز
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
ون تا چهار میلی

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 0/0 2 0/0 2/9 2/4 3/1 6/7 0/0 3/9 1/9 2/5 1/4 0/0 2/2 1/7 3/5 2/4 1/8 خیلی کم
 4 4 1/9 5/8 4/8 6/3 3/3 0/0 5/9 4/8 3/8 6/9 0/0 2/9 4/8 5/2 4/2 5 کم

 12 14 4/9 3/5 6/2 3/1 0/0 0/0 7/8 5/2 4/8 6/9 7/1 5/9 4/8 6/4 5/5 4/6 متوسط
 36 36 33 41 43/8 53/1 56/7 100 45/1 39/5 41/4 43/1 50 31/6 40/5 51/2 40/8 42/9 زیاد

 48 44 60/2 46/8 42/9 34/4 33/3 0/0 37/3 48/6 47/5 41/7 42/9 57/4 48/1 33/7 47/1 45/7 خیلی زیاد
 35/24 8/38 20/09 0/956 آماره
 0/065 0/989 0/010 0/916 اداریسطح معن

 
 

 
 
 

جدول 33. من فکر می کنم در صورت بروز عالئم خفیفی از ویروس کرونا، فرد باید به مدت 14 روز در منزل قرنطینه شود.
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45اعتماد به برخی نهادهای مرتبط ملی و استانی در مواجهه با بیماری 

جدول 34. چقدر به توان اجرایی »استاندار« خوزستان برای کاهش رفت و آمدهای داخل استان، اعتماد دارید؟

درصدتعداد               

16827/4کامال مخالفم )1(

8413/7مخالفم )2(

15825/7متوسط )3(

10717/4موافقم )4(

9715/8کامال موافقم )5(

614100/0جمع

-2/81میانگین )5-1(

-1/41انحراف معیار

-76بی پاسخ/ نمی دانم

1. محلی - استانداری خوزستان

 

 ، اعتماد دارید؟استانرفت و آمدهای داخل  خوزستان برای کاهش« استاندار»چقدر به توان اجرایی . 34جدول 
 درصد تعداد 

 4/27 168 (1خیلی کم )
 7/13 84 (2کم )

 7/25 158 (3متوسط )
 4/17 107 (4زیاد )

 8/15 97 (5خیلی زیاد )
 0/100 614 جمع

 - 81/2 (5-1میانگین )
 - 41/1 انحراف معیار

 - 76 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 ، اعتماد دارید؟استانرفت و آمدهای داخل  خوزستان برای کاهش« استاندار»چقدر به توان اجرایی . 35جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

ن چهار بی
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 34/8 32/7 21/6 26/1 29/2 29/3 23/1 0/0 24 31/1 27/5 17/5 22/2 23/7 27/1 30/7 26/9 27/9 خیلی کم
 21/7 14/3 13/4 13/7 11/5 13/8 26/9 0/0 20 19/9 9/4 10/5 0/0 12/7 14/6 13/1 14 12/7 کم

 4/3 30/6 32 24/8 26/6 24/1 19/2 100 32 25/2 26/1 19/3 11/1 25/4 24/4 29/4 23/2 29/9 متوسط
 8/7 14/3 14/4 18/6 17/2 19 19/2 0/0 6 11/7 19/9 31/6 44/4 22/9 18/2 11/1 19 15/1 زیاد

 30/4 8/2 18/6 16/8 15/6 13/8 11/5 0/0 18 12/1 17/1 21/1 22/2 15/3 15/8 15/7 16/8 14/3 خیلی زیاد
 22/13 43/83 8/21 4/57 آماره

 0/571 0/002 0/413 0/333 سطح معناداری

 ( استانداری خوزستان -. محلی1( زیرعنوان: )اعتماد: عنوان اصلی )7فصل 

جدول 35. چقدر به توان اجرایی »استاندار« خوزستان برای کاهش رفت و آمدهای داخل استان، اعتماد دارید؟
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 جدول 36. چقدر به توان اجرایی »استاندار« خوزستان برای اجرا شدن ممنوعیت فعالیت همۀ اصناف غیر از ضروری ها )سوپر مارکت ، نانوایی،
قصابی، میوه فروشی و داروخانه( اعتماد دارید؟

درصدتعداد

13321/5کامال مخالفم )1(

10016/1مخالفم )2(

17127/6متوسط )3(

12219/7موافقم )4(

9415/2کامال موافقم )5(

620100/0جمع

-2/91میانگین )5-1(

-1/34انحراف معیار

-70بی پاسخ/ نمی دانم

 جدول 37. چقدر به توان اجرایی »استاندار« خوزستان برای اجرا شدن ممنوعیت فعالیت همۀ اصناف غیر از ضروری ها )سوپر مارکت ، نانوایی،
قصابی، میوه فروشی و داروخانه( اعتماد دارید؟

 

 

ها ضروری غیر ازاصناف  همۀفعالیت خوزستان برای اجرا شدن ممنوعیت « استاندار»چقدر به توان اجرایی . 36جدول 
 اعتماد دارید؟( داروخانه و فروشی، قصابی، میوه، نانواییمارکتسوپر)

 درصد تعداد 
 5/21 133 (1خیلی کم )

 1/16 100 (2کم )
 6/27 171 (3متوسط )

 7/19 122 (4زیاد )
 2/15 94 (5خیلی زیاد )

 0/100 620 جمع
 - 91/2 (5-1میانگین )

 - 34/1 انحراف معیار
 - 70 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

، مارکتسوپر)ها ضروری غیر ازاصناف  همۀفعالیت  خوزستان برای اجرا شدن ممنوعیت« استاندار»چقدر به توان اجرایی . 37جدول 
 اعتماد دارید؟( داروخانه و فروشی، قصابی، میوهنانوایی

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 26/1 23/4 15/2 21/4 23/4 24/1 24 0/0 20/4 27/4 18/6 13/6 33/3 13/4 21/5 27/7 22/1 20/6 خیلی کم
 17/4 17 18/2 16/4 13/4 22/4 12 100 14/3 16/8 15/9 16/9 0/0 15/1 16/2 15/5 17/4 13/5 کم

 13 23/4 34/3 27 27/4 22/4 28 0/0 24/5 30/8 26/6 27/1 11/1 32/8 25/7 27/7 26/2 29/8 متوسط
 17/4 19/1 22/2 18/9 20/4 15/5 24 0/0 18/4 14/4 22/4 23/7 33/3 19/3 21/8 15/5 19/9 19/4 زیاد

 26/1 17 10/1 16/4 15/4 15/5 12 0/0 22/4 10/6 16/6 18/6 22/2 19/3 14/7 13/5 14/4 16/7 خیلی زیاد
 15/055 26/78 11/9 2/78 آماره

 0/919 0/141 0/155 0/595 سطح معناداری
 



47اعتماد به برخی نهادهای مرتبط ملی و استانی در مواجهه با بیماری 

جدول 38. به طورکلی چقدر به عملکرد »استانداری« خوزستان در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟

درصدتعداد

13621/7خیلی کم )1(

8112/9کم )2(

17127/2متوسط )3(

13721/8زیاد )4(

10316/4خیلی زیاد )5(

628100/0جمع

-2/98میانگین )5-1(

-1/36انحراف معیار

-62بی پاسخ/ نمی دانم

 

 خوزستان در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟« استانداری»به طورکلی چقدر به عملکرد . 38جدول 
 درصد تعداد 

 7/21 136 (1خیلی کم )
 9/12 81 (2کم )

 2/27 171 (3متوسط )
 8/21 137 (4زیاد )

 4/16 103 (5خیلی زیاد )
 0/100 628 جمع

 - 98/2 (5-1میانگین )
 - 36/1 راف معیارانح
 - 62 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

 خوزستان در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟« استانداری»به طورکلی چقدر به عملکرد . 39جدول 
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 یردیپلم/ز
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

ش از بی
شش 

میلیون 
 تومان

 34/8 20/4 19/4 24/1 21/4 20 19/2 0/0 26 25 20/6 13/6 20 15/7 21/3 27/7 22/8 20/6 خیلی کم
 8/7 22/4 14/3 9/9 9/5 18/3 19/2 0/0 18 15/4 10/8 8/5 10 12/4 13/2 12 12/7 11/9 کم

 17/4 24/5 28/6 24/7 31/8 26/7 23/1 100 20 30/8 27 23/7 10 24/8 26/6 30/1 26/3 29/2 متوسط
 8/7 26/5 24/5 21/6 20/4 18/3 26/9 0/0 18 18/3 23/6 25/4 40 26/4 22/5 16/9 20/9 23/3 زیاد

 30/4 6/1 13/3 19/8 16/9 16/7 11/5 0/0 18 10/6 17/9 28/8 20 20/7 16/5 13/3 17/3 15 خیلی زیاد
 26/47 27/59 11/14 1/81 آماره

 0/329 0/119 0/194 0/77 سطح معناداری
 

جدول 39. به طورکلی چقدر به عملکرد »استانداری« خوزستان در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟



نظرسنجی از شهروندان پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان 48

جدول 40. چقدر به توانایی »کادر درمانی بیمارستان های خوزستان« در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟

درصدتعداد

6110خیلی کم )1(

396/4کم )2(

12019/6متوسط )3(

17428/4زیاد )4(

21835/6خیلی زیاد )5(

612100/0جمع

-3/73میانگین )5-1(

-1/27انحراف معیار

-78بی پاسخ/ نمی دانم

2. محلی - کادر درمان

 

 

 در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟« های خوزستانکادر درمانی بیمارستان»چقدر به توانایی . 40جدول 
 درصد تعداد 

 10 61 (1خیلی کم )
 4/6 39 (2کم )

 6/19 120 (3متوسط )
 4/28 174 (4زیاد )

 6/35 218 (5خیلی زیاد )
 0/100 612 جمع
 - 73/3 (5-1ین )میانگ

 - 27/1 انحراف معیار
 - 78 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

 در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟« های خوزستانکادر درمانی بیمارستان»چقدر به توانایی . 41جدول 
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
یلیون تا م

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 27/3 4/5 5/1 11/6 11/8 11/3 0/0 0/0 10/6 8/6 9/3 14/8 18/2 7/1 9/7 12/9 11/6 7/8 خیلی کم
 0/0 13/6 9/2 2/6 7/7 3/2 7/7 0/0 6/4 10 4/3 3/3 0/0 6/2 6/2 6/4 6/1 6/5 کم

 9/1 34/1 24/5 18/1 19 16/1 11/5 0/0 34 25/4 17/6 3/3 0/0 8/8 21/5 24 20/5 18 متوسط
 13/6 22/7 31/6 34/2 25/1 29 34/6 100 25/5 27/8 28/7 29/5 45/5 23 29 31 24/9 33/9 زیاد

 50 25 29/6 33/5 36/4 40/3 46/2 0/0 23/4 28/2 40/1 49/2 36/4 54/9 33/6 25/7 36/8 33/9 خیلی زیاد
 44/23 43/96 29/69 7/16 آماره

 0/007 0/002 0/000 0/128 سطح معناداری
 

 ( کادر درمان -. محلی2: ): عنوان اصلی )اعتماد(  زیرعنوان7فصل 

جدول 41. چقدر به توانایی »کادر درمانی بیمارستان های خوزستان« در مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارید؟
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3. محلی - نیروی نظامی و انتظامی

جدول 42. چقدر به توان اجرایی »نیروهای نظامی و انتظامی« برای ممنوعیت هر نوع رفت و آمد غیرضروری در کشور اعتماد دارید؟

درصدتعداد

589/1خیلی کم )1(

578/9کم )2(

15023/5متوسط )3(

17327/2زیاد )4(

19931/2خیلی زیاد )5(

637100/0جمع

-3/62میانگین )5-1(

-1/26انحراف معیار

-53بی پاسخ/ نمی دانم

 

رفت و آمد غیرضروری در کشور  برای ممنوعیت هر نوع «نیروهای نظامی و انتظامی»چقدر به توان اجرایی . 42جدول 
 اعتماد دارید؟

 درصد تعداد 
 1/9 58 (1خیلی کم )

 9/8 57 (2کم )
 5/23 150 (3متوسط )

 2/27 173 (4زیاد )
 2/31 199 (5خیلی زیاد )

 0/100 637 جمع
 - 62/3 (5-1میانگین )

 - 26/1 انحراف معیار
 - 53 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

 رفت و آمد غیرضروری در کشور اعتماد دارید؟ برای ممنوعیت هر نوع «نیروهای نظامی و انتظامی»چقدر به توان اجرایی . 43جدول 
 

 متغیر
 

 نگرش

 ارج ماهیانه سرپرست خانوارمتوسط مخ سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 انتوم

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 8/3 12/5 7/1 11/4 7/5 12/9 3/7 100 6/3 11/2 9 5/1 0/0 4/9 10/2 10/3 8/4 10/4 خیلی کم
 4/2 12/5 16/2 7/8 7/5 4/8 7/4 0/0 10/4 11/7 7/6 5/1 0/0 3/3 10/5 9/8 8/6 8/8 کم

 41/7 18/8 27/3 21/6 20/5 21 44/4 0/0 33/3 28 19/3 20/3 20 22/1 21/3 28/7 22/9 23/8 متوسط
 20/8 25 27/3 28/7 29/5 29 14/8 0/0 20/8 24/8 28/9 30/5 40 29/5 28/1 23/6 29/4 24/2 زیاد

 25 31/3 22/2 30/5 35 32/3 29/6 0/0 29/2 24/3 35/2 39 40 40/2 29/9 27/6 30/7 32/7 خیلی زیاد
 30/35 32/78 16/51 2/42 آماره

 0/173 0/036 0/036 0/658 سطح معناداری
 
 

 ( نیروی نظامی و انتظامی -. محلی3: عنوان اصلی )اعتماد(  زیرعنوان: )7فصل 

جدول 43. چقدر به توان اجرایی »نیروهای نظامی و انتظامی« برای ممنوعیت هر نوع رفت و آمد غیرضروری در کشور اعتماد دارید؟
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4. مّلی- ستاد مّلی مقابله با کرونا

جدول 44. چقدر به توان »ستاد مّلی مقابله با کرونا« اعتماد دارید؟

درصدتعداد

7612/9خیلی کم )1(

488/1کم )2(

15526/2متوسط )3(

16327/6زیاد )4(

14925/2خیلی زیاد )5(

591100/0جمع

-3/44میانگین )5-1(

-1/29انحراف معیار

-99بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

 اعتماد دارید؟« ستاد ملّی مقابله با کرونا»چقدر به توان . 44جدول 
 درصد تعداد 

 9/12 76 (1خیلی کم )
 1/8 48 (2کم )

 2/26 155 (3متوسط )
 6/27 163 (4زیاد )

 2/25 149 (5) خیلی زیاد
 0/100 591 جمع

 - 44/3 (5-1میانگین )
 - 29/1 انحراف معیار

 - 99 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 اعتماد دارید؟« ستاد ملّی مقابله با کرونا»چقدر به توان . 45جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
لیون تا می

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 4/8 15/6 12/8 13/5 12/5 15/3 12/5 - 6/1 19/1 9/5 11/5 25 8/1 13/9 14/6 14 11 خیلی کم
 9/5 13/3 13/8 6/4 8/2 3/4 0/0 - 16/3 10/3 6/5 1/9 0/0 6/3 8/5 8/9 9/1 6/4 کم

 42/9 33/3 21/3 26/9 23/4 23/7 41/7 - 36/7 24 27/6 19/2 12/5 19/8 23/4 36/1 25/1 28 متوسط
 23/8 22/2 31/9 30/1 23/9 30/5 20/8 - 14/3 29/9 26/2 32/7 50 27/9 30/4 21/5 28/3 26/7 زیاد

 19 15/6 20/2 23/1 32/1 27/1 25 - 26/5 16/7 30/2 34/6 12/5 37/8 23/7 19 23/4 28 خیلی زیاد
 27/6 41/33 24/48 4/051 آماره

 0/277 0/000 0/002 0/399 سطح معناداری
 
 
 
 
 

 ( ستاد ملی مقابله با کرونا -. ملی4: عنوان اصلی )اعتماد(  زیرعنوان: )7فصل 

جدول 45. چقدر به توان »ستاد مّلی مقابله با کرونا« اعتماد دارید؟
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5. مّلی- آمار و دستورالعمل های بهداشتی ارائه شده توسط مراکز دولتی

 جدول 46. چقدر به آمار )تعداد مبتالیان، فوتی ها، درمان شدگان( ارائه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانه های رسمی مانند خبرگزاری ها
و صداوسیما منتشر می شود، اعتماد دارید؟

درصدتعداد

16525/5خیلی کم )1(

7211/1کم )2(

14722/7متوسط )3(

12919/9زیاد )4(

13520/8خیلی زیاد )5(

648100/0جمع

-3میانگین )5-1(

-1/47انحراف معیار

-42بی پاسخ/ نمی دانم

 جدول 47. چقدر به آمار )تعداد مبتالیان، فوتی ها، درمان شدگان( ارائه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانه های رسمی مانند خبرگزاری ها و
صداوسیما منتشر می شود، اعتماد دارید؟

 

های رسمی ارائه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانه( شدگانها، درمانتعداد مبتالیان، فوتی)چقدر به آمار . 46جدول 
 شود، اعتماد دارید؟ها و صداوسیما منتشر میمانند خبرگزاری

 درصد تعداد 
 5/25 165 (1خیلی کم )

 1/11 72 (2کم )
 7/22 147 (3متوسط )

 9/19 129 (4زیاد )
 8/20 135 (5خیلی زیاد )

 0/100 648 جمع
 - 3 (5-1میانگین )

 - 47/1 انحراف معیار
 - 42 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

های رسمی مانند ارائه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانهشدگان( ها، درمان)تعداد مبتالیان، فوتیچقدر به آمار . 47جدول 
 شود، اعتماد دارید؟ها و صداوسیما منتشر میخبرگزاری
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
هزار  پانصد

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 16/7 30 26 21/3 26/5 28/8 33/3 0/0 32 29/4 24/1 15/9 11/1 12/4 26/7 32/6 24/6 26/5 خیلی کم
 12/5 16 13/5 11/6 8/3 10/6 11/1 0/0 10 14/5 9/4 11/1 0/0 9/9 11 12/6 10/7 11/6 کم

 20/8 24 23/1 26/2 20/6 22/7 11/1 0/0 22 23/8 24/1 12/7 11/1 29/8 21/4 20 23/5 21/3 متوسط
 20/8 16 25 17/7 19/6 19/7 29/6 0/0 22 18/7 20/8 19 11/1 19 20 20 20/1 19/8 زیاد

 29/2 14 12/5 23/2 25 18/2 14/8 100 14 13/6 21/5 41/3 66/7 28/9 20/9 14/9 21/1 20/9 خیلی زیاد
 20/98 45/82 22/54 0/691 آماره

 0/639 0/001 0/004 0/952 سطح معناداری
 
  

 ( شده توسط مراکز دولتیئهارا های بهداشتیآمار و دستورالعمل -. ملی5: عنوان اصلی )اعتماد(  زیرعنوان: )7فصل 
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 جدول 48. چقدر به دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانه های رسمی مانند خبرگزاری ها و صداوسیما
منتشر می شود، اعتماد دارید؟

درصدتعداد

294/3خیلی کم )1(

233/4کم )2(

9413/9متوسط )3(

20129/8زیاد )4(

32848/6خیلی زیاد )5(

675100/0جمع

-4/15میانگین )5-1(

-1/06انحراف معیار

-15بی پاسخ/ نمی دانم

 جدول 49. چقدر به دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانه های رسمی مانند خبرگزاری ها و صداوسیما منتشر
می شود، اعتماد دارید؟

 

 

ها های رسمی مانند خبرگزاریاز طرف مراکز دولتی که از رسانههای بهداشتی توصیه شده چقدر به دستورالعمل. 48جدول 
 شود، اعتماد دارید؟و صداوسیما منتشر می

 درصد تعداد 
 3/4 29 (1خیلی کم )

 4/3 23 (2کم )
 9/13 94 (3متوسط )

 8/29 201 (4زیاد )
 6/48 328 (5خیلی زیاد )

 0/100 675 جمع
 - 15/4 (5-1میانگین )

 - 06/1 انحراف معیار
 - 15 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

ها و های رسمی مانند خبرگزاریهای بهداشتی توصیه شده از طرف مراکز دولتی که از رسانهچقدر به دستورالعمل. 49جدول 
 شود، اعتماد دارید؟صداوسیما منتشر می

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
ن تا چهار میلیو

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 12/5 2 4/8 3/4 2/8 10/3 3/2 0/0 3/9 5/4 3/8 4/3 0/0 3/1 5/1 3/9 3/3 5/7 خیلی کم
 0/0 4/1 7/6 0/0 3/3 2/9 9/7 0/0 3/9 3/6 3/5 1/4 0/0 3/1 2/8 4/4 3/9 2/1 کم

 4/2 14/3 13/3 14/4 14/1 16/2 19/4 0/0 13/7 14 16/1 7/2 0/0 6/1 14 19/9 14/7 12/9 متوسط
 20/8 36/7 34/3 28/2 25/8 38/2 25/8 0/0 19/6 35/7 27/2 29 38/5 32/1 29/8 28/2 30/1 30 زیاد

 62/5 42/9 40 54 54 32/4 41/9 100 58/8 41/2 49/4 58 61/5 55/7 48/3 43/6 48/1 49/3 خیلی زیاد
 44/67 19/66 14/92 4/06 آماره

 0/006 0/479 0/061 0/397 سطح معناداری
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55متغیرهای اجتماعی مرتبط با زیست در قرنطینه

1. پذیرش فردی

جدول 50. از زمان شیوع ویروس کرونا فقط برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون رفته ام.

درصدتعداد

568/1خیلی کم )1(

558کم )2(

497/1متوسط )3(

23233/7زیاد )4(

29743/1خیلی زیاد )5(

689100/0جمع

-3/96میانگین )5-1(

-1/24انحراف معیار

-1بی پاسخ/ نمی دانم

 

 .اماز زمان شیوع ویروس کرونا فقط برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون رفته. 50جدول 
 درصد تعداد 

 1/8 56 (1خیلی کم )
 8 55 (2کم )

 1/7 49 (3متوسط )
 7/33 232 (4زیاد )

 1/43 297 (5خیلی زیاد )
 0/001 689 جمع

 - 96/3 (5-1میانگین )
 - 24/1 انحراف معیار

 - 1 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 ام.از زمان شیوع ویروس کرونا فقط برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون رفته. 51جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
تا  میلیون

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 4 9/8 7/5 7/9 7/8 14/5 3 0/0 5/9 10/8 7/7 4/1 7/1 4/4 8/3 10/9 9/9 5/5 خیلی کم
 16 5/9 5/7 7/9 7/8 10/1 9/1 0/0 15/7 6/8 7/1 10/8 0/0 8 7/7 8/2 11/2 3/5 کم

 8 7/8 4/7 8/5 7/8 7/2 0/0 0/0 7/8 6/3 8 6/8 0/0 5/1 8/8 5/5 7/9 5/9 متوسط
 36 31/4 28/3 34/5 31/8 40/6 51/5 0/0 47/1 32/9 32/8 32/4 28/6 29/2 32 41 32/2 36/3 زیاد

 36 45/1 53/8 41/2 44/7 27/5 36/4 100 23/5 43/2 44/3 45/9 64/3 53/3 43/1 34/4 38/8 48/8 خیلی زیاد
 25/57 22/44 17/58 22/06 آماره

 0/375 0/317 0/025 0/000 سطح معناداری
 

 ( . پذیرش فردی1)(  زیرعنوان: پذیرش قرنطینه: عنوان اصلی )8فصل 

جدول 51. از زمان شیوع ویروس کرونا فقط برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون رفته ام.
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جدول 52. از زمان شیوع ویروس کرونا اقالمی که در گذشته به صورت معمول از فروشگاه خریداری می کردم از راه های دیگری 
)آنالین و دریافت از فروشگاه های محلی( تهیه می کنم.

درصدتعداد

19528/7خیلی کم )1(

9413/8کم )2(

7310/8متوسط )3(

17826/2زیاد )4(

13920/5خیلی زیاد )5(

679100/0جمع

-2/96میانگین )5-1(

- 1/53انحراف معیار

-11بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

های کردم از راهاز زمان شیوع ویروس کرونا اقالمی که در گذشته به صورت معمول از فروشگاه خریداری می. 52جدول 
 .کنمتهیه می( های محلیآنالین و دریافت از فروشگاه)دیگری 

 درصد تعداد 
 7/28 195 (1خیلی کم )

 8/13 94 (2کم )
 8/10 73 (3متوسط )

 2/26 178 (4اد )زی
 5/20 139 (5خیلی زیاد )

 0/100 679 جمع
 - 96/2 (5-1میانگین )

 - 53/1 انحراف معیار
 - 11 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

)آنالین های دیگری کردم از راهاز زمان شیوع ویروس کرونا اقالمی که در گذشته به صورت معمول از فروشگاه خریداری می. 53جدول 
 کنم.تهیه میهای محلی( فروشگاه و دریافت از

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 یلیون تومانم

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 36 29/4 25/7 29/5 26/6 30/9 28/1 0/0 23/5 20/5 33/2 34/7 50 45/5 26/5 20/6 30/7 25/6 خیلی کم
 12 17/6 16/2 11 12/6 17/6 15/6 0/0 25/5 14/1 12/5 11/1 8/3 8/2 14 17/8 14/4 13 کم

 8 21/6 14/3 9/8 9/3 7/4 6/3 100 9/8 10 11/6 11/1 0/0 11/2 11/7 8/9 12/9 8/1 متوسط
 28 19/6 19 29/5 29 22/1 37/5 0/0 17/6 27/3 26/6 26/4 25 16/4 25/7 33/9 24/5 28/8 زیاد

 16 11/8 24/8 20/2 22/4 22/1 12/5 0/0 23/5 28/2 16 16/7 16/7 18/7 22/1 18/9 17/5 24/6 خیلی زیاد
 23/78 38/58 33/85 10/35 آماره

 0/474 0/007 0/000 0/035 سطح معناداری
 
 
 

جدول 53. از زمان شیوع ویروس کرونا اقالمی که در گذشته به صورت معمول از فروشگاه خریداری می کردم از راه های دیگری )آنالین و دریافت از 
فروشگاه های محلی( تهیه می کنم.
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جدول 54. از زمان شیوع کرونا در صورت خروج از منزل، نکات بهداشتی )پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی( را رعایت می کنم.

درصدتعداد

121/7خیلی کم )1(

162/3کم )2(

537/7متوسط )3(

22833/1زیاد )4(

37955/1خیلی زیاد )5(

688100/0جمع

-4/38میانگین )5-1(

-0/859انحراف معیار

-2بی پاسخ/ نمی دانم

 

ک و استفاده از مواد پوشیدن دستکش، ماس)از زمان شیوع کرونا در صورت خروج از منزل، نکات بهداشتی . 54جدول 
 .کنمرا رعایت می( ضدعفونی

 درصد تعداد 
 7/1 12 (1خیلی کم )

 3/2 16 (2کم )
 7/7 53 (3متوسط )

 1/33 228 (4زیاد )
 1/55 379 (5خیلی زیاد )

 0/100 688 جمع
 - 38/4 (5-1میانگین )

 - 859/0 انحراف معیار
 - 2 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

را  )پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی(شیوع کرونا در صورت خروج از منزل، نکات بهداشتی  از زمان. 55جدول 
 کنم.رعایت می
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 ارشناسیک

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 0/0 0/0 0/9 1/7 1/4 4/3 6/1 0/0 3/9 0/9 1/2 5/4 0/0 2/2 1/9 1/1 1/8 1/7 کمخیلی 
 4 2 2/8 1/7 2/8 2/9 0/0 0/0 0/0 2/3 2/8 2/7 0/0 2/2 1/9 3/3 2/8 1/7 کم

 8 3/9 9/4 5/6 7/4 13 6/1 0/0 7/8 6/8 7/7 12/2 0/0 7/4 7/5 8/7 11/9 2/1 متوسط
 32 45/1 20/8 32/8 33/8 36/2 45/5 0/0 37/3 30/6 35 29/7 30/8 28/7 30/7 41 34/3 31/6 زیاد

 56 49 66 58/2 54/6 43/5 42/4 100 51 59/5 53/3 50 69/2 59/6 58 45/9 49/2 62/8 خیلی زیاد
 29/3 17/65 10/68 27/5 آماره

 0/209 0/610 0/220 0/000 سطح معناداری
 
 

جدول 55. از زمان شیوع کرونا در صورت خروج از منزل، نکات بهداشتی )پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی( را رعایت می کنم.
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جدول 56. اگر وضعیت نامعلوم باشد تا هر زمان که الزم باشد به ماندن در منزل ادامه می دهم.

درصدتعداد

476/9خیلی کم )1(

466/8کم )2(

426/2متوسط )3(

22633/3زیاد )4(

31846/8خیلی زیاد )5(

679100/0جمع

-4/06میانگین )5-1(

-1/19انحراف معیار

-11بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

 .دهممان که الزم باشد به ماندن در منزل ادامه میاگر وضعیت نامعلوم باشد تا هر ز. 56جدول 
 درصد تعداد 

 9/6 47 (1خیلی کم )
 8/6 46 (2کم )

 2/6 42 (3متوسط )
 3/33 226 (4زیاد )

 8/46 318 (5خیلی زیاد )
 0/100 679 جمع

 - 06/4 (5-1میانگین )
 - 19/1 انحراف معیار

 - 11 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 .دهمضعیت نامعلوم باشد تا هر زمان که الزم باشد به ماندن در منزل ادامه میاگر و. 57جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

ز کمتر ا
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 8 5/9 10/4 5/7 5/7 10/3 3/1 0/0 9/8 8/7 5/7 5/4 7/1 3 6/7 10/1 9/8 2/8 خیلی کم
 8 3/9 3/8 8 6/1 11/8 9/4 0/0 5/9 8/2 6/3 6/8 0/0 2/2 7/5 9 9/3 3/5 کم

 4 11/8 4/7 8 4/7 4/4 3/1 0/0 5/9 7/3 5/7 5/4 0/0 8/2 4/7 7/3 5/7 6/3 متوسط
 40 33/3 24/5 30/5 37/7 38/2 37/5 0/0 43/1 32/4 32/2 37/8 14/3 24/6 34/2 39/3 33/3 33/9 زیاد

 40 45/1 56/6 47/7 45/8 35/3 46/9 100 35/3 43/4 50/2 44/6 78/6 61/9 46/9 34/3 41/9 53/5 خیلی زیاد
 25/29 16/44 31/37 24/85 آماره

 0/390 0/689 0/000 0/000 سطح معناداری
 

جدول 57. اگر وضعیت نامعلوم باشد تا هر زمان که الزم باشد به ماندن در منزل ادامه می دهم.
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جدول 58. من در تعامل )رفت و آمد( با خانواده، دوستان و آشنایان فاصلۀ اجتماعی را رعایت می کنم.

درصدتعداد

121/8خیلی کم )1(

142کم )2(

568/2متوسط )3(

22332/6زیاد )4(

37955/4خیلی زیاد )5(

684100/0جمع

-4/38میانگین )5-1(

-0/856انحراف معیار

-6بی پاسخ/ نمی دانم

 

 .کنمۀ اجتماعی را رعایت میبا خانواده، دوستان و آشنایان فاصل( رفت و آمد)من در تعامل . 58جدول 
 درصد تعداد 

 8/1 12 (1خیلی کم )
 2 14 (2کم )

 2/8 56 (3متوسط )
 6/32 223 (4زیاد )

 4/55 379 (5خیلی زیاد )
 0/100 684 جمع

 - 38/4 (5-1میانگین )
 - 856/0 انحراف معیار

 - 6 دانمپاسخ/ نمیبی
 

  
 کنم.انواده، دوستان و آشنایان فاصلۀ اجتماعی را رعایت میبا خ)رفت و آمد( من در تعامل . 59جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 نتوما

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 0/0 0/0 0/9 2/3 2/3 1/5 3 0/0 0/0 1/4 1/9 1/4 15/4 2/9 0/8 2/2 2/3 1 خیلی کم
 4 5/9 0/0 2/3 2/3 1/5 0/0 0/0 2 2/3 2/2 1/4 0/0 2/9 1/1 3/3 2/3 1/7 کم

 4 13/7 4/7 9/1 6/9 10/4 12/1 0/0 10 10 5/6 12/3 0/0 5/9 9/2 7/7 8/2 8 متوسط
 24 35/3 24/5 27/4 36/6 47/8 36/4 0/0 26 30/8 34/8 31/5 38/5 26/5 29/2 43/6 34 30/7 زیاد

 68 45/1 69/8 58/9 51/9 38/8 48/5 100 62 55/7 55/6 53/4 46/2 61/8 59/7 43/1 53/2 58/5 خیلی زیاد
 35/68 24/74 24/81 3/15 آماره

 0/059 0/211 0/002 0/532 سطح معناداری
 

جدول 59. من در تعامل )رفت و آمد( با خانواده، دوستان و آشنایان فاصلۀ اجتماعی را رعایت می کنم.
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2.  بهبود کیفیت زندگی

جدول 60. من قصد دارم در خانه از وقت آزادم به صورت مفید )کتاب خواندن، ورزش کردن، انجام کارهای هنری، 
یادگیری مهارت  یا کسب دانش جدید( استفاده کنم.

درصدتعداد

487/2خیلی کم )1(

345/1کم )2(

10916/2متوسط )3(

22533/5زیاد )4(

25538خیلی زیاد )5(

671100/0جمع

-3/9میانگین )5-1(

-1/17انحراف معیار

-19بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

 های هنری، یادگیری مهارتکتاب خواندن، ورزش کردن، انجام کار)من قصد دارم در خانه از وقت آزادم به صورت مفید  .60جدول 
 .استفاده کنم( یا کسب دانش جدید

 درصد تعداد 
 2/7 48 (1خیلی کم )

 1/5 34 (2کم )
 2/16 109 (3متوسط )

 5/33 225 (4زیاد )
 38 255 (5خیلی زیاد )

 0/100 671 جمع
 - 9/3 (5-1میانگین )

 - 17/1 انحراف معیار
 - 19 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

یا کسب  )کتاب خواندن، ورزش کردن، انجام کارهای هنری، یادگیری مهارتمن قصد دارم در خانه از وقت آزادم به صورت مفید . 61جدول 
 استفاده کنم. دانش جدید(

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 یردیپلم/ز
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

ش از بی
شش 

میلیون 
 تومان

 20 4/1 3/8 4/6 8/6 7/6 15/2 0/0 7/8 4/1 6/7 11/4 38/5 9/1 6/2 6/7 6/8 7 خیلی کم
 0/0 2 0/9 6/4 7/2 6/1 3 0/0 2 3/7 5/4 10 0/0 9/1 4/2 3/9 5 5/3 کم

 12 16/3 14/2 20/2 13/4 19/7 15/2 0/0 7/8 15/6 17/2 20 15/4 15/9 17/8 13/5 19/4 11/3 متوسط
 40 51 28/3 28/3 34/9 36/4 33/3 0/0 41/2 33 34/4 28/6 23/1 31/1 30/8 41 34/6 32/7 زیاد

 28 26/5 52/8 40/5 35/9 30/3 33/3 100 41/2 43/6 36/3 30 23/1 34/8 41 34/8 34/1 43/7 خیلی زیاد
 43/28 39/55 13/24 10/87 آماره

 0/009 0/006 0/104 0/028 سطح معناداری
 
 
 

 ( بهبود کیفیت زندگی. 2: عنوان اصلی )پذیرش قرنطینه(  زیرعنوان: )8فصل 

جدول 61. من قصد دارم در خانه از وقت آزادم به صورت مفید )کتاب خواندن، ورزش کردن، انجام کارهای هنری،
 یادگیری مهارت  یا کسب دانش جدید( استفاده کنم.
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3. ترویج

جدول 62. من دوستان و آشنایان خود را تشویق می کنم که در خانه بمانند.

درصدتعداد

162/3خیلی کم )1(

213/1کم )2(

304/4متوسط )3(

21631/7زیاد )4(

39958/5خیلی زیاد )5(

682100/0جمع

-4/41میانگین )5-1(

-0/893انحراف معیار

-8بی پاسخ/ نمی دانم

 

 .کنم که در خانه بمانندمن دوستان و آشنایان خود را تشویق می. 62جدول 
 درصد تعداد 

 3/2 16 (1خیلی کم )
 1/3 21 (2کم )

 4/4 30 (3متوسط )
 7/31 216 (4زیاد )

 5/58 399 (5خیلی زیاد )
 0/100 682 جمع

 - 41/4 (5-1میانگین )
 - 893/0 انحراف معیار

 - 8 مدانپاسخ/ نمیبی
 

  
 کنم که در خانه بمانند.من دوستان و آشنایان خود را تشویق می. 63جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

متر از ک
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 12 0/0 1/9 1/7 2/3 4/3 0/0 0/0 7/8 1/8 2/2 1/4 0/0 0/0 2/5 3/3 2/6 2/1 خیلی کم
 0/0 0/0 1 3/4 2/8 4/3 12/5 0/0 0/0 5/4 2/2 1/4 0/0 0/7 2/2 6/1 3/9 1/7 کم

 0/0 3/9 2/9 5/2 5/1 5/8 0/0 0/0 3/9 3/6 4/4 6/8 0/0 2/2 5 5 3/9 4/9 متوسط
 36 43/1 19 34/5 30/7 36/2 37/5 0/0 41/2 28/5 30/8 38/4 28/6 34/1 28/9 35/6 35/6 26/7 زیاد

 52 52/9 75/2 55/2 59/1 49/3 50 100 47/1 60/6 60/4 52/1 71/4 63 61/4 50 54/1 64/6 خیلی زیاد
 47/19 23/58 20/10 10/227 آماره

 0/003 0/261 0/010 0/037 سطح معناداری
 

 ( ترویج. 3: عنوان اصلی )پذیرش قرنطینه(  زیرعنوان: )8فصل 

جدول 63. من دوستان و آشنایان خود را تشویق می کنم که در خانه بمانند.
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جدول 64. من دوستان و آشنایان خود را تشویق می کنم که نکات بهداشتی )پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی( را رعایت کنند.

درصدتعداد

101/5خیلی کم )1(

81/2کم )2(

253/6متوسط )3(

23133/6زیاد )4(

41360/1خیلی زیاد )5(

687100/0جمع

-4/5میانگین )5-1(

-0/754انحراف معیار

-3بی پاسخ/ نمی دانم

 

 

پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد )کنم که نکات بهداشتی من دوستان و آشنایان خود را تشویق می. 64جدول 
 .را رعایت کنند (ضدعفونی

 درصد تعداد 
 1/5 10 (1خیلی کم )

 1/2 8 (2کم )
 3/6 25 (3متوسط )

 33/6 231 (4زیاد )
 60/1 413 (5خیلی زیاد )

 100/0 687 جمع
 - 4/5 (5-1میانگین )

 - 0/754 انحراف معیار
 - 3 دانمپاسخ/ نمیبی

 
  

را  اده از مواد ضدعفونی()پوشیدن دستکش، ماسک و استفکنم که نکات بهداشتی من دوستان و آشنایان خود را تشویق می. 65ول جد
 رعایت کنند.

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 مدیپل

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

ن میلیو
 تومان

 4 0/0 0/9 1/1 1/4 2/9 3/1 0/0 5/9 0/5 1/6 1/4 0/0 1/5 0/8 2/2 2 0/7 خیلی کم
 0/0 0/0 0/9 0/6 0/9 2/9 6/3 0/0 0/0 1/4 0/6 4/1 0/0 0/0 1/1 2/2 1/3 1 کم

 0/0 7/8 1/9 5/1 4/1 1/4 0/0 0/0 2 5/4 2/5 4/1 7/1 2/9 3 5/5 3/8 3/1 متوسط
 36 31/4 21/7 34/1 35/9 40/6 43/8 0/0 35/3 29/4 35/7 35/1 28/6 31/4 33/4 35/9 35/9 30/9 زیاد

 60 60/8 74/5 59/1 57/6 52/2 46/9 100 56/9 63/3 59/6 55/4 64/3 64/2 61/6 54/1 57 64/2 خیلی زیاد
 33/94 22/72 9/411 5/005 آماره

 0/086 0/302 0/309 0/287 سطح معناداری
 

جدول 65. من دوستان و آشنایان خود را تشویق می کنم که نکات بهداشتی )پوشیدن دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی( را رعایت کنند.
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65رضایت از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا 

جدول 66.  از اینکه در دوره شیوع کرونا اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی تا پایان ارد یبهشت ماه تمدید شده اند، رضایت دارید؟*

درصدتعداد

36875/7بله

153/1خیر

9018/5اطالع ندارم

132/7نظری ندارم

486100/0جمع

* توجه: نظرات افرادی که اظهارکرده اند »تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستم« در این بخش نیامده است.

جدول 67. از اینکه در دوره شیوع کرونا اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی تا پایان  ارد یبهشت ماه تمدید شده اند، رضایت دارید؟ *

 

بهشت ماه تمدید های درمانی تأمین اجتماعی تا پایان اردیاینکه در دوره شیوع کرونا اعتبار دفترچهآیا از . 66جدول 
 *اند، رضایت دارید؟شده

 درصد تعداد 
 7/75 368 بله

 1/3 15 خیر
 5/18 90 اطالع ندارم
 7/2 13 نظری ندارم

 0/100 486 جمع
 

  
اند، رضایت بهشت ماه تمدید شدههای درمانی تأمین اجتماعی تا پایان اردیتبار دفترچهآیا از اینکه در دوره شیوع کرونا اع. 67جدول 
 * دارید؟

 
 متغیر

 
 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

لیسانس/ فوق
 حوزوی کترید

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 100 81/6 75/9 73/2 74/2 75/6 73/3 0/0 83/8 76/3 75/7 73/3 50 77/9 79/4 65 77 73/6 بله
 0/0 0/0 1/2 4/3 3/3 6/7 0/0 0/0 0/0 1/8 5 2/2 0/0 3/2 2/2 5 3/5 2/5 2/5خیر

 0/0 18/4 20/5 19/6 18/5 15/6 26/7 100 10/8 20/1 17/6 20 30 15/8 15 29/2 16/3 21/9 اطالع ندارم
 0/0 0/0 2/4 2/9 4 2/2 0/0 0/0 5/4 1/8 1/8 4/4 20 3/2 3/4 0/8 3/2 2 نظری ندارم

 13/09 26/76 15/89 3/18 آماره
 0/789 0/031 0/014 0/364 سطح معناداری

 

 هستند. اجتماعی سازمان تأمینشدۀ تنها مربوط به افرادی است که بیمهاین بخش  یهاداده: توجه *
 

  سازمان تأمین اجتماعی: 9فصل 
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جدول 68. از اینکه در دوره شیوع کرونا مهلت کارفرماها برای پرداخت حق بیمۀ بیمه شده هایشان افزایش یافته، رضایت دارید؟ *

درصدتعداد

27856/5بله

397/9خیر

15631/7اطالع ندارم

193/9نظری ندارم

492100/0جمع

* توجه: نظرات افرادی که اظهارکرده اند » تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستم« در این بخش نیامده است.

 

 

هایشان افزایش یافته، رضایت شدهبیمۀ بیمهآیا از اینکه در دوره شیوع کرونا مهلت کارفرماها برای پرداخت حق. 68جدول 
 * دارید؟

 صددر تعداد 
 5/56 278 بله

 9/7 39 خیر
 7/31 156 اطالع ندارم
 9/3 19 نظری ندارم

 0/100 492 جمع
 

  
 هایشان افزایش یافته، رضایت دارید؟شدهبیمۀ بیمهآیا از اینکه در دوره شیوع کرونا مهلت کارفرماها برای پرداخت حق. 69جدول 

 
 متغیر

 
 نگرش

 اهیانه سرپرست خانوارمتوسط مخارج م سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبي +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسي

لیسانس/ فوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

 میلیون تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

ن سه میلیون بی
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 84/6 56/4 51/8 59 52/9 57/8 60 0/0 83/8 57/6 52/4 53/3 40 51/6 59/8 51/6 59/5 51/7 بله
 7/7 5/1 11/8 5/8 10/5 4/4 0/0 0/0 2/7 8/7 8/9 6/7 0/0 8/4 8/5 6/6 8/1 7/8 خیر

 7/7 30/8 31/8 30/9 34 33/3 40 100 10/8 29/1 34/7 40 50 36/8 27/7 37/7 28/2 37/1 اطالع ندارم
 0/0 7/7 4/7 4/3 2/6 4/4 0/0 0/0 2/7 4/7 4 0/0 10 3/2 4/1 4/1 4/2 3/4 نظری ندارم

 14/99 22/04 5/53 4/461 آماره
 0/662 0/107 0/477 0/216 سطح معناداری

 
  

 هستند. اجتماعی سازمان تأمینشدۀ تنها مربوط به افرادی است که بیمهاین بخش  یهاداده: توجه *
 

جدول 69. از اینکه در دوره شیوع کرونا مهلت کارفرماها برای پرداخت حق بیمۀ بیمه شده هایشان افزایش یافته، رضایت دارید؟



67رضایت از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا 

جدول 70.  از اینکه در دوره شیوع کرونا به افراد بیکار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیکاری پرداخت می شود، رضایت دارید؟ *

درصدتعداد

30061/6بله

489/9خیر

12325/3اطالع ندارم

163/3نظری ندارم

487100/0جمع

* توجه: نظرات افرادی که اظهارکرده اند » تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستم« در این بخش نیامده است.

جدول 71.  از اینکه در دوره شیوع کرونا به افراد بیکار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیکاری پرداخت می شود، رضایت دارید؟

 
  

آیا از اینکه در دوره شیوع کرونا به افراد بیکار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیکاری پرداخت . 70جدول 
 * شود، رضایت دارید؟می
 درصد تعداد 

 6/61 300 بله
 9/9 48 خیر

 3/25 123 اطالع ندارم
 3/3 16 نظری ندارم

 0/100 487 جمع
 

  
شود، ع کرونا به افراد بیکار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیکاری پرداخت میآیا از اینکه در دوره شیو. 71جدول 

 رضایت دارید؟
 

 متغیر
 

 نگرش

 متوسط مخارج ماهیانه سرپرست خانوار سطح تحصیالت سن جنسیت

خواندن و  سوادبی +50 30-49 15-29 مرد زن
 نوشتن

 زیردیپلم/
 دیپلم

دیپلم/ فوق
 کارشناسی

نس/ لیسافوق
 حوزوی دکتری

کمتر از 
پانصد هزار 

 تومان

بین پانصد 
هزار تا یک 

میلیون 
 تومان

بین یک 
میلیون تا دو 

میلیون 
 تومان

بین دو 
میلیون تا سه 

میلیون 
 تومان

بین سه میلیون 
تا چهار میلیون 

 تومان

بین چهار 
میلیون تا 

شش میلیون 
 تومان

بیش از 
شش 

میلیون 
 تومان

 61/5 64/1 61/9 63/8 59/6 63/6 46/7 0/0 80/6 68/9 57/9 44/4 40 53/7 66/9 55/5 65/4 56/4 بله
 7/7 5/1 7/1 7/2 13/9 11/4 13/3 0/0 2/8 7/6 11/8 11/1 20 7/4 10 10/9 10 9/3 خیر

 23/1 30/8 28/6 26/1 21/9 22/7 33/3 100 16/7 21/5 25/3 42/2 40 34/7 19/7 31/1 21/8 30/4 اطالع ندارم
 7/7 0/0 2/4 2/9 4/6 2/3 6/7 0/0 0/0 2/3 5 2/2 0/0 4/2 3/3 2/5 2/9 3/9 ندارمنظری 

 12/07 26/57 12/32 5/44 آماره
 0/843 0/032 0/055 0/142 سطح معناداری

 
 
 هستند.عی اجتما سازمان تأمینشدۀ تنها مربوط به افرادی است که بیمهاین بخش  یهاداده: توجه *  
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71کرونا یادآور چیست؟ 

جدول 72. زمانی که به قرنطینه ناشی از شیوع کرونا فکر می کنید چه کلمه ای به ذهن تان می رسد؟

درصد                                         تعداد  

16224/2آسیب های روان شناختی

11417حصر خانگی

558/27آرامش و سالمتی

558/2نمی دانم/ هیچی

527/8شکوه و شکایت از وضعیت موجود

426/2موارد بهداشتی

334/9نگرانی های معیشتی

334/9استیصال

284/2پیامدهای مثبت

274/03معنویت

30/5بالی الهی

669/8سایر

670100/0جمع
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 از شهروندان پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادیفرم نظرسنجی 

 در استان خوزستانشیوع ویروس کرونا  

 
سپس در صورت  کامل و با لحنی آرام، صمیمانه و محترمانه برای هر پاسخگو بخوانیدصورت زیر را به پرسشگر گرامی: متنالف: 

 موافقت وی، تکمیل پرسشنامه را آغاز کنید. 
های ما جواب گیرم. چندتا سوال در مورد ویروس کرونا دارم. اگر ممکنه به سوال}سالم. روزتون بخیر. من از طرف سازمان تأمین اجتماعی باهاتون تماس می

ت پاسخ دادن وجود نداشت، ها هستین؟ }پس از پاسخ مثبت ادامه دهید. اگر پاسخ منفی بود یا موقعیبدین. االن توی موقعیت مناسبی برای پاسخ به این سوال
 زمان مناسب دیگری را بپرسید و دوباره با همان شماره تماس بگیرید.{ 

 رسه؟ ..............................تون میای به ذهنکنید، چه کلمهزمانی که به قرنطینه ناشی از شیوع کرونا فکر می -1

 به سواالت، توضیحات زیر را برای ایشان شرح دهید. پرسشگر محترم برای آشنایی پاسخگو با شیوۀ پاسخگوییب: 

 به این سواالت نمره بدین. 5خونم، شما از یک تا }من سواالتی رو دربارۀ شیوع کرونا برای شما می

    «{دانم.ینم»دونین بگین اگه جواب سوالی رو نمی« یک یعنی خیلی کم. دو یعنی کم. سه یعنی متوسط. چهار یعنی زیاد. پنج یعنی خیلی زیاد»

 بازبین: پرسشگر: تاریخ تکمیل فرم: کد پرسشنامه:

 موضوع ردیف
 میزان موافقت

خیلی 
 (5زیاد )

زیاد 
(4) 

 متوسط
خیلی کم  (2کم ) (3)

 دانمنمی (1)

       وکار شما ضرر زده؟ویروس کرونا تا االن چقدر به کسب 2
       آسیب رسانده است؟ «خانواده شما»وکار کرونا چقدر به کسب جدا از خودتون، ویروس 3

های باعث شده هزینه چقدر)ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی( خرید لوازم بهداشتی مثل  4
       تون بیشتر بشه؟معمول زندگی

       ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی خود شما آسیب رسانده؟ 5

آسیب رسانده   «تونخانواده»غیر از خودتون، ویروس کرونا چقدر به سالمت جسمی  6
       است؟

)مثل آرامش شما و  سالمت روان شماکنین در این مدت شیوع بیماری، چقدر به فکر می 7
       آسیب رسیده؟تون( و نشاط شادی

       شما آسیب رسانده؟ سالمت روان خانوادهتون چطور؟ شیوع این بیماری چقدر به خانواده 8

، استانرفت و آمدهای داخل  خوزستان برای کاهش  «استاندار»چقدر به توان اجرایی  9
       اعتماد دارین؟

10 
اصناف  ۀهمفعالیت خوزستان برای اجرا شدن ممنوعیت استاندار چقدر به توان اجرایی 

اعتماد ( هاداروخانه و هافروشیها، میوهها، قصابیها، نانواییمارکت همچون سوپر)ها ضروری غیر از
 دارین؟

      

       عملکرد استانداری خوزستان در مقابله با کرونا اعتماد دارین؟به طورکلی چقدر به  11

در مقابله با این « های خوزستانکادر درمانی بیمارستان»چقدر به توانایی و دانش  12
       بیماری اعتماد دارین؟



75فرم نظرسنجی  
  
 
  

          
 پرسشگر محترم برای آشنایی پاسخگو با شیوۀ پاسخگویی به سواالت، توضیحات زیر را برای ایشان شرح دهیدج:   

 ها نمره بدین.میزان موافقت خودتون رو با این جمله 5خونم، شما از یک تا هایی رو دربارۀ شیوع ویروس کرونا برای شما می}من جمله
    «{دانم.نمی»دونین بگین اگر جواب سوالی را نمی« دو یعنی مخالفم. سه یعنی متوسط. چهار یعنی موافقم. پنج یعنی کامال موافقمیک یعنی کامال مخالفم. »

 موضوع ردیف
 میزان موافقت

کامال 
 (5موافقم )

موافقم 
(4) 

 متوسط
(3) 

مخالفم 
(2) 

کامال 
 دانمنمی (1مخالفم )

       سرعت در حال گسترش است.کنم ویروس کرونا به من فکر می 18
       کنم سطح دانش و آگاهی مردم در مورد ویروس کرونا بیشتر شده.من فکر می 19
       شود.کاهش رفت و آمدهای افراد باعث کاهش سرعت انتقال ویروس می 20
       ها یکی از عوامل اصلی عدم انتقال کرونا است.شستن مکرر دست 21

22 
کنم در صورت بروز عالئم خفیفی از ویروس کرونا، فرد باید به مدت میمن فکر 

       روز در خانه قرنطینه شود. 14

از زمان شیوع ویروس کرونا فقط برای خرید مایحتاج ضروری از خانه بیرون  23
       ام.رفته

24 
از زمان شیوع ویروس کرونا اقالمی را که در گذشته به صورت معمول از 

)آنالین، دریافت از طرف های دیگری کردم از راهفروشگاه خریداری می
 کنم.تهیه می های محلی(فروشگاه

      

)پوشیدن از زمان شیوع کرونا در صورت خروج از خانه، نکات بهداشتی  25
       کنم.را رعایت می مواد ضدعفونی(دستکش، ماسک و استفاده از 

اگر وضعیت نامعلوم باشد تا هر زمان که الزم باشد به ماندن در خانه ادامه  26
       دهم.می

)کتاب خواندن، ورزش من قصد دارم در خانه از وقت آزادم به صورت مفید  27
       استفاده کنم.یا کسب دانش جدید(  کردن، انجام کارهای هنری، یادگیری مهارت

       کنم که در خانه بمانند.من دوستان و آشنایان خود را تشویق می 28

)پوشیدن نکات بهداشتی کنم که من دوستان و آشنایان خود را تشویق می 29
       کنند.را رعایت  دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی(

را  فاصلۀ اجتماعیبا خانواده، دوستان و آشنایان  )رفت و آمد(من در تعامل  30
       کنم.رعایت می

 

       ؟کنین مردم استان خوزستان چقدر برای مقابله با این بیماری آگاه هستندفکر می 13

رفت و آمد  برای ممنوعیت هر نوع چقدر به توان اجرایی نیروهای نظامی و انتظامی 14
       غیرضروری در کشور اعتماد دارین؟

       چقدر اعتماد دارین؟ «ستاد ملّی مقابله با کرونا»به توان  15

که از  مراکز دولتیارائه شده از طرف شدگان( ها، درمان)تعداد مبتالیان، فوتی آمارچقدر به  16
       شود، اعتماد دارین؟ها و صداوسیما منتشر میهای رسمی مانند خبرگزاریرسانه

های که از رسانه مراکز دولتیتوصیه شده از طرف  های بهداشتیدستورالعملچقدر به  17
       شود، اعتماد دارین؟ها و صداوسیما منتشر میرسمی مانند خبرگزاری
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 با شیوۀ پاسخگویی به سواالت، توضیحات زیر را برای ایشان شرح دهید. پرسشگر محترم برای آشنایی پاسخگود: 
  بگین.« خیر»و « بله»ها به صورت خونم، موافقت و مخالفت خودتون رو با این سوالهایی رو دربارۀ اقدامات سازمان تأمین اجتماعی براتون می}من سوال

تحت پوشش سازمان »اگر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستین بگین که «. اطالعی ندارم»ید بگین اگر اطالعی ندار«. نظری ندارم.»بگین  اگر نظری ندارید»
   «{نیستم.

 
 پرسشگر محترم مطابق جمالت زیر از پاسخگو تشکر کنید و از او بخواهید که به آخرین سواالت نیز پاسخ دهد.ه: 

 های آخر جواب بدین.{کنین اگه به این سوالای که برای این کار گذاشتین خیلی ممنونم. لطف می}از زمان و حوصله

 
 

 
 

 

تحت پوشش سازمان  نظری ندارم اطالع ندارم خیر بله موضوع ردیف
 تأمین اجتماعی نیستم.

های درمانی تأمین آیا از اینکه در دوره شیوع کرونا، اعتبار دفترچه 31
      اند، راضی هستین؟اجتماعی تا پایان اردیبهشت تمدید شده

بیمه قحاز اینکه در دوره شیوع کرونا، مهلت کارفرماها برای پرداخت  32
      هایشان افزایش یافته، راضی هستین؟شدهبیمه

سازمان  آیا از اینکه در دوره شیوع کرونا، به افراد بیکار تحت پوشش 33
      شود، راضی هستید؟مقرری بیکاری پرداخت میتأمین اجتماعی، 
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