
Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV)                                                                  Orginal Article

 Volume 11, Issue 1, Spring  2022

The Effect of Fear of Covid 19 on Psychological Well-being of Employees 

with the Mediating Role of Job Insecurity and Moderator of Mindfulness

Mirmehdi S.M1, Fathi Chegeni F2*, Omidnezhad M3

1- Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, Malayer 
University, Hamadan, Iran.
2- PhD Student in Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3- Master of Management, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Hamadan, Iran.

Corresponding Author: Fathi Chegeni F, PhD Student in Management, Faculty of Management and Economics, 
Lorestan University, Khorramabad, Iran.
Email: fathi.fa@fc.lu.ac.ir

Abstract
Introduction: The global prevalence of COVID-19 virus and the implementation of the resulting 
restrictions have caused a great deal of fear and anxiety in the community, which in turn has led to 
many psychological problems. The aim of this study was to investigate the effect of fear of Covid 19 
on psychological well-being of employees with the mediating role of job insecurity and moderator of 
mindfulness in Lorestan University of Medical Sciences.
Methods: The present study is a descriptive-survey study. The statistical population of the study was 
320 employees of Lorestan University of Medical Sciences. Based on Krejcie and Morgan table, 
a sample size of 175 people was selected by stratified random sampling method. To measure the 
variables of the research, a questionnaire was used which included four sections of fear of Covid 19, 
psychological well-being, job insecurity and mindfulness . The reliability of the questionnaire was 
confirmed using Cronbach's alpha method and its validity was confirmed using convergent validity. 
For data analysis, structural equation modeling and Spss and PLS software have been used.
Results: The results showed that at the 95% confidence level, fear of Covid 19 has a negative and 
significant effect on the psychological well-being of employees (β = -0.316; P <0.05); In addition, fear 
of Covid 19 through job insecurity has a negative and significant effect on employee psychological 
well-being (β = -0.324; P <0.05); Mindfulness also has a moderating role in the relationship between 
fear of Covid 19 and psychological well-being of employees (β = -0.069; P <0.05).
Conclusions: According to the findings, it can be said that fear of Covid 19 has a significant role 
in reducing psychological well-being of employees by creating job insecurity, Meanwhile, the 
component of mindfulness also has a moderating role in the relationship between fear of Covid 19 
and psychological well-being, In other words, employees with higher mindfulness are less likely to 
experience a decrease in psychological well-being due to fear of Covid 19, so it is necessary to reduce 
the fear of Covid 19 in employees by strengthening mindfulness, which is also a trainable component.
Keywords: Fear of Covid 19, Psychological well-being, Job insecurity, Mindfulness.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 11

http://ijnv.ir/article-1-913-en.html


فصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشیفصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشی

 دوره 11، شماره 1،  بهار 1401

بررسی تأثیر ترس از کووید 19 بر بهزیستی روانشناختی کارکنان با نقش میانجی ناامنی شغلی و 
تعدیل گر ذهن آگاهی

سیدمهدی میرمهدی1، فریبرز فتحی چگنی2*، مصطفی امیدنژاد3

1- استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیر، همدان، ایران. 
2- دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. 

3- کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیر، همدان، ایران.

نویسنده مسئول: فریبرز فتحی چگنی، دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. 
fathi.fa@fc.lu.ac.ir :ایمیل

چکیده
مقدمــه: شــیوع جهانــی ویــروس کوویــد19 و اجــرای محدودیــت هــای ناشــی از آن باعــث تــرس و اضطــراب زیــادی در افــراد جامعــه 
شــده کــه ایــن مســئله بــه  نوبــه  خــود مشــکالت روانشــناختی عدیــده ای در پــی داشــته اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر 
تــرس از کوویــد19 بــر بهزیســتی روانشــناختی کارکنــان بــا نقــش میانجــی ناامنــی شــغلی و تعدیلگــر ذهــن آگاهــی در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی لرســتان بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- پیمایشــی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش تعــداد 320 نفــر از کارکنــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان لرســتان بــود کــه بــر اســاس جــدول کرجســی و مــورگان حجــم نمونــه ای بــه تعــداد 175 نفــر بــه روش تصادفــی 
ــرس از  ــار بخــش ت ــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش از پرسشــنامه ای کــه شــامل چه ــد. ب ــا انتخــاب گردی ــان آن ه ــه ای از می طبق
کوویــد19، بهزیســتی روانشــناختی، ناامنــی شــغلی و ذهــن آگاهــی بــود، اســتفاده  شــده اســت. پایایــی پرسشــنامه  بــا اســتفاده از روش 
ــرای تجزیــه  و تحلیــل داده هــا از مدل ســازی معــادالت  ــه تاییــد رســید. ب ــا اســتفاده از روایــی همگــرا ب آلفــای کرونبــاخ و روایــی آن ب

ــت. ــده اس ــتفاده  ش ــزار Spss و PLS اس ــاختاری و نرم اف س
یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه در ســطح اطمینــان 95 درصــد تــرس از کوویــد19 اثــر منفــی و معنــی داری بــر بهزیســتی روانشــناختی 
کارکنــان دارد )β= -0/316 ؛P<0/05(؛ بعــالوه تــرس از کوویــد19 از طریــق ناامنــی شــغلی نیــز اثــر منفــی و معنــی داری بــر بهزیســتی 
روانشــناختی کارکنــان دارد )β= -0/324 ؛P<0/05(؛ همچنیــن ذهــن آگاهــی در رابطــه تــرس از کوویــد 19 و بهزیســتی روانشــناختی 

.)P<0/05؛ β= -0/069( کارکنــان نقــش تعدیلگــر دارد
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــا مــی تــوان گفــت کــه تــرس از کوویــد 19 نقــش بــارزی در کاهــش بهزیســتی روانشــناختی 
ــتی  ــد19 و بهزیس ــرس از کووی ــه ت ــز در رابط ــی نی ــن آگاه ــه ذه ــان مؤلف ــن می ــغلی دارد، در ای ــی ش ــاد ناامن ــق ایج ــان از طری کارکن
روانشــناختی نقــش تعدیلگــر دارد، بــه عبارتــی کارکنانــی کــه از ذهــن آگاهــی باالتــری برخــوردار هســتند کمتــر دچــار کاهــش بهزیســتی 
روانشــناختی ناشــی از تــرس از کوویــد19 مــی شــوند، لــذا نیــاز اســت بــا تقویــت ذهــن آگاهــی در کارکنــان کــه یــک مؤلفــه آمــوزش 

پذیــر نیــز مــی باشــد تــرس از کوویــد 19را در آنهــا کاهــش داد. 
کلیدواژه ها: ترس از کووید 19، بهزیستی روانشناختی، ناامنی شغلی، ذهن آگاهی.

مقدمه
یکــی از انــواع ترس هــای افــراد تــرس از بیمــار شــدن اســت )1(. 
افــرادی کــه تــرس از بیمــار شــدن دارنــد، مــدام تصــور می کننــد 
کــه هــر چیــزی ممکــن اســت باعــث بیمــاری آنــان شــود و بــه 

ــد.  ــه می کنن ــک مراجع ــه پزش ــداوم ب ــور م ــه  ط ــل ب ــن دلی همی
همچنیــن زمانــی کــه فــرد تصــور می کنــد یــک بیمــاری 
خــودش، اطرافیــان، اعضــای خانــواده و دوســتانش را تهدیــد 
ــه  ــه بیمــاری بیشــتر می شــود )2(. ب ــرس او از ابتــال ب ــد، ت می کن
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تازگــی بیمــاری نوپدیــدی کشــف شــد کــه بــه یکــی از مهم تریــن 
ــندرم  ــه س ــاری ک ــن بیم ــد. ای ــل گردی ــان تبدی ــای جه دغدغه ه
ــا بیمــاری کوییــد 19 نامیــده می شــود، از طریــق  حــاد تنفســی ی
ــروسSARS-COV-2( 2( ایجــاد می شــود کــه  ــروس کروناوی وی
بــرای اولیــن  بــار در 31 دســامبر 2019 در چین شناســایی شــد )3(. 
ــان،  ــهر ووه ــروس coronavirus 2019( 2019( از ش ــا وی کرون
اســتان هوبــی کشــور چیــن آغــاز شــد و پــس از مــدت کوتاهــی 
ــال  ــن و بســیاری از کشــورهای دیگــر انتق در سراســر کشــور چی
یافــت. گســترش ایــن بیمــاری در ســطح جهانــی آن چنــان ســریع 
ــراد  ــی اف ــد ســالمت عموم ــن تهدی ــوان بزرگ تری ــه به عن ــود ک ب
در ســال 2020 شــناخته شــد. شــیوع ایــن بیمــاری کــه همــراه بــا 
ــاد  ــی را ایج ــت فراوان ــرس و وحش ــد، ت ــا ش ــال محدودیت ه اعم
کــرد )4(. تــرس بــه حالــت عاطفــی ناخوشــایندی گفتــه می شــود 
کــه ناشــی از درک تهدیــد اســت. تــرس از COVID-19 ممکــن 
اســت بــه توانایــی تفکــر طبیعــی فــرد آســیب برســاند. همچنیــن 
ممکــن اســت بــه مســائل روانــی و بهداشــت روانــی فــرد ماننــد 
ــی  ــی از زندگ ــی و نارضایت ــانی روان ــراب و افســردگی، پریش اضط
آســیب برســاند و در نهایــت بهزیســتی فــرد را تحــت تأثیــر 
ــارس  ــل س ــا )مث ــا ویروس ه ــایر کرون ــابه س ــد )5(. مش ــرار ده ق
ــون  ــالمت  روان همچ ــی در س ــج منف ــد19، نتای ــرس(، کویی و م
ــترس،  ــالالت اس ــراب، اخت ــردگی و اضط ــم افس ــش عالئ افزای
جهانــی  ســازمان   .)6( دارد  تــرس  و  عصبانیــت  بی خوابــی، 
بهداشــت، کوویــد19 را در یازدهــم مــارس2020، بــه عنــوان یــک 
بیمــاری همه گیــر همــراه بــا میــزان عفونــت بــاال و مــرگ و میــر 
نســبتا زیــاد اعــالم کــرد. ایــن بیمــاری در حــال حاضــر کل جهــان 
را فراگرفتــه و باعــث ابتــالی میلیون هــا نفــر در دنیــا شــده اســت. 
ــوده و  ــن بیمــاری مســتثنی نب ــه ای ــال ب ــران هــم از ابت کشــور ای
مطابــق گــزارش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
تاریــخ 31 بهمــن 1398 اولیــن مبتالیــان بــه کوییــد19 )2 مــورد( 
گــزارش شــد، کــه از زمــان کشــف تــا تاریــخ تدویــن ایــن مقالــه 
5/944/599 نفــر در مجمــوع بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــدند که از 
ایــن تعــداد متأســفانه 126/616 نفــر فــوت کــرده انــد )7(. بیمــاری 
کوییــد19، عــالوه بــر اینکــه بــر ســالمت عمومــی جامعــه تأثیــر 
ــب وکار،  ــد کس ــا همانن ــایر فعالیت ه ــر س ــویی دارد، ب ــیار س بس
ــوری  ــه  ط ــت، ب ــذار اس ــز اثرگ ــع نی ــای صنای ــاد و فعالیت ه اقتص
ــی بســیاری  ــروس باعــث تعطیل ــن وی ــه ای ــال ب ــرس از ابت ــه ت  ک
ــت )8(؛  ــده اس ــدارس و ... ش ــگاهها، م ــا، دانش ــز، نهاده از مراک
مطالعــات نشــان داد کــه در ایــاالت متحــده در صنعــت غذایــی از 
هــر 3 کارمنــد، 2 نفــر در طــی بیمــاری همه گیــر کوییــد19، شــغل 

خــود را از دســت داده انــد )9(. بیمــاری همه گیــر کوییــد19 باعــث 
فجایــع بی ســابقه انســانی، اقتصــادی و بهداشــتی شــده اســت. در 
مطالعــه ای کــه توســط لــکا و جیــن )2010( انجام شــد، نشــان داده 
شــد کــه در دوران رکــود اقتصــادی، حتــی کارکنانــی کــه همچنان 
ــی شــغلی ناشــی از کاهــش  شــاغل هســتند ممکــن اســت ناامن
حقــوق و ســاعات کاری، ســالمت جســمی و روانــی ضعیــف، کار 
ــه کننــد )10(.  طوالنــی مــدت و شــرایط چالــش برانگیــز را تجرب
ــرس از دســت دادن شــغل شــناخته  ــوان ت ــه عن ــی شــغلی ب ناامن
ــغلی  ــی ش ــه ناامن ــود دارد ک ــی وج ــق عموم ــک تواف ــود. ی می ش
ــی و  ــه ممکــن اســت مســائل روان ــل اســترس زایی اســت ک عام
ــغل  ــا ش ــط ب ــای مرتب ــا و نگرش ه ــمی، واکنش ه ــت جس بهداش
منفــی، افســردگی و پریشــانی روانشــناختی و اختــالل عملکــرد را 
ایجــاد کنــد )11(. عــالوه  بــر ایــن، در یکــی از مطالعــات اخیــر در 
مــورد تأثیــر کوییــد19 بــر اشــتغال نشــان داده شــد کــه 21.1٪ از 
شــرکت کننــدگان تــرس خــود را از دســت دادن شــغل خــود ابــراز 
ــده  ــای شــغلی آین ــی آگهی ه ــه حت ــد ک داشــتند و 51.9٪ معتقدن
ــی،  ــدگاه روانشناس ــد داشــت )12(. از دی ــی خواهن ــر منف ــز تأثی نی
نارضایتــی و ناامنــی شــغلی ممکــن اســت بــر رفتارهــای بازدارنــده 
ــا  ــد و کارفرم ــن کارمن ــی تضــاد را بی ــرا نوع ــد، زی ــذار باش تأثیرگ
ــان  ــی کارکن ــر ســالمت و کارای ــی ب ــر منف ــد و تأثی ایجــاد می کن
ــد کــه امنیــت  دارد. به طورکلــی، اکثــر صاحب نظــران برایــن باورن
شــغلی احساســات مثبــت فــرد در خصــوص شــغل خویــش اســت. 
ناامنــی شــغلی در محیــط کار به عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در 
کاهــش بهــره وری اســت )13(. بــه عنــوان یــک عامــل اســترس زا، 
ــناختی  ــتی روانش ــا بهزیس ــغلی ب ــی ش ــه ناامن ــد ک ــخص ش مش
ــت  ــی اس ــوم کل ــک مفه ــتی ی ــی دارد )14(. بهزیس ــه منف رابط
کــه شــامل تجربــه هیجان هــای خوشــایند، ســطوح پاییــن خلــق 
منفــی و رضایــت بــاال از زندگــی اســت. گــورل )2009( بهزیســتی 
را توانایــی شــرکت فعاالنــه در کار و تفریــح، خلــق روابــط معنــی دار 
ــی و  ــدف زندگ ــاری و ه ــس خودمخت ــترش ح ــران، گس ــا دیگ ب
ــی  ــور کل ــه  ط ــد )15(. ب ــت می دان ــات مثب ــردن هیجان ــه ک تجرب
بهزیســتی روانشــناختی را می تــوان بــه عنــوان ارزیابی هــای 
شــناختی و مؤثــر زندگــی تعریــف کــرد. ایــن ارزیابــی عــالوه بــر 
قضاوت هــای شــناختی، شــامل واکنش هــای هیجانــی بــه وقایــع و 
رضایــت از زندگــی نیــز می شــود؛ از اینــرو بهزیســتی یــک مفهــوم 
کلــی اســت کــه شــامل تجربــه ی هیجان هــای خوشــایند، ســطوح 
ــاال از زندگــی اســت. بهزیســتی  پاییــن خلــق منفــی و رضایــت ب
روانشــناختی شــامل احســاس خــوب دربــاره خــود و زندگــی خــود 
اســت احساســی کــه شــامل تجربــه اســتقالل، تســلط محیطــی، 
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ــی و  ــدف در زندگ ــران، ه ــا دیگ ــت ب ــط مثب ــردی، رواب ــد ف رش
پذیــرش خــود اســت )16(.

در ایــن جســتار، محقــق عــالوه بــر بررســی روابــط میــان تــرس 
از کوویــد 19، ناامنــی شــغلی و بهزیســتی، بــه دنبــال تأثیــر 
ــر  ــک متغی ــوان ی ــه عن ــرده ب ــای نامب ــر متغیره ــی ب ذهن آگاه
تعدیل گــر می باشــد. ذهن آگاهــی بــه عنــوان یــک حالــت 
ارتقــاء دهنــده تفکــر خودآگاهــی بــراي بهبــود نگرانــی و اضطــراب 
ــر روي  ــد ب ــر عم ــق غی ــي تعم ــود. ذهن آگاه ــه می ش درنظرگرفت
ــوان  ــي را مي ت ــد )17(. ذهن آگاه ــاري مي باش ــر و ج ــع حاض وقای
توانایــي خودتنظیمــي توجــه و هدایــت آن بــه طــرف یــک تجربــه 
ــزء  ــه، ج ــنجیده توج ــم س ــاس تنظی ــن  اس ــر ای ــود. ب ــداد نم قلم
ــا  ــد در ره ــزي ذهن آگاهــي اســت )18(. ذهن آگاهــی می توان مرک
ــاري  ــکار اتوماتیــک، عادت هــا و الگوهــاي رفت ــراد از اف ســازي اف
ــی را در  ــش مهم ــن  رو نق ــد و از ای ــده باش ــک کنن ــالم کم ناس
تنظیــم رفتــار ایفــاء می کنــد )19(. از طرفــی بــا توجــه بــه طوالنــی 
شــدن وجــود بیمــاری کرونــا در جامعــه و ادامــه دار شــدن مــرگ 
و میــر و بســتری شــدن افــراد ناشــی از ابتــال بــه ایــن ویــروس و 
افزایــش اضطــراب و تــرس از مبتــال شــدن بــه ایــن بیمــاری و بــا 
توجــه بــه اینکــه تــا کنــون پژوهــش چندانــی در رابطــه بــا تــرس 
ــه  ــان صــورت نگرفت ــد19و بهزیســتی روانشــناختی کارکن از کووی
ــه بررســی رابطــه  ــا ب ــی آن اســت ت اســت پژوهــش حاضــر در پ
تــرس از کوویــد19 بــا بهزیســتی روانشــناختی کارکنــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان لرســتان بــا نقــش میانجــی ناامنــی شــغلی 

و تعدیلگــر ذهــن آگاهــی بپــردازد.

روش کار
ــع  ــث جم ــردي و از حی ــدف، کارب ــاظ ه ــر از لح ــش حاض پژوه
آوري داده هــا از نــوع تحقیقــات توصیفــي و از لحــاظ ارتبــاط بیــن 
ــي اســت. روش انجــام پژوهــش  ــوع عل متغیرهــاي پژوهــش از ن
بــه صــورت پیمایشــي اســت کــه مهــم تریــن مزایــاي آن قابلیــت 
ــان  ــاری پژوهــش شــامل کارکن ــه آم ــج اســت. جامع ــم نتای تعمی
ــر             ــداد 320 نف ــه تع ــتان ب ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل اداری دانش
مــی باشــند کــه بــا اســتفاد از جــدول کرجســی و مــورگان تعــداد 
175 نفــر از آنهــا بــه عنــوان اعضــای نمونــه انتخــاب شــدند. روش 
ــه ای  ــی طبق ــورت، تصادف ــه  ص ــش ب ــن پژوه ــری در ای نمونه گی
)بــر اســاس دانشــکده هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی و وضعیــت 

ــیم  ــف تقس ــات مختل ــه طبق ــان ب ــرکتی کارکن ــا ش ــراردادی ی ق
شــدند ســپس از هــر طبــق بــه صــورت تصادفــی اعضــای نمونــه 
انتخــاب شــدند( می باشــد. بــراي جمــع آوري داده هــا و اطالعــات 
از دو روش کتابخانــه اي و میدانــی اســتفاده  شــده اســت. از روش 
ــش و از روش  ــري پژوه ــی نظ ــن مبان ــراي تدوی ــه اي ب کتابخان
ــراي گــردآوري داده هــاي اولیــه اســتفاده  شــده اســت.  میدانــی ب
ابــزار روش میدانــی نیــز پرسشــنامه اســتاندارد بــود. پرسشــنامه هــا 
شــامل پرسشــنامه تــرس از کوویــد19 لیــن و آهورســو )20( کــه 
شــامل 7 گویــه بــود، پرسشــنامه بهزیســتی روانشــناختی ریــف و 
کیــس )21( کــه شــامل6 بعــد زندگــی هدفمنــد، رابطــه مثبــت بــا 
ــاری و تســلط  دیگــران، رشــد شــخصی، پذیــرش خــود، خودمخت
بــر محیــط بــود، پرسشــنامه ذهــن آگاهــی بائــر و همــکاران )22( 
کــه شــامل پنــج بعــد مشــاهده، توصیــف، عمــل بــا آگاهــی، عــدم 
قضــاوت و عــدم واکنــش مــی باشــد و پرسشــنامه ناامنــی شــغلی 
ســورک و همــکاران )23( کــه شــامل 6 گویــه بــود، اســتفاده شــده 
ــرت از  ــف لیک ــاس طی ــر اس ــنامه ب ــذاری پرسش ــره گ ــت. نم اس
ــده  ــر ش ــای ذک ــنامه ه ــه پرسش ــد. هم ــدی ش ــه بن ــا 5 درج 1 ت
ــاری  ــه آم ــراد نمون ــن اف ــنامه بی ــپس پرسش ــد. س ــتاندارد بودن اس
بــه صــورت حضــوری توزیــع شــد. بــراي ســنجش روایــي از روش 
روایــي همگــرا و بــراي آزمــون پایایــي پرسشــنامه از شــیوه آلفــاي 
ــي  ــب پایای ــه ضری ــد ک ــتفاده ش ــي اس ــي ترکیب ــاخ و پایای کرونب
ــت. در  ــده اس ــه ش ــدول1( ارائ ــش در )ج ــاي پژوه ــراي متغیره ب
ــرای  ــا، هــدف از انجــام پژوهــش ب ــع پرسشــنامه ه ــگام توزی هن
مشــارکت کننــدگان بــه طــور کامــل توضیــح داده شــد و از آنهــا 
رضایــت کتبــی و آگاهانــه بــرای شــرکت در پژوهــش اخــذ شــد و 

محرمانگــی اطالعــات شــرکت کننــدگان نیــز حفــظ شــد.
 

یافته ها
بــرای بررســی بــرازش مــدل مفهومــی پژوهــش و آزمــون 
ــتفده  ــا درروش PLS اس ــدل ه ــل م ــم تحلی ــا از الگوریت فرضیه ه
شــد. بــرای بــرازش مــدل اندازه گیــری؛ ابتــدا بــه بررســی بــرازش 
ــی  ــار پایای ــه معی ــتفاده از س ــا اس ــری ب ــدازه گی ــای ان ــدل ه م
ــاخ و  ــای کرونب ــب آلف ــی، ضرای ــای عامل ــب باره شــاخص )ضرای
ــج  ــود. نتای ــه می ش ــرا پرداخت ــی همگ ــی( و روای ــی ترکیب پایای
ــی  ــی و روای ــی ترکیب ــاخ، پایای ــای کرونب ــب آلف ــه ضرای ــوط ب مرب

ــت. ــده اس ــه  ش ــدول 1( ارائ ــرا در )ج همگ
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جدول1. روایی و پایایی متغیرهای پژوهش

میانگین واریانس استخراج شده )AVE(پایایی ترکیبیآلفای کرونباخمتغیر

0/8640/8820/676ترس از کووید19
0/8530/8710/580بهزیستی روانشناختی

0/7960/8250/584ناامنی شغلی
0/8890/9080/680ذهن آگاهی

ــه  ــردن اینک ــخص ک ــراي مش ــات ب ــع آوري اطالع ــس از جم پ
شــاخص هــاي انــدازه گیــري )متغیرهــاي مشــاهده( تــا چــه انــدازه 
در خصــوص ســنجش متغیرهــاي پنهــان قابــل قبــول باشــند، باید 
در مرحلــة نخســت کلیــة متغیرهــاي مشــاهده شــده بــه طــور مجزا 
ــراي  ــرازش ب ــي ب ــاي کل ــن رو شــاخص ه ــش شــوند. از ای آزمای
الگوهــاي انــدازه گیــري )تحلیــل عاملــي تأییــدي( ارزیابــي شــدند 

ــل  ــراي مــدل هــاي تحلی ــرازش ب کــه آزمــون شــاخص هــاي ب
عاملــي تأییــدي کــه در )جــدول2( ارائــه شــده اســت حاکــي از آن 
اســت کــه شــاخص هــاي انــدازه گیــري )متغیرهــاي آشــکار( در 
خصــوص ســنجش و انــدازه گیــري متغیرهــاي پنهــان )تــرس از 
کوویــد19، بهزیســتی روانشــناختی، ناامنــی شــغلی و ذهــن آگاهی( 

از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار هســتند.

جدول2. نتایج تحلیل عاملی تاییدی به همراه بار عاملی و سطح معنی داری برای هر متغیر

P-valueبار عاملیمتغیر آشکارمتغیر پنهان

ترس از کووید19

Q10/8120/000
Q20/8420/000
Q30/7900/000
Q40/8410/000
Q50/7730/000
Q60/8100/000
Q70/8850/000

بهزیستی روانشناختی

0/7920/000زندگی هدفمند
0/7670/000رابطه مثبت با دیگران

0/7730/000رشد شخصی
0/7420/000پذیرش خود
0/7240/000خودمختاری

0/7700/000تسلط بر محیط

ناامنی شغلی

Q10/7090/000
Q20/7760/000
Q30/6990/000
Q40/7660/000
Q50/7800/000
Q60/8460/000

ذهن آگاهی

0/9080/000مشاهده
0/8760/000توصیف

0/8130/000عمل با آگاهی
0/8180/000عدم قضاوت
0/6930/000عدم واکنش
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برازش کلی مدل
شــاخص نیکویــی بــرازش  در مــدل PLS راه حلــی بــرای بررســی 
بــرازش کلــی مــدل بــوده و بیــن صفــر تــا یــک قــرار دارد و مقادیر 
ــه یــک نشــانگر کیفیــت مناســب مــدل هســتند. ایــن  نزدیــک ب
شــاخص توانایــی پیــش بینــی کلــی مــدل را بررســی مــی کنــد و 
اینکــه آیــا مــدل آزمایــش شــده در پیــش بینــی متغیرهــای مکنون 
درون زا موفــق بــوده اســت یــا خیــر. درواقــع ایــن شــاخص برازش 
بخــش ســاختاری و اندازه گیــری را بــه صــورت همزمــان محاســبه 
در  بــرازش  شــاخص های  هماننــد  شــاخص  ایــن  می کنــد. 
ــوان از  ــد و می ت ــس عمــل می کن ــر کوواریان ــی ب روش هــای مبتن
آن بــرای بررســی اعتبــار یــا کیفیــت مــدل PLS بــه صــورت کلــی 
اســتفاده کــرد. درواقــع بــرای بررســی بــرازش مــدل کلــی از معیــار 
 GOF= ،میــزان کــم GOF= 0.1 اســتفاده مــی شــود کــه GOF

0.25 مقــدار متوســط و مقــدار بــزرگ GOF= 0.36 برای ســنجش 

اعتبــار مــدل هــای PLS بــه کار مــی رود.
نتایــج بــرازش کلــي مــدل در )جــدول3( ارائــه شــده اســت. ایــن 

معیــار از طریــق فرمــول زیــر محاســبه مــي شــود:

بــا توجــه بــه مقــدار بدســت آمــده بــرای GOF بــه میــزان 0/467 
ــالوه  ــود. ع ــی ش ــد م ــی تایی ــدل کل ــب م ــیار مناس ــرازش بس ب
ــرای  ــاری ب ــاال ضرایــب R2 معی ــه جــدول ب ــا توجــه ب ــن ب ــر ای ب
بررســی بــرازش مــدل ســاختاری محســوب مــی شــوند. ضرایــب 
R2 مربــوط بــه متغیرهــای پنهــان درون زای )وابســته( مــدل اســت 

ــوب  ــر R2 مطل ــه دســت آمــده، مقادی ــج ب ــه نتای ــا توجــه ب کــه ب
اســت. خالصــه نتایــج مربــوط بــه آزمــون فرضیــه هــا در )جــدول 

3( ارائــه شــده اســت.
جدول3. شاخص هاي کلي برازش مدل

R2مقادیر اشتراکیمتغیر پنهان 

-0/676ترس از کووید19
-0/680ذهن آگاهی

0/5800/638بهزیستی روانشناختی
0/5840/753ناامنی شغلی

0/6300/347میانگین
GOF0/467

آزمون فرضیه های پژوهش 
ــا  ــه بررســی آزمــون فرضیــه هــای پژوهــش ب در ایــن قســمت ب
ــدرت رابطــه  ــی شــود. ق ــه م ــزار PLS پرداخت ــرم اف اســتفاده از ن
بیــن عامــل )متغیــر پنهــان( و متغیــر قابــل مشــاهده بــه وســیله 
بــار عاملــی نشــان داده مــی شــود. بــار عاملــی مقــداری بیــن صفر 

و یــک اســت. اگــر بــار عاملــی کمتــر از 0/3 باشــد، رابطــه ضعیــف 
در نظــر گرفتــه شــده و از آن صــرف نظــر مــی شــود. بــار عاملــی 
بیــن 0/3 تــا 0/6 قابــل قبــول اســت و اگــر بزرگتــر از 0/6 باشــد 

خیلــی مطلــوب اســت.

 

شکل1. مدل ترسیم شده همراه با ضرایب بارهای عاملی
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جهــت بررســی معنــی دار بــودن رابطــه بیــن متغیرهــا از آمــاره t یا 
همــان t-value  اســتفاده مــی شــود. چــون معنــی داری در ســطح 
خطــای 0/05 بررســی مــی شــود، بنابرایــن اگــر میــزان بارهــای 

ــر  ــون t-value  از 1/96 کوچکت ــا آزم ــده ب ــاهده ش ــی مش عامل
محاســبه شــود، رابطــه معنــی دار نیســت.

 
T شکل2. مدل ترسیم شده همراه با مقادیر آماره

جدول4. نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معنی داری فرضیه های پژوهش

نتیجه آزمونسطح معناداریآمارهTضریب مسیررابطه

تایید فرضیه0/3164/7120/000-ترس از کووید19  بهزیستی روانشناختی
تایید فرضیه0/3243/4850/000-نقش میانجی ناامنی شغلی
تایید فرضیه0/0692/6270/000-نقش تعدیلگر ذهن آگاهی

بحث 
پژوهــش حاضــر بــه بررســی تأثیــر تــرس از کووید19 بر بهزیســتی 
روانشــناختی کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان بــا نقــش 
میانجــی ناامنــی شــغلی و تعدیلگــر ذهــن آگاهــی پرداختــه اســت. 
ــا  ــد اول اینکــه آی ــه مطــرح گردی ــن منظــور ســه فرضی ــه همی ب
تــرس از کوویــد19 بــر بهزیســتی روانشــناختی کارکنــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی لرســتان تأثیــر دارد؛ دوم اینکــه آیــا ناامنــی شــغلی 
در رابطــه تــرس از کوویــد19 و بهزیســتی روانشــناختی کارکنــان 
نقــش میانجــی دارد؛ و ســوم اینکــه آیــا ذهــن آگاهــی در رابطــه 
ــش  ــان نق ــناختی کارکن ــتی روانش ــد19 و بهزیس ــرس از کووی ت

تعدیلگــر دارد یــا خیــر؟
نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش نشــاندهنده 
تاییــد فرضیــه اول بــود. بــه عبــارت دیگــر ضریــب مســیر رابطــه 
میــان تــرس از کووید19 و بهزیســتی روانشــناختی 0/316- اســت. 

ــر از  ــدار آن باالت ــب 4/712 اســت و مق ــن ضری ــرای ای ــاره t ب آم
ــی باشــد.  ــی داری )1/96( در ســطح خطــای 0/05 م آســتانه معن
بنابرایــن ایــن فرضیــه تاییــد مــی شــود. در تحلیــل ایــن فرضیــه 
مــی تــوان گفــت کــه بــه صــورت گســترده ایــن موضــوع پذیرفتــه 
ــش حــس  ــا افزای ــی ب ــای عفون ــیوع بیماریه ــه ش شــده اســت ک
ــی                                                                                         ــای روان ــی ه ــروز ناراحت ــه ب ــر ب ــی منج ــی و ناامن نااطمینان
ــا  ــی ه ــیوع پاندم ــه ش ــت ک ــده اس ــت ش ــوند )24(. ثاب ــی ش م
ــت  ــرس از دس ــون ت ــی همچ ــای اجتماع ــترس ه ــاد اس ــا ایج ب
ــتان  ــت دادن دوس ــرس از دس ــرگ، ت ــرس از م ــالمتی، ت دادن س
ــی  ــور کل ــه ط ــغل و ب ــت دادن ش ــرس از دس ــاوندان، ت و خویش
تــرس از ناشــناخته هــا باعــث ایجــاد اختــالالت روانــی و افزایــش 
افســردگی و اضطــراب در افــراد مــی شــوند )25(. بیمــاری 
کوویــد19 نیــز بــا توجــه بــه فشــارهای قابــل مالحظــه و ســنگینی 
کــه بــر سیســتم هــای بهداشــتی و درمانــی جهانــی تحمیــل کــرد 
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و باعــث ایجــاد ســطح بــی ســابقه ای از انــزوای فیزیکــی شــد و 
ــه همــراه داشــت  پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی منفــی کــه ب
جوامــع مختلــف را بــه لحــاظ روانشــناختی بــا مشــکالت عدیــده 
ای مواجــه ســاخت )26(. در ایــن راســتا، یانگ و همــکاران )2020( 
ــا  ــه ب ــد ک ــود دریافتن ــات خ ــکاران )2020( در تحقیق ــو و هم و لی
انتشــار بیمــاری کوویــد19، اختــالالت روانشــناختی از جملــه 
ــی در  ــی، بی خواب ــرات هیجان ــردگی، تغیی ــرس، افس ــراب، ت اضط
افــراد  بســیار شــایع شــده اســت )6،8(. کایــس و همــکاران )2021( 
نیــز در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه تــرس از کوویــد 19 تاثیــر 
ــرس از  ــالوه ت ــر ســالمت روان دارد بع ــتقیم ب مســتقیم و غیرمس
ــه تلفــن هــای هوشــمند بــر  کوویــد از طیــق تنهایــی و اعتیــاد ب
ــا  ــای آنه ــه ه ــن یافت ــت، همچنی ــذار اس ــی تاثیرگ ــالمت روان س
ــر  ــی ب ــر منف ــا تأثی ــد19 ب ــتر از کووی ــرس بیش ــه ت ــان داد ک نش
ــا بهزیســتی روانــی پاییــن تــر افــراد  احساســات و رفتــار افــراد، ب

ــراه اســت )27(.  هم
ــان  ــش نش ــج پژوه ــز نتای ــش نی ــه دوم پژوه در خصــوص فرضی
دهنــده نقــش میانجــی ناامنــی شــغلی در رابطــه تــرس از کووید19 
و بهزیســتی روانشــناختی کارکنــان بــود. بــه عبــارت دیگــر ضریب 
 t ــاره ــت. آم ــغلی 0/324- اس ــی ش ــی ناامن ــش میانج ــیر نق مس
ــتانه  ــر از آس ــدار آن باالت ــب 3/485 اســت و مق ــن ضری ــرای ای ب
معنــی داری )1/96( در ســطح خطــای 0/05 مــی باشــد. بنابرایــن 
ایــن فرضیــه تاییــد مــی شــود. در تحلیــل ایــن فرضیــه مــی تــوان 
ــان  ــی اســت کــه کارکن ــه موضوعات گفــت امنیــت شــغلی از جمل
ــتا،  ــن راس ــتند و در ای ــه هس ــا آن مواج ــازمان ها ب ــیاری از س بس
ــد یکــی از تنــش هــای  عکــس آن یعنــی ناامنــی شــغلی می توان
ــه  ــان ک ــی کارکن ــای اساس ــی از دغدغه ه ــد. یک ــان باش کارکن
قســمت زیــادی از انــرژی روانــی کارکنــان صــرف آن می شــود و 
گاهــی اوقــات بــرای ســازمان ها مشــکل آفریــن اســت، موضوعاتی 
چــون تغییــرات شــغلی، از دســت دادن شــغل و عــدم دســتیابی بــه 
شــغل مناســب اســت. یــک توافــق عمومــی وجــود دارد کــه عــدم 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــترس زایی اس ــل اس ــغلی عام ــت ش امنی
ــای  ــا و نگرش ه ــمی، واکنش ه ــت جس ــی و بهداش ــائل روان مس
ــناختی و  ــانی روانش ــردگی و پریش ــی، افس ــغل منف ــا ش ــط ب مرتب
اختــالل عملکــرد را ایجــاد کنــد )11(. انتقــال ســریع کوییــد19و 
ــه  ــدن در خان ــر مان ــی ب ــتی مبن ــازمان های بهداش ــای س توصیه ه
و قرنطینــه همگانــی بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری، باعــث بســته 
شــدن خیلــی از مراکــز غیرضــروری، مراکــز تفریحــی، گردشــگری 
و مراکــز آموزشــی گردیــد کــه منجــر بــه احســاس ناامنــی شــغلی 
شــد )28(. چــن و ایــوان )2021( در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه 

ــه  ــغلی ب ــی ش ــاد ناامن ــث ایج ــد 19 باع ــان از کویی ــرس کارکن ت
دلیــل خطــر احتمالــی ســرایت و چشــم انداز اقتصــادی نامشــخص 
در آینــده می شــود کــه ممکــن اســت منجــر بــه اخــراج کارکنــان 
ــوی  ــه تکاپ ــان را ب ــت کارکن ــن اس ــئله ممک ــن مس ــود )4(. ای ش
ــود  ــت  موج ــظ موقعی ــرای حف ــالش ب ــل کار و ت ــتر در مح بیش
ــام  ــدان انج ــط کارمن ــه توس ــی ک ــن تالش های ــد. چنی وادار کن
ــی،  ــات روح ــا احساس ــود آن ه ــث ش ــت باع ــن اس ــود ممک می ش
ــه،  ــه در نتیج ــد ک ــه کنن ــی را تجرب ــی نامطلوب ــاری و عاطف رفت
ــد. وانــگ و همــکاران  فرســودگی عاطفــی آنهــا را تشــدید می کن
)2020( بیــان کردنــد کــه اســترس و اضطــراب ناشــی از وحشــت 
حضــور در جامعــه ســبب عــدم ورود افــراد بــه مراکــز خریــد، عــدم 
ــان و  ــدم ورود کارکن ــی و ع ــز آموزش ــه مراک ــجویان ب ورود دانش
گردشــگران بــه مؤسســات کاری و تفریحــی و درنتیجــه احســاس 
کاهــش اســتقالل و اســترس و نگرانــی در مــورد درآمــد و امنیــت 
شــغلی و مــوارد دیگــر و زمینــه ســاز ایجــاد مشــکالت روانی شــده 
ــترالیا  ــنگاپور و اس ــن، س ــای چی ــه دولت ه ــوری ک ــه ط ــت، ب اس
ــراز نگرانــی  در مــورد عــوارض جانبــی روانشــناختی کوویــد 19 اب
کــرده و اثــرات بلندمــدت ایــن انــزوا و تــرس و وحشــت در جامعــه 
را تهدیــدی جــدی بــرای ســالمت روانــی افــراد دانســته اند )29(. 
ــز در پژوهــش خــود نشــان  ــت مشــعل و همــکاران )1387( نی بی
ــي در  ــغلي و بهداشــت روان ــت ش ــن احســاس امنی ــه بی ــد ک دادن
بیــن کارکنــان رابطــه مثبــت و معنــي داري وجــود دارد، یعنــي هــر 
چــه کارکنــان در شــغل خــود احســاس امنیــت و ثبــات بیشــتري 
ــالمت  ــوده و از س ــاال ب ــا ب ــي آنه ــت روان ــند، بهداش ــته باش داش
ــود و از نگراني هــا  روحــي و روانــي بیشــتري برخــوردار خواهنــد ب
ــدا  ــي پی ــود رهای ــده شــغلي خ ــورد آین ــي در م و آشــفتگي ها ذهن
مي کننــد )30(. دکــر و همــکاران )1995( نیــز در پژوهــش خــود بــا 
عنــوان اثــرات عــدم امنیــت شــغلی و رابطــه آن بــا بهداشــت روانی 
در یــک ســازمان حمــل و نقــل اســترالیایی نشــان دادنــد کــه عــدم 
امنیــت شــغلي همــراه بــا یــک وضعیــت وخیــم روحــي و روانــي 
بــوده کــه منجــر بــه ایجــاد حــاالت مرضــي در بیــن کارکنــان و 
بــه تبــع آن پاییــن آمــدن راندمــان و کیفیــت کاري می شــود )31(.
در رابطــه بــا فرضیــه ســوم نیــز نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل 
ــود. بــه  داده هــای پژوهــش نشــان دهنــده تاییــد ایــن فرضیــه ب
ــی  ــن آگاه ــر ذه ــش تعدیلگ ــیر نق ــب مس ــر ضری ــارت دیگ عب
0/069- اســت. آمــاره t بــرای ایــن ضریــب 2/627 اســت و مقــدار 
ــر از آســتانه معنــی داری )1/96( در ســطح خطــای 0/05  آن باالت
مــی باشــد. بنابرایــن ایــن فرضیــه تاییــد مــی شــود. در تحلیــل این 
فرضیــه مــی تــوان گفــت میــزان کاهــش بهزیســتی روانشــناختی 
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ــاال  ــا ذهــن آگاهــی ب ناشــی از تــرس از کوویــد19 در کارکنــان ب
ــه  ــود. ب ــر ب ــن کمت ــی پایی ــن آگاه ــا ذه ــان ب ــه کارکن ــبت ب نس
ــوند،  ــد 19 می ش ــرس از کویی ــار ت ــدان دچ ــی کارمن ــی وقت عبارت
افــکار منفــی در آنهــا ایجــاد می شــود در ایــن میــان افــرادی کــه 
مــی تواننــد در زمــان حــال بماننــد و احساســات منفــی را تجربــه 
کننــد و از آنهــا فــرار نکننــد ، توانایــی بیشــتری بــرای مقابلــه بــا 
فشــار دارنــد. عــالوه برایــن، مطالعــات قبلــی نشــان داد کــه ذهــن 
آگاهــی می توانــد به طــور مؤثــری نگرانــی را تســکین دهــد )32(. 
ذهن آگاهــی امــکان بازشناســی غیرقضاوتــی افــکار، احساســات و 
هیجانــات را بــدون آن کــه فــرد درگیر آن گــردد و یــا از آن اجتناب 
نمایــد را فراهــم مــی آورد و منجــر بــه پایــداري هیجانــی می گــردد؛ 
بنابرایــن همیــن تأثیــر باعــث کاهــش تــرس از ارزیابــی منفــی و 
ــردد )33(.  ــازنده می گ ــیوه ای س ــه ش ــترس ها ب ــا اس ــی ب رویاروی
ــاهده  ــون مش ــی همچ ــای ذهن آگاه ــن، مؤلفه ه ــر ای ــالوه  ب ع
ــرار از  ــا ف ــاب ی ــعی در اجتن ــدون س ــی، ب ــات فعل ــکار و هیجان اف
ــه ای از مواجهــه تلقــی شــود کــه  ــد به عنــوان نمون آن هــا، می توان
ــای  ــرس و رفتاره ــخ های ت ــی پاس ــث خاموش ــود باع ــه خ به نوب
ــده اند،  ــت ش ــز تقوی ــای ترس انگی ــه توســط محرک ه ــی ک اجتناب
ــی  ــی تحمــل هیجان هــای منفــی و توانای ــن، توانای گــردد؛ بنابرای
مــدارا بــا آن هــا اثــرات مفیــدی بــه همــراه دارد )34(. پژوهشــگران 
ــواع پیامدهــای  ــا ان ــد کــه افزایــش حضــور ذهــن ب نشــان داده ان
ســالمتی نظیــر کاهــش درد، اضطــراب، افســردگی، تــرس و 
بیماری هــای دیگــر ارتبــاط دارد. حضــور ذهــن می توانــد در 
رهاســازی افــراد از افــکار خــودکار، عادت هــا و الگوهــای رفتــاری 
ناســالم کمــک کنــد و از ایــن رو، نقش مهمــی را در تنظیــم رفتاری 
ایفــا کنــد )19(. تیــزدل و همــکاران )1999( نیــز بــر ایــن باورنــد 
ــه  ــرد نســبت ب کــه ذهن آگاهــی باعــث عــدم محوریــت ذهــن ف
الگوهــای فکــری تکــراری و همچنیــن کاهــش نشــخوار فکــری 
ــد  ــکار زائ ــه اف ــراد را متوج ــن، اف ــور ذه ــارت حض ــردد. مه می گ
ــای  ــایر جنبه ه ــه س ــا را ب ــکار آن ه ــددا اف ــازد و مج ــود می س خ

ــا  ــراه حضــور ذهــن ی ــن هم ــر تنفــس، راه رفت ــان حــال، نظی زم
ــق باعــث  ــن طری ــازد و از ای ــای محیطــی، معطــوف می س صداه

ــردد. )35(.  ــری می گ ــخوار فک ــش نش کاه

نتیجه گیری
ــه عنــوان نتیجــه کلــی پژوهــش مــی تــوان گفــت کــه تــرس  ب
ــناختی  ــتی روانش ــش بهزیس ــارزی در کاه ــش ب ــد19 نق از کووی
ــان  ــن می ــغلی دارد و در ای ــی ش ــاد ناامن ــق ایج ــان از طری کارکن
ــد19 و بهزیســتی  ــرس از کووی ــه ذهــن آگاهــی در رابطــه ت مؤلف
ــه از  ــی ک ــی کارکنان ــه عبارت ــر دارد ب ــش تعدیلگ ــناختی نق روانش
ــر دچــار کاهــش  ــری برخــوردار هســتند کمت ذهــن آگاهــی باالت
بهزیســتی روانشــناختی ناشــی از تــرس از کوویــد19 مــی شــوند.، 
ــه  ــان ک ــی در کارکن ــن آگاه ــت ذه ــا تقوی ــا ب ــاز اســت ت ــذا نی ل
ــد19 را در  ــرس از کووی ــر مــی باشــد ت یــک مؤلفــه آمــوزش پذی
آنهــا کاهــش داد. همچنیــن ایــن مطالعــه مــی توانــد از بســیاری 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــک نمای ــود کم ــات موج ــه ی ادبی ــه بدن ــات ب جه
ــود.  ــیر ش ــد تفس ــی توان ــی م ــای خاص ــت ه ــه محدودی ــه ب توج
ــودن  ــر ب ــه زمــان ب ــوان ب از محدودیتهــای ایــن پژوهــش مــی ت
جمــع آوری اطالعــات، عــدم اطمینــان برخــي از پاســخ دهنــدگان 
بــه پژوهــش هــای دانشــگاهي و محافظــه کاری برخــي از پاســخ 

ــود.  ــاره نم ــه ســواالت اش ــي ب ــدگان در پاســخ ده دهن

سپاسگزاری
از کلیــه مدیــران و کارکنــان بخــش هــای مختلــف دانشــگاه علــوم 
پزشــکی لرســتان کــه در انجــام پژوهــش همــکاری داشــتند کمال 

تقدیــر و تشــکر بــه عمــل مــی آیــد.
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