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 چکيده-1-1

گسترش بیماری در سرتاسر  بود. با  9132دسامبر  13اولین موارد بروز بیماری در شهر ووهان چین در 

شناسایی شدند. خطر شخصی درک شده از یک  9132بیماری در ایران در فوریه جهان اولین موارد قطعی 

دن تواند به متوقف شتواند باعث تغییر رفتار شود. تغییر رفتاری میبیماری و یا یک موقعیت خطرناک می

خیر های اشیوع این بیماری کمک کند و درک رفتارها کلید اصلی تغییر آنهاست. از میان الگوهایی که در سال

ها و رفتارهای پر خطر مورد استفاده قرار گرفته است، های بهداشتی و پیشگیری از بیماریبرای تهیه پیام

( اشاره کرد. Extended parallel process model-EPPMتوان به الگو فرایند موازی توسعه یافته )می

ا که به شدت در معرض ابتلا به بیماری ی بر اساس مدل فرایند موازی توسعه یافته، اگر افراد باور داشته باشند

مواجهه با خطر بهداشتی قرار دارند، بیشتر برای مقابله با آن تهدید برانگیخته خواهند شد و به دنبال آن 

ارزیابی کارآمدی راهکارها آغاز می گردد. با توجه به اهمیت درک خطر در تغییر رفتار و تبعیت بیشتر افراد 

با هدف تعیین تاثیر حساسیت درک  EPPMاین مطالعه با استفاده از اجزای مدل  از پروتکل های بهداشتی

این مطالعه یک مطالعه مقطعی در شده در اثربخشی رفتار کرونایی در بین جمعیت استان اردبیل انجام شد. 

ای ضماه انجام شد به این طریق که از طریق ف صورت آنلاین در طی یکه باردبیل بین جمعیت عمومی استان 

اهل استان اردبیل بودن،  ،در اختیار شهروندان قرار گرفت و شرط ورود به مطالعه ها مجازی پرسشنامه

دسترسی به فضای مجازی، تمایل به پرکردن پرسشنامه بود. در این مطالعه از دو پرسشنامه مشخصات 

ر جزیه و تحلیل داد ها بدموگرافیک )جمعیت شناختی( و پرسشنامه مدل موازی توسعه یافته استفاده شد؛  ت

ن، تست، آنالیز واریانس، رگرسیواساس آمار های توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )تی

 انجام شد. SPSS-25کای دو( در نرم افزار های 

  کلید واژه:

 ، اثربخشی پاسخ، ایران، اردبیل32-درک ریسک، کووید 
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 بيان مسأله:-1-2
توسط  نیدر ووهان چ یروسیو هیمبتلا به ذات الر مارانیدر ب دیجد روسی، کروناو9132در دسامبر سال 

ه ب یتوسط سازمان بهداشت جهان هیکشف شد و در ماه فور نیچ یها یماریاز ب یریشگیمراکز کنترل و پ

 گرید یهادر ووهان و استان دتعداد موار یو ناگهان عیسر شیحال ، افزا نیشد. با ا ینامگذار 32-دیعنوان کوو

مارس  33در  یریگرا به عنوان همه 32-دیبهداشت را واداشت تا کوو یسازمان جهان نیو خارج از چ نیدر چ

گزارش شد.  9191 هیفور 32در  یبه طور رسم رانیدر ا 32-دیشده کوو دییموارد تا نیاعلام کند. اول 9191

 . افتی شیشده و مرگ به سرعت افزا ییموارد شناسا

 دهیریکروناو یروسوی متعلق به خانواده هاروسیاز و ی(، گروهCoronaviruses: یکرونا )نام علم روسیو

 نیا .کنندیم یماریب جادیدر پرندگان و پستانداران، ا یعفونت دستگاه تنفس جادیا قیهستند که از طر

همچون  یدتریشد یهایماریب املتا ع یمعمول یاز انواع سرماخوردگ یبرخ جادیعامل ا توانندیم هاروسیو

طور ها بهآن یبر روکشف شدند و مطالعه  32۹1 در دهه هاروسیباشند. کروناو 32 دیسارس، مرس و کوو

است که از  ریمتغ لوباز،یک 19تا  9۹کرونا از  یهاروسژنوم وی ادامه داشت. اندازه 32۹1مداوم تا اواسط دهه 

 هستند. هاروسیو یاژنوم تمام آران نیها در بژنوم نیتربزرگ



اکنون حال ت نیبا ا کنند،یم دایپ وعیها و پستانداران و پرندگان شدر انسان یعیطور طببه هاروسیو نیا

 است.  منتقل شده به انسان، کشف شده روسیکروناو هاونیلیم

 یاصل دیکمک کند و درک رفتارها کل یماریب نیا وعیتواند به متوقف شدن شیم یرفتار رییفقط تغ

ه ملاحظه شود ک دیکنند، و بایبروز م کیبه  کیکنند  یم فیکه درک خطر را توص یهاست. مواردآن رییتغ

راد اف یشهود یابیاست. درک خطر به ارز یو منطق یبر آگاه یها مبتنارتباط خطر توسط دولت تیریمد ایآ

فراتر از  نهایدارد. ا یبستگ یو عوامل متعدد فرد ،یفرهنگ ،یباشد، و به عوامل اجتماع یاز خطرات موجود م

ها، درک غلط و احساسات ها، قضاوت، اعتقادات ، نگرش اتیبر تجرب یخطر است و مبتن کیکلاس یهایژگیو

است. اگرچه درک خطر به عنوان محرک اقدامات  یو نهاد یهنگ، فریتر اجتماعگسترده یندهایفرا نیو همچن

 ینیع یاز خطرات بهداشت یبهداشت صرفاً با آگاه رانهیشگیپ یکند، مشارکت در رفتارها یعمل م رانهیشگیپ

هدف از  دریگ یقرار م ریتحت تأث زین یخاص سلامت یهاو شناخت یبلکه با اعتقادات بهداشت، شودینم نییتع

 یمدیاپ یدر ط لیاردب تیجمع نیدر ب یو اعتماد عموم رانهیشگیپ ی، درک خطر، رفتارهایمطالعه، آگاه نیا

 است. 32-دیکوو

 

 اهميت و ضرورت پژوهش:-1-3
شهر  قرار گرفته است. اولین موارد بروز بیماری در 32-کوویدجهان در دو سال اخیر تحت تاثیر پاندمی 

بود. با گسترش بیماری در سرتاسر جهان اولین موارد قطعی بیماری در  9132دسامبر  13ووهان چین در 

شناسایی شدند. میلیون ها نفر در سطح جهان بستری و تعداد بسیار زیادی نیز جان  9132ایران در فوریه 

  ادند.خود را از دست د

پس از گسترش جهانی این ویروس، راهکارهایی برای کنترل گسترش بیماری توسط دولت اتخاذ شد. 

هدف از این اقدامات کاهش میزان گردش ویروس در جامعه و کم کردن اثرات اپیدمی و جلوگیری از گسترش 

فاصله گذاری اجتماعی و  میر بود.  از جمله این راهکارها می توان به استفاده از ماسک، بیماری و مرگ و

دربرخی زمان ها ممنوعیت رفت وامد اشاره کرد. خطر شخصی درک شده از یک بیماری و یا یک موقعیت 



خطرناک می واند باعث تغییر رفتار بشود. در واقع تغییر رفتار است که رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی 

 دیکمک کند و درک رفتارها کل یماریب نیا وعیشدن شتواند به متوقف  یم یرفتار رییتغمنجر می شود. 

از  یریشگیو پ یبهداشت یامهایپ هیته یبرا ریاخ یهاکه در سال ییالگوها انیاز م. آنهاست رییتغ یاصل

 هافتیتوسعه  یمواز ندیتوان به الگو فرا یپرخطر مورد استفاده قرار گرفته است، م یو رفتارها هایماریب

(Extended parallel process model-EPPM .اشاره کرد ) 

الگو دو عنصر  نیرائه شد. در ا میتوسط ک(  Kim Witte) تیو میتوسط ک 3229در سال  این الگو

ز ا یابیارز یی.از عهده برآ اییاز سازگار یابیو ارز دیتهد ایاز ترس  یابیدرک خطر وجود دارد؛ ارز یبرا یاصل

 یبیرکت زین ییاز عهده برآ یابیشود. ارز یم نییدرک شده تع یریپذ بیشدت درک شده و آس لهیبوس دیتهد

اگر افراد باور داشته باشند  افته،یموازی توسعه  ندیفرا لپاسخ است.بر اساس مد یو کارآمد یاز خودکارآمد

 دیبرای مقابله با آن تهد شتریقرار دارند، ب یمواجهه با خطر بهداشت ایمارییکه به شدت در معرض ابتلا به ب

موجب  دیگردد. در واقع ترس از تهد یکارآمدی راهکارها آغاز م یابیخواهند شد و به دنبال آن ارز ختهیانگبر

و به  دیتهد یابیرا اتخاذ کنند. در صورت تحقق ارز یی، راهکارها یشود افراد برای مقابله با خطر بهداشت یم

جه به . با توخواهد شد شتریفتاری و رفتار بنگرش، قصد ر رییکارآمدی راهکارها، احتمال تغ یابیدنبال آن ارز

اهمیت درک خطر در تغییر رفتار و تبعیت بیشتر افراد از پروتکل های بهداشتی این مطالعه با استفاده از 

 تیجمع نیدر ب ییرفتار کرونا یدرک شده در اثربخش تیحساس ریتاثبا هدف تعیین  EPPMاجزای مدل 

 انجام شد. لیاستان اردب
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 نتيجه گيری: -5-1
 

یک حالت  32-پاندمی کوویددرک خطر از مقوله های بسیار مهم در زمان وقوع حوادث و بلایا است. از آنجا که 

اضطراری جهانی ایجاد کرده است، پرداختن به درک خطر مردم از این شرایط جدید اضطراری در برنامه ریزی 

برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیماری حائز اهمیت است. تک تک اجزای درک خطر برای مدیران و 

حاضر درک خطر  در مطالعه .مک کننده خواهد بودسیاستگزاران برای تصمیم گیری های پویا و به موقع ک

سنجیده شد. این مطالعه بر اساس مدل فرایند موازی توسعه  32جامعه مورد مطالعه در مورد بیماری کووید 

نفر  9134و با تمرکز بر روی درک خطر بر روی  extended parallel process model( EPPMیافته )

پیگیری  شرکت کنندگان در مطالعه %۹15۹5از شهروندان استان اردبیل انجام شد. این مطالعه نشان داد که 

مداوم اخبار مربوط به کرونا را داشتند. این موضوع می تواند تاثیر مثبت ویا منفی بر درک خطر مردم داشته 

ای در مورد تاثیر رسانه ها بر درک خطر نشان داد که ارتباط با رسانه ها می تواند برای بهبود باشد. مطالعه

شود. در عین حال استفاده بیش از حد از رسانه های جمعی در ارتباط با ویروس خط مشی عمومی استفاده 

. این نتایج نشان (39)ممکن است به واکنش و ترس بیش از حد و بی دلیل عمومی تبدیل شود  32کووید 

دهد که توجه به محتوای رسانه های جمعی در توجه و اقدامات مناسب و در نهایت درک خطر مردم موثر می

یرانه های پیشگاد که استفاده از شبکه های اجتماعی در پیشبرد اهداف برنامهمی باشد. مطالعه دیگری نشان د

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



موثر است و سیاستگزاران و مدیران سلامت بایستی محتوای صحیح این  32-بهداشتی در زمان پاندمی کووید

طالعه رسانه های جمعی را از طریق کانال های ارتباطی مطمئن طراحی و در اختیار مردم قرار دهند. در این م

. با توجه به اهمیت رسانه شبکه های (31)برای ارتقای درک خطر مردم تاکید دارد EPPMبر استفاده از مدل 

از شرکت کنندگان مطالعه ما از شبکه های اجتماعی برای پیگیری اخبار و هشدارهای  %14اجتماعی و اینکه 

ریزی برای مداخله در تولید محتوا دراین بستر ارتباطی استفاده می کنند، برنامه 32-مربوط به پاندمی کووید

نشان داده شد که درک خطر، اعتماد  9193رسد. در مطالعه دیگری در سوییس درسال ضروری به نظر می 

اجتماعی و تعادل مناسب بین نگرانی های بهداشتی و اقتصادی از عوامل مهمی هستند که در مدیریت یک 

های شود. سازمانگیری آغاز میبیماری همه گیر نقش دارند. ایجاد مبنای اعتماد اجتماعی از قبل از همه

دولتی بایستی برای جلب اعتماد برای مشارکت مردم در برنامه های کاهش خطر برنامه ریزی قبلی داشته 

 .(34)باشند

لعه ما نیز به عنوان یک بعد که بیشترین از مهمترین ابعاد درک خطر خود کار آمدی است که در نتایج مطا

میانگین را در درک خطر شرکت کنندگان دارد، معرفی شد. نتایج مطالعات اخیر در ایران نیز نشان داد که 

نمره خودکارآمدی بیش از نیمی از شرکت کنندگان بالا بوده است. همچنین نشان داده شد که نمره 

، باعث می شود که فرد به جای استفاده از مکانیسم های موثر خودکارآمدی کمتر در زمان تهدید اپیدمی

کنترلی، انرژی خود را صرف مقابله با ترس کند. همچنین افراد با خودکارآمدی بالاتر، رعایت رفتارهای بهداشتی 

مطالعه . نتایج این مطالعات با نتایج (53۹ 35)بالتری نسبت به افراد با نمره خودکارآمدی پایین تر داشتند 

 حاضر همسو می باشد

در مطالعه حاضرهشت حیطه درک خطر مورد سنجش و نتایج آن گزارش شد. در این مطالعه با تمرکز بر 

حیطه اثربخشی پاسخ عوامل موثر بر این حیطه که در نهایت باعث رفتار مناسب و موثر خواهد شد سنجیده 

ی درک خطر شرکت کنندگان نسبت به بیماری و گزارش شد. نتایج نشان داد که از بین حیطه های بررس

سه حیطه خودکارآمدی، اثربخشی پاسخ و قصد بیشترین میانگین را نسبت به سایر حیطه ها  32-کووید

به ترتیب شامل، متغیر قصد، خود کارآمدی،   داشتند. متغیرهایی بیشترین تاثیر بر روی اثربخشی پاسخ داشتند



شده بودند. اهمیت اثربخشی پاسخ به این دلیل است که که در  شدت درک شده  و متغیر حساسیت درک

صورت مواجهه افراد با موقعیت تهدید کننده اگر اثربخشی پاسخ مناسبی داشته باشد، مشارکت آنها در کنترل 

. در راستای نتایج مطالعه حاضر مطالعات دیگر نیز نشان دادند (3۹)خطر پیش آمده برای جامعه بالا خواهد بود

که برای اینکه افراد جامعه در مواجهه با یک تهدید مثل بیماری و یا اپیدمی مواجه می شود از طریق مکانیسم 

عمل اترس و سپس تبدیل ان به قصد می تواند درک درستی از موقعیت داشته باشد و در نتیجه یک عکس 

. البته برخی افراد ممکن است در مواجهه با ترس (537 31)مناسب و یا به عبارتی پاسخ اثر بخش داشته باشد 

. (35)از مکانیسم های غیرموثرو غیر پاسخگو مثا انکار استفده نمایند که این فرآیند جنبه دیگر ترس می باشد

شود  یتنتایج این مطالعات از این نظر که ترس به وجود آمده در افراد درصورتی که به قصد تغییر رفتار هدا

 باعث افزایش درک خطر افراد و بالا رفتن اثربخشی پاسخ خواهد شد با نتایج مطالعه ما همسو می باشد.

 

 پيشنهادها: -5-2

در شرکت کنندگان در این  32-یافته های مطالعه نشان داد اثر بخشی پاسخ در زمان شیوع بیماری کووید

درک شده و حساسیت درک شده بوده است. نتایج مطالعه تحت تاثیر متغیرهای قصد، خودکارآمدی، شدت 

می  32-نشان می دهد که حیطه های درک خطر و درنهایت نمره کلی درک خطر در زمان پاندمی کووید

تواند در پاسخ اثربخش رفتاری افراد جامعه موثر باشد. در این مطالعه بر اساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته 

افراد جامعه در رفتارهای بهداشتی اثربخش نیازمند درک خطر بالای آنها  نشان داده شد که مشارکت بهتر

است. درک خطر از طریق متغیرهای این مدل اندازه گیری و تحلیل شد، بر این اساس پاسخ موثرافراد جامعه 

یا همان رفتار بهداشتی کارآمد نیازمند درک خطری است که از طریق قصد و خودکارامدی حاضل شده باشد. 

یشنهاد می شود مدیران برنامه های آموزشی در سطح عمومی، مدارس و دانشگاه ها برای  بالا بردن درک پ

خطر افراد تدوین و اجرا نمایند. از دیگر نتایج این مطالعه توجه شرکت کنندگان در مطالعه به رسانه های 

ی های حرفه ای برای تولید رسمی و در درجه بعدی شبکه های اجتماعی بود. پیشنهاد می شود برنامه ریز

 این بسترهای ارتباطی صورت پذیرد. محتوا در راستای بالا بردن درک خطر افراد جامعه از طریق


