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Abstract
Background and Objectives: Preventive behaviors are indispensable to
the reduction of the prevalence and severity of the complications of
Covid-19 disease. Knowledge, attitudes, and perceptions of the
individual are the explanatory variables contributing to the adoption of
these health behaviors. The present study aimed to assess the
knowledge, perception, attitude, and some factors associated with the
preventive behaviors of Covid-19 in Qom.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on
2423 cases who were selected by cluster sampling method in Qom in
2020. Data were collected using an online researcher-made
questionnaire. This 44-item questionnaire encompassed the domains of
COVID-19 related knowledge (20 items), COVID-19 perceived threat
(5 items), attitude (6 items), and preventive measures (13 items).
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Results: The mean scores of knowledge, attitude, perceived threat,
and preventive behaviors were obtained at 94.5%, 93.05%, 76.92%,
and 88.42%, respectively. Preventive behaviors were significantly
correlated with knowledge and attitude, and attitude was the strongest
predictor of behavior (B= 0.362; P<0.001).
Conclusion: The obtained results pointed to the high level of COVID19-related knowledge, perception, and preventive behaviors among the
residents of Qom.
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مطالعه دانش ،نگرش و عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از کووید  91در شهروندان قم
در سال 9911
9

مصطفی نصیرزاده
9

گروه بهداشت عمومي ،دانشكده

 ،محمد علیگل

*2

چکیده

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،

زمینه و هدف :درپیشگرفتن رفتارهای پیشگیرانه برای کاهش شیوع و شدت عوارض بیماری

رفسنجان ،ایران.

کووید  91ضروری است .دانش ،نگرش و ادراکات فرد از متغیرهای تبیینکننده اتخاذ رفتار

2

گروه بهداشت عمومي ،دانشكده

هستند .هدف پژوهش حاضر تعیین دانش ،ادراک ،نگرش و برخي فاکتورهای همراه با رفتارهای

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،

پیشگیرانه از کووید  91در شهروندان قم در خصوص این بیماری است.

ایران.

روش بررسی :این پژوهش توصیفي-مقطعي در میان 2هزار و  423نفر از مردم شهر قم در سال
 9311با روش نمونهگیری خوشهای انجام شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه محققساخته آنالین
جمعآوری شد .پرسشنامه شامل  20سؤال برای ارزیابي دانش 5 ،سؤال تهدید درکشده0 ،
سؤال نگرش و  93سؤال رفتارهای پیشگیرانه بود.
یافتهها :میانگین نمره دانش  14/5درصد ،نگرش  13/05درصد ،تهدید درکشده  12/60درصد
و رفتارهای پیشگیرانه  88/42درصد بود .بین رفتارهای پیشگیرانه با دانش و نگرش ارتباط مستقیم
و معنيداری وجود داشت و نگرش قویترین پیشبینيکننده رفتار بود (.)B=0/302 ،P>0/009
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد مردم قم سطح باالیي از دانش ،ادراک و رفتارهای
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علوم پزشكي قم ،قم ،ایران.
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مقدمه

استفاده از الگوهای علمي برای شناسایي عوامل مؤثر بر رفتارهای

بیماری کووید  91ناشي از نوع جدیدی از کرونا ویروسهاست

پیشگیرانه بهطور ساختارمند ضرورت دارد .الگوی اعتقاد بهداشتي

که اولین بار در سال  9191در ووهان چین گزارش شد و پس از

یكي از تئوریهای پرکاربرد برای ارزیابي رفتارهای بهداشتي بر

مدتي به پاندمي با پیامدهای اقتصادی ،اجتماعي و سالمتي گسترده

اساس نگرش افراد است .بر اساس این الگو رفتارهای بهداشتي

تبدیل شد (.)9

تحت تأثیر باورهای فردی شامل حساسیت درکشده ،تأثیر

یكي از جنبههای مهم بیماری کووید  ،91انتشار بسیار سریع آن از

رخداد بیماری بر زندگي فرد و همچنین تأثیر اقدامات بهداشتي بر

طریق ریزقطرههای منتشرشده در هوا و سطوح و اشیای آلودهشده

شدت بیماری ،منافع و موانع درکشده فرد تغییر ميکند (.)99

با این ریزقطرههاست که لزوم رعایت بیشازپیش بهداشت فردی

بر اساس سازههای این مدل برای درپیشگرفتن رفتارهای

و اجتماعي را نشان ميدهد ( .)9سرعت انتشار ویروس سبب شده

پیشگیرانه ،در قدم اول افراد باید احساس خطر کنند (حساسیت

است کشورها با حجم وسیعي از افراد مبتال روبهرو شوند (،)9

درکشده) ،سپس عمق و شدت خطر و جدیبودن و تأثیراتي را

بهطوریکه تا تاریخ  8اوت 91 ،9191میلیون و 981هزار و 149

درک کنند که ممكن است بر آنها و جامعه بگذارد (شدت

نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتال شدهاند و 197هزار و  17نفر

درکشده) ،همچنین افراد باید تأثیر و فواید اقدامات پیشگیرانه را

جان خود را از دست دادهاند (.)4

باور کنند و بپذیرند که درپیشگرفتن رفتارهای پیشگیرانه

آمارها نشان ميدهد اگرچه بخش عمدهای از مرگومیر و ابتال

هزینههای کمتری از ابتال به بیماری خواهد داشت (.)99

به کووید  91در افراد باالی  71سال و افراد دارای بیماریهای

ازآنجاکه کووید  91یک بیماری نوپدید است و مطالعهای در

زمینه ای است ،خطر ابتال در تمام جمعیت وجود دارد و اهمیت

خصوص شناسایي پیشبینيکنندههای رفتاری آن در جمعیت

پیشگیری با توجه به موارد ناقل بدون عالمت بیشتر ميشود؛

عمومي در کشور یافت نشد و مطالعات بیشتر روی کارکنان و

چراکه این افراد مي توانند بیماری را به افراد پرخطر منتقل کنند

دانشجویان علوم پزشكي انجام شده است ،این مطالعه دانش،

و بهاینترتیب سبب افرایش مرگومیر شوند ( .)7برنامهریزی و

نگرش و برخي فاکتورهای همراه با رفتارهای پیشگیرانه از کووید

آمادگي برای مواجهه با بحران کووید  91یكي از ضرورتهای

 91را در شهروندان قم در سال  9911بررسي کرده است.

ملي و بینالمللي است و درپیشگرفتن رفتارهای پیشگیرانه در
سطح جامعه برای کنترل اپیدمي کووید  91باید بهشدت مورد

روش بررسی

توجه سیاستگذاران و مسئوالن بهداشتي قرار بگیرد (.)7

این مطالعه نوعي پژوهش توصیفي-مقطعي است که روی

سازمان جهاني بهداشت شستوشوی مرتب دستها ،رعایت

شهروندان قم در سال  9911انجام شد .نمونه مطالعهشده 9هزار و

بهداشت تنفسي ،رعایت فاصله مناسب و پرهیز از دستدادن و

 499نفر از مردم شهر قم بودند که با روش نمونهگیری خوشهای

در آغوش گرفتن را از رفتارهای مهم برای پیشگیری از این

تصادفي انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل ایراني و

بیماری ميداند (.)1

ساکن شهر قم بودن ،رضایت برای مشارکت ،توانایي خواندن و

مطالعات نشان داده است دانش ،نگرش و تهدید درکشده

نوشتن و مراجعه به وبسایت بود .پاسخگویي ناقص به پرسشنامه

پیشبینيکنندههای مهمي برای رفتارهای بهداشتي هستند (.)8

تنها معیار خروج از مطالعه بود .برای تعیین خوشهها به کمک

مطالعه براتي و همكاران همبستگي مستقیم و معنيداری بین

نقشه ،نواحي شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب مشخص ،کد

رفتارهای پیشگیرانه از کووید  91و شدت و حساسیت درکشده

پستي محلهایي از تمام نواحي فوق بهطور تصادفي انتخاب و

نشان داد ( .)1همچنین در مطالعه تقریر و همكاران بیشتر

درخواست همكاری و لینک پرسشنامه الكترونیكي برای 99هزار

دانشجویان علوم پزشكي دانش کافي درباره کووید  91داشتند و

نفر از طریق شماره تلفن همراه آنها ،بهتناسب جمعیت نواحي

عملكرد قابل قبولي را نیز از خود نشان دادند (.)91

پیامک شد .لینک پرسشنامه در بازه زماني یكم تا چهارم
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فروردین  9911به مدت  4روز فعال بود.

یافتهها

ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته منتج از دستورالعملهای

تعداد  9917نفر مشارکتکنندگان زن ( 77/1درصد) و  9148نفر

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و نظر متخصصان

مرد بودند که  14/1درصد آنان مجرد و  48/9درصد دارای

مرتبط (بیماریهای عفوني و متخصصان آموزش بهداشت و

تحصیالت دانشگاهي بودند .میانگین سني مشارکتکنندگان

ارتقای سالمت) بود .این پرسشنامه شامل سؤاالت دموگرافیک

 99/19 ±91/91سال (دامنه  94تا  11سال) بود .بیشتر

(سن ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،سابقه ابتال به بیماریهای زمینهای،

مشارکتکنندگان ( 91/1درصد) دانشجو 97/1 ،درصد خانهدار و

شغل و سطح تحصیالت) 91 ،سؤال برای ارزیابي دانش (شامل

 97/9درصد کشاورز بودند .بیشتر پاسخدهندگان ( 89/9درصد)

عالئم ،راه انتقال و راههای پیشگیری) 7 ،سؤال حساسیت و شدت

بیماری زمینهای (قلبي عروقي ،فشار خون ،دیابت ،کلیوی ،ریوی/

درکشده و مجموع آنها بهعنوان تهدید درکشده 7 ،سؤال

تنفسي) نداشتند .شایعترین بیماری بین آنها به ترتیب بیماریهای

نگرش و  99سؤال رفتارهای پیشگیرانه بود .مقیاس پاسخدهي

تنفسي و ریوی ( 7/4درصد) و فشارخون ( 7/8درصد) بود.

سؤاالت دانش ،لیكرت سه گزینهای و سؤاالت نگرش ،حساسیت،

میانگین نمره و انحرافمعیار دانش  ،14/71±8/79نگرش

شدت و تهدید درکشده لیكرت پنج گزینهای از کامالً موافقم تا

 ،19/17±8/91حساسیت درکشده  ،17/19±91/49شدت

کامالً مخالفم و برای سؤاالت رفتارهای پیشگیرانه شامل همیشه،

درکشده  ،19/71±94/98تهدید درکشده  78/77±98/91و

بیشتر اوقات ،گهگاه ،بهندرت و هرگز بود .نمرات از  911گزارش

رفتارهای پیشگیرانه  88/49±91/91از  911بود.

شد .کسب نمره بیشتر در هر سازه ،نشاندهنده دانش ،ادراک و

بین میانگین نمره رفتارهای پیشگیرانه با سن همبستگي مستقیم و

نگرش بیشتر و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه مردم شهر قم در

معنيداری ( )r=1/997 ،P>1/119مشاهده شد .حدود  11درصد

خصوص این بیماری است .پاسخدهي به سؤاالت بهصورت

از زنان رفتارهای پیشگیرانه را رعایت و در برابر  87/18درصد

غیرحضوری و با مراجعه به سایت معرفيشده بود .روایي ابزار به

مردان این رفتارها را انجام ميدادند .آزمون تي مستقل این

کمک نظر  1متخصص (بیماریهای عفوني و آموزش بهداشت و

اختالف را معنيدار نشان داد ( .)t=-7/11 ،P>1/119همچنین

ارتقای سالمت) با بررسي نسبت روایي محتوایي ( CVR: Content

اختالف معنيداری بین نمره رفتار مجردان و متأهالن (،P>1/119

CVI: Content

 )t=7/971وجود داشت و این نمره در مجردان بیشتر از متأهالن

 )Validity Indexانجام و پایایي آنها به کمک آزمون آلفای

بود .افرادی که شغل آزاد داشتند ،بیشتر از دیگران (11/89

کرونباخ ارزیابي شد .ضریب آلفای کرونباخ برای سازه دانش

درصد) رفتارهای پیشگیرانه را رعایت ميکردند و بعدازآن 81/11

 ،1/17نگرش  ،1/14تهدید  ،1/11حساسیت  ،1/81شدت  1/14و

درصد دانشجویان و  81/84درصد کارگران این رفتارها را رعایت

رفتار  1/17بود .تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  ،98پس از

ميکردند .آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه این اختالف را

بررسي وضعیت نرمالبودن دادهها و با آزمونهای آماری

معنيدار نشان داد ( .)F=94/719 ،P>1/119در این پژوهش ارتباط

همبستگي پیرسون ،تي مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و

معنيداری بین میانگین نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بیماری

رگرسیون خطي انجام شد.

کووید  91با سابقه بیماریهای زمینهای ( )F=1/949 ،P=1/199و

مالحظات اخالقي الزم همانند حفظ محرمانهبودن اطالعات

سطح تحصیالت ( )F=1/997 ،P=1/877مشاهده نشد.

شرکتکنندگان ،ارائه اطالعات بهصورت فوری به مسئوالن شهر

بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،به ترتیب نگرش

و حوزه معاونت بهداشتي رعایت و کد اخالق به شماره

( )B=1/979 ،P>1/119و دانش ( )B=1/971 ،P>1/119قویترین

 IR.MUQ.REC.1399.064از کمیته اخالق در پژوهشهای

پیشبینيکنندههای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه بودند .بهازای

زیست پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم دریافت شد.

افزایش یک نمره در نگرش افراد 9/7 ،نمره رفتارهای پیشگیرانه

 )Validity Ratioو شاخص روایي محتوایي (
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جدول شماره  :1تحلیل رگرسیون خطی سازههای پیشبینیکننده اتخاذ رفتار پیشگیرانه در خصوص کووید 11
ضریب بتا

انحرافمعیار ضریب بتا

ضریب بتاب استانداردنشده

آماره t

مقدار P

دانش

1/999

1/199

1/971

7/797

>1/119

نگرش

1/998

1/194

1/979

97/919

>1/119

حساسیت درکشده

-1/189

1/191

-1/147

-9/999

>1/17

شدت درکشده

1/179

1/141

1/194

1/871

>1/17

تهدید درکشده

1/919

1/179

1/179

9/198

>1/17

متغیر وابسته :رفتار پیشبینيکنندهها :نگرش ،دانش R =1/989

افزایش ميیابد .در مجموع ،سازههای واردشده در تحلیل

باشد .چنین نتیجهای در مطالعه  Lauو همكاران نیز مشاهده شد

رگرسیون  98/9درصد از رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید

( .)94زنان نسبت به مردان عملكرد بهتری داشتند و بیشتر

 91را پیشبیني ميکردند .این تحلیل بین حساسیت ،شدت و

رفتارهای پیشگیرانه از کووید  91را در پیش گرفته بودند که این

تهدید درکشده با رفتارهای پیشگیرانه از کووید  91ارتباط

نتیجه در مطالعات دیگر ازجمله مطالعه  Parkو همكاران ( )97و

معناداری نشان نداد (جدول .)9

نجیمي و همكاران ( )99نیز مشاهده شده است؛ علت آن ميتواند
مسئولیتپذیری بیشتر زنان نسبت به سالمت خود و افراد خانواده

بحث

باشد .افراد مجرد نیز عملكرد بهتری در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه

بیماری کووید  91یک بیماری نوپدید ویروسي قرن  99است که

داشتند که یكي از علل آن ميتواند دغدغه کمتر نسبت به مسائل

بهعنوان یک پاندمي جمعیت زیادی از مردم دنیا را مبتال کرد و

معیشتي و سطح سواد بیشتر آنها باشد .افرادی که شغل آزاد

سبب مرگ تعداد زیادی در طي طغیان بیماری شد .این مطالعه با

داشتند ،بهطور معنيداری بیشتر از سایر مشاغل رفتارهای پیشگیرانه

هدف ارزیابي رفتارهای پیشگیرانه از کووید  91بر اساس برخي

را رعایت ميکردند .به نظر ميرسد تسلط به محیط کار شخصي

سازه های مدل اعتقاد بهداشتي اجرا شد .بارزترین نتیجه این مطالعه

یكي از علل این یافته باشد .این نتایج با مطالعه احمدی جویباری و

پیش بینيکنندگي ،نگرش و دانش در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه

همكاران همخواني داشت (.)97

از کووید  91بود.

نتایج این مطالعه نشان داد حساسیت درکشده در بین مردم درباره

میانگین نمره دانش و نگرش در این مطالعه باال بود .با توجه به

کووید  91در سطح باالیي بود؛ برای مثال ،درصد زیادی از

زمان اجرای این مطالعه که تقریباً  47روز پس از آغاز شیوع

پاسخدهندگان اعتقاد داشتند در معرض خطر ابتال به بیماری قرار

بیماری در کشور ایران بود و حجم زیاد برنامههای آموزشي

دارند .این نشان ميدهد عموم جامعه نسبت به خطر بیماری آگاه

اجراشده از کانالهای مختلف ازجمله صداوسیما و کمپینهای

هستند و خود را در معرض آن ميدانند؛ بنابراین ،اگر افراد بپذیرند

آموزشي این نتیجه قابل انتظار بود .بر اساس تحلیل دادهها ،موارد

که نسبت به بیماری حساس هستند و ممكن است در اثر آن آسیب

نداشتن دانش کافي بیشتر به روشهای گندزدایي ،نحوه صحیح

ببینند ،احتمال بیشتری دارد که رفتارهای پیشگیرانه را در پیش

مراقبت از بیمار در منزل و آشنایي با عالئم بیماری مربوط بود .در

بگیرند .مطالعه تقریر و همكاران در خصوص ارزیابي درک خطر

مطالعه نجیمي و همكاران درباره آگاهي دانشآموزان از بیماری

در دانشجویان پزشكي درباره کووید  91نشان داد ارتباط

آنفلوانزا میزان آگاهي کمتر و در حد متوسط بود ()99؛ اما در

معنيداری بین میزان درک خطر و درپیشگرفتن رفتارهای

مطالعه تقریر و همكاران که روی دانشجویان پزشكي و درباره

بهداشتي وجود دارد (.)91

کووید  91انجام شده بود ،سطح آگاهي باال بود (.)91

شدت درکشده نیز نسبتاً زیاد ،اما کمتر از حساسیت درکشده

با افزایش سن عملكرد بهتری مشاهده شد که این ممكن است به

بود؛ به این معني که بسیاری از پاسخدهندگان کووید  91را یک

دلیل افزایش حساسیت افراد نسبت به سالمت خود در سنین باالتر

بیماری جدی و خطرناک ارزیابي کردند که ميتواند عوارض
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مصطفي نصیرزاده و همكار

نسرین جاوید تبریزی و همكاران

جدی بهجا بگذارد که شدت درکشده زیاد ميتواند به رفتارهای

انجام دادند ( Bao-Liang Zhong .)98و همكاران در پژوهش

پیشگیریکننده منجر شود .مطالعه براتي و همكاران نیز ارتباط

خود آگاه ي را عامل مهمي در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه

همبستگي مثبت و معنيداری بین قصد رفتاری و شدت درکشده

از کووید  91در میان مردم کشور چین گزارش کردند

نشان داد (.)1

( .)91( )P<1/119 ،OR:1/17-1/11همچنین  DeblinaRoyو

تهدید درکشده حاصل میزان حساسیت و شدت درکشده مردم

همكاران در پژوهش خود دانش و نگرش مردم بزرگسال هندی

نسبت به پیامدهای ناشي از بروز بیماری کووید  91و تأثیر آن بر

را در خصوص اتخاذ رفتارها و پیروی از دستورالعملهای

ابعاد مختلف کیفیت زندگي فرد ،خانواده و اجتماع است .میانگین

بهداشتي در حد مطلوب گزارش کردند ( .)91بیشترین رفتار

نمره تهدید درکشده  78از  911بود که در وضعیت مطلوبي قرار

پیشگیرانه اتخاذشده در این پژوهشها استفاده از ماسک بوده

نداشت؛ بدین مفهوم که مردم درک خطر کمي نسبت به

است .بر این اساس توجه به دو عامل مهم دانش و نگرش ،همراستا

پیامدهای ناشي از بروز بیماری داشتند که در اتخاذ رفتارها و

با فرایند تغییر رفتار پیشنهاد ميشود.

پایداری آن بسیار مهم است .نگراني درباره ابتال به یک بیماری

یک از محدودیتهای تحقیق ،نبود پژوهشهای مشابه در زمان

ميتواند بر خطر درکشده ناشي از یک پاندمي تأثیر بگذارد.

انجام این تحقیق بود که از مطالعات مشابه انجامشده در خصوص

پاسخ عاطفي به یک تهدید ميتواند پیشبینيکننده رفتارهای

آنفلوانزا استفاده شد .از محدودیتهای دیگر پراکندگي نمونهها

پیشگیرانه مستقل از شدت خطر باشد ( .)91بر این اساس پیشنهاد

بود که برای بهحداقلرساندن این مورد از کد پستي مناطق برای

ميشود آموزشهای الزم در خصوص پیامدهای گسترده و آتي

ارسال پیامک پرسشنامه استفاده شد .استفاده از پرسشنامه آنالین

منتج از ابتال به بیماری در ابعاد مختلف کیفیت زندگي فرد و

عالوه بر مزایای زیادی که بخصوص در زمان شیوع بیماری

اجتماع از طریق رسانههای جمعي ارائه شود .تبیین تجارب بیماران

کووید  91دارد ،ممكن است در دسترس همه افراد قرار نگیرد،

از آثار بیماری و درمان بیماری برای عموم جامعه ميتواند تهدید

بهخصوص افراد دارای سطح سواد کم و کساني که از تلفن همراه

درکشده افراد را ارتقا بخشد.

هوشمند استفاده نميکنند .این مطالعه ميتواند بهعنوان نوعي

نمره رفتارهای پیشگیرانه برای پیشگیری از کووید  91در این

مطالعه زیربنایي برای تدوین و اجرای برنامههای آموزش بهداشت

مطالعه قابل توجه و بهطور میانگین بیشتر از  88درصد بود .این

درباره کووید  91استفاده شود.

نتیجه احتماالً به دلیل حساسیت و شدت درکشده باال تحت تأثیر

بهطورکلي در پژوهش حاضر شهروندان سطح دانش و نگرش

کمپین رسانهای قوی کووید  91بوده است .از بین رفتارهای

نسبتاً قابل قبولي درباره بیماری کووید  91داشتند؛ اما با توجه به

پیشگیرانه شستوشوی مرتب دستها ،پرهیز از دستدادن و

نتایج بهدستآمده ميتوان گفت که سطح تهدید درکشده در

روبوسي و پوشاندن دهان و بیني هنگام سرفه و عطسه بیشترین

سطح مورد انتظار نیست و الزم است برنامههای آموزشي تمرکز

فراواني را داشت .مشابه این نتایج در مطالعه براتي و همكاران نیز

بیشتری بر افزایش سطح تهدید درکشده در جامعه داشته باشند.

مشاهده شده است (.)1
در مطالعه حاضر ،سازههای واردشده در تحلیل رگرسیون (شامل

نتیجهگیری

آگاهي ،نگرش ،حساسیت ،شدت و تهدید درکشده) توانستند

میانگین نمره و انحرافمعیار دانش ،نگرش ،حساسیت و شدت

 98/9درصد از رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید  91را

درکشده مشارکتکنندگان مطلوب و قابل قبول بود ،هرچند 78

پیشبیني کنند که در این میان قویترین پیشبینيکننده ،نگرش

درصد از آنان تهدید درکشده مناسبي داشتند .اتخاذ رفتارهای

(افزایش  9/7نمره رفتارهای پیشگیرانه ،بهازای افزایش یک نمره

پیشگیرانه برابر  88از  911بود .بین رفتارهای پیشگیرانه با دانش،

در نگرش) و پسازآن آگاهي بود .این نتایج با مطالعه دیگری

نگرش ،حساسیت ،شدت و تهدید درکشده همبستگي مستقیم و

همخواني داشت که رضایي پندری و همكاران درباره آنفلوانزا

معنيداری وجود داشت .بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،به
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نسرین جاوید تبریزی و همكاران
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تشکر و قدردانی

ترتیب نگرش و دانش قویترین پیشبینيکنندههای اتخاذ

 تحت حمایت معاونت9977 این مقاله از طرح تحقیقاتي شماره

 بهازای افزایش یک نمره در نگرش.رفتارهای پیشگیرانه بودند

 بر.تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي قم گرفته شده است

، در مجموع. نمره رفتارهای پیشگیرانه افزایش ميیابد9/7 ،افراد

این اساس از تمام مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي قم به دلیل

 درصد از رفتارهای98/9 سازههای واردشده در تحلیل رگرسیون

حمایتهای مادی و از مردم شهر قم بهخاطر مشارکت در اجرای

 همچنین. را پیشبیني ميکردند91 پیشگیرانه از بیماری کووید

.طرح تحقیقاتي تشكر و قدرداني ميکنیم

، وضعیت تأهل،بین میانگین نمره رفتارهای پیشگیرانه با جنس
.شغل و سن ارتباط و همبستگي معنيداری وجود داشت
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