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 ی گزارسپاس
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در بخش صحت است. ما طی   پژوهشاین اولین 

دیدگاه  از  پژوهش  این  انجام  مختلف  برجسته  مراحل  محققان  از  شماری  سازنده  های 
ها به خاطر وقت گرانبها، نظرات صادقانه و پیشنهادات دقیقی که  از آن   که  مند بودیم بهره 

 گزاریم. به ما ارائه کردند، سپاس 

در افغانستان، در    19سراسر کشور و به رغم تهدیدات ناشی از کووید  در  همکاران ساحوی
ها مرحله  اند. آن ها شرکت داشته آوری داده به طور فعال در روند جمع   ملینظرسنجی   این 

ها را به موقع به انجام رساندند. ما از زحمات و همکاری آنان بسیار قدردانی  آوری داده جمع
ای از آن برای بررسی در اختیار  نویس گزارش تحقیق، نسخهکنیم. پس از تهیه پیش می

داکتر عبدالحفیظ رسولی، داکتر محمد داوود  ما ممنون  کارشناسان برجسته قرار گرفت.  
میثم   داکتر  و  بهداشت  جهانی  سازمان  از  بهداشت  اضطراری  بخش  رییس  الطاف، 

شان و به خاطر وقت   ،کانادا   وفنلند،ین  الی موریصحت در دانشگاه م  یسیستاد پالزاده، انجفی
تیم. همچنین سپاسگزاری  شان در راستای بهترشدن این گزارش هسنیز پیشنهادات صادقانه 

ویژه از همکاران انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان و هیئت بررسی نهادی وزارت صحت  
 عامه کشور که پروتکل این مطالعه را بررسی و تأیید کردند. 

 

 سعید   مخواجه میر اسال

 زادهخوشحال نبی 

 نرگس نیازی 
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 گزارش خالصه
خانواده   یهاروس یاز و  یک یآن    عاملنوظهور است که    ی تنفس  یماریب   کی  19دیکوو  یماریب 

»سارس به  ا باشدی م  (SARS-Cov2 )  « 2کو-کرونا موسوم  و    ر یبه شدت واگ   یماریب   ن ی.  است 
خستگ  خشک،  سرفه  اصل  ،تنفس  در  مشکل  و   یعضالن   یدردها  ،یتب،  دانسته    یعالئم  آن 

  2019ماه دسامبر    در  نی چ  یاز شهر ووهان در استان هوبئ  19دیاز کوو  یناش  یریگ. همه دن شویم
بهداشت    یسازمان جهان   2020  یجنور  30زود به سراسر جهان پخش شد. در    یلیآغاز شد و خ

  در   سپس  و  کرد  اعالم  «ی بهداشت عموم  یاضطرار  تیوضع»  ک یرا به عنوان    یماری ب   نیا   وعیش
  روس ی دو دهه گذشته و  ی ط  . شد  اعالم  «یریگهمه »   ک ی  عنوان  به  یماریب   نی ا  وع یش   2020  مارچ  ماه

ب  که  و ح  نی خانواده کرونا  است  وانی انسان  انتقال  انسان   ،قابل  ش   یجوامع  باعث  و  آلوده    وع یرا 
  سندرم کرونا ویروس  »  و(  SARS-CoV)  «ی سندرم حاد تنفس  روسِیشده است. »کروناو  یماریب 

ب  MERS-CoV)  انه« یخاورم  یتنفس دو  و  ی ناش  ری اخ  یروسیو  یماری(  خانواده    یهاروس ی از 
ها  انسان  ریباعث مرگ و م  کهن ی به رغم ا  هایریگکه همه   دهدینشان م  خیبودند. تار  روسیکروناو

  2021  یم 10 خ یاند. تا تارمختل کرده د یشد ار یجوامع و اقتصاد جوامع را به صورت بس شوند،یم
وجود داشته است   19دیابتال به کوو  دشدهیی مورد تأ  438هزار و    973و    ونیلیم  157در سطح جهان  
  288و    ونی لیم  3دوز واکسن، جان    409هزار و    243و    ونی لیم  206و    اردی لیم  1  قیکه به رغم تطب

  یفبرور  24  خیدر افغانستان در تار  19دیمورد ابتال به کوو  نینفر را گرفته است. اول  455هزار و  
شناسا  2020 هرات  تا    یی در شهر  نزد2021  یم  10شد.  و    62به    کی،  به    403هزار  ابتال  مورد 
کشور   نینفر را در ا  710هزار و  2جان  یمار یب  نی او است  دهی در افغانستان به ثبت رس 19دیکوو

  افتهیفرد بهبود    382هزار و    54شده و    شینمونه آزما  617هزار و    422گرفته است. در مجموع  
  به  توجه   با  و   پاکستان   و  ران ی ا  ژهیوبه   ه یهمسا یدر کشورها  19دی موارد ابتال به کوو  ش یافزااست.  
 .رودیم  شمار   به  افغانستان  یبرا  ی بزرگ  دیتهد  کشورها،  نی ا  از  کنندگان عودت   از   نفر  هزاران   هجوم
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  درمناطق   19دیکوو   خصوص  در  بزرگساالن  عملکرد  و  نگرش  ،دانش  مورد  در  یادیز  مطالعات
  و  شکاف   افتنی  در  ی سع  مطالعات  ن یاهدف  .  شدهاست  انجام  افغانستان  جمله  از  جهان  مختلف

  ی آگاه  شیافزا  یبرا  ری تداب   قیتطب  و  یطراح  جهت  سازانو پالیسی   گذاراناستیس   به  اطالعات  ارائه
منجر به کاهش    تیتوسط جوامع است که در نها  رانهیگشیپ   اقدامات  انجام از  نانی اطم  حصول  و

به کوو نت   19دیابتال  ا  ریمومرگ کاهش    جهیو در  اثر  امی   یماری ب   نی در   ،یسرو  ن یشود. هدف 
  ن یدر افغانستان و همچن  19دی مردم در مواجهه با کوو یها و عملکردهانگرش ،دانشسطح   نییتع

بهداشت   یریگهمه   نیا  ریتأث  یاب یارز ابعاد  اجتماع  یبر  عالوه   یزندگ  یاقتصاد-یو  است.  مردم 
اهداف خاص ز  یسرو  نیا  ن،یبرا است:    ر یبر    یسطح دانش، درک و آگاه  نیی( تع1متمرکز 

بررس2؛  19دیدرباره کوو  افغانستاندر    یاجتماع  یهاگروه نگرش  هاوه ی ش  ی(  به    یهاو  مربوط 
کشور؛    نی مردم ا  یزندگ  یبهداشت  یهابر جنبه   19د یکوو  ری تأث  صی ( تشخ3در افغانستان؛    19دیکوو

مردم در   دگاهید یی( شناسا 5بر جوامع افغانستان؛  19دی کوو یاجتماع-یاقتصاد ریتأث  یی( شناسا4
  ق یکه مردم از طر  یی هاکانال   یی ( شناسا6؛ و  19د یحکومت در برابر بحران کوو  عملکرد    مورد  

فرد بالغ شامل مردان   2907. در مجموع  کنندیم  افتیدر  یاطالعات و آگاه  19دیآن درباره کوو
مطالعه در سطح جامعه با استفاده    نیشرکت کردند. ا  یمقطع  ۀمطالع  نیو زنان از سراسر کشور در ا

  شده   انجام  19دی کوو  انتقال  از   یریجلوگ  یبرا  رانهیگش یپ   ری تداب   تیرعا  واز مصاحبه رو در رو  
ها داده  یآورجمع  یبراهای محلی  به زباننامه  شده پرسش از نسخه ترجمه   ،منطقه  به  بسته.  است

  ، ی( معلومات عموم1شامل هفت بخش است:    نامهپرسش   نیااستفاده شده است.  توسط تیم سروی  
(  6مردم،    یبر زندگ  19د یکوو  یاجتماع-یاقتصاد  ری( تأث 5  ،عملکرد    (4( نگرش،  3( دانش،  2

  تی( رضا 7و   کنند،یم افتیرا در 19دیآن اطالعات مربوط به کوو قیکه مردم از طر یی هاکانال
و    کیدموگراف   یرهایمطالعه متغ   ن ی. در ا19دی کوو  یریگمردم از واکنش حکومت در برابر همه 

-یاقتصاد  ریو تأث 19دیو عملکرد افراد را نسبت به کوو نگرشکه دانش،  ییرهایبه دنبال آن متغ
داده   کند،یم  فیتوص  یریگهمه   ن یا  ی جتماعا نظر گرفته شده است.  پاکسازدر  از  و    یها پس 

انست   لیتحل به ثبت رس   ک یمطالعات استراتژ  توتیدر دفتر  و    هیاست. تجز  ده یافغانستان در کابل 
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اپلداده  لیتحل از  با استفاده  محاسبه    یبرا  یفیتوص   یریانجام شد. آمارگ  SPSS v.20  شنیک یها 
ها انجام شد.  تجسم بهتر داده   ینمودارها و جداول برا  هیاز جمله ته  اهها و تناسب ها، نرخنسبت

مرتبط با دانش و نگرش و عملکردها   یهادر مورد پرسش  حیپاسخ صح  ی(هایبسامد )فرکانس
 عامهدر وزارت صحت  «بورد اخالقیاتصحت عامه افغانستان »  یمل  توتی شرح داده شده است. انست

  ۀ آگاهان   تیرضا  یروکنندگان ساز مصاحبه با شرکت   قبلکردند.    د ییو تأ  ی ها را بررسپروتکل
 . است  شده گرفته  ی شفاه صورت به هاآن

  یسرو  ن یا  در  افغانستان   تیوال   34  از  دهندهپاسخ   2907  مجموع  در  شد،  ذکر  که  طورهمان 
 یهاافته ی.  داشت  را  کنندهشرکت   زانیم  نی شتریب   درصد   16.6  با  کابل  تیوال  که  کردند   اشتراک

 : است لیذ  شرح به مطالعه  نیا یدیکل

  دهندگان پاسخ   اکثر.  کنندیم  یزندگ  یشهر  مناطق   در  کنندگان شرکت  درصد  82  با یتقر •
  درصد   60.15  حدود .  هستند  ساله  30  تا   21  ی سن  گروه  در(  درصد   46.5)حدود  
  دهندگان پاسخ   درصد  84  و  زن  دهندگانپاسخ   درصد  75.1  و  متأهل  کنندگان شرکت

  63 با یتقر . دارند سانسی ل مدرک  کنندگان شرکت درصد  34 حدود  و هستند  باسواد  مرد
  و   یک یازب   زبان  به  هیبق  و  پشتو  زبان  به  درصد  29.4  ، یدر  زبان  به  دهندگانپاسخ   درصد

  و  پشتون(  درصد  69.1)حدود    کنندگان شرکت   اکثر .  کنندیم  صحبت  ها زبان  ری سا
  شخصی  خانه(  درصد  62.7)حدود    مطالعه  ن یا  دهندگان پاسخ   شتر یب .  بودند  کیتاج

  اکثر   و  دارخانه   زنان(  درصد  32.8)حدود    مطالعه   نیا   در  زن  کنندگانشرکت   اکثر.  دارند
.  هستند  ریبگ حقوق   کارمندان(  درصد  33.3)حدود    یسرو  نی ا  در  کنندهشرکت  مردان

  مردان  از  یمین   با یتقر  و  ندارند  یدرآمد  اصال  کنندهشرکت  زنان  از  یمین   از  شیب 
 .دارند درآمد یافغان  هزار 10  از کمتر ماهانه کنندهشرکت

درصد(    62.8)بودند و حدود    دهی کرونا شن   روسیکنندگان درباره وهمه شرکت  بایتقر •
. به ابدیی م  انتشار  آلوده  فرد  ۀسرف تماس با قطرات    قیاز طر  19د یمعتقد بودند که کوو
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 43.3درصد،    49.4درصد،    49.5درصد،    59.6  بیترت  بهدهندگان  دسته از پاسخ  ن یا  دنبال
  تماسشلوغ،    یرفتن به جاها  قیاز طر  روسیو  نیدرصد معتقد بودند که ا  38.4و    درصد

آن سرفه کرده است، صحبت    یبر رو   ای لمس کرده    را  آن   آلوده  فرد   که  یسطوحبا  
طب آشام  یعیکردن  و  خوردن  م  دنی و  )شودیمنتقل  تب  سرفه    77.1.    66.5)درصد(، 

بودند   یاز عالئم  یتنگ درصد( و نفس   57.4درصد(، گلودرد )  66.4درصد(، سردرد )
ب  از آن شرکت  شتریکه  عنوان عالئم کووکنندگان  به  ب   ی آگاه  19دیها  از    شیداشتند. 

  ن یرا ندارند، ا 19دیکه عالئم کوو یکنندگان معتقد بودند که افرادچهارم شرکت -سه
میرا    یماریب  داده  ب انندتوانتقال  شرکت  80از    ش ی.  مدرصد  که    دانستند ی کنندگان 
  با ی کنند و تقر  یری جلوگ  19دیبا شستن دست و ماسک زدن از مبتالشدن به کوو  توانندیم
  کیاز تماس نزد   یاقدامات مانند خوددار  ر یسا   ر یکنندگان به تأث از شرکت   یمیاز ن   شیب 

  ز یپره  دن،یکردن و بوس از مصافحه، بغل یخوددار کنند،ی که عطسه و سرفه م یبا کسان 
  یمی ن   از  شیب .  داشتند  اعتقاد   یاجتماع  یگذارفاصله  تیرعا   زی شلوغ و ن   یاز رفتن به جاها

  در  هفته   دو   مدت   به  د یبا  19دیکوو  به  مشکوک   افراد   که  بودند   معتقد  دهندگان پاسخ   از
  و  مؤثر  درمان مورد  در هنوز کنندگانشرکت درصد  22 حدود. شوند ینگهدار نهیقرنط

 . نداشتند اطالع 19دیکوو یبرا واکسن  بودن دسترس در

  19د یکوو  یماریب   یدهایکنندگان معتقد بودند که خطر و تهداز شرکت  یمیاز ن   شیب  •
ن   شیب   نیاست. همچن   دی شد  اریبس ها  که آن  کردندیکنندگان فکر ماز شرکت  یمیاز 

کوو به  نشده   19دی هنوز  ب مبتال  که  درصد شرکت  80از    شیاند.  گفتند  در    کنندگان 
  19دیکوو   ونیناسی واکس  ن یو همچن  روس یو   شیآزما  یبرابودن،    دسترسدر    صورت

ب درصد شرکت  67  بای مراجعه خواهند کرد. تقر   یماریکنندگان اظهار داشتند که اگر 
شا  19دیکوو جامعه  فعال  ع یدر  جلسات،  به  هرگونه    دادها ی رو  ،یمذهب  یهات یباشد  و 

  روس ی و  که   دهی ا  ن یا  با  رابطه  دردهندگان  نخواهند رفت. اکثر پاسخ  گر یمکان شلوغ د
  است،   سودجو  افراد  و   هاشرکت  پرداخته   و   ساخته  ماجرا  نیوجود ندارد و ا  یا19دیکوو
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  فکر   کنندگانشرکت  از  یمین   حدود   اما.  بودند  مخالف  آن  با  ای  نداشتند  ینظر  ای
  گناهکاران   ای   خطاکاران  به   نسبت  متعال   خداوند  قهر   واضح   نشانه  19دی کوو  که  کردندیم

 . است

  تا   کنندیم  استفاده  ماسک  از  شهی هم  که  داشتند  اظهار  کنندگانشرکت  درصد  35  حدود •
گفتند که    ن کنندگاشرکت   از   یم ین   از  ش یب   د؛ یآ  عمل   به  ی ریجلوگ  19دیکوو   انتقال  از

ها گفتند که از لمس مکرر  درصد آن  60از    شیب   ند،یشویخود را م  یهادست   شه یهم
کنندگان گفتند که فاصله دو  شرکت  تی. اکثر کنندیم  ز ی و دهان خود پره  ی نیچشم، ب 

کنندگان  از شرکت ی میاز ن  شیحال، ب  نی . در همکنندیرا مراعات م گریدک یاز  یمتر
 . کنندیم  نه ی و خود را قرنط  مانندیمثبت باشد، در خانه م  شانیگفتند که اگر تست کرونا

  تا  خود   ییغذا  یازهاین   نیتأم  در  که   داشتند  اظهار  کنندگانشرکت  از  درصد  60  با یتقر •
  کنندگان شرکت  تیاکثر  ن،یبرا  عالوه.  داشتند  مشکل  19دیکوو  یریگهمه  یط  یحدود

. کردند  یبندرهیج  را  خود  یغذا  نهیقرنط  انی جر  در  که  داشتند  اظهار(  درصد  82.5)حدود
  شدند   مجبور  نهیقرنط  انیجر  در  که   گفتند(  درصد  47.9)حدود    کنندگانشرکت  شتریب 

. رندیبگ   قرض   پول   و  بطلبند   یمال  کمک  خود   مردم  و   همکاران  شاوندان،ی خو  دوستان،  از
  کنندهیضدعفون   مواد   ماسک،  توانستند  که  گفتند   کنندگان شرکت  تیاکثر   حال،ن یا  با
  حدود .  کنند  یداریخر  بود،  شده  زیتجو  19دیکوو  یریگهمه   یط   که  را  ییداروها  و

  درآمد   منبع   از   یبخش  نه یقرنط  دوره  در  که   داشتند   اظهار  کنندگان شرکت   درصد   44.4
 یهاخانواده   از  درصد  45.3  که  دهدیم  نشان  مطالعه   نیا.  دادند  دست  از  را  خود

  انی جر  در  و  هستند  دانشجو  و  آموزدانش   که  دارند  ییاعضا  ،یسرو  کنندگانشرکت
  ها آن   اکثر  نیهمچن.  شدند  روبرو  مشکل  با  خود  لیتحص  و  درس  خصوص  در  یریگهمه 

  جامعه   ا ی  و   خانواده  در  خشونت  زانیم  ش یافزا  باعث  19د یکوو  یریگهمه   که  بودند   معتقد
 . است شده
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  از  یمین   از  شیب   و  داشتند  همراه  تلفن  کنندگانشرکت  درصد  90.2  یکل  طور  به •
  و یراد  دهندگانپاسخ  اکثر   نیهمچن.  دارند  ی دسترس  نترنتی ا  به  ی گاه  کنندگان شرکت

  وی راد  به  معموال   که   داشتند   خود  یهاخانه   در (  درصد   82.9)  ون یزیتلو  و (  درصد  60)
  ق یطر  از  عمدتا   کنندگان شرکت.  کردندی م  تماشا   ز ین   را  ونی زیتلو  و  دادندیم  گوش

  و(  درصد  35.1)  ویراد(،  درصد  42.3)  یاجتماع  یهاشبکه (،  درصد   67.8)  ونیزیتلو
 هاآن   حالنیا  با.  بودند  دهی شن  19دیکوو  درباره(  درصد  32.7)  یدرمان   مراکز  کارکنان

 . دارند اعتماد ( درصد  48.1) یدرمان  مراکز  کارکنان و( درصد  62.6)  ونیزی تلو به شتریب 

  رانهیگشیپ اقدامات قیتطب در حکومت که بودند معتقد کنندگانشرکت از  یمین  بایتقر •
 بوده  موفق  افغانستان  در  19دیکوو  یریگهمه   انیجر  در  یدهی آگاه  و  نهیقرنط  جمله  از

  مراکز   کردنفراهم  در  حکومت  که  بودند  معتقد  دهندگانپاسخ   درصد  44.2  حدود.  است
 ،یخدمات درمان  ارائه  از  هاآن  اکثر حالن یا  با. است بوده موفق مذکور  دوره در  نهیقرنط

گان از سبب باختهجان   کفن و دفن اجساد   تیر یخدمات ارجاع/آمبوالنس، خدمات مد
  یریگهمه   انیجر  در  ریفق  یهاخانواده  یاساس  یازهاین   و  غذا  نیتأم  ای  19بیماری کوید  

 .نبودند یراض حکومت، جانب از

  ن یا   وع یش  و  افغانستان   در  19دی کوو  مورد  ن یاول  یی شناسا   از  پس   سال ک ی  با ی مطالعه تقر  ن یا  انجام
  ی کاف   دانش  از  کشور  سراسر   از  مطالعه  کنندگانشرکت  که  دهدی م  نشان  کشور  در  یریگهمه 

  ق یطر  از  روسیو  انتقال  درباره  یکاف   اندازه  به  هاآن  ن،یبرا  عالوه.  بودند  برخوردار  19دیکوو  درباره
.  دارد  وجود  فاصله   مردم   عملکرد  و   دانش  ن یب   وجودن ی ا  با.  بودند  مطلع   آلوده  افراد   ی تنفس  قطرات

 . است شده آورده مطالعه ن یا یهاافته ی  براساس هی توص چند جان یا در

استفاده از اطالعات موجود در مورد دانش، نگرش و عملکرد مردم در سطح کشور به   •
می کمک  ذینفعان  استراتژیکلیه  تا  آگاهی کند  این  های  خطر  درباره  را  خود  رسانی 

 اصالح یا از نو ایجاد کنند. به طور مؤثر و اثربخش  19گیری و مقابله با کوویدهمه 
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  که   روی دست گیرند   را  مناسب  ریتداب   و   های سیپال   دیبا  عامهصحت  مراجع  و  حکومت •
 . باشد جوامع درک  و دانش سطح  با متناسب

 یانه یدهند و همزمان عوامل زم شی افزا شتریرا ب  هجامع دانش د یبا عامه صحت مسئوالن •
 . رندیدر نظر گ گذارد،یم  یمنف ریرفتار تأث  ر ییرا که بر انتقال دانش به منظور تغ

  واضح  صورت  به  که  شود  منتقل  ی روش  به  دی با  روسی و  انتقال  یهاراه  به  مربوط  اطالعات •
  افراد  و 19دیکوو یماریب  گانشفایافته . دهد قرار هدف   را عات یشا  و غلط  یباورها تمام

 ی امکان   عنوان  به  را  خود  تجارب  تا  شوند  قیتشو   دیبا  پرخطر  یرفتارها  با  شدهنه یواکس
 . بگذارند انیم در جیبس یبرا

  رد یگ  صورت دیبا یشتریب  توجه  دارند 19دیکوو مورد در ن ییپا  دانش که ییهاگروه به •
 . است  نییپا کنند، تیرعا را رانهیگش یپ  اقدامات ییهاگروه  ن یچن کهن یا  احتمال رایز

 یکارزارها  بر  یشتریب   تمرکز   دیبا   یبهداشت  مراجع   خوب،  نگرش  و  دانش  داشتن   رغم  به •
بهبود   یرفتار  یهاپرکردن شکاف  یبرا  . باشند  داشته  جوامع  سطح  در  یدهی آگاه و 
و ااستفاده    وجود دارد مانند آموزش بهداشت رو در رو  یادیز  فرصت های      ت،یوضع

 . یون یزی و تلو ییویراد یهای آگه ،یاجتماع  یهاشبکه   بوردها،یپوسترها، بل از

  و  یمحل  رهبرانسازی دخیل  و  تی وضع  با  ترمرتبط  یرسان اطالع   به  همچنان   افغانستان •
.  دارد  ضرورت  مردم  انیم  در  رانهیگشیپ  اقدامات  تیرعا  تیتقو  درجامعه    یمذهب

  شوند،   آگاه  آن  یمنف  راتیتأث  و  یماریب   نیا  مختلف  یهاجنبه   درباره  دیبا  ین ید  رهبران
  ی مذهب  و   حساس   جوامع  در  یکاف   اندازه   به  ی نی د  رهبران  یهامشوره   و   هاه یتوص   رایز

 . شودیم واقع کارگر  افغانستان همچون

  با   مرتبط  رفتار  ریی تغ  ی ارتباط  یها برنامه  ز ین   و   بهداشت   آموزش   و  یمعلومات  یهابرنامه •
  حفظ  منظور  به   دارند،  ن ییپا   سطح  التیتحص  و   دانش  که   یجوامع  و  افراد   یبرا  19دیکوو

 . است مهم  مردم مثبت یرفتارها بهبود  و مناسب دانش



8 

 

  به  هستند،  افغانستان  در  19دیکوو  یریگهمه   با  مقابله  ریدرگ  که  یمتعدد  یهاطرف  •
و    یها کمک مالآن  یدارند و برا  وکار  سر  فقرا  با  کار  نیا   در  که  ییهاطرف   خصوص

خود برخوردار شوند.  ن یب  یاز هماهنگ  ی از سطح قابل قبول د یبا دهند، ی ارائه م ی رنقدیغ
  عامه  صحت  یهااستیر  ت،ایوآل  سطح  در  حکومت  ،یمل  و  یالمللنیب مختلف    یدونرها

 . باشند یهماهنگ  نی ا یاصل ن یطرف   دیبا عامه  صحت وزارت و تایوال

  مورد   در  یخوب   دانش  به  یشهر  تی جمع  دهد،ی م  نشان  مطالعه  ن یا  یهاافته ی  که  طورهمان  •
  وزارت   ژهیو  به  حکومت   که  است  الزم  نیبنابرا  و  است  افتهی  دست  19دیکوو  یریگهمه 

  ییروستا   جوامع  رفتار  و  نگرش  ریی تغ  بر  و  داده  ارتقا   را  ییروستا   جوامع  دانش  عامه  صحت
 . کنند تمرکز  یشهر و

اکثر  جاآن   از • م  18سن    ر یافغانستان ز   تیجمع  ت یکه  انتقال    دنتوان ی سال است و  منبع 
سنجش دانش، نگرش و رفتار   یکه برا   شودیم  ه یتوص  نید، بنابرا نباش   19دی کوو  روسیو

  تیجمع  ن یب   گرید   عملکرد  و  نگرش  دانش،  یسرو  ک ی  19دیکوو  یریگمرتبط با همه 
 سال )به خصوص شاگردان مکاتب( انجام شود.   18تا  7
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 مقدمه 
  ی تنفس  یماریب   کی  ،شودی م  شناخته  19دیکوو  عنوان  به  اختصار  به  که  2019  روسیو  کرونا  یماریب 

است و تب،   ر یبه شدت واگ   یماریب   ن یکرونا است. ا  د یجد   روسینوظهور است که عامل آن و
سال    کی  یآن است. ط  یعالئم اصل  یو مشکالت تنفس  یدرد عضالن   ،یسرفه خشک، خستگ 
  ن یاز ووهان چ  2019روبرو بوده است که در دسامبر سال    19د یکوو  یریگگذشته جهان با همه 

 یمنجر به اختالل در هنجارها  خ،یتار  ریگهمه   یهایماریب   ریهمچون سا  یریگهمه   نی. ا(1) آغاز شد
  وع یبهداشت ش  یسازمان جهان  2020 یجنور 30خیشد. در تار یو جهان  یمل یو اقتصاد ی اجتماع

 یماریب  نی ا مارچ ماه در بعدا و کرد اعالم (2) «ی بهداشت عموم یاضطرار تیرا »وضع یماریب  نیا
  یهاروس یو   گذشته  دهه  دو  در  که  رسدیم  نظر  به.  شد  اعالم  «ریگهمه »  یماریب   کی  عنوان  به

. است کرده آلوده را یانسان  جوامع است انتقال قابل وانیح و انسان  نیب  که روسیکروناو خانواده
 MERS-CoV)  انه« یخاورم  ی تنفس  »سندرم   و(   SARS-CoV)   « یتنفس  حاد  سندرم   روس ی»کروناو

 . بودند روسیکروناو خانواده یهاروس یو  از یناش ر یاخ ی روسی و یماریب  دو( 

 ی ا منطقه  و یجهان نهیزم 1.1
و    973و    ونیل یم  157در سطح جهان    2021  یم  10  خیتار  تا تأ  438هزار  به    دشدهیی مورد  ابتال 

دوز    409هزار و    243و    ونیلیم  206و    اردیل یم  1  قیوجود داشته است که به رغم تطب  19دیکوو
نگرش   ،درکدر مورد  ی ادیز مطالعات . (3)اندداده  جاننفر  455هزار و  288و  ونیلیم  3واکسن، 

  ی مطالعه مقطع  کیمثال،    یبزرگسال در مناطق مختلف جهان انجام شده است. براافراد  و عملکرد  
  نی ا  سندگانیکرد. نو  یاب یرا ارز  2نوع    ابتی نگرش و عملکرد بزرگساالن مبتال به د  ،دانشدر هند  
  19دیدرباره کوو  متوسط   اطالعات  یدارا  1نوع    ابتیگرفتند که بزرگساالن مبتال به د  جهیمطالعه نت

عملکرد   و  نو  سالم   ۀران یگش یپهستند  دارند.  آن  به  نسبت  مثبت  نگرش    ی کارزارها  سندگانیو 
 را  مارانیب  ازیموردن  1 نوع ابتید یداروها  عرضه زیو ن  ییدر مناطق روستا ژهیرا به و یدهی آگاه

 در  سانسیل یدانشجو 249 و هزار 6 انیم  در که گرید مطالعه  در. (4)کردند هیتوصدر درب منزل 
  مرتبط   عملکرد  و  نگرش،  دانش،  دهنده،پاسخ  ک یدموگراف   به  مربوط  اطالعات   شد،   انجام  ایزیاندون 
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  با سپس   و شد دهی پرس بود، داده توسعه  را آن محقق  خود که ای نامهپرسش  قیطر از 19دیکوو با
. شد  لیتحل  و   ه یتجز  طرفهک ی  انسیوار   زیآنال  و  ی ت  آزمون  انجام  فرکانس،  و   درصد   گرفتن  نظر  در
  مهار   و  رانهیگش یپ  اقدامات  یزیربرنامه  در      مطالعه  ن یا  یهاداده   که  کردند  شنهاد یپ  سندگانینو

  از  استفاده  با  همکارانش  و  اژه  ن،یبرا  عالوه.  (5) شود  استفاده  هادانشگاه   در  19دی کوو  گسترش
  در   19دی کوو  وعیش   مورد  در  را  یبهداشت  کارمند  346  عملکرد  و  نگرش  ،انشد  ،آزاد  نامهپرسش 

  ه یجر ین   در  ی بهداشت  یهامراقبت   کارمندان که   گرفتند  جه ینت   سندگانی نو.  گرفتند  ی بررس  به   هیجرین 
  هاآن   حال،ن یا  با.  هستند  برخوردار  19دیکوو  به  نسبت  یخوب   عملکرد  و  مثبت  نگرش  دانش،  از

  یمنف  یعملکردها  و  نگرش  ف،یضع  دانش  19د یکوو  خصوص  در  مناطق  یبرخ  در  که  افتند یدر
 یهامراقبت   کارمندان  یبرا  را   یعموم  بهداشت  مداوم   آموزش  هاآن  رون ی ا  از  و   دارد  وجود
دانش، نگرش و عملکرد یک سروی  .  (6)کردند  هیو کنترل عفونت توص  یریگش یپ  نظر   از  یبهداشت

و    یو آگاه  دیرا سنج   19دیبه کوومردم نسبت    یها و عملکردهاسطح دانش، نگرشدر ایران،  
برا  یرفتارها ا  یریشگ ی پ  یسالم  کنترل  بررس  روس یو   نی و  به  نو  ی را    ک یاز    سندگان یگرفت. 
درصد    90که    افتندیدر  هاآن .  کردند  استفاده  سال   15  یباال  تیجمع  انیم  در  وب  تحت  نامهپرسش 

ا  تیجمع به  نسبت  متوسط  دانش  آن  یماریب   نی از  به   نگرش  بهها  برخوردارند.  نسبت  مردم 
پژوهش   ن یا  جیدرصد را دادند. نتا 89درصد و  90 یو عملکرد مرتبط با آن نمرات کل 19دیکوو

ب   ن یهمچن که  داد  تحص  تیجنس   ن ینشان  با    ،یعال  التیزن،  باالتر    و   نگرش  ،درک  زانی مسن 
سال    یدر هند در ماه م  گر ید  یمقطع  یسرو  کی.  (7) معنادار وجود دارد  یارابطه   مثبت  عملکرد

برپا  2020 اصل  نیا   هیانجام شد.  منبع    19دیهند درباره کوو  یعموم  تیاطالعات جمع  یمطالعه 
پاسخ  71.0)   یاجتماع  یهادرصد( و شبکه   74.5)  ونیزیتلو اکثر  است.  دهندگان سطح  درصد( 

  57.6درصد( و درک نسبتا خوب )   88.1درصد(، سطح عملکرد خوب )  74.75خوب )  یآگاه
  ی محل زندگ الت،یکه سن، سطح تحص شد دهید یسرو نیدارند. در ا 19دیدرصد( درباره کوو

ارتباط    19د یبا دانش، درک و عملکرد خوب نسبت به کووداشتن مسلک   ( و  ییروستا  ا ی  ی)شهر
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  قیاز طر  یآموزش  یهاکردند که برنامه  هیتوص  یسرو  نیا  سندگانیدارد. به رغم دانش خوب اما نو
  . (8) گردد  اجرا  19دیغلط درباره کوو  یبا هدف دفع باورها یاجتماع یهاها و شبکه رسانه

 وضعیت افغانستان 2.1
فبروری در کابل تأیید شد.   24در افغانستان در هرات شناسایی و در  19اولین مورد ابتال به کووید 

  ده یرس   ثبت  به  افغانستان  در  19دیکوو  به  ابتال  مورد  403  و  هزار  62  به  کینزد،  2021  یم  10  تا
  هزار  422  مجموع  در.  (9) است  گرفته   کشور  ن یا   در  را  نفر   710  و   هزار  2 جان  یماریب   ن یا   و  است

  به  ابتال  موارد  شیافزا در ابتدا  .  است  افتهی  بهبود   فرد  382  و   هزار  54  و  شده  شیآزما  نمونه  617  و
  از   نفر  هزاران  هجوم  به  توجه  با  و  پاکستان  و  رانیا  ژهیو  به  هی همسا  یکشورها  در  19دیکوو

 آنکه   از  پس  . رفتمی   شمار  به  افغانستان  ی برا  یبزرگ  دیتهد  کشورها،  نی ا  از  کنندگانعودت
  از  مطالعات   یسر  ک ی  د، ینورد  در   2020  سال   یفبرور  ماه  در   را  افغانستان   19دیکوو  یریگهمه 

  کیاستراتژ  یریگم یتصم  جهت  اطالعات  هیته  منظور  به  عملکرد  و  نگرش  دانش،  یهایسرو  جمله
  ی( نظرسنجAPEX)   اپکس  یامشاوره  آژانس  2020  ل یاپر  در.  شد  اجرا   و  یزیربرنامه   کشور  در
 یشهروند که به طور تصادف   238  انیدر م  19دی( را در مورد کووKAP)  عملکرد  و  نگرش  ،انشد

مرکز )مناطق  افغانستان  منطقه  هفت  و   یشرق جنوب  ،یشرق   ،یجنوب   ،یغرب   ،یشرق شمال   ،یاز 
شهروندان از عملکرد   تیها در مورد رضا آن  ن،ی ( انتخاب شده بودند، انجام داد. عالوه برایشمال

شهروندان به    یبر دسترس  نهی قرنط  ریتأث  زی، و ن 19دیکنترل و مقابله با کوو  یو اقدامات حکومت برا
  33که    تاف یمطالعه در  نیکردند. ا  قیشهروندان تحق  یازهایشهروندان و ن   شتیمع  ،ییمواد غذا

به کوو  یو در صورت  مانندیخود م  یهادر خانه  نهیدرصد مردم در قرنط   19دیکه در مورد ابتال 
مشاوره نزد    یها برادرصد آن   39  رند،یگیخود را تحت نظر م  یصح  تیداشته باشند، وضع   دیترد
و    روندیم  یحکومت  فراهم شده    نهیها به مرکز قرنطدرصد آن   15  روند،ی پزشک م  نیترکینزد

انجام دهند.    یچه کار  دانندیها نمدرصد آن   11  زیو ن   دهندیانجام نم  یکار  چیها هدرصد آن   3
  طور  به  19د یکوو ی برا نهیقرنط که  بودند معتقد مطالعه  نی ادهندگان درصد پاسخ  35  ن،یعالوه برا

  یریتأث   نه یقرنط  که  بودند  معتقد   درصد   31  اما  است  داده   کاهش  را  هاشان خانواده  درآمد  یریچشمگ 
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  گذشته   روز  7  ی ط  که   گفتند  دهندگانپاسخ  درصد  59  ن، یهمچن .  است  نداشته   هاآن   درآمد  بر
  ل یوسا  ریسا   و  یاضاف   یغذا  نهی قرنط  لیدل  به  که  گفتند  درصد  81  اما  اند،کرده   تجربه  را  غذا  کمبود
  امر   در  حکومت  عملکرد  از  دهندگانپاسخ  از  درصد  31  نیبرا  عالوه.  ندارند  را  خانه  یضرور
  از  درصد  89  ن یهمچن.  بودند  یراض  زی ن   درصد  19  و  بودند  یناراض  19دیکوو  با  مقابله
  ها آن  درصد 33) ی مال کمک به نهیقرنط شدنی طوالن  صورت در که  داشتند اظهار دهندگانپاسخ 

کنندگان اظهار داشتند  خواهند داشت. شرکت  ازی( ن یرنقدیدرصد آنها به کمک غ   67به پول نقد و  
ها در  درصد آن   32و اکنون فقط    رفتندیبه مکتب م  نهی درصد فرزندان شان قبل از قرنط  98که  

درس م  یهاخانه  ادامه  را  حدود  دهندیخود  شرکت  96.  از  مورد  درصد  در  مطالعه  کنندگان 
نداشتند    نهی قرنط  نیدر ح   رخواهانهیخ  یهاتیفعال نبودند و  ش   ایخبر  ن   92اهد آن    چیه   زیدرصد 

  یی و مواد غذا   ی اساس یکاالها  متیق   شیافزامشاهده نکرده بودند.    ینهاد  چیاز جانب ه   ی تیحما
در افغانستان    زین   گرید  ینظرسنج  کی.  (10)درصد موارد مشاهده شده بود   98در    نهیقرنط  انیدر جر

  ی اجتماع-یروان   ی ستیآموزش و بهز  ،ییغذا  تیامن   ن یدر مورد دانش، نگرش و عملکرد و همچن
نشان    ینظرسنج  نیا  یهاافته یانتخاب شده بودند، انجام شد.    یتصادف   ور  خانوار افغان که به ط  401

از مردان عالئم    شتری نگران هستند و ب   19دیکوو   راتی از مردان در مورد تأث  شیب   یداد که زنان اندک
باورها  یمنف  یروان  م  یو  گزارش  را  ب دهندی غلط  )  شتری.  مجموع    74خانوارها  از    401درصد 

که   دادند  گزارش  افزا  یی غذا  تیامن   نبودخانوار(  هر    ش یدرحال  از  و    9  ه دهندپاسخ   10است 
  یاند. نظرسنجکرده را تجربه  19دیاز کوو  ی ناش ی منف یاقتصاد ری دهنده اظهار داشتند که تأثپاسخ 

دهندگان عالئم  پاسخ   تن از    12است و تنها    عی مردم شا  نیدر ب   یاجتماع-ی که عالئم روان   افتیدر
که در اکتبر سال   نیآنال  یمقطع ینظرسنج کی. (11)را تجربه نکرده بودند یاجتماع-یروان  یمنف

چند پاسخ نامطلوب در  در افغانستان انجام شد، نشان داد که به جز    ی پزشک   ان یدانشجو  ن ی ب   2020
نزد تماس  خطرات  ب   ک یخصوص  نهفتگ 19دی کوو  مارانیبا  دوره    یهاگروه  و  کمون  ای   ی، 

  در   قبولقابل   عملکرد  و   نگرش  دانش،  یدارا  انی دانشجو  شتر ی ب ،  19د یکوو  برابر   در  رتر یپذب یآس
 .(12) هستند 19دیکوو با مواجهه
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  ط یشرا   ف،یضع   اقتصاد  شکننده،  یصح  نظام  داشتن   ل یدل  به  افغانستان   19دیکوو  یریگهمه   وع یش  با
  و   یشگاهیآزما  تیظرف .  گرفت  قرار  میوخ   تیوضع  در  های ریدرگ  ادامه   و  گرید  یاضطرار

  وجود   19دیکوو  به   ابتال  موارد  یاب یرد  و  نای مبتال  یجداساز  ش،یآزما  یبرا  یکاف   یفن  تخصص
  ن یا   در  19دی کوو  مثبت  موارد  یواقع  تعداد  که   کنندی م  دییتأ  افغانستان  در  یبهداشت  مراجع.  ندارد

ماه   لی. اوا(13) باشد  شتریبه مراتب ب   نایمبتال  یرسم  آمار  و  شدهگزارش  تعداد از  دارد  امکان  کشور
کالن کشور   یرا در شهرها  یوگذار جزئگشت  یهاتیحکومت افغانستان محدود  2020  لیاپر

  مسلما . (14) شد اعالم  ممنوع  کالن یهایی گردهما و  شد  ل یتعط مکاتب آن ب یتعق به و  کرد  اعمال 
  باالتر   را  کشور   در   فقر  سطح  و   گذاشته   یمنف   ر یتأث   شهروندان   یاقتصاد  تیوضع  بر   اقدامات  ن یا

 از  یامجموعه   19دیکوو  یریگهمه   تیری مد  منظور  به  کشور  عامه  صحت  وزارت.  است  برده
 .(15)است کرده منتشر  و هی ته 19دی کوو با مقابله یبرا را رانهیگش یپ  اقدامات و رهنمودها

  19گیری کووید استراتژی اصلی برای رسیدگی به مسائل مرتبط به همه  ،دهی درباره خطرآگاهی 
 و   جامعه  عملکرد  یرو   یماریب   کی  به  نسبت  عملکرد  و  نگرش  دانش،  سطحدر کشور است.   

  خصوص   در   جامعه  یهادگاهید  درباره  معلومات  داشتن.  گذاردی م  ری تأث  رانهیگش یپ   ری تداب   با  انطباق
  در   جوامع  عملکرد  و  نگرش  دانش،  مورد  در  شتریب   اطالعات   ارائه   و  است  مهم  اریبس   19دیکوو

  ن یو تدو  یریگم یدر تصم  ی به مقامات و مراجع بهداشت  رایز  ،است  یضرور  19دیکوو  خصوص
بیماری در سطح ملی سبب خواهد  ارائه اطالعات درباره این  آگاهانه کمک خواهد کرد.  یسیپال

یا اصالح استراتژی اطالعشد راه  برای ایجاد و  رسانی درباره خطر و تقویت همکاری کارهایی 
 شکل بگیرد.   19گیری کوویدجامعه با سکتور بهداشت برای مبارزه با همه 
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 هدف  3.1
آگاه  نیی تع  یِسرو  نیا   انجام  از  هدف دانش،  نگرشبرداشت  یچگونگ   ،یسطح  و  ها،  ها 

کوو  یعملکردها به  نسبت  ن   19د یمردم  و  افغانستان  ابعاد    یریگهمه   نیا  ریتأث   یاب یارز  زیدر  بر 
  ر یبر اهداف خاص ز یسرو  نیا ن،یها است. عالوه براآن یزندگ یاقتصاد-یو اجتماع یبهداشت

تع  ) است:  آگاه   ن ییمتمرکز  و  درک  دانش،  درباره    افغانستان  یاجتماع  یهاگروه  یسطح 
  ص یتشخ(  3  افغانستان؛  در   19دی کوو   نگرش و عملکرد مردم در ارتباط با    ی ( بررس2؛  19دیکوو

-یاقتصاد  ریتأث   یی شناسا(  4  کشور؛  نیا   مردم  یزندگ  ی بهداشت  یهاجنبه   بر  19دیکوو   ریتأث
 در   حکومت  واکنش  مورد  در  مردم  دگاهی د  ییشناسا ( 5  افغانستان؛  جوامع  بر  19دی کوو  یجتماعا

  اطالعات   19دیکوو  درباره  آن  قیطر  از  مردم  که  ییهاکانال   ییشناسا(  6  و؛  19دیکوو  بحران  برابر
 . کنندیم افتی در یآگاه و

 

 روش پژوهش 
  نیا.  کردند  شرکت  مطالعه  نیا  در  کشور  سراسر  از  مردان  و  زنان  از  اعم  بالغ  فرد  2907  مجموع  در

 رانهیگش یپ   اقدامات  تمام   تیرعا   و  رو  در  رو  مصاحبه   روش  از   استفاده  با  جامعه   سطح  در  مطالعه
  از  هاداده  یآورجمع   در  موردنظر،  منطقه  به  بسته .  شد  انجام   19د یکوو  انتقال   از  یریجلوگ  یبرا

  . شد استفاده یمحل زبان به نامهپرسش  شدهترجمه نسخه

 مطالعه  مورد تیجمع و  مطالعه نهیزم مطالعه، ی طراح 1.2 
  پرداختن  جهت  اطالعات  ارائه  یبرا  یامرحله  دو  یریگنمونه   طرح  از  استفاده   با   یمقطع  مطالعه  کی

ساله(    18  ی)باال  بزرگساالن  بر  یسرو  نیا .  شد  انجام  یسرو  خاص  اهداف  و  یعموم  اهداف  به
به منظور در بر گرفتن کل    ییو روستا   یاعم از مردان و زنان در سراسر کشور از جمله مناطق شهر

بوده  متمرکز  دادهکشور  جمعاست.  جامعه  سطح  در  پاسخ   یآورها  و  پرسش شد  نامه دهندگان 
 هاداده یآورجمع  و اندشده   گرفته نظر در یسرو ن یا  در تیوال 34سرپرست خانوار بودند. تمام 

  کنندگان ی سرو  به.  دی رس  ن ایاپ   به  ساحه   در  2021  سال  لیاپر   ماه   تا  یفبرور  ماه   از  ماه   سه  یط
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  از  استفاده  با  را  هاداده   که   شد داده  تیهدا افغانستان   کیاستراتژ   مطالعات  توت یانست   دهیدآموزش
 . کنند یآورجمع  دهندگانپاسخ  با رو در رومصاحبه  و نامهپرسش 

 یریگنمونه یاندازه نمونه و استراتژ 2.2
اطم  یدیکل  یفاکتورها  ،نمونه  اندازه  محاسبه  یبرا نتا  نانی از جمله سطح مطلوب   ،یسرو  جیاز 

ها و نرخ  شاخص   ینی تخم  هیسطح پا   ،یریگنمونه  یتدولوژیم  ی قبول، اثر طراحقابل   یخطا  هیحاش
  عملکرد   و  نگرش  دانش،  یسرو  ن یا  نمونه  اندازه.  شد گرفته  نظر   در  کنندگانشرکتندادن  پاسخ 

  محاسبه   مرجع  شاخص  درصد  35  و  خطا  هیحاش   درصد   5  نان،ی اطم  سطح  درصد  95  نظرگرفتن  در  با
  350  ما  اگر   نی بنابرا.  شد  گرفته  درنظر  1.5 یطراح  اثر)کلستر(    یاخوشه   یریگنمونه   لیدل  به.  شد

  کنندگان شرکت   درصد  90  که  شد  گرفته  نظر  در  یسرو  در.  شد  خواهد  535  میکن  ضرب  1.5  در  را
)با    منطقه  هر  در  یفعل  نمونه  اندازه  ،یدرصد  90  شدهینیب ش یپ  یدهپاسخ   نرخ  یبرا.  دهندیم  پاسخ

 یمل  و  یامنطقه  یهاداده   ارائه  یبرا  یسرو  نیا  که  جاآن   از.  دیرس   583  به(  1.11  در  525  ضرب
  ها نمونه  کل   اندازه  تینها  در  و   شد  ضرب  5  در  منطقه  هر  نمونه  اندازه  نی بنابرا  بود،  شده  یزیربرنامه

  طرح. شد محاسبه اندازه به آن نسبت براساس تیوال هر یبرا نمونه اندازه. دیرس  خانوار 2915 به
  و   یتصادف   صورت  به  یولسوال  پنج  اول  مرحله  در  بود؛  یامرحله  دو  یاخوشه   ی طراح  یسرو نیا

 یبرا  ی ولسوال  هر  در  منطقه  دو  دوم،  مرحله  در  شد؛  انتخاب  ساده  یتصادف   یریگنمونه  روش  با
 . گردید  انتخاب یریگنمونه

 داده یآورو جمع  رهایمتغ 3.2
  استفاده  بود  شده   ترجمه  یمحل  زبان  به   موردنظر  محل   به  بسته   که  نامهپرسش   ک ی  از   یسرو  میت

 ( 4  نگرش،(  3  دانش،(  2  ،یعموم  معلومات(  1:  است  بخش   هفت  شامل  نامهپرسش   نیا.  کردند
  از   مردم  که  یی هاکانال (  6  مردم،  یزندگ  بر   19د یکوو  یاجتماع -یاقتصاد  ر یتأث(  5  ها،کردعمل 

 کرد عمل   از  مردم   تیرضا (  7  و  کنند، یم  افتیدر  را   19دیکوو  به   مربوط  اطالعات   آن  قیطر
  آن  دنبال  به  و  کیدموگراف   یرهایمتغ  مطالعه  نیا  در.  19دیکوو  یریگهمه  برابر  در  حکومت
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  نی ا  ی اجتماع-یاقتصاد  ریتأث   و  19دیکوو  به  نسبت  را  افراد  عملکرد  و  نگرش  دانش،  که  ییرها یمتغ
 . است شده  گرفته  نظر در کند،یم فیتوص یریگهمه 

  رفته  موردنظر  مناطق  به  که  کنندگانمصاحبه   توسط  ساختارمند  نامهپرسش   کی  از  استفاده  با  هاداده
  دو  از  یسرو  یهام یت.  شد  یآورجمع  کنندگان شرکت  با  رو  در  رو  مصاحبه  یط  بودند

  و  کابل  در  گر ید  کارمندان  از  ییهاگروه  را   می ت  نیا.  بودند  شده  لیتشک   مرد  و  زن  کنندهمصاحبه
بر کارشان مباشرت م  ،تایوال   زین   کنندهیآوراز جمله جمع   ی تیوال   یهامی. تکردندی نظارت و 

  که بودند افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست کارمندان یساحو یهام ی ها و سرپرستان تداده
  ی آورجمع   نخست  هانامهپرسش .  هستند  مجرب  و   دهیدآموزش   ی قیتحق  یهاپروژه   گونه   ن یا  در

.  گردید    اکسل   س یتاب ی د  ثبت  بعد   مرحله  در   و  شد   ش یرای و  و  ی پاکساز  آن   یهاداده   سپس   شد،
.  بودند  دهید  آموزش  یسرو  نامهپرسش   و  الزامات  اهداف،  درباره  هاآن   ناظران      و  کنندگانمصاحبه

  جامعه .  شد  داده  بهبود   و  ش یآزما  یسرو  ابزار   آن  از   پس   و   شد  انجام  ساحه  در   یشی آزما  یسرو
 کردند  موافقت که بود باال به سال  18 یسن یهاگروه  در زنان  و مردان بالغ تیجمع شامل یآمار

  از نبودند  مصاحبه  به قادر  که باردار و  ماریب  شدت به زنانِ حالن ی ا با. شوند مصاحبه مطالعه ن یا در
  یندهای فرا  بر   منظم  طور   به   افغانستان  کیاستراتژ  مطالعات  توت یانست   م یت.  شدند  گذاشته  کنار  مطالعه

  و  یکاست  هرگونه  از  تا  داشتند   نظارت  یدان ی م  کار  و  روی ن   آموزش  رو،ین   استخدام  جمله  از  یسرو
  ه یکل  موقع  به   یاجرا  فه یوظ   افغانستان  کیاستراتژ  مطالعات  توت ی انست میت.  شود  یریجلوگ  انحراف

 . داشتند برعهده را یدان یم یکارها تی فیک  نیتضم  و نظارت جمله از یسرو  نیا یهاتیفعال
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 ها داده لیو تحل هیو تجز  تیریمد 4.2
کرد و سپس در دفتر    س یتاب یوارد د  لیو تحل  هی ها را قبل از تجزداده   ،ثبت داده در دفتر  کارمند

ها با  داده   لیو تحل  ه یشد. تجز دیی و تأ  یافغانستان در کابل پاکساز  ک یمطالعات استراتژ  توتیانست
  و هانرخ ها،نسبت  محاسبه یبرا یفیتوص یر یآمارگانجام شد.  SPSS v.20 شنیک یاستفاده از اپل

  ی (های )فرکانس  بسامد .  شد  انجام   هاداده   بهتر  تجسم   یبرا  جداول  و   نمودارها  هیته   جمله  از  ها تناسب
 . است شده  داده شرح عملکردها و نگرش و دانش با مرتبط یهاپرسش  مورد در حیپاسخ صح

 ی مالحظه اخالق 5.2
»  یمل  توتیانست و  افغانستان   عامه  اخالقیاتصحت  صحت  «بورد  وزارت  افغانستان  در  عامه 

همه   ی برا یسرو  ن یکردند. هدف ا د یی و تأ  ی را قبل از انجام مطالعه بررس یسرو  ن یا یهاپروتکل
توضشرکت رضا  ح یکنندگان  و  شد  آن  ت یداده  هرآگاهانه  به  شد.  گرفته  از    ک یها 
  هر   که آزادند    هاآن   و   است  داوطلبانه  مطالعه  نی ا  در کنندگان اطالع داده شد که شرکت  شرکت

مطالعه  یتی مسئول  و  امدیپ  چیه  بدون  زمان در  اشتراک    یخصوص  می حر.  دهند  انصراف  از 
  یی شناسا  شماره  از   استفاده   با   هاداده .  شد  گرفته   نظر  در   مطالعه   طول   در   کنندگان شرکت

 . شد سیتاب ید وارد ناشناس  صورت به نامهپرسش  هر به شده دادهاختصاص 

 جینتا
  ن یشتریاشتراک داشتند که ب   یسرو  ن یدر ا  افغانستان   ت یوال  34  از   دهندهپاسخ   2907  مجموع  در

درصد(   0.6دهندگان )پاسخ زانیم  نیکابل و کمتر تیدرصد( از وال  16.6دهندگان )پاسخ  زانیم
است. حدود    تایوال   نیساکن در ا  تینسبت جمع  لیها به دلتفاوت  نیبود. ا  ورستانن   تیاز وال

  یی در مناطق روستا  یدرصد متباق   18و    یمطالعه در مناطق شهر   نی کنندگان ادرصد شرکت  82
انجام   یشهر جوامع     در میان    شتر یمطالعه ب  نی الزم به ذکر است که ا  حالن ی. با اکنندیم یزندگ

 . شده است

 



18 

 

 تیوال به نظر عملکرد  و نگرش ،انشد  یِسرو دهندگانپاسخ نسبت: 1شکل 

 

مناطق  شرکت   تیاکثر  ،است  شده  داده  نشان  ریز  جدول  در  که  طورهمان  از  کنندگان 
کمتر بودند.  قندهار  و  هرات  ننگرهار،  بلخ،  کابل،  از  تعداد شرکت   نیهمچون  کنندگان 

پنجش  مروز، ین و  دق   ر ینورستان  درصد  و  تعداد  والشرکت   قیبودند.  هر  در    ت یکنندگان 
 نشان داده شده است. 1جدول 
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 تیوال به نظر هاآن یدرصد و دهندگانپاسخ تعداد : 1جدول 

 شماره  ت ایوال تعداد معتبر  درصد 

 1 کابل 483 16.6

 2 سایکاپ 45 1.5

 3 پروان 69 2.4

 4 وردک  61 2.1

 5 لوگر 40 1.4

 6 ننگرهار 158 5.4

 7 لغمان 46 1.6

 8 ریپنجش 16 6.

 9 بغالن  94 3.2

 10 ان یبام 46 1.6

 11 ی غزن 126 4.3

 12 کا یپکت 72 2.5

 13 ا یپکت 57 2.0

 14 خوست  58 2.0

 15 کنرها 46 1.6

 16 نورستان  15 5.

 17 بدخشان 97 3.3

 18 تخار 102 3.5

 19 کندز  106 3.6

 20 سمنگان  40 1.4

 21 بلخ 139 4.8

 22 سرپل 58 2.0

 23 غور 71 2.4

 24 ی کندیدا 48 1.7

 25 ارزگان  40 1.4

 26 زابل  36 1.2
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 27 کندهار 127 4.4

 28 جوزجان  56 1.9

 29 اب یفار  101 3.5

 30 هلمند 134 4.6

 31 س یبادغ 51 1.8

 32 هرات 200 6.9

 33 فراه 52 1.8

 34 مروزین 17 6.

 مجموع  100.0                                           2907

 

. است  شده  منعکس  2  جدول  در  دهندگانپاسخ   ۀنی شیپو    یاقتصاد -یاجتماع  ویژگی های   
  21  یسن  گروه  در (  درصد  46.5)حدود    دهندگان پاسخ  شتریب  شودی م  مشاهده  که  طورهمان 

  درصد  75  حدود   ، هستند  متأهل   کنندگان شرکت   درصد  60.15  حدود  دارند؛   قرار  سال   30  تا
  مدرک   ی دارا(  درصد  34)  کنندگانشرکت  اکثر  و  بودند   باسواد  مردان  درصد   84  و   زنان  از
  29.4  حدود   ، یدرفارسی    زبان   به   دهندگان پاسخ   درصد   63  حدود(.  2)شکل    بودند   سانسیل

  ت یاکثر.  کردندی م  صحبت  هازبان   ریسا و  ینورستان  ،یکیازب به  هی بق  و  پشتو  زبان  به  درصد
  62.7)  دهندگانپاسخ  شتریب.  بودند  کیتاج  و  پشتون(  درصد  69.1)حدود    کنندگانشرکت 
  ، درصد(  32.8کنندگان زن )حدود  خود بودند. اکثر شرکت  آن  از   یاخانه   صاحب(  درصد

بودند.    ریبگدرصد( کارمند حقوق   33.3کنندگان مرد )شرکت   ت یدار بودند؛ و اکثرخانه
  کمتراز مردان ماهانه  یمی ن  بایکننده اصال درآمد ندارند و تقراز زنان شرکت   ی میاز ن  شیب

  زنان   و(  درصد  50.8)  مردان   نسبت  که   است   ذکر   به  الزم.  دارند  درآمد  یافغان  هزار   10  از
  از  کمتر  خانواده یاعضا تعداد نی شتریب.  بود برابر هم  با بایتقر مطالعه  ن یا در( درصد 49.2)
  ی رهایمتغ  مورد در قیدق اطالعات یبرا. کردندیم یزندگ سقف کی ریز که بودند نفر 5



21 

 

  11-1  نمودار   به  ی نگاه  لطفا  هاکننده شرکت  به   مربوط  کیو دموگراف   یاقتصاد -یاجتماع
 (.6تا   3ها )شکل  دیاندازیب

 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انشد  یِسرو در دهندگانپاسخ تیجنس و سن یبنددسته: 2شکل 
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 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انشد  یِسرو مطالعه دهندگانپاسخ  یمدن حالت: 3شکل 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انشد نظرسنجی مطالعه دهندگانپاسخ : سطح تحصیالت و زبان 4شکل 
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 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انشد  نظرسنجی مطالعه دهندگانپاسخ خانه تیمالک  تیوضعسواد و : 5شکل 
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 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انشد  نظرسنجی  مطالعه دهندگانپاسخ درآمد سطح و یشغل تیوضع : 6شکل
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 شان یزندگ یفعل تیوضع و نهیشی پ به نظر مطالعه دهندگانپاسخ : 2جدول 

 )%(  مجموع )%(  زن )%(   مرد هایکتگور 

 سال  به نظر سن

 (17.6) 470 (21.2) 303 (11.3) 167 ترجوان و ساله 20 

 (46.5) 1352 (45.3) 648 (47.7) 704 ساله 30 تا 21

 (20.9) 608 (18.4) 263 (23.4) 345 ساله 40 تا 31

 (9.95) 290 (9.9) 142 (10.0) 148 ساله 50 تا 41

 (4.8) 140 (4.1) 59 (5.5) 81 ساله 60 تا 51

 (1.6) 47 (1.1) 16 (2.1) 31 ترکالن  و ساله 61

 ی مدن   حالت

 (37.0) 1073 (41.1) 588 (32.9) 485 مجرد  

 (60.15) 1752 (53.5) 766 (66.8) 986 متأهل

 (2.7) 77 (5.1) 73 (0.3) 4 وه یب

 (0.2) 5 (0.3) 4 (0.1) 1 جداشده /مطلقه

 سواد
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 (79.55) 2315 (75.1) 1075 (84.0) 1240 سواد  با 

 (20.45) 592 (24.9) 356 (16.0) 236 سواد یب

 الت ی تحص

 (2.25) 52 (2.2) 24 (2.3) 28 یرسم التیتحص فاقد 

 (7.55) 175 (7.2) 77 (7.9) 98 ه یابتدائ

 (11.2) 258 (12.0) 129 (10.4) 129 متوسطه 

 (24) 558 (22.5) 242 (25.5) 316 سهیل

 (17.15) 389 (21.5) 231 (12.8) 158 وت ی تی انست هپلومید

 (34) 793 (31.0) 334 (37.0) 459 سانسیل

 (1.75) 41 (1.5) 16 (2.0) 25 ماستری

 (2.1) 49 (2.1) 23 (2.1) 26 مدرسه دینی

 زبان 
 (63.0) 1829 (66.5) 951 (59.5) 878 ی فارس 

 (29.4) 856 (25.7) 368 (33.1) 488 پشتو

 (6.65) 193 (6.9) 99 (6.4) 94 ی ازبک

 (1.0) 22 (0.7) 10 (0.3) 12 ینورستان

 ت یقوم

 (31.9) 927 (29.1) 416 (34.6) 511 پشتون  

 (37.2) 1080 (38.7) 554 (35.6) 526 ک یتاج

 (18.1) 527 (19.5) 279 (16.8) 248 هزاره 

 (6.4) 187 (6.8) 98 (6) 89 ازبک 

 (0.5) 14 (0.6) 8 (0.4) 6 ماق یا

 (0.8) 24 (0.8) 11 (0.9) 13 بلوچ

 (0.5) 15 (0.6) 8 (0.5) 7 ینورستان

 (0.9) 25 (0.8) 12 (0.9) 13 ترکمن 

 (1.1) 31 (0.7) 10 (1.4) 21 عرب

 (1.0) 28 (0.7) 10 (1.2) 18 قزلباش 

 (1.7) 49 (1.7) 25 (1.6) 24 سادات 

 خانواده  یاعضا  تعداد
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 1-5 286 (19.4) 362 (25.3) 648 (22.3) 

5-10 789 (53.5) 844 (59.0) 1633 (56.2) 

10-15 280 (19.0) 176 (12.3) 456 (15.7) 

15-20 69 (4.7) 34 (2.4) 103 (3.5) 

20-25 24 (1.6) 8 (0.6) 32 (1.1) 

25-30 14 (0.9) 2 (0.1) 16 (0.6) 

 (0.7) 19 (0.3) 5 (0.9) 14 نفر30 بیش از 

 خانه تیمالک

 (62.7) 1824 (55.3) 792 (69.9) 1032 یشخص 

 (35.5) 1031 (42.4) 607 (28.7) 424 یی کرا

 (1.4) 20 (2.2) 32 (1.4) 20 یگرو

 شغل 

 (6.9) 201 (1.9) 27 (11.8) 174 روزانه  کارگر 

 (13.5) 391 (17.8) 255 (9.2) 136 شاگرد 

 معاش کارمند
 (دولتی)ریبگ

281 (19.0) 194 (13.6) 475 (16.3) 

 (13.4) 390 (12.5) 179 (14.3) 211 ریبگ معاش کارمند

 (1.9) 56 (0.6) 9 (3.2) 47 دهقان 

 (16.5) 479 (32.8) 470 (0.6) 9 خانه خانم

 (6.1) 178 (1.6) 23 (10.5) 155 کوچک  تجارت

 (11.1) 322 (3.4) 49 (18.5) 273 ازاد  شغل یدارا

 (14.3) 415 (15.7) 225 (12.9) 190 کاریب

 ( یافغان)به  درآمد

 (34.5) 1004 (25.2) 361 (43.6) 643 10000 از  ترکم  

10000—19999 378 (25.6) 137 (9.6) 515 (17.7) 

20000--49999 89 (6.0) 54 (3.8) 143 (4.9) 

50000--100000 24 (1.6) 14 (1.0) 38 (1.3) 

 (1.2) 34 (0.8) 12 (1.5) 22 100000 از  شتریب

 (37.3) 1083 (56.0) 801 (19.1) 282 ندارم یدرآمد من

 (3.1) 89 (3.6) 52 (2.5) 37 ندارد  جواب 
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 19دیدر مورد کوو  نظر مورد تیجمع دانش  1.3
نمودارها  طورهمان  در  تقر  17تا    14  یکه  است،  شده  داده  نشان  جدول  همه    بای و 

وشرکت  درباره  شن   روس یکنندگان  آن   ده یکرونا  )حدود  بودند.  معتقد    62.8ها  درصد( 
  ن ی ا  دنبال   به .  ابدیی م  گسترش   آلوده  فرد   ۀسرف تماس با قطرات    قیاز طر   19دیبودند که کوو

درصد و    43.3درصد،    49.4درصد،    49.5درصد،    59.6  بیبه ترت   ،دهندگان پاسخ  از  دسته 
  ی سطوحبا    تماسشلوغ،    ی رفتن به جاها  قیاز طر  روس یو  ن یدرصد معتقد بودند که ا  38.4

و خوردن و    ی صحبت عاد  است، آن سرفه کرده   یبر رو   ا یکه فرد آلوده آنرا لمس کرده  
  66.5درصد(، سرفه )  77.1)کنندگان پاسخ دادند که تب  . شرکت شودی منتقل م  دن یآشام

درصد( عالئم    57.7نفس )  یدرصد( و تنگ  57.4درصد(، گلودرد )  66.4درصد(، سردرد )
ب  19دیکوو سه  ش یهستند.  شرکت -از  افراد چهارم  بودند  معتقد  و    یکنندگان  عالئم  که 
درصد    80از    شی . بدهندرا گسترش    یمار ی ب  نی ا  توانندمی   را ندارند  19دیکوو  یهانشانه

زدن ها با آب و صابون و ماسک با شستن دست  توانندی که م  دانستندی کنندگان مشرکت 
  ر ی کنندگان به تأثاز شرکت  ی میاز ن  شیب  با یکنند و تقر  یر یجلوگ   19دیشدن به کوواز آلوده 

جلوگ   ر یسا مانند  نزد   یر یاقدامات  تماس  کسان  کیاز  م   ی با  سرفه  و  عطسه    کنند، ی که 
حفظ    ز ین  و  شلوغاماکن  از رفتن به    یخوددار  دن،یو بوس   یکشاز مصافحه، بغل  یخوددار
دهندگان معتقد بودند که افراد مشکوک از پاسخ   یمیاز ن   شیداشتند. ب  باوراجتماعی  فاصله  

درصد افراد    41  بایشوند. تقر  ینگهدار  نه ی به مدت دو هفته در قرنط  دیبا  19دیبه ابتال به کوو
م  نیکننده در اشرکت  برا  یروش درمان  کی که    کردندی مطالعه فکر    19دیکوو  یمؤثر 

ن  ش یب   نی وجود دارد؛ همچن )از آن   ی میاز  واکسن    ک یدرصد( معتقد بودند که    59.7ها 
کنندگان هنوز در مورد  درصد از شرکت   22موجود است. حدود    یماری ب  نیا   یمؤثر برا
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از دست دادن حس بویایی و چشایی
اسهال

بی اشتهایی
نمیدانم

در دسترس  و  مؤثر  برادرمان  واکسن  نداشتند.    19دیکوو   یبودن  کنندگان  شرکت اطالع 
  ی منیا  ستمیو س  یو عروق  یقلب یهایماریپاسخ دادند که افراد مسن، مبتال به فشار خون، ب 

  قرار  دیشد  19دیدر معرض خطر ابتال به کوو  ه یاز بق  شتریهستند که ب  یتیعمده جمع   ف،یضع
 .دارند

 

  دهندگانپاسخ  نظر از 19دیکوو روسیو انتقال یهاراه : 7شکل

 

 

 

 

 

 

 19دیکوو به نسبت مردم عملکرد  و نگرش ،انش د  نظرسنجی مطالعه دهندگانپاسخ  نظر از 19دیکوو عالئم: 8شکل 

0 10 20 30 40 50 60 70

صحبت عادی
غذا و آب

سرفه فرد آلوده/تماس با قطره فرد آلوده
بودن در عین اتاق با یک فرد آلوده به ویروس

تماس نزدیک با فرد آلوده
فه کردهلمس سطوحی که فرد آلوده با آن تماس داشته یا بر آن سر

رفتن به جاهای شلوغ
استفاده از روی پاک یا برس آلوده

سایر موارد

راه های انتقال ویروس از نظر پاسخ دهندگان مطالعه

هر دو جنس زن مرد 
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43.9

1.45

رعایت فاصله فیزیکی

نمیدانم

 

 

 

 

 
 

 

 

 19دیکوو یماریب عالئم فاقد افراد   توسط روسیو انتقال مورد  در نظرسنجی دهندگاننظر پاسخ : 9شکل 

  
 

   دهندگانپاسخ  نظر از 19دیکوو رانهیگشیپ اقدامات: 10شکل 
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 دهندگان پاسخ  نظر از 19دیکوو به مبتال افراد  نهیقرنط مدت: 11شکل 

 

 

 

 مطالعه دهندگانپاسخ  نظر از 19دیکوو درمان بودندسترس در : 12شکل 

6.9

53.4

30.1

3.9

5.6

یک هفته

دو هفته

سه هفته

سایر موارد

نمیدانم

(زن و مرد)هردو جنس 
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 مطالعه دهندگانپاسخ  نظر از 19دیکوو واکسن بودندسترس در : 13شکل 

 

 

 

 

 دهندگان پاسخ  نظر از 19دیکوو خطر  معرض در افراد : 14شکل 

40.8

37

22.2

بلی

نخیر

نمیدانم

(مرد و زن)هردو جنس 

59.7

17.2

23

بلی

نخیر

نمیدانم

(زن و مرد)هردو جنس 
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 19د یکوو به نسبت هاآن دانش به نظر دهندگانپاسخ یبنددسته: 3جدول 

 )%(مجموع )%(زن )%( مرد هایکتگور رهای متغ

 د؟ یا دهیکرونا شن روسیشما در باره و ایآ

 (98.8) 2872 (98.3)1406 (99.3) 1466 یبل 

 (1.2) 35 (1.7) 25 (0.7) 10 رینخ

 شود؟   یم پخش کرونا روسیو چگونه

 (43.3) 1259 (41.9) 599 (44.7) 660 یعاد  یگفتگو نیح 

 (38.4) 1115 (61.7) 910 (38.3) 566 آب و غذا

  سرفه یهاقطره تماس
 مصاب  شخص

949 (64.3) 877 (61.3) 1826 (62.8) 

 با اتاق نیع در بودن
 مصاب اشخاص

728 (49.3) 708 (49.5) 1436 (49.4) 

  شخص با کینزد  تماس
 مصاب

799 (54.1) 773 (54.0) 1572 (54.1) 

  شخص که ییجاها لمس
  تماس در آن با مصاب

756 (51.2) 684 (47.8) 1440 (49.5) 

59.6

58.3

33.7

26.1

29.2

69.7

47.6

22.6

22.4

23.3

2.2

فشار خون باال
بیماری قلبی عروقی

بیماری جگر
بیماری گرده

سرطان
کهولت سن

سیستم ایمنی ضعیف بدن
بیماری مزمن ریه

سل
زنان باردار

نمیدانم

(زن و مرد)هردو جنس 
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  کرده سرفه آن بر ای بوده
 است

 (59.6) 1734 (58.8) 841 (60.5) 893 شلوغ یجاها به رفتن

 یرو از مشترک استفاده
 دندان  برس و پاک

508 (34.4) 460 (32.1) 968 (33.3) 

 (1.8) 52 (2.2) 31 (1.4) 21 رهیغ

 : اند ها کدام کرونا  روسیو به  مصاب شخص میعال

 (77.1) 2242 (74.9) 1072 (79.3) 1170 تب  

 (66.4) 1929 (67.3) 963 (65.4) 966 یسردرد 

 (45.0) 1309 (46.5) 666 (43.6) 643 یسرد 

 (40.3) 1172 (40.4) 578 (40.2) 594 کسالت 

 (51.3) 1490 (47.7) 682 (54.7) 808 عضالت درد 

 (57.4) 1670 (55.9) 800 (58.9) 870 ی گلودرد 

 (66.5) 1932 (61.2) 876 (71.5) 1056 سرفه

 (35.3) 1027 (33.1) 474 (37.5) 553 زش یر

 (57.7) 1677 (58.6) 838 (56.8) 839 یتنگ نفس

  نفس هنگام خس خس
 دن یکش

280 (19.0) 269 (18.8) 549 (18.9) 

 (22.2) 646 (23.8) 341 (20.7) 305 نه یس قفسه درد 

 حس دادن دست از
 قه یذا ای ییایبو

502 (34.0) 541 (37.8) 1043 (35.9) 

 (18.5) 539 (22.1) 316 (15.1) 223 اسهال 

 (25.9) 753 (25.6) 366 (26.2) 387 ییاشتها یب

 (1.0) 28 (1.3) 18 (1.3) 10 دانم ینم

 را منتقل خواهند کرد؟  یضیمر ،ندارند را  کرونا روسیو یهانشانه  و میعال که  یاشخاص  دی کنیشما فکر م ایآ

 (70.2) 2040 (69.5) 995 (70.8) 1045 یبل 

 (18.1) 525 (18.2) 261 (17.9) 264 احتماال

 (4.9) 141 (3.6) 52 (6.0) 89 رینخ

 (6.9) 201 (8.6) 123 (5.3) 78 دانم ی نم من

 د؟ یده نجات   کرونا روسیو  به  شدنآلوده از را خود دیتوان یم چگونه
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  با خود  یها دست شستن 
  صورت به صابو و آب

 مکرر 

1264 (84.4) 1227 (85.7) 2473 (85.1) 

 (81.4) 2365 (80.9) 1157 (81.8) 1208 ماسک دنیپوش

  تماس از یریجلوگ
 که یکسان با کینزد 

 دارند  عطسه و سرفه

780 (52.8) 738 (51.6) 1518 (52.2) 

 دادن، دست از یخوددار
 ی روبوس و یکشبغل

859 (58.2) 765 (53.5) 1624 (55.9) 

 به رفتن از یخودار
 شلوغ یجاها

831 (56.3) 745 (52.1) 1576 (54.2) 

 (43.9) 1276 (41.4) 592 (46.3) 684 ی کی فز فاصله تیرعا

  (1.6) 23 (0.9) 14 دانم ی نم من

 گردد؟ نه یط قرن  کرونا  روسیو به  مبتال شخص  دیبا مدت  چند

 (6.9) 201 (7.5) 107 (6.4) 94 هفته کی 

 (53.4) 1553 (54.7) 783 (52.2) 770 هفته  دو

 (30.1) 875 (28.4) 407 (31.7) 468 هفته  سه

 (3.9) 114 (4.0) 57 (3.9) 57 رهیغ

 (5.6) 162 (5.4) 77 (5.8) 85 دانم ی نم من

 کرونا اسـت؟ یتا حاال درمان موثر برا ایآ

 (40.8) 1185 (39.3) 562 (42.2) 623 یبل 

 (37.0) 1077 (38.0) 544 (36.1) 533 رینخ

 (22.2) 645 (22.7) 325 (21.7) 320 دانم ی نم من

 کرونا در دسترس است؟  روسیو یموثر در برا ن یتا حاال واکس ایآ

 (59.7) 1736 (58.6) 838 (60.8) 898 یبل 

 (17.2) 501 (17.5) 250 (17.0) 251 رینخ

 (23.0) 670 (24.0) 343 (22.2) 327 دانم ی نم من

 هستند؟  کرونا روسی و به  شدن مبتال دی شد خطر در شکالتماز مردم با کدام  هکه کدام گرو  دیدان یشما م ایآ

 (59.6) 1734 (54.9) 811 (55.4) 818 خون فشار 

 (58.3) 1695 61.80) 884 (54.9) 811 ی قلب یضیمر

 (33.7) 980 (35.0) 501 (32.5) 479 جگر   یضیمر

 (26.1) 760 (27.7) 396 (24.7) 364 گرده  یضیمر
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 (29.2) 849 (31.2) 447 (27.2) 402 سرطان

 (69.7) 2025 (64.0) 916 (75.1) 1109 باال سن

 (47.6) 1383 (41.0) 587 (53.9) 796 نییپا یبدن مقاومت

 (22.6) 656 (21.0)301 (24.1) 355 شش  مضمن  یضیمر

 (22.4) 652 (23.8) 340 (21.1) 312 توبرکلوز 

 (23.3) 674 (28.2) 403 (18.4) 271 حامله زنان

 (2.2) 64 (2.2) 32 (2.2) 32 دانم ی نم من

 

 19دی ها در مورد کوونگرش 2.3
( خالصه شده است. 4)جدول    18تا    15کنندگان در نمودار  مرتبط به نگرش شرکت   یهاپاسخ 
کنندگان معتقد بودند که  از شرکت  ی میاز ن   ش یاست، ب   افته ی جدول بازتاب    ن یطور که در اهمان 

کنندگان فکر از شرکت   یمیحدود ن   نیباال است. همچن  اری بس  19دیکوو  یماریب   یدهایخطر و تهد
  ی که اگر دسترس  گفتند کنندگان  درصد شرکت   80از    شیاند. ب که هنوز کرونا نگرفته   کردندیم

  با ی مراجعه خواهند کرد. تقر  19د یکوو  ونیناس یواکس   نی و همچن  روسی و  شیآزما  یداشته باشند، برا
شرکت   67 ب درصد  اگر  که  داشتند  اظهار  شا   19دیکوو  یماری کنندگان  جامعه  به    عیدر  باشد 

فعال م  دادهایرو  ،یمذهب  یهاتیجلسات،  هرگونه  د  کانو  اکثر   گریشلوغ  رفت.  نخواهند 
ماجرا ساخته و    نیاوجود ندارد و    یا19دی کوو  روسیکه و  دهی ا  نیدهندگان در رابطه با اپاسخ 

  یمیبا آن مخالف بودند. اما حدود ن   ا ینداشتند    ینظر  ای ها و افراد سودجو است،  پرداخته شرکت
شرکت ماز  فکر  کوو  کردندیکنندگان  ق   19دیکه  واضح  به    هرنشانه  نسبت  متعال  خداوند 
 . دیرا مشاهده کن 18تا   15 ینمودارها شتریمعلومات ب  یگناهکاران است. برا ایخطاکاران 
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 مطالعه  دهندگانپاسخ  نظر  از 19دیکوو یماریب تیجد:  15شکل 


 

 آزمایش به دادن  لیعالئم و تما یاز رو 19دیکوو صیدهندگان در مورد  تشخ پاسخ  دگاهید : 16شکل 



























57.4

24.5

12.9

1.8

1.1

2.3

دبسیار شدی

شدید

متوسط

ضعیف

یفبسیار ضع

نمیدانم

(زن و مرد)هردو جنس 
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 19دیکوو شیآزما مراکز به یدسترس صورت در دادن شیآزما مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 17شکل 





39 

 


 

 19دیکوو یریگهمه و کرونا روسیو رامونیپ عاتیشا و غلط اطالعات مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهی:د 18شکل 
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 ( N=2907) 19دیکوو یماریب به  نسبت آنان یهانگرش به نظر دهندگانپاسخ یبنددسته: 4جدول 

 )%( مجموع )%( زن )%( مرد ها   یکتگور رییمتغ

 است؟  یجد چقدر کرونا  روسیو  دیتهد و  خطر شما  نظر به

 (57.4) 1669 (60.9) 871 (54.1) 798 بلند  اریبس 

 (24.5) 711 (23.1) 331 (25.7) 380 بلند 

 (12.9) 375 (11.4) 163 (14.4) 212 معتدل 

 (1.8) 53 (1.4) 20 (2.2) 33 نییپا

 (1.1) 33 )0.7) 10 (1.6) 23 نییپا اریبس

 (2.3) 66 (2.5) 36 (2.0) 30 دانم ی نم من

  د؟یاشده مبتال کرونا  روسیو  به شما ایآ م،یعال و هانشانه داشت نظر در با

 (36.0) 1046 (35.8) 513 (36.1) 533 یبل 

 (48.2) 1400 (47.4) 678 (48.9) 722 رینخ

 (12.7) 368 (13.4) 192 (11.9) 176 دانم ی نم من

 د؟ ی کنیم مراجعه شیآزما یبرا باشد، دسترس در 19دیکوو شیآزما مرکز اگر

 (83.7) 2434 (83.6) 1197 (83.8) 1237 یبل 
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 (9.7) 283 (9.2) 132 (10.2) 151 رینخ

 (6.5) 190 (7.1) 102 (6.0) 88 دانم ی نم من

 ؟ کرد دیخواه  نهی واکس را خود  یدسترس صورت  درشما  ایآ

 (85.8) 2495 (86.3) 1235 (85.4)1260 یبل 

 (9.2) 266 (8.5) 121 (9.8) 145 رینخ

 (5.0) 146 (5.2) 75 (4.8) 71 دانم ی نم من

 و دادهایرو ریسا ،ینید یاهت یفعال ها،شما در مالقات ایآکرونا در گردش باشد؛  روسیجامعه شما و در اگر
 رفت؟ دیخواه شلوغ یجاهابه  ایکرد و آ دیشرکت خواه یاجتماع یهاییگردهما

 (18.2) 530 (15.1) 216 (21.3) 314 یبل 

 (66.9) 1944 (70.3) 1006 (63.6) 938 رینخ

 (14.9) 433 (14.6) 209 (15.2) 224 دانم  ینم من

  است، سودجو یهاشرکت  و افراد پرداخته و  ساخته ماجرا ن یا و ندارد  وجود ییکرونا چیه ندیگویم هایبعض 
 ست؟ی چ بارهنیا در شما دگاهید

 (5.0) 144 (4.2) 60 (5.7) 84 موافق کامال 

 (9.8) 285 (8.4) 120 (11.2) 165 موافق 

 (28.0) 814 (31.7) 454 (24.4) 360 نظری ندارم 

 (35.6) 1034 (34.1) 488 (37.0) 546 مخالف

 (21.7) 630 (21.6) 309 (21.7) 321 مخالف کامال

 بارهنیا در شما دگاهید است، کارانگناه و خطاکاراناز قهر خداوند بر  یانشانه کرونا ندیگویم هایبعض 
 ست؟ یچ

 (20.7) 603 (15.8) 226 (25.5) 377 موافق کامال 

 (27.0) 785 (24.7) 353 (29.3) 432 موافق 

 (25.9) 752 (31.0) 443 (20.9) 309 نظری ندارم 

 (15.4) 449 (16.4) 235 (14.5) 214 مخالف

 (10.9) 318 (12.2) 174 (9.8) 144 مخالف کامال
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 19دیعملکرد مردم نسبت به کوو 3.3
  از   تا  کنند یم  استفاده   ماسک   از   شهی هم  دهندگانپاسخ   درصد  35  حدود   مطالعه  ن یا   جینتا  یۀبرپا

 را  خود  یهادست  شهیهم   کنندگانشرکت  از  یمین   از  شیب   کنند؛  یریجلوگ  19دی کوو  انتقال
  ی خوددار  شتریب   خود   دهن   و   ی نیب   چشم،   لمس  از   دهندگان پاسخ   درصد  60  از  ش یب   ند؛ یشویم

 گریدک ی  از  یمتر  دو  فاصله  تیرعا  با  رااجتماعی    گذاریصلهفا  دهندگانپاسخ  تیاکثر.  ورزندمی
  ی نیب   ،دستمال  کی  ای  آرنج  با  سرفه  ای   عطسه  هنگام  کنندگانشرکت   از  یمین   حدود  کنند؛یم  حفظ

توصیه های  به اغلب هاآن  تیاکثر اندازند؛ی م دور را دستمال سپس  و پوشانندی م را خود دهن و
  اکثر.  کنندی م  دنبال  را  یصح  مراجع  و  مقامات  یهادستورالعمل   و  دهند ی م  گوش  مربوطه  مراجع
  عی شا  عالئم  مشاهده  ای  شدنآلوده  صورت  در  که  گفتند(  درصد   84.6)حدود    دهندگانپاسخ 
  شفاخانه  ای   پزشک  خانهمعاینه   به  ا ی  رندیگی م  تماس  پزشک  با  هاشانخانواده  ای   خود،  19دیکوو

  را  ی دولت  ی صح  مراکز که    گفتنددرصد(    60.5دهندگان )حدود  پاسخ  شتر یاما ب   کنند،یم  مراجعه
  گفتند  کنندگانشرکت   از یمین  از  شیب  حالن یهم  در. دارند اعتماد  شتریب  آن  به و  دهندیم حیترج
.  کنندی م  نهیقرنط  را   خود  و   مانندی م  خانه  در  باشد   مثبت  شانیکرونا  شیآزما  که   یصورت  در  که

  ا ی  ندرت  به  19دیکوو  یریگهمه   یط  که  گفتند  کنندگانشرکت   از  درصد  40  حدود  ن،یبرا  عالوه
 ی هاخانه   به  رفتن   از  دها ی ع  و   هاجشن   در  زین   و  روندی نم  جنازه  عیی تش  مراسم   و  جماعت  نماز   در  هرگز

  27  تا  19  شکل  و  5جدول    شتریب   اتیجزئ  یبرا.  کنندیم  یخوددار  کار  محل  به  رفتن  و  دوستان
 . دیکن مراجعه
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 یسرو کنندگانکت شر توسط ماسک دنیپوش امدبس: 19شکل 

 
 یسرو کنندگانشرکت توسط هادست شستن بسامد: 20شکل 
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 یسرو دهندگانپاسخ  توسط عادت یرو از دهان و چشم ،ینیب لمس بسامد: 21شکل 

 

 یسرو دهندگانپاسخ توسط ی کیزیف فاصله حفظ بسامد: 22شکل 
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 یسرو دهندگانپاسخ توسط عطسه و سرفه هنگام دهان پوشاندن بسامد: 23شکل 

 
 ی سرو دهندگانپاسخ توسط یصح مراجع یهادستورالعمل از یرویپ و دنیشن بسامد: 24شکل 
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 دهند یم انجام 19دیکوو به شانخانواده عضو شدنآلوده صورت در دهندگانپاسخ که یاقدام: 25شکل 

 

 19دیکوو به شدنآلوده هنگام در یسرو دهندگانپاسخ اعتماد  قابل اطالعات منبع: 26شکل 
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 19دیکوو یریگهمه  انیجر در یاجتماع یها تیفعال در شرکت مورد  در یسرو کنندگانشرکت  پاسخ : 27شکل 

 

 19دیکوو یریگهمه به نسبت یسرو دهندگانپاسخ  عملکرد  بسامد: 5جدول 

 )%( مجموع )%( زن )%( مرد هایکتگور ریمتغ

 د؟ یپوش  یکرونا ماسک م روسیاز انتقال و یریجلوگ یشما برا ایآ

 (34.5) 1004 (43.0) 616 (26.3) 388 شهیهم 

 (28.8) 838 (27.1) 388 (30.5) 450 اوقات  اغلب

 (22.2) 645 (17.1) 244 (27.2) 401 اوقات  یبعض

 (9.7) 281 (8.8) 126 (10.5) 155 ندرتا 

 (4.8) 139 (4.0) 57 (5.6) 82 هرگز

 د؟ ییشو ی کرونا دستان خود را م روسیاز انتقال و  یریجلوگ یشما برا ایآ

 (54.7) 1589 (65.2) 933 (44.4) 656 شهیهم 

 (27.4) 797 (23.2) 332 (31.5) 465 اوقات  اغلب

 (13.0) 379 (8.3) 119 (17.6) 260 اوقات  یبعض

 (3.7) 109 (2.4) 35 (5.0) 74 ندرتا 

 (1.1) 33 (0.8) 12 (1.4) 21 هرگز

 د؟ یتا به کرونا مبتال نشو دیکن یو دهن خود اجتناب م  ینیشما از دست زدن به چشم؛ ب ایآ
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 (36.5) 1060 (45.1) 645 (28.1) 415 شهیهم 

 936c(32.2) (29.9) 428 (34.4) 508 اوقات  اغلب

 (16.6) 483 (15.0) 215 (18.2) 268 اوقات  یبعض

 (10.4) 302 (7.3) 104 (13.4) 198 ندرتا 

 (4.3) 126 (2.7) 39 (5.9) 87 هرگز

 د؟ یکنیم ت یرعا گرانیاز د یرا با حفظ فاصله فاصله دو متر گذاری اجتماعیصلهشما فا ایآ

 (23.2) 674 (29.2) 418 (17.3) 256 شهیهم 

 (27.0) 786 (25.4) 363 (28.7) 423 اوقات  اغلب

 (22.8) 662 (22.5) 322 (23.0) 340 اوقات  یبعض

 (18.2) 530 (15.9) 228 (20.5) 302 ندرتا 

 (8.8) 255 (7.0) 100 (10.5) 155 هرگز

  دور را  دستمال بعدا و  د یپوشانیدستمال م ایشما هنگام سرفه و عطسه دهن خود را با آرنج و  
 د؟ ی اندازیم

 (45.6) 1327 (54.2) 776 (37.3) 551 شهیهم 

 (25.6) 745 (22.6) 323 (28.6) 422 اوقات  اغلب

 (16.2) 471 (13.8) 198 (18.5) 273 اوقات  یبعض

 (10.1) 294 (7.6) 109 (12.5) 185 ندرتا 

 (2.4) 70 (1.7) 25 (3.0) 45 هرگز

 د؟یکنیگوش داده و به آن عمل م یمراجع صح  ییشما به راهنما ایآ

 (43.6) 1267 (48.8) 698 (38.6) 569 شهیهم 

 (29.2) 848 (27.8) 398 (30.5) 450 اوقات  اغلب

 (18.2) 530 (16.1) 230 (20.3) 300 وقت یبعض

 (7.3) 213 (6.6) 94 (8.1) 119 ندرتا 

 (1.7) 49 (0.8) 11 (2.6) 38 هرگز

  مانند را آن  عیشا عالئم  از یبرخ ای  باشد شده آلوده  19دیکوو به شما  خانواده]عضوی از[ ا ی و شما اگر
 کرد؟ دیخواه  چه باشد،  داشته یتنگنفس و  تب خشک، سرفه

 یزندگ ادامه \یزیچ چیه 
 یعاد 

63 (4.3) 82 (5.7) 145 (5.0) 

 (33.2) 964 (35.1) 502 (31.3) 462 ی صح ولئمس \داکتر به تماس

 (25.3) 736 (22.6) 323 (28.0) 413 داکتر ک ینیکل  به  مراجعه
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 (26.1) 760 (24.6) 352 (27.6) 408 شفاخانه  به رفتن

  یزهایچ دنینوش و خوردن
 د یمف

87 (5.9) 131 (9.2) 218 (7.5) 

 (2.0) 58 (2.2) 32 (1.8) 26 دانم  ینم

 (0.9) 26 (0.6) 9 (1.2) 17 ندارم  جواب

  چه  د،یباش داشته ازین یپزشک  درمان به و  دی شو مبتال 19دی کوو به شما خانواده ]عضوی از[   ا ی و شما اگر
 د؟ ی دار اعتماد آن به ا ی د یدهیم حیترج  را یانه یگز

 (60.5) 1758 (57.9) 829 (62.9) 929 یدولت یصح  مراکزبه  رفتن 

  یصح  مراکزبه  رفتن
 ی خصوص

279 (18.9) 292 (20.4) 571 (19.6) 

 (4.9) 143 (4.7) 67 (5.1) 76 یسنت یصح  مراکزبه  رفتن

 در  یونانی یدواها از  استفاده
 خانه 

192 (13.0) 243 (17.0) 435 (15.0) 

در خانه مانده و    ایآ د،یرا در وجودتان مشاهده کن 19دی کوو عیعالئم شا ایتست شما مثبت باشد  اگر
  کرد؟ دیخواه  قرنطین  خود را 

 (55.6) 1617 (57.7) 825 (53.7) 792 شهیهم 

 (20.5) 597 (18.7) 268 (22.3) 329 اوقات  اغلب

 (11.9) 346 (10.5) 150 (13.3) 196 ت اوقا یبعض

 (8.6) 249 (9.9) 142 (7.2) 107 ندرتا 

 (3.4) 98 (3.2) 46 (3.5) 52 هرگز

به    هادیها و عجشن زیجنازه و ن عییدر نماز جماعت، مراسم تش 19دیکوو یریگهمه ان یشما در جر ایآ
 د؟ یاو به محل کار خود رفته  دی اشمول رفتن به خانه دوستان شرکت کرده

 (18.4) 536 (21.6) 309 (15.4) 227 شهیهم 

 (19.0) 551 (16.8) 240 (21.1) 311 اوقات  اغلب

 (18.3) 531 (13.3) 191 (23.0) 340 اوقات  یبعض

 (21.8) 635 (24.2) 347 (19.5) 288 ندرتا 

 (22.5) 654 (24.0) 344 (21.0) 310 هرگز
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 19دیکوو یاقتصاد-یاجتماع راتیتأث 4.3
تا    19دی کوو  یریگهمه  انی کنندگان اظهار داشتند که خانوارشان در جردرصد شرکت  60  حدود

  82.5کنندگان )شرکت تیاکثر  نیخود مشکل داشتند. عالوه برا  یی غذا یازهای ن   نیدر تأم  یحد
ح در  که  داشتند  اظهار  ج  یغذا  ،نهی قرنط  نی درصد(  را  ب   یبندرهی خود  بودند.    شتر یکرده 

  و   مجبور شده بودند که از دوستان، اقوام  نهیقرنط  انی درصد( در جر  47.9کنندگان )حدود  شرکت
خود   مالدرخواست  همکاران   یا  یکمک  بگ   کنند  قرض  ارندیپول  با    ت یاکثر  حالن ی . 

  ان یخود را در جر ازیمورد ن  یو دارو کننده یدهندگان توانسته بودند ماسک، مواد ضدعفون پاسخ 
  دوره   در  که  داشتند  اظهار  کنندگانشرکتدرصد    44کنند. حدود    یداریخر   19دیکوو  یریگهمه 
  درصد   45.3  که  دهدی م  نشان  مطالعه  نیا.  دادند  دست  از  را  خود  درآمد  منابع  از  یبخش  نهیقرنط

 ان یجر  در  که  دارند  دانشجو  و  آموزدانش خود  خانه  دراین سروی    کنندگانشرکت  یهاخانواده
  کنندگان شرکت   ت یاکثر  ن،ی همچن.  شدند  روبرو  مشکل  با   خود  ل یتحص  ادامه  در  19دی کوو  نهیقرنط

. است  شده   جامعه   ا ی  و   خانواده  در  خشونت  ش یافزا  باعث  19دی کوو  یماریب   که   بودند   معتقد
 (. 6 جدول و 34  تا 28)نمودار 

 19دیکوو یریگهمه یط در  غذا به یسرو دهندگانپاسخ  ازین: 28شکل 
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در زمان قرنطین ییغذا هیسهمبندی  رهیج مورد  در یو سر دهندگانپاسخ  دگاهید : 29شکل 

 
 19دیکوو یریگهمه طول در یمال کمک افتیدر مورد  در کنندگانشرکت  پاسخ : 30شکل 
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ماسک و مواد  دیخر ییتوانا نهیقرنط انیدر جر ایآ کهنیکنندگان در مورد اشرکت  پاسخ : 31شکل  
 ریخ ایخود داشتند  یرا برا کنندهیضدعفون

 

 ریخ ایمنبع درآمد خود را از دست دادند  19دیکوو نهیقرنط انیدر جر ایآ کهنیکنندگان در مورد اشرکت  پاسخ : 32شکل 
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 دانشگاه  و ادامه تحصیل در مکاتب و   در مشکالت با شانمواجهه مورد  در یسرو دهندگانپاسخ  دگاهید : 33شکل 

 

 19دیکوو یریگهمه یط یخانوادگ خشونتافزایش  زانیمتاثیر پاندمی در  مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 34شکل 
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 ( N=2907) 19دیکوو یاقتصاد -یاجتماع ریتأث یفراوان عیتوز: 6جدول 

  )%( مجموع )%( زن )%(   مرد هایکتگور ریمتغ
  شدند؟  روبرو ییغذا مشکالت با  شما  خانوار نهیقرنط  انیجر در ایآ
  (20.9) 607 (24.9) 357 (16.9) 250 شهیهم 

  (20.4) 592 (18.7) 268 (22.0) 324 اغلب 

  (22.9) 667 (21.2) 303 (24.7) 364 اوقات  یگاه

  (19.1) 555 (20.1) 288 (18.1) 267 ندرت به

  (16.7) 486 (15.0) 215 (18.4) 271 هرگز

  د؟یکرد یبندرهیخود را ج  یغذا نهیقرنط ان یشما در جر ایآ
  (11.6) 336 (13.4) 192 (9.8) 144 شهیهم 

  (82.5) 2397 (80.3) 1149 (84.6) 1248 اغلب 

  (4.2) 123 (4.5) 64 (4.0) 59 اوقات  یگاه

  (1.8) 51 (1.8) 26 (1.7) 25 ندرت به

  د؟یپول نقد قرض گرفت ای و درخواست   ی شما از اقارب و دوستان خود کمک مال ایآ
  (7.9) 231 (11.2) 160 (4.8) 71 شهیهم 

  (16.6) 428 (16.4) 234 (16.8) 248 اغلب 

  (24.0) 698 (22.6) 323 (25.4) 375 اوقات  یگاه

  (19.1) 554 (19.0) 272 (19.1) 282 ندرت به

  (32.4) 942 (30.9) 442 (33.9) 500 هرگز

  د؟ یبخر نهیقرنط انیدر جر  کنندهیماسک و مواد ضدعفون دیشما توانست ایآ
  (18.1) 526 (19.5) 279 (16.7) 247 شهیهم 

  (20.1) 584 (20.3) 291 (19.9) 293 اغلب 

  (24.1) 700 (21.0) 301 (27.0) 399 اوقات  یگاه

  (23.0) 669 (24.5) 351 (21.5) 318 ندرت به

  (14.7) 428 (14.6) 209 (14.8) 219 هرگز

  د؟ یبخر را خود   ازیموردن یدارو یریگهمه ان یدر جر دیشما توانست ایآ
  (15.1) 440 (15.9) 228 (14.4) 212 شهیهم 
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  (19.1) 554 (21.3) 305 (16.9) 249 اغلب 

  (23.4) 679 (22.3) 319 (24.4) 360 اوقات  یگاه

  (25.6) 745 (25.4) 364 (25.8) 381 ندرت به

  (16.8) 489 (15.0) 215 (18.6) 274 هرگز

  د؟ یداد  دست از  را خود  درآمد منبع یریگهمه ان یشما در جر ایآ
 درآمد منابع  کامال من 

 دادم  دست از  دا خود

417 (35.0) 191 (30.4) 608 (33.4)  

 منابع از  ی بخش من
  از  دا خود درآمد
 دادم  دست

548 (45.9) 260 (41.4) 808 (44.4)  

 خود درآمد منابع من
 ندادن  دست از  را

228 (19.1) 177 (28.2) 405 (22.2)  

دچار مشکالت در   یریگهمه انیاز خانواده شما در جر ییدانشجو ایآموز  دانش  ایآ
 درس و دانشگاه خود دچار مشکل شد؟   بیتعق

 

  (45.3) 1318 (51.6) 739 (39.2) 579 شهیهم 

  (27.2) 792 (21.4) 306 (32.9) 486 اغلب 

  (12.5) 364 (11.7) 167 (13.3) 197 اوقات  یگاه

  (9.5) 277 (10.8) 155 (8.3) 122 ندرت به

  (5.4) 156 (4.5) 64 (6.2) 92 هرگز

  است؟  شده شما جامعه ای  خانواده  در خشونت  شیافزا سبب 19دیکوو یریگهمه ایآ
  (16.5) 481 (21.2) 304 (12.0) 177 شه یهم 

  (22.9) 667 (24.0) 343 (22.0) 324 اغلب 

  (21.6) 629 (19.4) 277 (23.8) 352 اوقات  یگاه

  (19.5) 567 (18.7) 267 (20.3) 300 ندرت به

  (19.4) 563 (16.8) 240 (21.9) 323 هرگز

  )%(مجموع )%(زن )%( مرد  ها یکتگور  ریمتغ
  شدند؟  روبرو ییغذا مشکالت  با شما  خانوار نهیقرنط  انیجر  در ایآ
  (20.9) 607 (24.9) 357 (16.9) 250 شهیهم 

  (20.4) 592 (18.7) 268 (22.0) 324 اغلب 
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  (22.9) 667 (21.2) 303 (24.7) 364 اوقات  یگاه

  (19.1) 555 (20.1) 288 (18.1) 267 ندرت به

  (16.7) 486 (15.0) 215 (18.4) 271 هرگز

  د؟یکرد یبندرهیخود را ج  یغذا نهیقرنط ان یشما در جر ایآ
  (11.6) 336 (13.4) 192 (9.8) 144 شهیهم 

  (82.5) 2397 (80.3) 1149 (84.6) 1248 اغلب 

  (4.2) 123 (4.5) 64 (4.0) 59 اوقات  یگاه

  (1.8) 51 (1.8) 26 (1.7) 25 ندرت به

  د؟یپول نقد قرض گرفت ای و درخواست   ی شما از اقارب و دوستان خود کمک مال ایآ
  (7.9) 231 (11.2) 160 (4.8) 71 شهیهم 

  (16.6) 428 (16.4) 234 (16.8) 248 اغلب 

  (24.0) 698 (22.6) 323 (25.4) 375 اوقات  یگاه

  (19.1) 554 (19.0) 272 (19.1) 282 ندرت به

  (32.4) 942 (30.9) 442 (33.9) 500 هرگز

  د؟ یبخر نهیقرنط انیدر جر  کنندهیماسک و مواد ضدعفون دیشما توانست ایآ
  (18.1) 526 (19.5) 279 (16.7) 247 شهیهم 

  (20.1) 584 (20.3) 291 (19.9) 293 اغلب 

  (24.1) 700 (21.0) 301 (27.0) 399 اوقات  یگاه

  (23.0) 669 (24.5) 351 (21.5) 318 ندرت به

  (14.7) 428 (14.6) 209 (14.8) 219 هرگز

  د؟ یبخر را خود   ازیموردن یدارو یریگهمه ان یدر جر دیشما توانست ایآ
  (15.1) 440 (15.9) 228 (14.4) 212 شهیهم 

  (19.1) 554 (21.3) 305 (16.9) 249 اغلب 

  (23.4) 679 (22.3) 319 (24.4) 360 اوقات  یگاه

  (25.6) 745 (25.4) 364 (25.8) 381 ندرت به

  (16.8) 489 (15.0) 215 (18.6) 274 هرگز

  د؟ یداد  دست از  را خود  درآمد منبع یریگهمه ان یشما در جر ایآ
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 19دیمنبع اطالعات مردم در مورد کوو 5.3
  19دی کوو  یریگهمه   مورد  در  دهندگان پاسخ  اطالعات  منبع   ی فراوان   عی توز  40  تا  35  ینمودارها

  ش یب   و  دارند  همراه  تلفن  دهندگانپاسخ  درصد  90.2  که   دهدیم  نشان  ما  یهاافته ی.  دهدیم  نشان  را
  یدارا  خود   یهاخانه   در  دهندگان پاسخ   تی اکثر.  دارند  ی دسترس  نترنتیا  به  ی گاه  ها آن   از  ی مین   از

  19دیکوو  درباره  کنندگانشرکت.  هستند  زی ن (  درصد  82.9)  ونی زیتلو  و(  درصد  60.0)  ویراد
(  درصد  35.1)   ویراد(؛  درصد  42.3)  یاجتماع  یهاشبکه (؛  درصد   67.8)  ونیز یتلو  قیطر  از  عمدتا

 درآمد منابع  کامال من 
 دادم  دست از  دا خود

417 (35.0) 191 (30.4) 608 (33.4)  

 منابع از  ی بخش من
  از  دا خود درآمد
 دادم  دست

548 (45.9) 260 (41.4) 808 (44.4)  

 خود درآمد منابع من
 ندادن  دست از  را

228 (19.1) 177 (28.2) 405 (22.2)  

دچار مشکالت در   یریگهمه انیاز خانواده شما در جر ییدانشجو ایآموز  دانش  ایآ
 درس و دانشگاه خود دچار مشکل شد؟   بیتعق

 

  (45.3) 1318 (51.6) 739 (39.2) 579 شهیهم 

  (27.2) 792 (21.4) 306 (32.9) 486 اغلب 

  (12.5) 364 (11.7) 167 (13.3) 197 اوقات  یگاه

  (9.5) 277 (10.8) 155 (8.3) 122 ندرت به

  (5.4) 156 (4.5) 64 (6.2) 92 هرگز

  است؟  شده شما جامعه ای  خانواده  در خشونت  شیافزا سبب 19دیکوو یریگهمه ایآ
  (16.5) 481 (21.2) 304 (12.0) 177 شه یهم 

  (22.9) 667 (24.0) 343 (22.0) 324 اغلب 

  (21.6) 629 (19.4) 277 (23.8) 352 اوقات  یگاه

  (19.5) 567 (18.7) 267 (20.3) 300 ندرت به

  (19.4) 563 (16.8) 240 (21.9) 323 هرگز
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(  درصد   62.2)   هاآن   شتر یب   حالن یا  با.  بودند  افتهی  اطالع(  درصد   32.7) یدرمان   مراکز  کارمندان  و
 (. 7)جدول    دارند اعتماد یدرمان  مراکز کارمندان به( درصد 48.1)  دوم قدم  در و ونیزیتلو به

 19دیکوو یریگهمه یط  نترنتیا و همراه تلفن به یسرو دهندگانپاسخ  ی دسترس: 35شکل 
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 19دیکوو یریگهمه یط ونیزیتلو و ویراد  به دهندگانپاسخ  ی دسترس: 36شکل 
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 19دیکوو یریگهمه  ان یجر  در ونیزیتلو یتماشا با سهیمقا در  ویراد  به دهندگانپاسخ دادنگوش زمان  مدت: 37شکل 
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 ی سرو دهندگانپاسخ توسط 19دیکوو یریگهمه یط یاجتماع یهاشبکه  از استفاده: 38شکل 

 

 
 

 

 

 

 
 

 19دیکوو مورد  در دهندگانپاسخ اطالعات منبع: 39شکل 

 

32.7

23.6

20.8

25.6

42.3

19.4

20.2

29.8

35.1

67.8

8.7

1.7

کارمندان مراکز درمانی
مقامات وزارت صحت عامه

رهبران جامعه
اعضای خانواده

شبکه های اجتماعی
عالمان دین

اس ام اس موبایل
دوستان

رادیو
تلویزیون

محتوای چاپی
116تماس با مرکز 

شنیدید؟19از چه طریق درباره کووید

(زن و مرد)هردو جنس 
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 19دیکوو یریگهمه  انیجر در  دهندگانپاسخ مورداعتماد  اطالعات منبع: 40شکل 

 
 

 ( N=2907) 19دیکوو درباره دهندگانپاسخ اطالعات منبع یفراوان عیتوز: 7جدول 

 )%( مجموع )%( زن )%( مرد هایکتگور ریمتغ

 د؟ یدار  لیشما موبا ایآ

 (90.2) 2622 (85.0) 1216 (95.3) 1406 یبل 

 (9.8) 285 (15.0) 215 (4.7) 70 رینخ

 د؟ یدار یدسترس نترنتیشما به ا ایآ

 (23.7) 690 (22.4) 320 (25.1) 370 شه یهم 

 (18.1) 526 (15.4) 221 (20.7) 305 اغلب 

 (16.4) 478 (13.8) 197 (19.0) 281 اوقات یگاه

 (12.0) 350 (12.3) 176 (11.8) 174 ندرت به

 (29.7) 863 (36.1) 517 (23.4) 346 هرگز

 د؟ ی دار و یشما در خانه راد ایآ

48.1

23.2

29.1

29.1

14.3

21.5

29

62.6

11

3.7

مراکز درمانی
رهبران جامعه

شبکه های اجتماعی
عالمان دین

اس ام اس موبایل
دوستان

رادیو
تلویزیون

محتوای چاپی
116مرکز تماس 

منبع اطالعات موردنظر یا مورد اعتماد شما چیست؟

(زن و مرد)هردو جنس 
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 (60.0) 1745 (56.1) 803 (63.8) 942 یبل 

 (40.0) 1162 (43.9) 628 (36.2) 534 رینخ

 د؟ یدار  ونیزیشما در خانه تلو  ایآ

 (82.9) 2409 (85.7) 1226 (80.1) 1183 یبل 

 (17.1) 498 (14.3) 205 (19.9) 293 رینخ

 د؟ یده یم  گوش و یراد به مدت چه

 (14.7) 427 (15.7) 225 (13.7) 202 شه یهم 

 (15.4) 447 (13.8) 197 (16.9) 250 اغلب 

 (23.3) 676 (19.7) 282 (26.7) 394 اوقات یگاه

 (15.7) 455 (15.2) 218 (16.1) 237 ندرت به

 (31.0) 902 (35.6) 509 (26.6) 393 هرگز

 د؟ینیب یم  ونی زیتلو مدت چه

 (34.1) 990 (36.3) 519 (31.9) 471 شه یهم 

 (21.4) 623 (21.9) 314 (20.9) 309 اغلب 

 (21.1) 614 (20.2) 289 (22.0) 325 اوقات یگاه

 (9.4) 273 (8.7) 125 (10.0) 148 ندرت به

 (14.0) 407 (12.9) 184 (15.1) 223 هرگز

 د؟یکن ی اسنفاده م یاجتماع یهاشما از شبکه ایآ

 (22.1) 642 (22.3) 319 (21.9) 323 شه یهم 

 (19.5) 566 (18.7) 267 (20.3) 299 اغلب 

 (19.0) 551 (15.2) 218 (22.6) 333 اوقات یگاه

 (16.7) 486 (19.3) 276 (14.2) 210 ندرت به

 (22.8) 662 (24.5) 351 (21.1) 311 هرگز

 د؟ یدیشن کرونا روسیو  درباره چگونه

 (32.7) 950 (32.8) 470 (32.5) 480 یصح کارکنان 

 (23.6) 686 (22.6) 324 (24.5) 362 عامه صحت وزارت مسوالن
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 (20.8) 604 (19.2) 275 (22.3) 329 جامعه رهبران

 (25.6) 745 (30.3) 433 (21.1) 312 خانواده  عضو

 (42.3) 1229 (36.8) 526 (47.6) 703 یاجتماع یهاشبکه

 (19.4) 564 (16.1) 231 (22.6) 333 ن ید  یعلما

 (20.2) 588 (17.5) 250 (22.9) 338 ل یموبا اساماس

 (29.8) 867 (28.4) 407 (31.2) 460 دوستان 

 (35.1) 1020 (29.4) 420 (40.7) 600 ویراد 

 (67.8) 1970 (68.0) 973 (67.5) 997 ونیزیتلو

 (8.7) 252 (8.2) 118 (9.1) 134  یچاپ یمحتوا

 (1.7) 50 (1.8) 26 (1.6) 24 116  مرکز با تماس

 ست؟ یچ  شما  یمعلومات اعتماد مورد منبع

 (48.1) 1399 (49.8) 713 (46.5) 686 یصح کارکنان 

 (23.2)  675 (23.1) 331 (23.3) 344 جامعه رهبران

 (29.1) 845 (21.0) 301 (27.2) 401 ی اجتماع یها رسانه

 (29.1) 845 (22.4) 321 (35.5) 524 ن ید  یعلما

 (14.3) 417 (12.9) 185 (24.1) 232 ل یموبا اساماس

 (21.5) 624 (18.8) 269 (24.1) 355 دوستان 

 (29.0) 842 (25.1) 359 (32.7) 483 ویراد 

 

 (62.6) 1819 (63.9) 914 (61.3) 905 ونیزیتلو

 (11.0) 320 (8.5) 122 (13.4) 198 یچاپ یمحتوا

 (3.7) 109 (3.8) 54 (3.7) 55 116 تماس  مرکز
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 19-کوویداز عملکرد حکومت در پاسخ به  تیرضا 6.3
  نه ی قرنط و رانهیگش یپ اقدامات اعمال  در حکومت که بودند معتقد کنندگانشرکت   از یمین  با یتقر

. است  بوده  موفق  19دی کوو  یریگهمه   انیجر   در(  درصد   69.8) یآگاه شیافزا  و(  درصد  56.8)
  مراکز  ن یتأم  در  حکومت  که   بودند  معتقد   دهندگانپاسخ  درصد   44.2  که   داد  نشان   لیتحل  و   هیتجز
  خدمات   ارائه  از  دهندگانپاسخ   تیاکثر  حالنیا  با.  است  بوده  موفق  مذکور  ۀدور  در  نهیقرنط
اجساد    تیریمد  خدمات  آمبوالنس،  خدمات  ،یدرمان    یازهاین رفع    و  غذا  نی تأم  ای کفن و دفن 
  49.7  بیترت)به    نبودند  یراض  19دیکوو  یر یگهمه  یط  حکومت  جانب  از  ریفق  یهاخانواده  یاساس 

 . 8 جدول و 46-41 نمودار(. درصد 67.8 و درصد 51.3 درصد، 50.2 و درصد

 

 19دیکوو یریگهمه یط رانهیشگیپ اقدامات اعمال  در حکومت تیموفق مورد  در مطالعه دهندگانپاسخ  دگاهید : 41شکل 
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 19دیکوو یریگهمه  انیجر در یدهیآگاه  در حکومت تیموفق مورد  در مطالعه دهندگانپاسخ  دگاهید : 42شکل 

 
 19دیکوو یریگهمه  یط یدرمان امکانات ارائه در حکومت تیموفق  مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 43شکل 
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 یریگهمه یط نیمراجع  یبرا آمبوالنس خدمات ارائه در حکومت تیموفق  مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 44شکل 
 19دیکوو

 
 

 19دیکوو یریگهمه یط ریم و مرگ تیریمد در حکومت تیموفق  مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 45شکل 
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 یریگهمه  یط مردم یاساس یازهاین و ییغذا یازهای ن نیتأم در حکومت تیموفق  مورد  در دهندگانپاسخ  دگاهید : 46شکل 
 19دیکوو

 

 

 ( N=2907) 19دیکوو یریگهمه از یریگشیپ و  کنترل با رابطه در حکومت از دهندگانپاسخ  تیرضا زانیم: 8جدول 

 )%( مجموع )%( زن )%( مرد هایکتگور ریمتغ

در افغانستان موفق   19دیکوو یریگهمه یط نهیو قرنط رانهیگشیپ ریحکومت در اعمال تداب ایآ
 بود/است؟ 

 (11.2) 326 (12.4) 178 (10.0) 148 ی راض یلیخ 

 (40.6) 1180 (43.0) 616 (38.2) 564 ی راض

 در یآگاه عدم ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

180 (12.2) 205 (14.3) 385 (13.2) 

 (22.6) 658 (20.9) 299 (24.3) 359 یراضنا

 (12.2) 355 (9.2) 132 (15.1) 223 یراضنا اریبس

 موفق بود/است؟  19دی کوو یریگهمه  یدر مورد کرونا ط ی دهیحکومت افغانستان در آگاه ایآ

 (15.2) 441 (15.1) 216 (15.2) 225 ی راض یلیخ 
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 (54.6) 1587 (55.2) 790 (54.0) 797 ی راض

 در یآگاه عدم ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

95 (6.4) 142 (9.9) 237 (8.2) 

 (15.9) 461 (915.1 216 (16.6) 245 یراضنا

 (6.2) 181 (4.7) 67 (7.7) 114 یراضنا اریبس

  موفق  نایمبتآل یبرا نهیدر ارائه مراکز قرنط  19دیکوو  یریگهمه یحکومت افغانستان ط ایآ
 است؟ /بود

 (8.3) 242 (7.3) 105 (9.3) 137 ی راض یلیخ 

 (35.9) 1045 (36.0) 515  (35.9) 530 ی راض

 در یآگاه عدم ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

209 (14.2) 299 (20.9) 508 (17.5) 

 (27.9) 810 (26.1) 374 (29.5) 436 یراض نا

 (10.4) 302 (9.6) 138 (11.1) 164 یراضنا اریبس

  موفق بود/است؟ ی حکومت افغانستان در ارائه خدمات درمان ایآ

 (5.0) 144 (5.0) 71 (4.9) 73 ی راض یلیخ 

 (33.0) 960 (33.4) 478 (32.7) 482 ی راض

 در یعدم آگاه ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

126 (8.5) 231 (16.1) 357 (12.3) 

 (34.8) 1013 (32.9) 471 (36.7) 542 یراضنا

 (14.9) 433 (12.6) 180 (17.1) 253 یراضنا اریبس

 موفق بود/است؟  19دیکوو  یریگهمه یحکومت در ارائه خدمات آمبوالنس ط ایآ

 (4.4) 128 (3.3) 47 (5.5) 81 ی راض یلیخ 

 (23.7) 690 (21.9) 314 (25.5) 376 ی راض

 در یآگاه عدم ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

214 (14.5) 417 (29.1) 631 (21.7) 

 (32.4) 941 (28.9) 413 (35.8) 528 یراضنا

 (17.8) 517 (16.8) 240 (18.8) 277 یراضنا اریبس

 موفق بود/است؟  19دی باختگان کووجانکفن و دفن اجساد   ت یریحکومت افعانستان در مد ایآ

 (3.2) 94 (2.7) 39 (3.7) 55 ی راض یلیخ 

 (24.7) 717 (24.2) 347 (25.1) 370 ی راض
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 در یآگاه عدم ای بدون نظر،
 خدمات مورد 

244 (16.5) 362 (25.3) 606 (20.8) 

 (35.8) 1040 (32.4) 463 (39.1) 577 یراضنا

 (15.5) 450 (15.4) 220 (15.6) 230 یراضنا اریبس

 ؟ است/بودموفق را فق ییغذا یازهاین ن یتأمحکومت افغانستان در  ایآ

 (3.1) 91 (3.1) 45 (3.1) 46 ی راض یلیخ 

 (20.5) 595 (20.3) 291 (20.6) 304 ی راض

 در یآگاه عدم ایدون نظر، ب
 خدمات مورد 

92 (6.2) 158 (11.0) 250 (8.6) 

 (32.6) 948 (33.6) 481 (31.6) 467 یراضنا

 (35.2) 1023 (31.9) 456 (38.4) 567 یراضنا اریبس
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 پیشنهادات
  و  نگرش  دانش، سطح  افتنی ی برا «عملکرد  و نگرش  ،»دانش یهای سرو ر ی سا  همچون  مطالعه ن یا

 افغانستان   جامعه  در  مختلف  یهارگروهیز  انیم  در  یرفتار  یالگوها  و  هاشکاف   نیهمچن  و  عملکرد
  یبرا  را  یعموم  بهداشت  مؤثر   ریتداب   توانیم   ،شوند  ییشناسا  یدرست  به  رهایمتغ   نیا   اگر.  شد  انجام
  وع یش  و  یی شناسا  از   پس   سالکی  بایتقر  مطالعه   نیا.  (16) کرد  اجرا   و   یطراح  ت یوضع  بهبود
  نشان   مطالعه  نیا  یهاافته ی  لیدل  نیهم  به  و  است  شده  انجام  افغانستان  در  19دیکوو  یریگهمه 

  19دی کوو  مورد  در   یکاف   شناخت  از  کشور  سراسر   در  مطالعه   نیا   کنندگانشرکت   که  دهدیم
  ی تنفس  یمجرا  قطرات  ق یطر  از  روس یو   انتقال  یچگونگ   درباره  ها آن  ن یبرا  عالوه.  بودند  برخوردار

پاسخ  . بودند  مطلع  19دی کوو  به  آلوده   افراد دارای تحصیالت عالی  اکثریت  با سواد و  دهندگان 
گیری  عملکرد مناسب در خصوص همه اتخاذ  دانش بهتر و    در داشتن بودند که قطعا عامل مهم  

 است. 

  سطح .  کنند  ییشناسا   را  یماریب   یهانشانه  و  عالئم  یدرست  به  بودند  قادر  دهندگانپاسخ   برآن  افزون
  دهد یم  نشان  آن  رانهیگش یپ  اقدامات  و  19دیکوو  مورد  در  مطالعه  کنندگانشرکت  دانش  یباال
  اقدامات   مورد  در  دهندگانپاسخ .  است  بوده  مؤثر  حکومت  یدهی آگاه  یکارزارها  که

  ر ی تداب   تیرعا  ماسک،  از  استفاده  ها،دست  شستن  ،یشخص  بهداشت  به   توجه  مانند  رانهیگشیپ
  مطالعات   ر یسا.  داشتند  ی آگاه  ی اجتماع  گذاریله فاص  حفظ  زی ن   و   عطسه  و   سرفه  هنگام   ی اطیاحت

  سطح   ل یدل  تواندی م  یریگهمه   با   یزندگ  تجربه  سال  کی  و( 18-  17)   کندی م  یبان یپشت  را  ها افته ی  ن یا
مسلما   . باشد جامعه در 19دیکوو یماریب  مختلف یهاجنبه  مورد در کنندگانشرکت دانش یباال

  یبه راحت  توانی هم نماما با آن   گذاردیم  ر ی دهندگان تأثبر رفتار پاسخ   می طور مستقبه سطح دانش  
برا  یادعا کرد که سطح خاص   ی کاف   یریگهمه   ک ی  انی مثبت در جر  راتییتغ  جادیا   یاز دانش 

ا با  تأث  دیبا  حال،ن یاست.  بر رفتارها  ر یتوجه داشت که   یدر مطالعات متعدد  یبهداشت  یدانش 
آگاهانه براساس سطح دانش ما نسبت به  میداده شده است که تصم نشان یشده و به خوب  یبررس

  دهدی مطالعه نشان م ن یا یهاافته ی ،نی. عالوه برا(21- 20-19)  کند ر ییتغ م یخواهی است که م یامسأله
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باور دارند و تحت   19دیدر مورد کوو   عاتی غلط و شا   یدهندگان به باورهااز پاسخ   ی که تعداد کم
  یخنثاساز ی و مؤثق برا قیارائه اطالعات دق  ن یقرار دارند. بنابرا  ( Infedemic)  ک«ی»انفودم ر یتأث

افسانه  و  غلط  درباره کوواطالعات  درباره کوو  یضرور  19دیها  غلط  اطالعات  از    19دیاست. 
  ک یانفودم  19دیکوو  یریگهمه   ی . طشودی پخش م  ی اجتماع  یهاشبکه   ژه یو به و   نترنتیا  ق یطر

کنندگان از وجود  از شرکت   یمیاز ن   ش یب   بایتقر  ن،یه براو. عال(23-22)  بزرگ بوده است  یچالش
بودند درحال  19دی واکسن کوو ن   یمطلع  از  داشتند که کوواز آن  ی میکمتر  اظهار  قابل    19دی ها 

واکسن به صورت گسترده در    ،مطالعه  نیا   یاجرا  ی ط  رایاست ز  مهم  افته ی   کی  ن یدرمان است. ا
برا هنوز درمان مؤثر  بود و  ندارد.    یماری ب   نیا  یدسترس  با  ینکات  هانیاوجود  در    دیاست که 

 . شود تمرکز آن بر سالمت  یارتقا ابتکاراتبهداشت و  آموزش

بودند که کووپاسخ   تیاکثر  ن،یبرا  عالوه معتقد  و    یروسیو  یماری ب   کی  19دیدهندگان  است 
م  زین   یبرخ گناه   کردندیتصور  و  خطاکاران  بر  خداوند  خشم  دارد  امکان  در  که  باشد.  کاران 

را مجازات   یریگهمه   نیدرصد جوامع مسلمان باور مشابه را داشتند و ا   60  هیجریدر ن   یامطالعه
م همچندانستندیخداوند  و  حکومت  مذهب  نی .  برا  ن یا   دی با  یرهبران  را  ا  ینکته  و    جاد یبحث 

و    روسینحوه انتقال و  ،یاز منبع آلودگ  ی. آگاه رندیمؤثر مدنظر گ  یدهیآگاه  یابتکارات برا
آلودگ  یریگشیپ  یهاراه ا  یهاافته یاز    یاز  است.    نیمهم  د  ۀافتیمطالعه  حفظ    ،گریمهم 

  ی مقامات و مراجع بهداشت  یهاام یدادن به پ دهندگان و گوش توسط پاسخ   ی اجتماعگذاری  فاصله
شکاف    کی  دهندیسطح دانش و نگرش جامعه با آنچه واقعا انجام م  نیدر عمل ب   حال،نیاست. با ا

به نگرش خوب و عملکرد مثبت منجر   شهی معنا که دانش مناسب هم  نیبزرگ وجود دارد. به ا
  استفاده  ماسک از ازین  صورت  دردهندگان اظهار داشتند که سوم پاسخ -کیمثال  ی. براشودینم
  چشم   و  ی نیب   دهن،  هاآن سوم  -دو.  ندیشویم  مرتبا   را  خود  یهادست  هاآن   از  یمین   فقط   و  کنندیم

  د یبا  روس ی و  خطرات   مورد  در  یدهی آگاه  یبرا  که   است  یمسائل  هان ی ا.  کنندینم  لمس   را  خود
 . ردی گ قرار تمرکز مورد شتریب 
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جهان به شمول افغانستان    ی اقتصاد-یاجتماع  تیبر وضع  19دیکوو   یریگکه گذشت همه   ی سال  در
  نهیقرنط تیمحدود انیدهندگان در سال گذشته در جرسوم پاسخ-گذاشت. حدود دو یمنف ریتأث
خانوارها در جر  یغذا  نیتأم  یبرا برخوردند.  به مشکل    ی سازوکارها  ،نهیقرنط  انیخانوار خود 

وام از اقارب   یاو تقاض  یکمک مال  یوجوغذا، جست  یبندره ی از جمله ج  تیوضع  ن یمقابله با چن
ن کردندو دوستان خود را اجرا   از منبع    یکنندگان اظهار داشتند که بخشاز شرکت   ی می. حدود 

  نی و همچن  ییمواد غذا  یهامتیق   ن،یاند. عالوه برااز دست داده   نهیدرآمد خود را در دوره قرنط
 یریگهمه   راتیتأث  نیباال رفت. ا  نهیقرنط  انیدر جر  کنندهی و مواد ضدعفون   یماسک، مواد بهداشت

اختالل در   جادیخشونت در خانه و ا  زانی م شی. افزا(26-25-24)  ثبت شده است   زی مطالعات ن  ر یدر سا 
  رانهیگش یاقدامات پ  نیچن یهنگام اجرا دی مطالعه است که با نیآموزش کودکان از نکات مهم ا

و    ونیزی تلو  و،یدهندگان به تلفن همراه، رادپاسخ   تیکه اکثر  ییجا. از آن ردیمورد توجه قرار گ
و    ون یزیو تلو  ویشان عمدتا راد داشتند، منبع اطالعات   رسی دست   ینترنتیبه امکانات ا  اوقاتی گاه

شبکه  مراقبت  ی اجتماع  یهاسپس  کارمندان  استابوده  ی بهداشت  یهاو  با   یمجرا  حال،ن ی . 
آن   یاطالعات تلومورداعتماد  مراقبت  ونیزیها  کارمندان  بنابرابوده   یبهداشت  یهاو  از   ن،یاند. 
ب   ییمجراها تلو  شتر یکه  مانند  مردم است،  توجه  مورد  و  اعتماد  کارمندان    وی راد  ون،یزی مورد  و 

پ  یبرا  دیبا  یصح همچن  بخشی آگاه  یهاام یرساندن  مهار   یهمکار  تیتقو  نیو  در  جامعه 
همچن استفاد  یریگهمه  شود.  پاسخ   یمین   نیه  ااز  به  پاسخ  در  حکومت  عملکرد   نیدهندگان 
رضا  یریگهمه  دال  یاب یارز  بخشت یرا    فیضع  خدمات   یصح  نظام  یناکام  یاصل  لیکردند. 

  در ناتوانی    ا ی  گانباخته کفن و دفن اجساد جان    تیری مد  خدمات   آمبوالنس،  خدمات  ،یدرمان 
  که است یاصل یهادرس هان یا. است شده شناخته ریفق یهاخانواده یاساس یازهاین  و غذا نیتأم
 . شود آموخته  ندهیآ یاضطرار موارد نیهمچن و یریگهمه  ن یا یبعد یهاموج با مقابله یبرا دیبا

را درباره دانش، نگرش و عملکرد جامعه افغانستان نسبت به   یدی مف  نشی ب   ،مطالعه  نیا  یهاافته ی
در صحت عامه    سازان و پالیسی   گذاراناستیبه س   تواندی که م  کندی ارائه م  19دیکوو  یریگهمه 

شکاف  درنظرداشت  با  را  خود  اقدامات  و  ابتکارات  تا  کند  کمک    یاطالعات  یهاافغانستان 
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داشت    ز ین   یمعدود  یهاتیمطالعه محدود  ن یو اجرا کنند. ا   ی مطالعه طراح  نی شده در اگزارش
 .ستین   یکاف   تیاثبات برآوردها در سطح وال  یاست. اول، اندازه نمونه برا  یآن ضرور  انیکه ب 

مرتبط به دانش، نگرش   یگنجاندن و در نظرگرفتن همه فاکتورهاهمچون هر مطالعه دیگر،  دوم،  
وجود دارد که بر دانش و    یی فاکتورها  ن،ی دشوار بود. عالوه برا  ی سرو  این   و عملکرد جامعه در

  سوم، . ردی گ قرار مطالعهمورد  دیکه با شودیمناسب م یو منجر به رفتارها گذاردی م رینگرش تأث
  به کمتر ی دسترس عمدتا  که  را ییروستا  مناطق و شده اجرا یشهر یهاط یمح دربیشتر  مطالعه نیا

نسبتاً    مردم  کل   مورد  در  یسرو  ن یا   جینتاتعمیم    ن،یبنابرا .  شودمی  شاملکمتر    دارند،  اطالعات  منبع
ن   یاقتصاد-یاجتماع  تیوضع  از  یشهر  یهاط یمح  رایز  ست،ا  دشوار   به  بهتر  یدسترس   زیبهتر و 

 . شودی م ارائه ریز یهاه یتوص ها،افته ی درنظرداشت با. برخوردارند امکانات و اطالعات

استفاده از اطالعات موجود در مورد دانش، نگرش و عملکرد مردم در سطح کشور به   •
می کمک  ذینفعان  استراتژیکلیه  تا  آگاهی کند  این  های  خطر  درباره  را  خود  رسانی 

 به طور مؤثر و اثربخش اصالح یا از نو ایجاد کنند.  19ابله با کوویدگیری و مقهمه 
  متناسب  را  خود  اقدامات   و  ها ، پالیسیهااستیس   د یبا  ی عموم  بهداشت  مراجع  و  حکومت •

 . کنند اجرا و  میتنظ  جوامع درک و دانش سطح با

 ی انه یزم  عوامل همزمان  و  کنند   ت یتقو  شتریب   را  جامعه  دانش  دی با  عامه  صحت  مسئوالن •
 . رندیگ نظر در گذاردی م یمنف ر یتأث  رفتار ریی تغ یبرا دانش انتقال بر که را

  هدف   با  مشخصا   و  واضح  صورت  به  دی با  روس یو  انتقال   یهاراه  به   مربوط  اطالعات •
 افراد  و  19دیکووگان شفایافته .  شود  منتقل  مردم  به  عاتیشا  و  نادرست  یباورها  یخنثاساز

  یبرا  جامعه  جیبس  منظور  به  را  خود   تجارب  تا  شوند  قیتشو   دیبا  شدهنه یواکس  کامال
 . بگذارند اشتراک به بهتر عملکرد

  ی شتری ب   توجه  دی با  است  ن ییپا  19دیکوو   مورد  در  شاندانش  سطح  که  یی هاگروه  به •
 . است کمتر  هاگروه  ن یا انیم در  رانهیگش یپ  اقدامات تیرعا احتمال  رای ز ردیگ صورت
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  عامه  صحت مقامات، 19دیکوو مورد  در جامعه سطح در خوب نگرش و دانش رغم به •
  مانند   مجراها  از  یاگسترده   فیط .  کنند  تمرکز   شتریب   یدهی آگاه  یکارزارها  بر  دیبا

  یی ویراد  یهای آگه  ،یاجتماع  یها شبکه   لبورد،یب   پوسترها،  رو،  در  رو  بهداشت  آموزش
 . دارد وجود تیوضع  بهبود و یرفتار یهاشکاف   پرکردن یبرا یون یزیتلو و

 هیروح  یارتقا  در  یمذهب  و  جوامع  رهبران  مشارکت  و  تیوضع  با  مرتبط  یدهی آگاه •
 یهاجنبه   از  دیبا  ینید  رهبران.  است  یضرور  رانهیگش یپ  اقدامات  به  یپابند  و  یرویپ

  و  هاه ی توص  رایز  شوند،  آگاه  یخوب   به  آن  یمنف  راتیتأث  و  19دیکوو  یریگهمه  مختلف
 .شودی م  واقع  مؤثرتر  افغانستان  مانند  یمذهب  و  حساس  جوامع  در  ینی د  رهبران  شنهاداتیپ

  در   رفتار  رییتغ  یبرا  یارتباط  مداخالت  و  بهداشت  آموزش  و  یدهمعلومات  یهابرنامه •
  شتر یب   تمرکز  با  مثبت  یعملکردها  بهبود  و  مناسب  دانش  داشتن  یبرا  19دیکوو  خصوص

 . اند مهم ن ییپا التیتحص و دانش سطح یدارا افراد بر

  که  ییهاطرف  ژهیو به افغانستان در 19دیکوو با مقابله امر در ریدرگ مختلف یهاطرف  •
  دی با  کنند،ی م  فراهم  یرنقدیغ  و  یمال  یهاکمک   هاآن  به  و  دارند  سروکار  ریفق  مردم  با

 ، یالمللن یب   و  یمل  مختلف  یدونرها.  کنند  جادیا   خود  ن یب   را  یهماهنگ   از  ی مناسب  سطح
  نی طرف   دیبا  عامه  صحت  وزارت  و  ات یوال  عامه  صحت  یهااستیر  ات،یوال  در  حکومت

 . باشند یهماهنگ   نیا یاصل

  سطح   از   افغانستان  یشهر  تیجمع  دهد،یم  بازتاب   مطالعه  ن یا   یهاافته ی  که  طورهمان  •
  که   است  الزم   نیبنابرا  برخوردارند،  19دیکوو  یریگهمه   مورد  در  دانش  از  یخوب 

  و  بخشند   ارتقا  را  ییروستا   جوامع  دانش  سطح  عامه  صحت  وزارت  ژهیو  به  و  حکومت
 . کنند تمرکز  ییروستا  و یشهر  جوامع در مردم عملکرد  و نگرش رییتغ بر

  روس یو   ناقل  توانندی م  و  اندسال   18  سن   ری ز  افغانستان  تیجمع   تیاکثر  که  جاآن   از •
  تا   7  ن یسن  نیب   در   گرید  عملکرد  و  نگرش  دانش،  یسرو  ک ی  که  شودی م  هی توص  باشند،
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 عملکرد  و  نگرش  دانش،  یبررس  یبرا(  مکاتب  آموزاندانش  ان یم  در  ژه یو  به )و    ساله  18
 . شود انجام 19دیکوو یریگهمه  به نسبت هاآن
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 نویسندگانمعرفی 
 

 میر اسالم سعید خواجه 

مشاور فنی اپیدمیولوژی میدانی در  ، پژوهشگر همکار انستیتوت و  اسالم سعید  خواجه میر   کتراد
از دانشگاه   2003در سال  وی  . استانستیتوت ملی صحت عامه افغانستان در وزارت صحت عامه 

گذاری و  التحصیل شد. او دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته سیاست علوم طبی کابل فارغ
گیری  مدیریت بهداشت عمومی در دانشگاه آقاخان به پایان رساند و با حمایت مرکز کنترل و پیش 

یولوژی میدانی را تکمیل  آباد برنامه آموزش اپیدمبیماری، از سوی انستیتوت ملی بهداشت اسالم 
از   بیش  او  با    15کرد.  تماس  بیماری،  بر  نظارت  عمومی،  بهداشت  آموزش  زمینه  در  سال 

های بهداشتی، اپیدمیولوژی و تحقیق در زمینه صحت کار کرده است. او کتابی با عنوان  مراقبت
های  در پروژه  ای بر مدیریت« به زبان محلی نوشته که دو بار چاپ شده است. دکتر سعید »مقدمه 

مقاله در مجالت علمی منتشر    40ها حدود  تحقیقاتی بسیاری شرکت داشته است که حاصل آن 
 شده است.  

 

 زاده خوشحال نبی

نبی اد خوشحال  دانشجوی  زادهکتر  و  انستیتوت  همکار  پژوهشگر  رشته  ،  در  ارشد  کارشناسی 
سال گذشته    10طی  وی  ست.  ا   داری، توسعه و سیاست عامه در دانشگاه ساسکس بریتانیاحکومت

های غیردولتی در زمینه بهداشت و تغذیه همکاری کرده است. او متخصص با حکومت و سازمان
کابل   دانشگاه علوم طبی  از  عامه  رشته صحت  در  را  لیسانس خود  فوق  و  است  عمومی  داخله 

رهبری   19گیری کوویدزاده سال گذشته در جریان موج اول همه کتر نبی ادریافت کرده است. د
 ریاست صحت عامه والیت کابل را برعهده داشت. 
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 نرگس نیازی

رشته مدیریت بهداشت و    ، پژوهشگر همکار انستیتوت و دانشجوی دکترایکتر نرگس نیازیاد
درمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او فوق لیسانس خود را نیز از همان دانشگاه در رشته  

سال تجربه کار در بخش صحت    10نیازی بیش از  خانمت کرد. مدیریت بهداشت و درمان دریاف 
به    یدگیمرکز رس  استیردر مناطق مختلف افغانستان دارد. او اخیرا به عنوان مشاور فنی ارشد  

در کشور داشته است.   19خدمت کرده و نقش مستقیم در مقابله با کووید  حاالت اضطرار و کرونا
عامه اد وزارت صحت  پالن  و  پالیسی  عمومی  ریاست  ارشد  مشاور  عنوان  به  اکنون  نیازی  کتر 

 د. کنافغانستان کار می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




