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 بھ نام خدا
 

 
 فى ِعْلم الیَْنفَُع، َو ال یُْنتَفَُع بِِعْلم الیَِحقُّ تَعَلُُّمھُ.  َواْعلَْم اَنَّھُ ال َخْیرَ " 

، بدان كھ در دانش ناسودمند خیرى نیست و آموختن دانشى كھ سزاوار آموختن نیست(ای فرزندم)  
 د" سودى ندھ

 ۳۱نامھ  )؛ع(امام علی 

 
مرکز پژوھشی مطالعات رفاه  مشترک تحقیقاتیفعالیت ھای  "ترجمان دانش"

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم  ودانشگاه یزد اجتماعی 
 ۱۹در ھمھ گیری کوید پزشکی شیراز 
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 ترجمان دانش
Knowledge 
Translation 

 
 

ھھ پیش محققان انتظار داشتند در دو د
کھ یافتھ ھای پژوھشی را با انتشار در 
نشریات و مجالت مصوب و مورد تایید 
و یا ارائھ در کنفرانس ھا، با سایر  
محققان بھ اشتراک گذارند. در سال ھای 
اخیر، روش جدید و انرژی بخشی برای 
بھ اشتراک گذاری و استفاده از نتایج 

مان دانش تحقیقات تحت عنوان ترج
(Knowledge Translation KT)  یا
 .انتقال و مبادلھ دانش مطرح شده است

ترجمان دانش عبارت است از فرآیند 
تولید، تبادل و بھ کارگیری صحیح دانش 
از نظر اخالقی است کھ با ایجاد ارتباط 
میان پژوھشگران و مصرف کنندگان 

ھا، بھ ارائھ محصوالت، خدمات پژوھش 
موثرتر و تقویت نظام ھای پژوھشی 

شود. در واقع ترجمان دانش، منجر می
حل استفاده نتایج پژوھش ھا بھ مانتقال 

 .واقعی آن ھا است
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 ترجمان دانش
Knowledge 
Translation 

با توجھ بھ حجم زیاد اطالعات تولید شده، 
عدم ارتباط موضوعی مطالب، عدم 
قابلیت انتقال مفاھیم و عدم آمادگی 
سیاستمداران برای بھ کارگیری دانش 

پایگاه نتایج پژوھش ھای ( تولید شده
، ترجمان دانش، )۱۳۹۸سالمت کشور، 

روشی است برای دسترسی سھل و آسان 
محققان، دانشمندان و سیاستگذاران بھ 
آخرین یافتھ ھای پژوھشی. مرکز  
پژوھشی مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه 

اپیدمی   اشور بکھ کیزد، در سھ ماه اخیر  
، مطالعاتی مشترک با گیر بوددر کرونا

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت 
بخش اعظم یافتھ ھا یا انجام داده است کھ  

در حال داوری و یا در حال تحلیل و 
نوشتن مقالھ می باشد. از آنجایی کھ 
انتشار ترجمان دانش این یافتھ ھا می 
تواند کمک محققان و سیاستگذاران باشد، 
یافتھ ھای حاصل از این تحقیقات در قالب 
ترجمان دانش در اینجا ارائھ می شود. 

دیشمندان محترم امید است کھ محققان و ان
خود محروم  ھما را از انتقادات عالمان

 نفرمایند. 
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 یر و تشکر تقد
 

الزم  �زشکی شرياز، دا�شگاه �لوم  در  گرانقدر در مرکز حتقیقات س�یاس�تگذاری سالمت شکر از مهاكران مضن تقد�ر و � 
�شکر و قدرداىن به معل   ، مهاكری  است از تالش های دا�شجو�ن و فارغ التحصیالن دا�شگاه �زد که در ا�ن �ژوهش ها 

 آٓید. 
 اكرش�ناس ارشد روان ش�ناىس معصومه نوروزی،  �امن   •
 طاهری، اكرش�ناس ارشد مدداكری اج�عی، دا�شگاه �لوم �زشکی قزو�ن   جیهه و �امن   •
 راضیه �ري�ىي، اكرش�ناس ارشد مدداكری اج�عی، دا�شگاه �لوم �زشکی اراک �امن   •

 �دی زنگنه، دا�شجوی اكرش�ناىس ارشد مدداكری اج�عی آٓقای  •
 اىس ارشد مدداكری اج�عی مطهره مدىن، دا�شجوی اكرش�ن �امن   •
 ا�رم السادات موسوی ندوشن. دا�شجوی اكرش�ناىس �لوم اج�عی �امن   •

 

 

 

 دکتر احمد کالته ساداتی

 سرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد
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آسیب پذیری جھانی و مقاومت شکننده؛ نگاھی جامعھ  جامعھ مخاطره ای، 

 سشناختی بھ ھمھ گیری کرونا ویرو
 امحد �ته ساداىت، اكمران �قری لنکراىن، محمد حسني �قری لنکراىن 

 مھمترین  از  یکی  عنوان   بھ  باید  آن   اجتماعی  و  سالمتی  با  مرتبط  پیامدھای  و  ویروسشیوع کرونا
 متفاوت  را  شیوع  این   آنچھ.  شود  گرفتھ  نظر  در  یکم   و  بیست  قرن   در  بشر  زندگی  اجتماعی  وقایع
 ھای سیاست .است جھان  سراسر در انسان بیولوژیکی زندگی شکنندگی احساس ، است کرده

 در گرفتن  قرار از ترس. است جامعھ از ویروس راندن  بیرون  برای تالش حال در موجود
 منجر امر این  ، این  بر عالوه. است شده عمومی جمعیت در غیرمنطقی رفتار بھ منجر معرض

 ظاھراً  .است شده کشورھا برخی در گذاران  سیاست توسط یعجیب غیرمعمول  سیاستھای  بھ
 با خواھیم  می ما کھ حالی در ھستند نوسازی حال در روزمره طور بھ ویروس ھای زنجیره
 ما آیا. دارد وجود مھمی  سؤاالت. شویم  آن  معرض  در گرفتن  قرار از مانع اجتماعی اقدامات

 توان  می  چگونھ  کشد؟  می  طول  مدت  چھ  استریل  این   و  کنیم   روز  بھ  را  استریل  جامعھ  توانیم   می
 گذشتھ  قرن   در  انسان   مخرب  رفتار  کرد؟  جلوگیری  ھا  ویروس  در  جدید  ھای  جھش  این  بروز  از
 محیط  با  را  اجتماعی  و  شناختی  زیست  جدید  گفتگوی  باید  ما.  است  رسانده  آسیب  زیست  محیط  بھ

 با جدید ای رشتھ میان رویکرد یک بھ نیاز ما. کنیم  آغاز ھا ویروس جھان جملھ از زیست
 اپیدمیولوژیست  ،  شناسان   ویروس  ھمچنین  و  شناسان   انسان   ،  فیلسوفان  ،  شناسان   جامعھ  ھمکاری

 در ما اقدامات در ھم  و محیط بھ ما رفتار در ھم تا داریم  عمومی بھداشت متخصصان  و ھا
 از  فعلی  جوامع  چگونھ  کھ  کند  می  یادآوری  ما  بھ  شیوع  این   .شود  ایجاد  تغییری  بحران   با  مواجھھ

 شناختی  زیست  اساس  بر  نھ  را  پذیری  انعطاف  باید  ما.  ھستند  پذیر  آسیب  ذھنی  و  بیولوژیکی  نظر
 .بخشیم  بھبود معنوی و اجتماعی ، روحی سطح  در بلکھ

Reverence  

Sadati, A. K., B Lankarani, M. H., & Bagheri Lankarani, K. (2020). Risk 
Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the 
Coronavirus Outbreak. Shiraz e Medical Journal. 
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انجام رفتارھای بر مشارکت مردم در و درک خطر بررسی اثر ارتباط خطر عنوان: 
 ۱۹-توصیھ شده جھت حفاظت و پیشگیری از ابتال بھ کووید

 ساداىت، جنمه مرادی، س�ید تقی حیدری، اكمران �قری لنکراىن �ته  لیال زارعی، امحد  

از آنجا کھ درک مکانیسـم "ارتباط خطر" و" اطالع رسـانی خطر" و مشـخص شـدن نقش 
رفـتارـھای مـحافظتی و برـناـمھ ریزی جـھت روش و محتوای  "درک خطر" جـھت توســــــعھ 

، مطالعھ فوق الذکر با ھدف پوـشش  انتقال خطر در بیماری ھای ھمھ گیر بـسیار مھم اـست 
ـسازی   مدلبا روش "این مطالعھ .  دادن قـسمت ھای مبھم این تعامالت طراحی و اجرا ـشد

ی مختلف ایران، انجام  نفر از اـستان ھا ۳۲۱۳) و با مـشارکت  SEMمعادالت ـساختاری" (
تمامی فرضــیھ ھای مطالعھ تایید و مدل رفتاری بھ صــورت زیر ھا، . بر اســاس یافتھشــد

 حاصل شد:

 

 

 

نتایج نـشان داد کھ "ارتباط خطر" بھ ـصورت مـستقیم و غیر مـستقیم بر "درک خطر" 
ـتاثیرـگذار اســـــت. در واقع "درک خطر"، نقش مـیانجی گری در انتـقال اثر " ارتـباط 
خطر" بر انـجام رفـتارـھای مـحافظتی و پیشـــــگیراـنھ دارد. از طرف دیگر، " ارتـباط 

 ظتی موثر می باشد. خطر" خود بھ تنھایی بر انجام رفتارھای محاف

سـیاسـتی: توجه به ادراک خطر نقش مهمی در رفتارهای محافظتی پیشـگیرانه در اپیدمی پیشـنهاد  

بایســتی ادراک مخاطره را از طریق رســانه های ها دارد که ســیاســتگذاران ســالمت و نظام اجتماعی  

 افزایش دهند.

 تحت داوری می باشد. Risk Analysisوضعیت: در ژورنال 

 

 

 

Risk communication Risk perception Protective or 
preventive behavior 

1+H 

2+H 
3+H  

4+H 

5H 
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 در ایران ۱۹-عنوان: تجارب پرستاران بھ دنبال پاندمی کووید
 

 س�ید تقی حیدری   ، راضیه �ري�ىي وجیهه طاهری،   ساداىت، سعید شهاىب، لیال زارعی،   �ته   امحد 

 

پرســتار از شــھرھای شــیراز، اراک، کاشــان و   ۲۴در این مطالعھ کیفی،  
کنندگان بھ ھا، تقریباً تمامی مـشارکتقزوین مـشارکت داـشتند. بر اـساس یافتھ

رو شـــده بودند. دنبال شـــیوع کرونا ویروس جدید، با یک دنیای مبھم روبھ
ــارکتعالوه  ــیاری از مش ــبت بھ کرونا ویروس براین، بس آگاھی کنندگان نس

تند و نـسبت بھ برچـسب خوردن و انتقال خطرات بھ اطرافیان و  زیادی نداـش
خـانواده خود نگران بودنـد. از ھمین رو، ارائـھ تجھیزات و رویکردھـای 

ــتاران در محافظتی و نیز فراھم آوردن حمایت ــناختی برای پرس ھای روانش
 ناپذیر است. این شرایط، اجتناب

 پیشنھادھای سیاستی:
 اجتماعی پرستاران -نگرانی های روانیتوجه به  •

 اهمیت قائل شدن برای مفهوم "ایثار" که در این تحقیق برساخت شد. •

اسـتفاده از ظرفیت های رسـانه ای برای کاهش انگ اجتماعی در ارائه دهندگان  •

 خدمات سالمت بخصوص پرستاران

 تحت داوری می باشد. Nursing Openضعیت: در ژورنال و
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 در ایران: یک مطالعھ کیفی ۱۹-ھای رایج بھ دنبال شیوع کوویدنگرانی

 س�ید تقی حیدری معصومه نوروزی،  لیال زارعی،  ساداىت،  �ته  سعید شهاىب، امحد  

با  این مطالعھ کیفی با اســتفاده از یک پرســشــنامھ آنالین کھ شــامل ســؤاالت باز بود،
ھا،  تحلیل دادهبھ انجام رســـید. بھ دنبال  شـــورکمشـــارکت کننده در ســـطح   ۲۵۹۱
ھای اقتصـــادی و ھای ســـیاســـی و اجتماعی، نگرانیھای بھداشـــتی، نگرانینگرانی
ھای این مطالعھ بودند. از ھمین رو، الزم اســت تا ھای روانی مھمترین یافتھنگرانی

ھای اقتصـادی در حین ھای اثربخشـی نظیر فراھم کردن حمایتراھبردھا و سـیاسـت
 نھادھای مسئول اتخاذ گردد.   و پس از این پاندمی از سوی

 

 پیشنھادھای سیاستی:

ــانه هابا تاکید بر    ندانشــــــهرو اجتماعی   -نگرانی های روانی   بر  ولویتا • در زمان  محتوای رســــ

 اپیدمی 

 ورود جدی تر مسئوالن در موضوع قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی  •

 شناسایی خانواده ها و مشاغل در خطر ناشی از اپیدمی  •

 شگیری در سطح عموم به نیازهای وسایل پی توجه •

 

 

 تحت داوری می باشد. Health Policy and Planningوضعیت: در ژورنال 
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در ایران:  ۱۹-بھ دنبال شیوع کووید دولتحاکمیت از  شھروندانرایج انتظارات 
 یک مطالعھ کیفی

 ساداىت، س�ید تقی حیدری �ته   لیال زارعی، سعید شهاىب، امحد 

ــامل  ۲۵۴۷در این مطالعھ،   ــنامھ آنالین کھ ش ــش ــتند. از یک پرس ــارکت داش نفر مش
ھا، مھمترین انتظارات مردم از دولت . بر اســاس یافتھاســتفاده شــد ســؤاالت باز بود، 

انتظارات مرتبط با مـسائل بھداـشتی و ـسالمت  ـشامل ۱۹-یران بھ دنبال ـشیوع کووید ا
ھ  ھ، اراـئ ت از بیمـار و خـانواده وی در طی دوره درمـان و قرنطیـن (توجـھ و حمـاـی
عادالنھ خدمات درمانی و توزیع مناسب اقالم پیشگیرانھ در سطح کشور)، انتظارات 

ھای تنبیھی مسـتحکم، لغو سـیاسـی (اعمال سـیاسـت قرنطینھ اجباری، اتخاذ سـیاسـت
پردازان، صــــادق بودن مســــئولین، المللی، برخورد جدی با شــــایعھروازھای بینپ

ــانھحمایت ــانھ ای، ارائھ ای (ھای مالی دولت از مردم) و انتظارات رس ــداقت رس ص
ــتھ ــبک زندگی، رژیمبس ــالم، تغییر س ــی جامع در ارتباط با رفتار س ھای  ھای آموزش

 ھای ورزشی)، بودند.  غذایی و فعالیت

 پیشنھادھای سیاستی:

  ندانشهرو اجتماعی  -نگرانی های روانی  بر ولویتا •

 در زمان اپیدمی  محتوای رسانه ها حاکمیت به نقش رسانه وتوجه بیشتر  •

 ورود جدی تر مسئوالن در موضوع قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی  •

 شناسایی خانواده ها و مشاغل در خطر ناشی از اپیدمی  •

 شگیری در سطح عموم به نیازهای وسایل پی توجه •

 تحت داوری می باشد.  BMC Public Healthژورنال  وضعیت: در

 آنالین شده است.در سایت مجلھ مذکور  Preprintمقالھ بھ صورت 

https://www.researchsquare.com/article/rs-25745/v1 
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نگرش عمومی بھ منابع شکل گیری شایعھ در مورد ھمھ گیری کووید-۱۹: 
 شواھدی از ایران

 محمد بن�اكر، لیال زارعی، سعید شهاىب،س�ید تقی حیدری امحد �ته ساداىت،  

 وعیاطالعات شده است. در مورد ش انتقال یروش ھاتنوع در منجر  یدر فن آور شرفتیپ
کند.   یمپیدا    وعیشخود بیماری  از    عتریسر  یلیرسد اطالعات نادرست خ  ی، بھ نظر م۱۹-کووید

و  یتواند با کاھش تعھد بھ اقدامات بھداشت یدو لبھ است کھ م  یرھایگمراه کننده شمش  عاتیشا
را  یریمھار ھمھ گ از طرفو باعث ترس و وحشت از یک طرف ، علمیریغ  یالقاء رفتارھا

اطالعات  ن یر مورد منبع اطالعات قابل اعتماد و ھمچند  لذا مطالعھ مقطعیکند.  یمختل م
-ھمھ گیری کوویدت انتشار اطالعات نادرست در طول نادرست بھ ھمراه درک مردم از عل

 نظر طبق یاجتماع  ینشان داد کھ رسانھ ھااین مطالعھ  ج ینتا انجام شد. ۱۳۹۹فروردین در ۱۹
 یمعتبر و رسم یمنبع خبر کید. فقدان ھستن عھیشا اصلی منبع )٪۳/۵۹اکثر شرکت کنندگان (

جھت شده است.  ذکراز طرف شرکت کنندگان  عاتیشا یریعلت شکل گ مھمترین بھ عنوان 
دانستھ  عاتیشا یمنبع اصلرا رسانھ  امکدفرد  نکھیا بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با

بھ  بیشتر یدولتشغل و  باال التیتحص یافراد دارا ، از آزمون ھای تحلیلی استفاده شد.است
سالھ و افراد با درآمد  ۵۰-۳۰)؛ و مردان، افراد P <0.01شک دارند ( یخارج یرسانھ ھا
کنند. افراد با  یم دیرا تول عاتی) شاP <0.01( یاجتماع  ھای رسانھ کھ بودند معتقدمتوسط 

) معتقد بودند P <0.008()، کارمندان دولت و افراد با درآمد متوسط  P <0.000الت باال (یتحص
کرونا بھ  یدمیبا اپ ھیدر برخورد اول ج ینتا ن یاگرچھ ا کنند. یم جادیا عھیشا یمل یکھ رسانھ ھا 

بھ  نیکردند و ا یمعرف یرا بھ عنوان منبع خبر یرسانھ مل سرعتدست آمد، اما مقامات بھ 
 شنھادیرا کاھش دھند. پ  یخود و حوزه عموم  ن یاران اجازه داد تا فاصلھ برسانھ ھا و روزنامھ نگ

 یشتریب یریپذ تیبا مسئول یدمیدر اپ یخارج یو رسانھ ھا یماع اجت یشود کھ شبکھ ھا یم
 عمل کنند.

 پیشنھادھای سیاستی:

 یشتر به نقش اعتماد رسانه ای در اپیدمی هاتوجه ب •

 ستگذاران در اپیدمی هامعرفی رسانه ای معتمد از سوی سیا •

 انه اینظام اجتماعی برای ارتقای اعتماد رسن و نخبگان کم کردن فاصله بین مسئولی •

 مسئولیت پذیری بیشتر رسانه های رقیب در اپیدمی ها •

 می باشد.در مرحلھ ادیت نیتیو  ضعیت:و
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ارزیابی فرسودگی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط در دوران ھمھ گیری 

 کرونا
 امحد �ته ساداىت، س�ید تقی حیدری، سوملاز قهرماىن، اكمران �قری لنکراىن 

 

تر   یبا توجھ بھ طوالنباشد.    می  شغلی  فرسودگی  روانی،  فشارھای  ھایز جملھ پیامد ا
، نقش انبھداشتي درماني، بھ ویژه پرستار، كاركنان کرونا یماریب ریشدن ھمھ گ

شغلی   یحال ، آنھا در معرض خطر فرسودگ نیدارند. در ع نھیزم نیدر ا یمحور
ان  در طول مدت پرستار  ی شغل  یفرسودگ  یابیارز  قیتحق  ن یا  د. لذا ھدف از  ھستن  زین

با استفاده از  یمطالعھ مقطع کبوده است. این پژوھش ی COVID-19بیماری 
در  ۲۰۲۰ لیپرستار در آور ۲۶۱ نیماسالچ در ب یشغل یپرسشنامھ فرسودگ

یافتھ ھاي این تحقیق نشان مي دھد كھ فرسودگي  انجام شد.  رازیش یمارستانھایب
افزایش COVID-19 پرستاري در بیمارستان ھاي شیراز در طول ھمھ گیري ھاي

از  COVID 19 رس ناشي از بروزبھ نظر مي رسد بار كار و است داشتھ است.
 کیدر پرستاران  یمھمترین علل خستگي در پرستاران است. توجھ بھ فرسودگ

 می باشد. COVID 19 مانند  ییھا یریدر ھمھ گ استیضرورت س

 پیشنھادھای سیاستی:

دمی به فرســودگی شــغلی ارائه دهندگان خدمات ســالمت بخصــوص پرســتاران در اپیتوجه   •

 ها

مختص اپیدمی موجود  از بیمارسـتان های    جدا  پیشـنهاد تاسـیس بیمارسـتان های صـحرایی  •

 ها

 ی در همه گیری هاتعریف نیروی مورد نیاز چنین بیمارستان های •

 هااجتماعی پرستاران در اپیدمی -توجه به نیازهای روانی  •

 تحت داوری می باشد.Journal of Nursing Research در مجلھ ضعیت: و
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 کرونا ویروس؛ مطالعھ کیفیمبتال بھ  تفسیر پرستاران درک و 

 
 هه طاهریاىن، وجی ز قهرمامحد �ته ساداىت، سوملا

م سالمت سیاستگذاران نظااز مھمترین مسائل    ۱۹ت بھ ویروس کویید  ابتالی ارائھ دھندگان خدمات سالم
در    ۱۹درک و تفسیر پرستاران مبتال بھ کویید    کشف  بھ  کیفی  این تحقیق در مواجھھ با ھمھ گیری بود.  

پرستار مبتال بھ کرونا بودند کھ    ۱۲کنندگان در تحقیق  مشارکت  است.  ن ھمھ گیری اخیر پرداختھ  دورا
شارھای و ند. نتایج تحقیق نشان داد کھ این پرستاران شدیدترین ف دوران نقاھت را سپری کرده بود

آن ھا  اضطراب روانی را در دوران بیماری تجربھ کرده بودند. مھمترین دغدغھ ھا و نگرنی ھای 
، دغدغھ عی، مناسک سوگبھ خانواده، انگ اجتما  ویروس تقالانترس از مرگ،  عبارت بود از:

 الیان مرگ و موضوعات مرتبط با آن بوده است.انی متببیشترین نگر. بازماندگان

 

 پیشنھادھای سیاستی:

 تجربه های روانی پرستاران مبتالیشتر به توجه ب •

 حمایت روانی و اجتماعی از آنها •

 ایط کنترلی الزم برای عدم انتقال عفونت به منزل در این افرادایجاد و فراهم آوردن شر  •

ــانه برای کم • ــتفاده از رســــــ انگ اجتماعی در مبتالیان بخصــــــــوص کادر ســــــــالمت و کردن   اســــــ

 پرستاران

 

 و ویراست نھایی تدوینوضعیت مقالھ: 
 

 

 

 

 

 


