
کروناهمه گیری دوران تغییر رفتار  در   

 جلسه چهارم
:ارائه دهنده  

 دکتر عزیز کامران



 علعیی ردیج   ییسیای یی ی یریی۸جیی رتیتمیی   یریتیی ارآی دیدریلیی  یی۲۰۱۹دریاراخییکیلیی  یی۱۹شییع ویروییکریی  ویی ی•
ی.ییه تیلال تیرایتحتیت ثیریقکاریدادنظ آیتم   یلی تمیه تیحک  تییری

تیی ثیریریخ یی ر یرایا یی یای یی دیهیی یا ییمیانی یی دگیریجیی ادیریبهرس یی  یریویییریری    یی  یریندیری ییکدیریبیشیییر  ی•
یی.هکینژادیریق  عتیریفکهنگ یرایتحتیالش  ویخ دیقکاریدادهیالت

شیییییین ختییدیا سییییی دیتییییییکیی ک ییییی ییانی کرنیییییی ییبییییی یت جییییییسیبیییییسی  هعییییییتیریاثیییییکا یس یییییییردهی کرنییییی یبییییییکیر ییییی عتیررادی•
یی  یییییهدیبییییسیی  فتییییسیریا ییییکا یت مییییعمیریدریبکخییییوی شیییی ره یا یییی یتییییکیدیحتییییییبییییسیشیییی  وییی طییییکهیشیییی ه(ی کرن ف بعیییی )

ی.یص ر یتکس ییفکاسیری طکهیش هیالت

ه یریب رریه یریارنشیه تیای ی دیهی ی ی یت انی یدریشیکییسییرتیا ی یتیکییفیکدتیریهمگی ی یت عییدی ننی هینگکشی•
 ختلفییی ی یییسیبییی ی دیرربیییکری ییی یشییی ن یشیییکیی ییی ییالیییتی یییسیافیییکادیانی   ییی    یینگیییکشیهییی دیارنشیییع   ی.یب شییی 

 .ییسیرن یری  یت ان یانیطکوقیشن ختدیهعس دیریرفت ریت لع یش ن 



نگییکشیهیی یدریطیی  ین یی دیری ییحیفکا نیی یتحیی دویشییکیی  یسیرنیی یریتایی  ییبییسیبیی رریهیی یریارنشیهیی ی  یشیی ن یریرقتیییی•
 شکییسکفتن یتغعیری نه یبسیل دگ یا ک دیوذ کینمییب ش 

انیطکفیییوینگیییکشیهییی یریبییی رریهییی تیستگییی ییافیییکادیوع لیییتگ یدا میییییبییی ینگیییکشیهییی یریبییی رریهییی تیفکهنگییی یداشیییتسیری•
ش   یدری حیح لتیح ا ثرتی  یت ادیفکضی کدی سیب رریهی تیستگی ییبی ردیبی رریهی تیفکهنگی ینمیییت اننی ی

ی.یی   ینو دتیدراآیریق اآیوع ای نن 

 ی یتیی ادیانتظیی ریداشییتی یسیروییکرییج  یی یبیی یت حییسیبیسیهمییسیسیییرتیریقیی اآی دیاسییکیتی ارآی  بیی دی یی یت انیی یبیی رریی•
هیی یرینگییکشیهیی تیج  یی تیرایا سیی دی ننیی ی ییسیشییکییدهنیی هیتیراهنمیی تیرفتیی ریهیی تی یی یدریلیی  یهیی تیوییی یررتی

 .ییب شن 



 ۱۹سیرتی  رو ی نگکشیریهمس

و نییی   یبعمییی رتیدریای ییی دیالییییریینوییی دتیرایا سییی دی ع نییی یری کییی یانی  ا ییییی ییی ثکیی ییی تیبیییسیرروییی اده تیالییییریینایری•
ی.تکر  تعحدینگکشیالت

ت کوفیش هیالتیری    وینگکشیرایهکیچیهتیارنو   ی  ویفکدیانی حی    ویدری حیت کوفی  ت هینگکشیب ن ادیی•
ی.یبع دی  ی نن ی سیستصیتمیهی  یده ی  یدریدریذه یدارد

ی

ی:یبسیط ری  وینگکشیانینظکیررایشن ل دیاجتم عویداراتیلسی نصکیالتی سی ا رتن یان•

 نصییکیشیین ختیینگییکشی ییسیافکیی ریدیحهیی  قدیب ررهیی دیداییی یریا تهیی دا یسییتصیدری یی ردی ییحی   یی ویخیی  یرایدری•
ی.یبک عگیردیریبسیارنو   یو   هیه یدریدری ه لسیخ بیریب ی نسکی یش د

ط ل ی  یریحهی  قیریدایشی  یریا تهی دا یسیتصیدریخصی  یرویکرییریا ن یسیرویکرییچی یتیبیکاتیسیتصی همسی•
 طییکهی یی یشیی دیریانیانسیی ی ی ییسیو  یی هیاتین شیین ختسیری یی همیالییتیافییکادیبییسین چیی ریانیخهانییسیاطال یی  یقا ییویالییتف دهی

ی.ی  ی نن 

ی



  نصکی  طف ینگکش

 نصکی  طف ینگکشیدربکسیرن هی  اطفیریهعس ن  یالتیری  جبیارنشگذارتی ث تی  ی نف یی ی تیبیسی   ی وی•

رقتییییبییکاتی.ینگییکشی یی یشیی دیری  میی هیبییسیطاهییسیبنیی تیو  یی هیهیی یدریدری ه لییسیخ شیی  ن یری یی ین خ شیی  ن ی یی یانس  یی 

ارلیییدیبیی ریبیی یررویی ادتیهمایی دی کرنیی ی  اج ییسی یشیی ن ی  اطییفی نهیی یف یی  ی یشیی دیردییویا یی یف یی  یشیی دیتحییتیتیی ثیری

ی.ی نصکیشن ختیی نه لت

هکچهی ریا یی یاطال ی  ی نهیی یی ی تیبییسیا ی یررویی ادینی قصیب شیی ی  اطیفی نهیی ی عت انی یبییسیصی ر ین خ شیی  ن یخیی دیرای•

یشیی دیدهیی یریشیی  ی دیب ییتگ یبییسینیی ویاطال یی  یشیین ختیینیی قصی نهیی یقییکاریداردی ییسی  یی یاطال یی  یدربیی رهییو  یی هیهیی تی

قا ویبکاتی نه ی  اطفین خ ش  ن ی میری  ینو دتیرایت لعی ی یکدهیالیتیری ی یا ن یسیشی ت یبیسی دیانی انهیشی   یه یتی

 .  ینی ت



: نصکیرفت رتی  

 نصیکیرفتیی رتینگییکشیشی  یی  یی دگ یبییکاتیو تییییداددیریتم  یییبییسیرفتیی ریریبییسیررشیریشیع هیخیی  یی یی تیبییسی•

ی.یی    وینگکشیالت؛یبسیا  ی  ن ی سینگکشی ث تی حتمییبسیرفت ری نطاقیب ینگکشی نسکی  یش د

دریارتا طیب یو   هی کرن یرفت ره تی تن عویانی  یت جهییتی یتیکییواهی دیریخفعیفیتی یدرجی  ی ال یمیری ت لی ی•

 .تکییریدریشکا  ی ت ل یبسیب هیا  یتکییتا  ییبسیرفت ره تیا طکا  یرینگکای یش   یش هیالت



:  جیه تی  کریدریاوع   ی کرن ی  

 کوتاهی می کنند؟ 19چرا تعدادی از مردم در رعایت اصول پیشگیری ازابتال به بیماری کوید •

 چرا بیماری برای تعدادی از مردم اهمیتی ندارد؟•

 چرا تعدادی از مردم در قبال مسولیت سالمتی خودشان کوتاهی می کنند؟•




