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COVID-19: a new challenge for human beings 
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Abstract 

Since December 2019, just a month before the Chinese Spring Festival, multiple cases of 
pneumonia of unknown etiology appeared in Wuhan, Hubei Province, China. Later, a novel 
coronavirus was identified in a bronchoalveolar lavage fluid sample from the Wuhan Seafood 
Market using metagenomic next-generation sequencing technology. On February 11, 2020, the 
virus was named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by the 
International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). The unprecedented number of 
COVID-19 cases not only in China but also in many countries has triggered the alarm for public 
health to respond to emerging and reemerging diseases. A comprehensive strategy, including 
surveillance, diagnostics, clinical treatment, research, and development of vaccines and drugs, is 
urgently needed to win the battle against COVID-19 and other infectious diseases. 

Key words: Wuhan, novel coronavirus, SARS-CoV-2, clinical treatment, development of 
vaccines and drugs. 

 
 19-پاسخ به همه گيري كوويد استفاده از علوم اجتماعي و رفتاري براي پشتيباني از

 *ينانلواكلثوم 

  ، بخش سلولي مولكولي، پرديس علوم، دانشكده زيست شناسيتهران، دانشگاه تهران
 چكيده

اين بحران نياز به تغيير رفتار در مقياس وسيع دارد و . يك بحران گسترده بهداشت جهاني ايجاد كرده است 19-همه گيري كوويد
بارهاي رواني قابل توجهي را بر افراد وارد مي كند، بنابراين مي توان با استفاده از ديدگاه هاي علوم اجتماعي و رفتاري، رفتار 

در اينجا ما شواهدي از برخي تحقيقات مرتبط با .  صان اپيدميولوژي و بهداشت عمومي همسو كردافراد را با توصيه متخص
بيماريهاي همه گير، شامل كار در زمينه تهديدها ، تأثيرات اجتماعي و فرهنگي در رفتار ، ارتباطات علمي ، تصميم گيري 

در هر بخش، ماهيت و كيفيت تحقيقات قبلي به همراه . ، رهبري، استرس و مقابله مورد بحث و بررسي قرار مي دهيماخالقي
ما نظريات مختلف براي پاسخ به همه گيري كرونا را شناسايي كرده و .  عدم اطمينان ها و مسائل حل نشده ذكر مي شود

  . ي كنيممهمترين خالء هاي موجود در تحقيقات را كه بايد خيلي سريع در طي هفته ها و ماه هاي آينده برطرف شود مشخص م
 ، علوم اجتماعي و رفتاري، همه گيري19-كوويد: كليدواژگان

  ut.ac.irinanloo@: مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 
) SARS-CoV-2(يك كرونا ويروس جديد  2019در دسامبر 

- پديدار شد و به شكل سندرم حاد تنفسي در انسان كوويد
ماه  3در طي ). 1(در مركز ووهان چين بروز پيدا كرد  19

 4291فرد انتقال پيدا كرد و باعث  118000ويروس به 
سازمان جهاني  به طوري كه نهايتاً. كشور شد 114مرگ در 

. است) pandemy(بهداشت اعالم كرد كه اين يك دنياگيري 

اين همه گيري باعث ايجاد كمپين هاي سالمت عمومي 
اين كمپين ها سعي كردند با استفاده . بسياري در جهان شد

. از روش هاي مختلف، سرعت انتشار ويروس را كم كنند
اين روش ها  افزايش ميزان شستشوي دست ها، كاهش 
تماس صورت، پوشيدن ماسك در مكان هاي عمومي و 

  . بودند فاصله فيزيكي
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- در حاليكه تالش ها براي توسعه مداخالت دارويي كوويد
در حال انجام است، علوم اجتماعي و رفتاري مي توانند  19

توصيه هاي ارزشمندي براي مديريت اين همه گيري و 
ما موضوعاتي كه به طور . عوارض ناشي از آن داشته باشند

گسترده با مراحل مختلف اين همه گيري مرتبط است را 
مورد بحث قرار مي دهيم تا به قانون گذارها و مجريان و 

دم كمك كنيم براي درك اينكه چطور اين تهديد عموم مر
را مديريت و مسائل فرهنگي و اجتماعي مختلف را جهت 
دهي كنند و راهنمايي و حمايت هاي عاطفي و اجتماعي 

در هر زمينه نظريات مرتبط را ذكر . مناسب را انجام دهند
مي كنيم و به كاربردهاي آن براي قانون گذار، مجريان و 

همچنين زمينه براي تحقيقات . ره مي كنيمعموم مردم اشا
  . آينده را يادآور مي شويم

به دليل كمبود فضا در اين مقاله براي هر موضوع يك 
موضوعات تحقيقاتي بحث . خالصه موجز ذكر مي شود

شده در اين مقاله توسط نويسنده مسئول مقاله به عنوان 
موضوعات احتمالي مرتبط با پاسخ به همه گيري  تشخيص 

براي مطالعه ( داده شده اند و بنابراين جامع نيستند 
تحقيقات در موضوع خاص مثل شستشوي دست، تماس 

ضمنا تحقيقات ). 2( صورت و قرنطينه منابع را مطالعه كنيد
در اين موضوعات در حال انجام است و در بسياري از 

در اينجا يافته هاي . موارد هنوز راه طوالني در پيش است
  .  ء هاي موجود ذكر مي شودمهم و خال 
  درك تهديد

از نظر تاريخي بيماري هاي عفوني بزرگترين عامل مرگ 
 25به عنوان مثال، طاعون خياركي حدودا . انسان بوده اند

در اين بخش به اين ). 3(درصد جمعيت اروپا را كشت 
موضوع مي پردازيم كه افراد چگونه تهديد و ريسك را در 

  . نند و به آن پاسخ دهندطي يك همه گيري درك ك
  تهديد

يكي از پاسخ هاي عاطفي اصلي در طي يك همه گيري 
انسانها هم مانند ساير جانوران يك سري . ترس است

سيستم هاي دفاعي براي مقابله با تهديدهاي اكولوژيك 
احساسات منفي حاصل از تهديد مي توانند ). 5-4(دارند 

ديد را حتمي و ترس مي تواند وقوع ته) 6(مسري باشد 
يك متاآناليز نشان داد كه هدف گيري ترس در ). 7(كند 

ترس : برخي و نه در همه شرايط، مي تواند مفيد باشد

منجر به تغيير رفتار مردم مي شود به اين شرط كه آنها 
احساس كنند قادر به مقابله با اين تهديد هستند ولي اگر 
 احساس كنند ياري نمي شوند واكنش تدافعي نشان

نتايج پيشنهاد مي كند ترس عميق فقط ). 8(خواهند داد 
زماني كه افراد احساس كنند نتيجه بخش خواهد بود، 
تغييرات رفتاري بيشتري را ايجاد مي كند در حالي كه ترس 
عميق به همراه پيام هاي نااميد كننده موجب افزايش پاسخ 

يك چالش مهم ديگر اين است كه .  هاي تدافعي مي شود
ا مردم سوگيري خوشبينانه دارند و باور دارند كه عموم

. احتمال وقوع اتفاقات بد براي آنها كمتر از ديگران است
سوگيري خوشبينانه ممكن است موجب كاهش عواطف 
منفي شود، اما در عوض مي تواند منجر به اين شود كه 
افراد براي ابتالي خود احتمال كمتري بدهند و بنابراين 

در ).  11- 9(عمومي را ناديده بگيرند  هشدارهاي سالمت
نهايت استراتژي هاي ارتباطي بايد به گونه اي عمل كنند 
كه تعادل بين سوگيري خوشبينانه و ايجاد احساسات منفي 

  . مثل استرس و ترس در افراد برقرار شود
  هيجان و درك خطر

تصميمات درست در زمينه سالمت وابسته به درك درست 
افع انتخاب هاي معين براي فرد و جامعه از هزينه ها و من

هيجانات ناشي از درك خطر در برخي ). 13- 12( است
پاسخ هاي ). 15-14(موارد بيشتر از واقعيات هستند 

احساس به موقعيت هاي خطرناك مي توانند تفكر را در دو 
اول اينكه كيفيت ).  16(مرحله تحت تاثير قرار دهند 

موجب تمركز ) يا مثبتبه عنوان مثال منفي ( احساس 
به ( همسو با احساس آن ها مي شود   مردم بر اطالعات

). عنوان مثال اخبار منفي وقتي احساس منفي وجود دارد
اين اطالعات  جداي از احساس فرد به عنوان راهنمايي 

به عنوان مثال، . براي قضاوت در مرحله دوم قرار مي گيرد
هاي منفي سالمتي افراد سيگاري كه بيشتر در معرض اخطار

در ارتباط با سيگار قرار مي گيرند، درك عميق تري از 
خطر پيدا مي كنند و تصميم به ترك سيگار مي گيرند 

زماني كه احساسات منفي افزايش مي يابد مردم ). 18- 17(
اعتماد  19- بيشتر به اخبار و اطالعات منفي در مورد كوويد

ر واكنش هاي د. مي كنند و بر اساس آن تصميم مي گيرند
هيجاني قوي مردم ممكن است اطالعات عددي مهم مثل 

اخبار منفي توجه ). 20- 19(احتماالت را در نظر نگيرند 
مردم را به خود جلب مي كند، مخصوصا مردمي كه مهارت 
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ابزار هاي ارتباطي عموما به ). 21(محاسباتي كمتري دارند 
 به - گزارش مي دهند 19- طور منفي را جع به كوويد

 - عنوان مثال با گزارش تعداد افراد مبتال شده و فوت شده
در مقابل افرادي كه بهبود يافته اند يا عالئم كمتري رو 

اين موضوع ممكن است احساسات منفي . تجربه كرده اند
. را افزايش داده و افراد را در مقابل خطرات حساس تر كند

يي را الزم است مطالعاتي صورت بگيرد تا بتوان راه كارها
پيدا كرد، كه در عين ايجاد عواطف و احساسات مثبت در 
ميان مردم، رفتارهاي سالمت عمومي را در آن ها تقويت 

 . كنند

  داوري و تبعيض پيش
تنها داراي پيامدهاي منفي بر  ي ترس و تهديد نه تجربه

ي نگرش و تفكر افراد در مورد خودشان، بلكه  روي شيوه
ها نسبت به ديگران،  آن بر روي نوع احساس و واكنش

براي مثال، تهديد . است 1خصوص به افراد برون گروه به
 2بيماري، اغلب ارتباط تنگاتنگي با سطوح باالتر قوم مداري

هاي  شده كه با نگرش يعني ترس و تهديد ادراك): 22(دارد 
تنبيهي بيشتر نسبت به اعضاي برون گروه و عدم تحمل 

سازي مرزهاي گروه،  برجسته). 25- 23(ها مرتبط است  آن
تواند موجب تضعيف و كاهش همدلي با افراد با فواصل  مي

و افزايش از دست دادن خصائل ) 27، 26(اجتماعي دور 
  .شود) 29(يا تنبيه و مجازات ) 28(ي انسان

براي مثال، طاعون گاوي، خشونت جمعي گسترده در 
ها در سيسيلي، روحانيون و  اروپا، ازجمله قتل كاتاالن

هاي ضد يهود، منجر به  متكديان در برخي مناطق و برنامه
). 30(كن شدن هزاران اجتماع انساني شده است  ريشه

گير منجر به خشونت هاي همه  ي بيماري اگرچه همه
تواند موجب بروز تبعيض  شوند، ولي تهديد بيماري مي نمي

گزارشاتي . هاي بدنام و قربانيان شود و خشونت عليه گروه
هاي قومي نژادي در  در خصوص حمالت فيزيكي به گروه

آسيا در اغلب كشورهاي سفيدپوست ارائه شده است و 
عنوان  را به 2- مردان به اشتباه، سارس كووي  برخي دولت

  .اندنام نهاده) 31(ويروس ووهان يا ويروس چين 
هايي  برعكس، يك بيماري همه گير، ممكن است فرصت

هاي قومي نژادي و  داوري منظور كاهش تعصبات و پيش به
هاي هماهنگ در ميان افراد،  تالش. مذهبي فراهم كند

                                                            
1 out-groups 
2 ethnocentrism 

تواند  ها براي مبارزه با شيوع بيماري، مي جوامع و دولت
هاي مشترك انتقال  م قوي را مبني بر همكاري و ارزشپيا

دهي  ي خود باعث تسهيل سازمان نوبه  دهد كه به
ي  گروهي مجدد افراد به يك جامعه گروهي و درون برون

بندي  اين طبقه. شود واحد، با مقصد و سرنوشت واحد، مي
ي افراد از نظر  عالي و واال، زماني بسيار مؤثر است كه همه

اين اقدامات ). 32(زلت، برابر در نظر گرفته شوند شأن و من
مشاركتي و تعاوني، در بحران بيماري همه گير فعلي، 

كشور، تجهيزات  21براي مثال، . شود وضوح ديده مي به
طور  پزشكي را در فوريه به چين ارسال كردند و چين نيز به

. هاي متقابل و جبراني را انجام داد اي فعاليت گسترده
تواند باعث بهبود  سازي رويدادهايي از اين قبيل مي برجسته
و تقويت همكاري ) 33(هاي برون گروهي  نگرش

  .المللي شود بين
عامه وجود  يك باور متداول در فرهنگفاجعه و وحشت 

خصوص در  دارد كه، وقتي افراد در معرض خطر هستند، به
. شوند شرايط ازدحام و شلوغي، دچار هراس و وحشت مي

صورت كوركورانه و بدون منطق، براي حفظ  ها به نيعني، آ
طور بالقوه، بقا و زندگي همه  كنند و به جان خود تالش مي
اين ايده، براي توضيح ). 34(اندازند  را به خطر مي

خصوص  ، به19ها به شيوع فعلي كوويد  ها و پاسخ واكنش
حال،  بااين. استفاده شده است 3فرآيند خريد از روي ترس

دهد،  قيق آنچه كه در زمان بحران و فاجعه رخ ميبررسي د
مسلماً، برخي . كند يك تصوير و ديدگاه متفاوت را ارائه مي

كنند، و برخي ديگر،  صورت خودخواهانه عمل مي افراد به
پذير هستند، دچار  شدت آسيب ازجمله افرادي كه به
ولي همكاري و رفتار . شوند اضطراب و ترس مي

هاي بحران و فاجعه، الزم و  در زمانشده و منظم،  كنترل
ضروري است و موارد بسيار زيادي نيز وجود دارد كه در 

از خود نشان ) 35(توجهي  دوستي قابل آن افراد، نوع
هاي  دهد گروه شواهدي وجود دارد كه نشان مي. دهند مي

هاي متقابل در ميان مردم، در پاسخ به  باهمكاري و كمك
ها  سوزي درواقع، در آتش). 36( اند ، تشكيل شده19كوويد 

، شانس زنده ماندن )38(و ساير خطرات طبيعي ) 37(
دهند، نسبت به  افرادي كه واكنش سريع و شديد نشان مي

دهند، يعني افرادي كه به  تر نشان مي افرادي كه واكنش كم
  .كنند، بيشتر است عالئم خطر توجهي نمي

                                                            
3 panic buying’ 
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اي  دهطور گستر در حقيقت، مفهوم ترس و وحشت، به
توسط محققان ناديده گرفته شده است زيرا اين مفهوم آنچه 

را ) 39(دهند  كه افراد در زمان بحران و فاجعه انجام مي
ي عواملي  دهنده بلكه، اين مفهوم نشان. دهد توضيح نمي

) نه رقابت و تعارض(است كه موجب تقويت همكاري 
ن يكي از اي). 35(شود  بين افراد در پاسخ به بحران مي

عوامل، حس هويت مشترك و دغدغه و نگراني نسبت به 
ي مشترك بودن  سايرين است كه اين حس ناشي از تجربه

اين حس از . است) 40(و زندگي كردن در شرايط فاجعه 
طريق سخنراني عمومي براي مردم و يا از طريق اصرار بر 

) 41(عملكرد در راستاي منافع مشترك يا منافع همگاني 
  .دشو كنترل مي

تواند با در نظر گرفتن  برعكس، حس هويت مشترك مي
تواند با  اين اتفاق مي. عنوان رقيب، تضعيف شود سايرين به
هاي با خريد  هاي خالي و فروشگاه ي تصاوير قفسه مشاهده

رخ دهد كه ) هجوم مردم براي خريد اقالم(از روي ترس 
دهد اين افراد، تنها به فكر خودشان هستند و  نشان مي

. شوند تا همين كار را انجام دهند بنابراين، همه تشويق مي
منظور خود قرنطينه سازي انجام  احتكار كاال معموالً به

حال، استفاده از مفهوم وحشت،  بااين). 42(شود  مي
هاي خبري كه از زبان يا  داستان. تواند مضر باشد مي

كنند، منجر به ايجاد  ي وحشت استفاده مي مايه درون
ها  شود كه همواره اين پديده هاي بسياري مي پديده

  .گيرند موردانتقاد قرار مي
پذيري را تقويت كنند كه  توانند فردگرايي و رقابت ها مي آن 

ي خود موجب افزايش آمادگي براي  نوبه اين موضوع به
آوري كاال و تضعيف حس هدف جمعي كه  احتكار و جمع

و حمايت كنند،  خود افراد طي بحران يكديگر را پشتيباني
  .شود مي

  ي اجتماعي زمينه
كند كردن انتقال ويروس در شرايط همه گيري، مستلزم 

ابعاد مختلف . دار و اساسي در رفتار است تغييرات معني
هاي اجتماعي و فرهنگي روي ميزان و سرعت تغيير  زمينه

در اين بخش، ما به توصيف اين موضوع . رفتار تأثير دارند
گونه ابعاد زمينه  اجتماعي نظير هنجارهاي پردازيم كه چ مي

سازي، به  هاي اجتماعي، فرهنگ و قطبي اجتماعي، نابرابري

ي مؤثر  تصميم گيران در شناسايي عوامل خطر و مداخله
  .كنند كمك مي

رفتار افراد، تحت تأثير هنجارهاي  هنجارهاي اجتماعي
 ها ازآنچه كه سايرين انجام يعني ادراك آن: اجتماعي است

پسندند يا رد  ها ازآنچه كه سايرين مي دهند يا ادراك آن مي
هاي  طيف وسيعي از منابع و مطالعات، انگيزه). 43(كنند  مي

اند ازجمله  مختلف را براي پيروي از هنجارها متمايز كرده
تمايل براي يادگيري از ساير افراد و يا پذيرش اجتماعي 

قرار دارند، ولي  اگرچه افراد تحت تأثير هنجارها). 43،44(
براي ). 45(ها اغلب غلط است  ادراكات و تصورات آن

ي بهداشت و  دهنده مثال، افراد ممكن است رفتارهاي ترويج
كم  را دست) 46براي مثال، شست و شوي دست (سالمت 

  ).47(گرفته و در مورد رفتارهاي غيرسالم غلو كنند 
هاي غلط،  تغيير رفتار با اصالح اين سوءتعبيرها و برداشت

ي هنجارهاي  كننده هاي عمومي كه تقويت از طريق پيام
هاي تبليغ و ترويج سالمت و  براي مثال، پيام(مثبت هستند، 

ي اطالعات دقيق در  ارائه. شود حاصل مي) رعايت بهداشت
دهند، در صورتي مفيد  مورد آنچه كه بيشتر افراد انجام مي

ند، مطلوب باشد ده است كه آنچه كه بيشتر افراد انجام مي
ولي ). يعني رفتارهاي ترويج و ارتقاي سالمت(

دهند مطلوب  كه كار هايي كه اكثر افراد انجام مي درصورتي
ي اطالعات هنجاري و توصيفي، با كاهش  نباشد، ارائه

رفتارهاي مثبت در ميان افرادي كه قبالً اين رفتارهاي مثبت 
خواهد داشت،  ي عكس را به دنبال دادند نتيجه را انجام مي

كه با اطالعاتي همراه باشد كه نشان دهد بيشتر  مگر اين
هنجارهاي دستوري (پسندند  افراد اين اقدامات را مي

هنجارهاي ). 49، 48)(برخالف هنجارهاي توصيفي
شده، زماني بسيار تأثيرگذار و مؤثر هستند كه مرتبط  ادراك

د ميان افراد باش) 50(هاي مشترك و همگاني  با هويت
). 51(ازجمله براي انتشار و ترويج رفتارهاي سالمت 

گروهي را  ها و الگوهاي درون هايي كه مدل بنابراين، پيام
ي  براي مثال، اعضاي جامعه(كنند  براي هنجارها ارائه مي

  .ها باشند ، ممكن است مؤثرترين پيام)شما
هاي منفي و  توانند ترويج فعاليت هاي اجتماعي مي شبكه

ر طي بيماري همه گير تقويت كنند و اين اثرات مثبت را د
از طريق شبكه به دوستان، دوستانِ دوستان و حتي در 

ويروس ). 52(شود  شبكه هاي دوستان منتشر مي
يابد و چون  خود از فردي به فرد ديگر انتقال مي خودي به
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افراد واقع در مركز شبكه با افراد بيشتري در تماس هستند، 
ولي ). 53(شوند  دي هستند كه آلوده ميها اولين افرا آن

همين افراد، نقش مهمي در كند كردن روند پيشرفت 
توانند مداخالت مثبت نظير  ها مي بيماري دارند، زيرا آن

ي فيزيكي را با توضيح و  شستن دست و رعايت فاصله
). 54(نشان دادن آن به طيف وسيعي از افراد، ترويج كنند 

هستند كه درصد زيادي از  برخي تحقيقات حاكي از آن
توانند به طور مستقيم بر روي افراد موثر  مداخالت نمي

بنابراين، ). 55(باشند، بلكه به صورت غير مستقيم اثر دارند 
توانيم با يافتن افرادي كه ارتباطات خوبي دارند و  ما مي

ها به ديگران، حداكثر استفاده را  آشكارسازي تغيير رفتار آن
ديگر براي استفاده از اثرات هنجار، تحت  ي شيوه. بكنيم
گيرد كه از طريق  قرار مي) 57، 56( 1ي عمومي تلنگر مقوله

ها يا  يعني، زمينه(اصالح معماري يا ساختار انتخاب  
روي رفتار ) گيرند شرايطي كه تحت آن افراد تصميم مي

شدت نسبت به انتخاب  چون افراد به. گذارد تأثير مي
افراد معتمد حساس هستند، درك خصوص  ديگران، به

هنجارهاي اجتماعي جديد و نوظهور، بر روي رفتار آن ها 
براي مثال، پيام با هنجارهاي اجتماعي . اثر مثبت دارد) 58(

ي شما بر اين باورند  اكثر افراد در جامعه"متقاعدكننده نظير
تلنگرها و اطالعات . "ي افراد بايد در خانه بمانند كه همه

توانند جايگزيني براي ابزارهاي اجباري تغيير  هنجاري مي
هاي قانوني، مقرراتي و  رفتار و يا مكمل با سياست

شده، در زماني باشند كه نياز به بروز تغييرات وسيع  تحميل
  .با سرعت زياد است
  نابرابري اجتماعي

تنها بر افرادي كه در  نابرابري در دسترسي به منابع، نه 
ي عالئم بيماري  ال و توسعهمعرض باالترين خطر ابت

هاي كند  ها و روش هستند، بلكه بر افرادي كه به توصيه
افراد . كردن شيوع بيماري دسترسي دارند نيز اثر مي گذارد

نيستند، ) 50(خانمان قادر به پيدا كردن پناهگاه  بي
طور  توانند به كشي نمي لوله هاي بدون آب ها در خانه خانواده

، افرادي كه در بازداشت )60(بشويند  مداوم دستان خود را
هاي مهاجران  ها، كمپ براي مثال، در زندان(دولت هستند 

، ممكن است فاقد فضاي كافي براي )و يا پناهندگان
ي اجتماعي، باشند، افراد بدون بيمه سالمت،  رعايت فاصله

ممكن است قادر به انجام آزمايش يا درمان نباشند، افرادي 
                                                            
1 nudges 

توانند از مناطق  مومي وابسته هستند نميونقل ع كه به حمل
پرازدحام اجتناب كنند و كارگران با دستمزد پايين، اغلب 

فروشي،  براي مثال، كارگران خرده(بايد سركار باشند 
، و در محيط كار )خدماتي، نظافت، كارگران كشاورزي

ها، دوركاري غيرممكن است و كارفرمايان مرخصي  آن
اقتصاد ). 61(دهند  ها نمي آن استعالجي با حقوق نيز به

هاي با نرخ  ضعيف نيز ارتباط نزديكي با شرايط و بيماري
ومير باال نظير تضعيف سيستم ايمني، ديابت، بيماري  مرگ

هاي مزمن ريوي نظير آسم و بيماري كليوي  قلبي و بيماري
ما انتظار داريم كه همانند ). 62(انسدادي مزمن، دارد 

روم ازنظر اقتصادي بيشتر در بالياي طبيعي، قشر مح
هاي ناشي از آن حساس  معرض خطر باشند و به آسيب

بوده و بيشترين پيامدهاي منفي ناشي از آن را تجربه كنند 
مسائل مربوط به مشكالت مالي و اقتصادي ). 64، 63(

اعضاي . ارتباط نزديكي با مشكالت قومي نژادي دارد
ن آمريكاي التين و پوستان، مردما نظير سياه(جوامع اقليت 
خانمان  عمدتاً بي) سرخپوستان در آمريكا/ بوميان االسكا

، تحت بازداشت دولت، كارگران عمومي با مزاياي )59(
ها را  اي كه آن هاي زمينه و افراد با بيماري) 65(پايين 
هاي  چون شبكه. هستند) 67، 66(كند  پذيرتر مي آسيب

، )68(شوند  ك مياجتماعي بر اساس نژاد، متمايز و تفكي
شوند، ناقالن  اعضاي جوامع اقليت كه مبتال به بيماري مي

) 69(اصلي بيماري به ساير افراد در جوامع قومي و نژادي 
  .هستند

اقتصادي  نيز با ) وضعيت(نابرابري نژادي و موقعيت  
سطوح اعتماد در مؤسسات و نهاد هاي اجتماعي، ازجمله 

جوامع اقليت . تندسيستم بهداشت و درمان مرتبط هس
ي  نژادي و قومي، داراي تجربيات تاريخي و معاصر درزمينه

- 70(شود  اعتمادي مي تبعيض نژاد هستند كه منجر به بي
اعضاي اين جوامع عمدتاً در مورد اطالعات سالمت ). 74

كنند و تمايل كمي براي پذيرش  عمومي محتاط عمل مي
ت به اخبار شد  شده دارند و به  اقدامات ايمني توصيه
ي نياز مبرم  دهنده اين نشان. پذيرند جعلي حساس و آسيب

به اطالعات سالمت عمومي و مشاركت بين سازمان هاي 
مورد اعتماد و مراكز بهداشت عمومي در داخل جامعه 

  .است
  فرهنگ

  از بعد  صورت مستقل يك  درك خويشتن يا خودپنداره، به
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آمريكاي شمالي هاي  فرهنگ). 75(تغييرات فرهنگي است 
و مستقل هستند، )  76(و اروپاي غربي حامي فردگرايي 

تر  هاي ديگر داراي تعهد قوي كه بيشتر فرهنگ درحالي
صورت  نسبت به جمع نظير كشور، قبيله و خانواده و به

هاي پزشكي، در  اگرچه سياست). 78، 77(وابسته هستند 
ها در  ميان جوامع مختلف متفاوت است، برخي تفاوت

شوند و  صورت فرهنگي توصيف مي پاسخ به همه گيري، به
ها داراي ارتباط با بعد استقالل و يا وابستگي  بسياري از آن

اوالً، اولويت مربوط به تعهدات و وظايف در . هستند
دهند تا نسبت به  جوامع آسيايي به افراد انگيزه مي

هنجارهاي اجتماعي متعهد باشند و همزمان، تمايالت 
ها بهتر  دوم اينكه، آسيايي. را سركوب كنند) 79(شخصي 

قادر به تشخيص و شناسايي اثرات وضعيتي غيرقابل 
هاي ويروسي نظير ايمني جمعي  مشاهده بر روي عفونت

سوم اينكه، هنجارها و رسومات اجتماعي در . هستند) 80(
آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، ارزش زيادي به خود 

براي مثال، بوسيدن، بغل كردن، (بيانگري و ابراز وجود 
قائل ) 81(ها  ، نسبت به آسيايي)بحث و استدالل مستقيم

به همين دليل، انتقال بين فردي ويروس، در . هستند
  .هاي وابسته است هاي مستقل بيشتر از فرهنگ فرهنگ

بعد ديگر مربوط به تغييرات فرهنگي، مربوط به سختگيري 
اند كه  نشان دادهتحقيقات . گيري جامعه است و آسان
گير نظير سنگاپور، ژاپن و چين، داراي  هاي سخت فرهنگ

هنجارها و مجازات اجتماعي سختگيرانه اي براي جرائم و 
گير نظير  هاي آسان كه فرهنگ انحرافات هستند، درحالي

آمريكا، ايتاليا و برزيل، داراي هنجارهاي اجتماعي 
هاي كشور. هستند) 83، 82(انگار  تر و سهل ضعيف

سختگير اغلب داراي تهديدهاي اكولوژيك و تاريخي 
گسترده ازجمله خطرات طبيعي، تهاجم، تراكم جمعيتي و 

نظر تكاملي،  ازنقطه). 84و  82(شيوع بيماري هستند 
كنند، قوانين  ها تهديدهاي جمعي را تجربه مي كه گروه وقتي

ها براي هماهنگ شدن براي بقا  سختگيرانه در كمك به آن
- بنابراين، شيوع بيماري كوويد). 85و  82(كند  ميكمك 

ممكن است موجب اعمال قوانين سختگيرانه تر در اين  19
  .جوامع شوند

هايي كه آزادي را نسبت به امنيت در اولويت قرار  فرهنگ 
سختي قادر به هماهنگي در مواجهه با بيماري  دهند، به مي

همچنين، جوامع بايد در خصوص . همه گير هستند

كه بين آزادي و  طوري هنجارهاي اجتماعي مذاكره كنند به
گير، تعادل  آسان- محدوديت يا دوسو تواني سختگيرانه

قواعد سختگيرانه در خصوص ). 86(ايجاد كنند 
گيري فيزيكي از اهميت حياتي برخوردار است،  فاصله

ي  ها، به توسعه گيري اين محدوديت كه آسان درحالي
ي موردنياز براي محدودسازي  انههاي فني و خالق حل راه

همه گيري و ايجاد ابزارهاي جديد براي كمك به احساس 
شواهد روزافزون حاكي از . كنند همدلي و ارتباط، كمك مي

هاي  هاي بسيار متفاوت در فرهنگ آن است كه استراتژي
  .الزم است 19- مختلف در مقابله با كوويد

  سازي سياسي قطبي
ملكرد هماهنگ در كشورهاي يك مانع فرهنگي براي ع 

سازي سياسي ميان  قطبي. سازي سياسي است مختلف، قطبي
سازي نگرشي مربوط به  قطبي. شهروندان بر دو قسم است

حاميان و طرفداراني است كه مواضع افراطي را دارند، 
سازي عاطفي اشاره به طرفداران يا  كه قطبي درحالي
هاي  يا گروههاي احزاب  هايي دارد كه از ديدگاه گروه

سازي سياسي عاطفي  قطبي). 88، 87(مخالف متنفر هستند 
، در )89(داراي پيامدهاي سياسي نظير كاهش اعتماد 

و اعتماد به ) 90(اولويت قرار ندادن اطالعات سياسي 
است كه موجب تضعيف روابط ) 91(اطالعات كاذب 

و اختالل در سالمت عمومي ) 99(اجتماعي و اقتصادي 
سازي سياسي در  ي مربوط به قطبي ك مسئلهي. شود مي

شود تا  شرايط همه گيري اين است كه موجب مي
هاي مختلف جمعيت به نتايج متفاوت در خصوص  بخش

  .تهديد در شرايط خاص برسند
ها، اخبار متفاوتي را ممكن است دريافت  احزاب و گروه 

هاي  توانند منابع خبري قطبي يا اتاق كنند زيرا افراد مي
توانند از طريق  را انتخاب كرده و يا مي) 93، 92(1واكپژ

ها، ارتباط  اشتراك و تسهيم اطالعات ميان احزاب و گروه
تواند  حال، تعامالت سياسي مي بااين). 94(برقرار كنند 

ارائه ) 95(فرصت بيشتري را براي ارتباطات بين گروهي 
). شود كه منجر به توليد دانش و درك مشترك مي(كنند 

 19- هش ارتباط حضوري يا شخصي به دليل كوويدكا
  .تواند موجب كاهش تعامالت و اشتراك اطالعات شود مي

                                                            
1 echo chambers 



 1399 پاييز ،8، شماره 4جلد                                                                                              )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

  55

سازي وجود  حال، مراحل عملي براي كاهش قطبي بااين
تنها موجب برجسته شدن هويت  اوالً، همه گيري نه. دارد

شود،  مشترك با افرادي كه با يك خطر روبرو هستند مي
از . شود سرانجام مشترك ميبلكه موجب تقويت حس 

ها  مداران، رسانه سازي هويت فراگير، سياست طريق برجسته
توانند به كاهش تقسيمات سياسي در  و صاحبان عقيده، مي

دوم اينكه، طيف وسيعي از . خصوص مسئله كمك كنند
دهند كه سوءتعبير و سوءتفاهم  منابع و مطالعات نشان مي

بنابراين، مقابله با ). 97، 96(سازي است  عامل اصلي قطبي
ها و  ي استدالل اخبار كذب و نادرست كه موجب ارائه

شود از اهميت زيادي  ها مي باورهاي غلط در ميان گروه
به بخش اخبار جعلي و اطالعات كذب (برخوردار است 

توانند بر  درنهايت، رهبران مي). در زير مراجعه كنيد
- بوط به كوويدپشتيباني و حمايت دو حزبي از اقدامات مر

ها،  تأكيد كنند كه در صورت وجود اين حمايت 19
هاي غير  يافته و منجر به استدالل سازي كاهش قطبي
  ).98(شود  دارانه مي جانب

  ارتباطات علمي
محيط اطالعاتي مربوط به يك بيماري همه گير، 

بيماري . ي اهميت ارتباطات علمي مؤثر است دهنده نشان
هاي توطئه،  به افزايش تئوري منجر 19- كوويد ريهمه گ

در اين . شده است) 99(اخبار كذب و اطالعات غلط 
سختي قادر به تمايز بين شواهد و حقايق  زمينه، عموم، به

در اين بخش، . باشند علمي از منابع اطالعاتي غيرمطمئن مي
هاي مختلف اطالعات  هاي مربوط به فرم ما در مورد چالش

هاي  و نيز استراتژي كذب در طي همه گيري بيماري
مشاركت در ارتباطات علمي مؤثر و اقناع حول سالمت 

  .كنيم عمومي، بحث مي
  هاي توطئه تئوري
- هاي توطئه، اندكي پس از انتشار اولين اخبار كوويد تئوري

برخي از ). 99(ظهور كردند و هنوز هم ادامه دارند  19
هستند مبني  2كووي - ها مربوط به منشأ ويروس سارس آن

عنوان يك سالح بيولوژيك توسط  كه اين ويروس به بر اين
كشور چين عليه آمريكا ساخته شده است يا برعكس 

اند  ها بر پيشگيري و درمان تأكيد كرده ساير تئوري). 100(
اعتماد  كه درمان پزشكي متداول و فعلي قابل مبني بر اين

هاي جايگزين براي درمان  نيست و افراد بايد از درمان

هاي توطئه در  ظهور تئوري). 101(وس استفاده كنند وير
دهند كه  تحقيقات نشان مي. اين وضعيت امري بديهي است

افراد بر اين باورند كه رويدادهاي بزرگ داراي علل بزرگ 
هاي توطئه در مورد رويدادها داراي  هستند و تئوري) 102(

خصوص در زمان بحران هستند  به) 103(پيامدهاي جدي 
اين موضوع محتمل است، زيرا افراد در شرايطي كه  ).104(

نيازهاي رواني مهم آنها برآورده نشود، توجه زيادي به 
هاي  بنابراين، تئوري). 105(كنند  هاي توطئه مي تئوري

توجه زيادي را به خود جلب  19- توطئه با شيوع كوويد
ها  اند و بسياري از افراد نيز خود را از اتهام اين تئوري كرده

توانند  هاي توطئه مي اين تئوري). 106(اند  مبرا كرده
براي مثال، باور به . پيامدهاي مضر و مفيد داشته باشند

ي  هاي توطئه ارتباط نزديكي با تأخير در ارائه تئوري
هاي سياسي  ، ديدگاه)108(، انكار تغيير اقليم )107(واكسن 
اي ه تئوري. دارد) 11، 110(داوري  و پيش) 109(افراطي 

. آفرين هستند نيز به همان اندازه مشكل 19- توطئه كوويد
هاي درماني  براي مثال، افرادي كه باور دارند روش

توانند به مقابله با ويروس كمك  جايگزين يا آلترناتيو مي
هاي مسئوالن بهداشت و  كنند، تمايلي به پيروي از توصيه
ن در بهتري(هاي غير مؤثر  درمان ندارند، بلكه از روش

استفاده ) در بدترين حالت(هاي كشنده  و يا روش) حالت
توانند موجب ايجاد  هاي توطئه همچنين مي تئوري. كنند مي

هايي كه عامل انتشار  خصومت و دشمني عليه گروه
  ).112(اند شود  ويروس شناخته شده

ي اطالعات  برخي شواهد حاكي از آن هستند كه ارائه
تواند  هاي توطئه مي با تئوري واقعي به افراد قبل از مواجهه

و اين ) 113(هاي توطئه را كاهش دهد  باور به تئوري
هاي توطئه مرتبط با بيماري  استراتژي در مقابله با تئوري

به بخش اخبار جعلي و اطالعات غلط (گير مؤثر باشد  همه
). هاي مشابه مراجعه كنيد ي يافته در زير براي مشاهده

اد تمايل به استفاده از اطالعات حال، چون برخي افر بااين
هاي پژواك همفكر و همسو دارند، مبارزه با  در اتاق
مانده  باقي) 114(عنوان يك چالش  هاي توطئه به تئوري
  .است

  اخبار جعلي و اطالعات غلط
طور  به 19اخبار جعلي و اطالعات غلط در مورد كوويد 

امدهاي اند و پي هاي اجتماعي منتشرشده اي در رسانه گسترده
تحقيقات نوظهور و ). 115(بسيار خطرناكي به همراه دارند 
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جديد، از علوم اجتماعي براي تشخيص و مقابله با شيوع 
يك رويكرد، . كنند استفاده مي) 118- 116(اخبار كذب 

اثبات ادعاهاي دروغين با استفاده از تصحيح و حقيقت 
تخصص، مشاركت و همكاري، . است) 121- 119(سنجي 
و تصحيح، همگي داليل و توجيهات علّي و سببي را انكار 

كنند كه باعث افزايش اثربخشي مقابله با اخبار  ارائه مي
حال،  بااين). 124-122(شوند  جعلي و اطالعات غلط مي

ممكن است حقيقت سنجي قادر به برطرف كردن حجم 
عظيمي از اخبار جعلي و اطالعات غلط توليدشده در زمان 

عالوه، تحقيقات  به. ند بيماري همه گير نباشدهايي مان بحران
تواند  اند كه آيا اصالحات مي به بررسي اين موضوع پرداخته

موجب افزايش باور به اخبار جعلي و اطالعات غلط شود 
تواند منجر به  كه مي و يا اين) 126- 124، 121(و يا خير 

اي شود كه قابل  كننده بروز برخي ادعاهاي غلط و گمراه
بنابراين، رويكردهاي ديگري غيراز ). 127(نيست  تصحيح

يك روش، رويكرد . اثبات ادعاي دروغ، الزم است
است كه  1دستانه و پيشگيري از انتشار ادعاهاي كذب پيش

تلقيح از ). 129، 128(است  2ي تلقيح رواني شامل نظريه
افراد در معرض تعداد : كند قياس زيست پزشكي پيروي مي

گيرند،  اي متقاعدكننده يا اقناعي قرار ميه كمي از استدالل
شوند  ها موجب تحريك سيستم ايمني مي كه اين استدالل

. قدر قوي نيستند كه موجب از بين رفتن آن شوند ولي آن
يك فراتحليل نشان داده است كه تلقيح در حفاظت از 

اخبار جعلي ). 130(ها در برابر اقناع، مؤثر است  نگرش
 https://www.(ي تلقيحي واقعي  داخلههمانند اخبار بد، م

getbadnews.com (ها  ها و دانشگاه مورداستفاده توسط دولت
دهد كه قرار دادن افراد در معرض تعداد كمي از  نشان مي

ازجمله سناريوهاي مربوط (فنون اطالعات غلط و كاذب 
ري پذي ، موجب كاهش حساسيت و آسيب)19- به كوويد

توانند مستقيماً  مي شود و مي) 132، 131(به اخبار جعلي 
. قرار گيرند) 133(هاي اجتماعي  هاي رسانه در پلتفرم

هايي است  ي محرك ي ديگر شامل ارائه رويكرد پيشگيرانه
شواهد . كنند كه افراد را ملزم به در نظر گرفتن صحت مي

ه دهد كه رايزني و مشاوره موجب كاهش باور ب نشان مي
، 136- 134(شود  ها مي تيترهاي اخبار كذب در رسانه

كنند تا در مورد  ها كاربران را متقاعد مي پلتفرم). 137
بندي  صحت اخبار از طريق درخواست از كاربران براي رتبه

                                                            
1 prebunking’ 
2 psychological inoculation 

طور تصادفي،  شده به هاي انتخاب و امتيازدهي صحت پست
كه توسط اين  3امتياز صحت جمع سپاري شده. فكر كنند

تواند براي شناسايي اطالعات  شود مي ند توليد ميفراي
ها و امتيازات مربوط به معتبر  بندي ي رتبه اندازه كاذب به

منظور مقابله با اخبار  به). 139، 138(بودن منابع، مفيد باشد 
ها و  در سراسر جهان، دولت 19- جعلي در مورد كوويد

و هاي اجتماعي، بايد اقدام به توسعه  هاي رسانه شركت
هايي  اين فرايند شامل شناسايي روش. تست مداخالت كنند

براي كاهش مؤثر باور به اطالعات كذب، ضمن عدم 
  ).140(تضعيف باور به اطالعات صحيح است 

  متقاعد كننده
ي ارتباطات علمي، محققان طيف وسيعي از  در حوزه

ي اطالعات به  رساني، ازجمله ارائه رويكردهاي پيام
بر شواهد جهت افزايش دانش و عمل هاي مبتني  شيوه

دهد  چندين دهه تحقيق نشان مي. اند را كشف كرده) 141(
كنندگان اطالعات بخواهند و چه نخواهند  كه چه دريافت

اعتبار ). 143(تر هستند  ، منابع معتبر، متقاعدكننده)142(
اعتماد بودن و تخصصي  منابع، تحت تأثير ميزان قابل

اعتماد  هاي معتبر و قابل ي ديدگاه ارائه). 144(هاست  آن
هاي سالمت عمومي در تغيير  موجب شده است تا پيام
در طي بحران . گير مؤثرتر شود رفتار در طي بيماري همه

ابوال در افريقاي غربي، رهبران مذهبي در سيرالئون از 
هايي نظير شست و شوي دست و تدفين ايمن و  شيوه

ركت بخش مذهبي، مشا. بهداشتي مردگان حمايت كردند
). 145(ي عطفي در پاسخ به بيماري اپيدميك بود  نقطه

بنابراين، يافتن منابع معتبر براي مخاطبان مختلف كه قادر 
. هاي سالمت عمومي هستند، مؤثرتر است به اشتراك پيام

كه منبع مطمئن و معتبر شناسايي شد، چه پيامي بايد  وقتي
توانند مؤثر باشند  ميرساني  داده شود؟ چندين رويكرد پيام

، تأكيد و تمركز )146(ازجمله تأكيد بر مزايا براي گيرنده 
براي مثال، شست و شوي دست (بر حفاظت از سايرين 

، )147براي حفاظت از والدين و پدربزرگ و مادربزرگ 
، جذابيت براي )148(هاي اخالقي گيرنده  همسويي باارزش

و ) 151-149(اجماع اجتماعي يا هنجارهاي علمي 
كه  اين). 153، 152(سازي پذيرش گروه اجتماعي  برجسته

ها بيشترين كارايي را دارند، بستگي به  يك از اين پيام كدام
هاي  عالوه بر يافتن پيام). 154(ي مخاطبان دارد  انگيزه

                                                            
3 crowdsourced 
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ي القاي تغييرات رفتاري را  مؤثر براي تغيير نگرش، مسئله
دهد كه افراد به  خ مياين اتفاق زماني ر. بايد در نظر گرفت

هاي  روش). 155(هاي خود، باور داشته باشند  نگرش
افزايش قطعيت شامل كمك به افراد براي افزايش آگاهي از 

ها يك  كه نگرش جديد آن و درك اين) 156(نگرش جديد 
بنابراين شناسايي . باشند مي) 157(نگرش اخالقي است 

جلب حمايت  تنها براي ها براي جمعيت نه مؤثرترين پيام
منظور اطمينان از اقدامات افراد براي مقابله  سياسي، بلكه به

  .با ويروس مفيد است
  همسويي منافع فردي و جمعي

ها  كنند، توسط ارزش رفتار افرادي كه در جوامع زندگي مي
). 162- 158(شود  و هنجارهاي اخالقي، تنظيم و كنترل مي

مورد تحسين و شوند،  افرادي كه كار هاي درست انجام مي
دهند،  كه افرادي كه كار هاي اشتباه انجام مي احترام، درحالي

اين ). 163(ارزش بوده و از نظر اجتماعي منزوي هستند  بي
ها و سازوكارهاي اجتماعي، افراد را تشويق به  مكانيسم

كنند و باعث  هاي مشترك مي دروني سازي دستورالعمل
ارهاي درست را پيدا ي انجام رفت ها انگيزه شود تا آن مي

و اين ) 164(كنند و از انجام رفتارهاي اشتباه، اجتناب كنند 
در . وابسته نيستند) 165(موارد به مقررات قانوني و رسمي 

اين بخش، ما به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه 
توانند به  ي اخالق و همكاري مي چگونه تحقيقات درزمينه

ها  طلوب توسط افراد و گروهي رفتارهاي اجتماعي م توسعه
  .كمك كنند

  نگرش مجموع صفر
 - افراد اغلب بر اين باورند كه سود يك نفر ديگر

به زيان  - خصوص فرد مربوط به گروه مخالف يا رقيب به
نگرش مجموع صفر ). 167، 166(هاست و برعكس  آن

بيماري همه گير است  1منطبق با ماهيت غير مجموع صفر
بتالي افراد ديگر، تهديدي براي خود كه در آن آلودگي و ا
نگرش مجموع صفر به اين ). 168(و افراد ديگر است 

معني است كه اگرچه احتكار مواد بهداشتي ازنظر 
كننده،  مواد ضدعفوني(شناختي متقاعدكننده است  روان

تواند  ، ولي انجام اين كار مي)ماسك و حتي واكسن
اهميت كند  با توجه به. خودشكن و خود برانداز باشد

كردن روند انتشار بيماري، اين تفكر به افراد كمك 
                                                            
1 non-zero-sum 

هاي  كند تا بفهمند كه دسترسي سايرين به روش مي
  .هاست پيشگيرانه، به سود آن

اگرچه كاهش شيوع بيماري در جمعيت، مجموع غير صفر 
هاي بهداشتي نادر به افراد بيمار،  ي منابع مراقبت است، ارائه

كه تعداد  براي مثال، وقتي. ر استداراي عناصر مجموع صف
بيماراني كه نيازمند ونتيالتور هستند بيش از ميزان ظرفيت 

هاي سالمتي مجبور به ايجاد  كنندگان مراقبت باشد، ارائه
اگرچه برخي افراد تمايل دارند تا . توازن ميان افراد هستند

حال در  ، بااين)169(افراد مسن را قرباني افراد جوان كنند 
هاي فرهنگي وجود دارد  ها، تفاوت اين ديدگاه خصوص

هاي سوداگرايانه  در آزمايشات، افرادي كه قضاوت). 170(
دهند،  در مورد موضوعات مرگ و زندگي انجام مي

ها به  اعتماد آمريكايي). 171(اعتماد هستند  غيرقابل
و در مقايسه با مسئوالن سالمت ) 172(پزشكان، باالست 

گيري اخالقي، غير سوداگرايانه  تصميمعمومي، پزشكان، در 
استفاده ) 173( "آسيب نزن"ي عمل كرده و از قاعده

  . كنند مي
  گيري اخالقي تصميم
گيري، با عدم  گيري اخالقي در طي شيوع همه تصميم

مثال اگر مشخص نباشد كه آيا . قطعيت همراه است
شود  تعامالت اجتماعي موجب انتقال بيماري به سايرين مي

كه در خصوص مزايا عدم قطعيت وجود دارد،  وقتي. ريا خي
براي ). 175، 174(افراد تمايل كمي براي فداكاري دارند 

گيري در  مثال، در سناريوهاي فرضي مربوط به تصميم
كنندگان  خصوص رفتن به سركار در زمان بيماري، شركت

ها، زماني كه در  آمريكايي و بريتانيايي گزارش كردند كه آن
تقال بيماري به همكاران مطمئن نيستند، تمايل خصوص ان

كنندگان  حال، شركت بااين. كمي براي ماندن در خانه دارند
هاي جدي، گزارش  هنگام كار با همكاران مبتال به بيماري

بنابراين، ). 176(كردند كه تمايل دارند تا در خانه بمانند 
تأكيد و تمركز بر سناريوهاي بدترين حالت، حتي در 

ط غيرقطعي، افراد را تشويق به فداكاري براي ديگران شراي
گيرند، اغلب  كه افراد تصميمات اخالقي مي وقتي. كند مي

گيرند كه چگونه افراد ديگر به  اين موضوع را در نظر مي
، 177(كنند  ها را قضاوت مي دليل رفتار خودخواهانه، آن

صورت منفي قضاوت  اقدامات مضر معموالً به) 178
و ايجاد آسيب از طريق سرپيچي از ) 180، 179( شوند مي
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، 181(شوند  قوانين، از خود آسيب، بدتر در نظر گرفته مي
182 .(  

  ها همكاري درون گروه
مبارزه با يك بيماري همه گير، نيازمند همكاري در مقياس 

مسئله اين است كه، همكاري نيازمند اين . است  بزرگ
ار هزينه شوند است كه افراد در كمك به ديگران دچ

در اين موارد  بين منافع جمعي بلندمدت و منافع ). 183(
. تضاد و تعارض وجود دارد) 184(مدت  شخصي كوتاه

هاي مختلفي وجود  گير، گروه عالوه، در اين بيماري همه به
براي مثال، خانواده، جامعه، كشور و سطح (دارند 

اي توانند باعث شوند تا تصميم بر ، كه مي)الملل بين
درواقع، تحقيقات . برانگيز شود همكاري چالش

آزمايشگاهي نشان داده است كه افراد، منافع محلي را به 
يك . 186، 185(دهند ترجيح مي) المللي يا بين(جهاني 

سوال اساسي اين است كه چگونه همكاري را بهبود 
  .ببخشيم

  يا پاداش) 187(چندين روش، ازجمله تنبيه افراد فراري 
، موجب افزايش رفتار )188(افراد همكاري كننده  دادن به

. شود مشاركتي و همكاري درمطالعات آزمايشگاهي مي
تر شدن  هايي كه موجب برجسته ي اطالعات و نشانه ارائه

ي قواعد  نظير مطالعه(شوند  ماهيت اخالقي يك عمل مي
ها براي  گيري و يا درخواست از آن طاليي قبل از تصميم

هاي مطلوب ازنظر  در مورد اعمال و روش ي گزارشي ارائه
). 190، 189(، موجب افزايش همكاري شده است )اخالقي

همچنين، وقتي افراد بر اين باورند كه سايرين همكاري 
بر ). 191(كنند  كنند، تمايل زيادي به همكاري پيدا مي مي

پذيري و هنجارهاي  اين اساس، مداخالت بر اساس مشاهده
هاي اقتصادي،  رفتار مشاركتي در بازي توصيفي، در افزايش
دهد كه رهبران و  اين نشان مي). 192(بسيار مؤثر هستند 

پذيرتر كردن اين رفتارها،  ها مي توانند با مشاهده رسانه
  .همكاري را بهبود بخشند

  رهبري
، فرصتي را براي 19- هايي نظير همه گيري كوويد بحران

: كنند ايجاد ميرهبري در ميان سطوح مختلف از گروه ها 
رهبري باعث . ها ها، محل كار، جوامع محلي و ملت خانواده

ها در اجتناب از رفتارهاي  هماهنگي ميان افراد شده و به آن
در اين بخش، ما . كند غيرمسئوالنه ازنظر اجتماعي كمك مي

در مورد نقش اعتماد و پيروي از رهبران، رهبري هويت و 
  .كنيم يپشتيباني از اعضاي گروه بحث م

گيري بيماري، مسئوالن  در طي همه :اعتماد و تبعيت
كنند تا  بهداشت و سالمت، اغلب جمعيت را متقاعد مي

هاي  برخي رفتارهاي خود را تغيير داده و از سياست
براي . بهداشت و سالمت، با هدف مهار بيماري پيروي كنند

مثال، رعايت قرنطينه يا گزارش داوطلبانه براي انجام 
اين اقدامات، با توجه به ماهيت و تعداد . يشات پزشكيآزما

تحقيقات مربوط به . اجرا هستند سختي قابل جمعيت، به
دهد  نشان مي 2015- 2014بحران ابوال در غرب آفريقا در 

كه مشاركت محلي موجب افزايش اعتماد و تعامل در ميان 
مسئوالن بهداشت و سالمت شده و موجب افزايش 

براي مثال، . شوند مات سالمت عمومي ميموفقيت اين اقدا
هاي  ها و واسطه مراكز درمان تخصصي ابوال كه از رابط

اجتماعي براي افزايش آگاهي و حل سوءتفاهمات استفاده 
. را گزارش كردند) 193(كردند، موارد بيشتري از ابوال 
هاي دولتي  دهد كه تالش شواهد مربوط به ليبريا نشان مي

عيت، همانند ارتباط خانه به خانه، منطبق براي ارتباط با جم
هاي مديريت بحران همانند ممنوعيت تجمعات  با سياست

اعتماد به مؤسسات و دولت، نقش بسيار . است) 194(
براي مثال، اعتماد به دولت . كند مهمي در اين رابطه ايفا مي

ي  هاي حفظ فاصله ليبريا با تصميمات براي رعايت سياست
ها براي درمان در طي  استفاده از كلينيك و) 195(اجتماعي 

همچنين، اعتماد با . همبستگي داشت) 196(شيوع ابوال 
تصميمات براي پذيرش و استفاده از اقدامات پيشگيرانه 
نظير واكسيناسيون ابوال در جمهوري دموكراتيك كنگو 

برعكس، عدم اعتماد به . همبستگي و ارتباط داشت) 197(
تواند منجر به اثرات منفي  ت، ميمقامات سالمت و بهداش

اطالعات و . شود) 198(روي استفاده از خدمات سالمت 
اطمينان بايد توسط رهبران  هاي سالمت عمومي قابل پيام

حال،  بااين. ملي و مراكز و مسئوالن سالمت ارائه شود
ها و افزايش  هاي افراد محلي موجب تقويت اين پيام ديدگاه

  .شود ر مياعتماد براي تغيير رفتا
  رهبري هويت

اند كه رهبران براي  مطالعات تجربي و آزمايشي، نشان داده
توانند انجام  كارهايي مي افزايش اعتماد و همكاري چه

اولويت رهبران، ايجاد حس هويت اجتماعي مشترك . دهند
تعداد زيادي از تحقيقات نشان ). 199(در ميان پيروان است 
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دوست دارند كه حس  دهند كه افراد، رهبراني را مي
اين نوع رهبري حس ). 200(كنند  همبستگي را ترويج مي

  ).201(بخشد  اميد و خود كارآمدي جمعي را بهبود مي
تر، اين نوع رهبري، بستر رواني را براي  از همه مهم

) 202(زا  ها جهت مقابله با عوامل تنش هماهنگي تالش
كه افراد از  بدون رهبري، اين خطر وجود دارد. كند ارائه مي
هركسي "ي  هاي شهروندي اجتناب كنند و از فلسفه فعاليت

رهبراني كه . پيروي كنند "بايد به فكر خودش باشد
و در راستاي منافع ) يكي از ما(همرنگ جماعت هستند 

، نه براي )كنند يعني براي ما كار مي(كنند  گروه عمل مي
، 203(رند منافع خود يا گروه ديگر، نفوذ و تأثير زيادي دا

كند يا  اقداماتي كه رهبر را از پيروان جدا مي). 204
دهد كه رهبر براي كاهش مشكالت  اقداماتي كه نشان مي

پيروان آمادگي ندارد، اثر منفي روي رفتار پيروان دارد 
منظور بازدارندگي  براي مثال، رهبراني كه به). 205(

تهديد رفتارهاي نامطلوب، افراد را با مجازات و تنبيه، 
اعتمادي در پيروان شده و تمايل  كنند، موجب حس بي مي
رهبران ). 206(دهند  ها را براي انجام كار ها، كاهش مي آن

كنند و بيان  و مسئوالني كه با احترام با پيروان برخورد مي
كنند كه به كار انجام شده توسط پيروان اعتماد دارند، در  مي

  .)207(تر هستند  ايجاد همكاري موفق
  گروهي بدون تحقير ديگران افزايش جايگاه درون

تواند به  ايجاد حس قوي هويت اجتماعي مشترك مي
و تقويت ) 202(ها براي مديريت تهديدها  هماهنگي تالش

. كمك كند) 208(تعهد درون گروهي و پيروي از هنجارها 
عنوان منبع اخالق  توانند اين كار را به براي مثال، رهبران مي

نمايش رفتارهاي اجتماعي مطلوب و اعمال . ندانجام ده
تواند موجب شود تا سايرين با مهرباني و  فداكارانه مي

عنوان  به اين شيوه، رهبران به). 209(سخاوت عمل كنند 
هاي  دهند تا ارزش الگو عمل كرده و به افراد انگيزه مي

داشتن ). 211، 210(خود را در عمل نشان دهند 
رفتار  داراير و رهبران جامعه مداران، مشاهي سياست

تواند موجب بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب  مطلوب مي
هاي  البته تالش. شودآنها پيروان ميان و همكاري در 

ازحد براي تقويت حس وحدت ملي با نشان دادن  بيش
تصوير ملتي كه در حال مديريت وضعيت نامطلوب است، 

خصوص اگر يك  بهي عكس داشته باشد،  تواند نتيجه مي
آميز  باور اغراق. رويكرد عيني براي اين وجود نداشته باشد

) 212يعني خودشيفتگي جمعي (به بزرگي و عظمت ملي 
براي مثال، اين مورد مي . تواند با واقعيت ناسازگار باشد مي

جاي مراقبت  تواند  با تأكيد زياد بر دفاع از هويت كشور به
همچنين، با در نظر . ط باشدمرتب) 214، 213(از شهروندان 

عنوان تهديد و مقصر جلوه  گروه بهگرفتن اعضاي برون
). 215(ها به خاطر عدم موفقيت، همبستگي دارد  دادن آن

منظور افزايش اشتياق افراد براي جدي گرفتن بيماري  به
هاي ملي، شهروندان و رهبران  گير و مشاركت در طرحهمه

ها در معرض خطر  كشور آن بايد اين موضوع را بپذيرند كه
هايي را براي اشتراك منابع و تخصص ميان  است و شيوه

  .كشورهاي مختلف بيابند
  استرس و مقابله با آن

حتي براي خانواده هايي كه از خطر ويروس در امان 
زا يا  عنوان يك عامل تنش هستند، بيماري همه گير به

 خصوص از حيث اضطراب مزمن و مشكالت زا، به استرس
هاي خود  اين اثرات با سياست. كند اقتصادي نقش ايفا مي

قرنطينه سازي كه موجب افزايش انزواي اجتماعي و 
در اين بخش، . شوند شود تشديد مي مشكالت ارتباطي مي

ها را براي كاهش تهديد ويروس براي  ما برخي استراتژي
تر و استرس، ارائه  ارتباطات اجتماعي، ارتباطات نزديك

  .كنيم مي
  انزواي اجتماعي و ارتباط

ها براي  ترين استراتژي در نبود واكسن، يكي از حياتي
. ي اجتماعي است گير، حفظ فاصله كاهش بيماري همه

ي ذاتي انسان  ي اجتماعي با غريزه حال، حفظ فاصله بااين
ارتباط ). 216(براي ارتباط با يكديگر در تضاد است 

مقابله با استرس و اجتماعي به افراد در تنظيم احساس، 
). 220، 217(كند  آوري در زمان بحران كمك مي حفظ تاب

برعكس، تنهايي و انزواي اجتماعي موجب تشديد فشار 
استرس و ايجاد اثرات منفي روي سالمت ذهني، قلبي 

سالمندان، كه در . شود مي) 222، 221(عروقي و ايمني 
دارند، قرار  19معرض بيشترين خطر ابتال به عالئم كوويد 

). 2012(شدت حساس هستند  نيز به قرنطينه و انزوا به
ي اجتماعي موجب تشديد احساس تنهايي و ايجاد  فاصله

محققان، . شود پيامدهاي سالمت بلندمدت و منفي مي
. اند راهبردهايي را براي كاهش اين پيامدها شناسايي كرده

يت عنوان يك وضع شناختي، تنهايي به اوالً، از ديدگاه روان
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شود كه فرد در آن ارتباط  يا حالت ذهني تفسير مي
كه قرنطينه يا  ي كافي ندارد، درحالي اندازه اجتماعي را به

) 224(انزوا، به معني از دست دادن تعامالت اجتماعي 
گذاري اجتماعي به اين  بنابراين، اصطالح فاصله.. است

. معني است كه افراد بايد تعامالت مهم خود را حذف كنند
گذاري فيزيكي است كه  يك اصطالح جايگزين، فاصله

ي اين واقعيت است كه ارتباط اجتماعي، حتي  دهنده نشان
پذير  ي فيزيكي هستند، امكان زماني كه افراد داراي فاصله

  .است
توانند به تقويت حس ارتباط و  تعامالت آنالين نيز مي 

 ي پشتيباني و حمايت دريافت و ارائه. انسجام كمك كنند
. شود) 225(تواند موجب تقويت بهزيستي رواني  آنالين مي

هاي اجتماعي بايد  از رسانه  حال، در خصوص استفاده بااين
دهند كه اين وضعيت  احتياط كرد زيرا تحقيقات نشان مي

). 227، 226(شود  موجب بهبود حس ارتباط اجتماعي نمي
هاي غني ازنظر اطالعات و همگام ازنظر  بلكه، فناوري

طور بهتري قادر به ايجاد ارتباط و همدلي هستند  ماني، بهز
ها آشنا نيستند  به افرادي كه با اين فناوري). 229، 228(

گيري از ارتباطات  ي بهره بايد كمك شود تا بتوانند شيوه
  .ديجيتال را ياد بگيرند

  روابط صميمانه
ها، كه در آن  گير، به درون خانه اثرات اجتماعي بيماري همه

راد روابط نزديك با اعضاي خانواده دارند، نفوذ كرده اف
آشفتگي  افراد در قرنطينه، در معرض خطر باالي روان. است

خصوص  ، تمايالت هيجاني قرار دارند، به)230(و خشم 
وقتي چندين عضو خانواده  به مدت چند هفته يا ماه به 

درواقع، برخي مطالعات نشان . اجبار كنار هم هستند
كه نزديكي اجباري يك عامل خطر براي خشونت دهند  مي

  .است) 233(و رفتارهاي خشونت خانگي ) 232، 231(
حتي بدون نزديكي اجباري، استرس هايي نظير فشار 

. شود منجر به بروز مشكالتي در روابط مي) 234(اقتصادي 
اين موضوع اغلب موجب تغيير محتواي تعامالت اجتماعي 

تر  ر روي ابعاد مادي و تأكيد كمبراي مثال، تأكيد بيشتر ب(
شده و منجر به تضعيف منابع ) بر روي ارتباطات عاطفي

ي اين موارد باعث  رواني نظير همدلي و صبر شده و همه
ي اثرات  مطالعه). 235(شوند تا تعامالت كم شود  مي

، نشان داد كه در مناطقي كه بيشتر 1989هاريكان هوگو در 

ي  البته همه). 236(سيار باال بود اند، نرخ طالق ب آسيب ديده
ي هاريكان نشان داد كه ميزان  مطالعه: اخبار بد نيستند

  ).236(ازدواج و مواليد نيز سير صعودي داشته است 
زاي عمده، موجب تغيير مسير روابط  عوامل تنش يا استرس

دانند كه چه  شوند، ولي محققان هنوز نمي صميمانه مي
حال،  بااين. دمند يا مفيد هستندزماني و چرا اين اثرات سو

يك عامل مؤثر بر موفقيت، تغيير انتظارات متناسب با 
شرايط است، فرايندي كه از زوجي به زوج ديگر و فردي 

  ). 237(به فرد ديگر متغير است 
  ذهنيت سالم

در مواجهه با بيماري همه گير، اجتناب از استرس، تنها 
ي مقابله  درزمينهتحقيقات بيست سال گذشته . گزينه نيست

دهد كه مقدار يا نوع استرس  با استرس نشان مي
بلكه ذهنيت و ارزيابي از . ي اثر آن نيست كننده تعيين

تواند موجب تغيير اثر آن شود  وضعيت در مورد استرس مي
دهند كه  براي مثال، برخي تحقيقات نشان مي). 239، 238(

با استرس ها موجب افزايش احتمال رشد مرتبط  اين ذهنيت
زا، موجب  هاي استرس اي كه در آن تجربه شوند، پديده مي

و ) 242، 240(شوند  افزايش مقاومت فيزيولوژيك مي
تواند باعث ايجاد  دهي كرده و مي هاي ما را سازمان اولويت

  .شود) 243(تر و درك بيشتر از زندگي  روابط عميق
 هاي دهد كه ذهنيت تحقيقات مقدماتي و اوليه نشان مي

توان با مداخالت كوتاه و هدفمند  مربوط به استرس را مي
را ) نظير ويروس(زا  اين مداخالت، عامل استرس. تغيير داد

ها نشان  آن). 244(گيرند  عنوان تهديد در نظر نمي به
دهند كه افراد در مورد چيزهاي مهم استرس دارند و ما  مي
. كنيمتوانيم پاسخ به استرس را در جهت مثبت، كنترل  مي

هاي  اند كه ايجاد ذهنيت برخي مطالعات نشان داده
تواند موجب افزايش  تر در مورد استرس مي تطبيقي

احساس مثبت، كاهش عالئم منفي سالمت و تقويت 
كه  اين). 245، 244(عملكرد رواني تحت استرس حاد شود 

تواند به افراد در استفاده از  ها مي آيا اتخاذ اين ذهنيت
گير در جهت مثبت كمك كند،  بيماري همهاسترس در طي 

  .نياز به مطالعات بيشتري است
  گيري نتيجه

، يك )علوم(ي ساينس  سال گذشته، مجله 100در طي 
گيري  شده از همه هاي آموخته مقاله را در خصوص درس
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اين مقاله بيان . منتشر كرده است) 246(آنفلوانزاي اسپانيايي 
 - 1: شود ز پيشگيري ميدارد كه سه عامل اصلي مانع ا مي

افراد براي حفاظت از  - 2افراد خطرات را درك نكنند؛ 
طور  افراد به - 3خود و ديگران قرنطينه را رعايت نكنند؛ 

. عنوان خطري براي خود و ديگران عمل كنند ناخودآگاه به
هايي را در خصوص مطالعات  ي ما اطالعات و ديدگاه مقاله

ه در علوم اجتماعي و قرن گذشته در مورد مسائل مربوط
كند كه به مسئوالن سالمت در كاهش اثر  رفتاري ارائه مي

طور خاص، به  در اين مقاله به. كند گيري كمك مي همه
ي اجتماعي،  بررسي تحقيقات در زمينه ادراك تهديد، زمينه

ارتباطات علمي، همسويي منافع فردي و جمعي، رهبري، 
اي از  ارد، مجموعهاين مو. استرس و مقابله پرداخته ايم

موضوعات مرتبط هستند، ولي خوانندگان ممكن است 
هاي رواني  مند به ساير موضوعات ازجمله واكنش عالقه

هاي اجتماعي  ، احساسات جمعي و رسانه)248، 247(

، 251(و تأثير محروميت اقتصادي و بيكاري ) 250، 249(
اقدامات فوري و مبرم براي كاهش اثرات . باشند) 252
الزم است، اقداماتي كه مورد تأييد علوم  19- رب كوويدمخ

حال، بسياري از موارد و  با اين. اجتماعي و رفتاري باشند
هاي سالمت  شده در اين جا براي بحران اطالعات مطرح
. هاي آينده مناسب و مفيد خواهد بود گيري عموم و همه
دهد  سازمان بهداشت جهاني نشان مي) 253(گزارش اخير 

ي  سالمت اهميت زيادي در همه تباطات مربوط بهكه ار
ابعاد سالمت و بهزيستي ازجمله پيشگيري از بيماري، 

 .بهبود سالمت و كيفيت زندگي دارد
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Use of Social and Behavioral Science for Support of COVID-19 
Pandemy responses 
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Abstract 
The COVID-19 pandemic represents a massive global health crisis.  Because the crisis requires large-
scale behaviour change and places significant psychological burdens on individuals, insights from the 
social and behavioural sciences can be used to help align human behaviour with the recommendations of 
epidemiologists and public health experts.  Here we discuss evidence from a selection of research topics 
relevant to pandemics, including work on navigating threats, social and cultural influences on behaviour, 
science communication, moral decision-making, leadership, and stress and coping. In each section, we 
note the nature and quality of prior research, including uncertainty and unsettled issues. We identify 
several insights for effective response to the COVID-19 pandemic and highlight important gaps 
researchers should move quickly to fill in the coming weeks and months. 
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