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سویه  کنترل بودن آن است. ظهور  قابل  کرونا، غیر  ویروس  از  های  بزرگترین چالش پدید آمده 
پروتکل  و   جدید صحیح  رعایت  عدم  و  کسیناسیون  وا تکمیل  عدم  ک،  بهداشتی  خطرنا های 
که  ی  عوامل کردههستند  سخت  را  بیماری  این  برده،  اندمدیریت  نام  عوامل  میان  در  عدم  ». 

انتشار ویروس در جوامع مختلف دارد  « های بهداشتی رعایت صحیح پروتکل .  سهم زیادی در 
بر  دستبه کنترل  پروتکلآوردن  بهداشتیرعایت  از    های  استفاده  به  و  استراتژی ملزم  ها 

. شواهد علمی و پژوهشی واقعیت رفتار انسان  باشدمیهای ثابت شده در علوم رفتاری تکنیک
که برای  را در موقعیت های مختلف نشان داده سلسله رفتار اجتماعی انسان  تغییر  اند، به طوری 

رابطه با رعایت پروتکل  آن  های بهداشتی میدر  و متکی بر  کرده  عمیق استفاده    دانشتوان از 
گمان   .  ردآزمون و خطا نکگذاری و سیاست ،حدس و 

گذشت  علی ازرغم  ماه  کوویدشروع همه  چندین  بیماری  یافتن    19-گیری  علمی  روشو  های 
شناختی برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس در جوامع،  مبتنی بر دانش علوم رفتاری و روان

به حد مطلوبی نرسیده است.    محیطی  ی سازآماده، و  هانگیز،  اقناع،  آموزشکشور ما هنوز در  
که رعایت پروتکل رسیدن به حد   کثری    یهای بهداشتمطلوب به معنای آن است  به صورت حدا

شود    شدهانجام   اعمال  برایشان  محدودیتی  و  قانون  آنکه  بدون  مردم  های  دستورالعملو 
کنند.  بهداشتی   را رعایت 

گذشته،   اند تا  به چاپ رسیده  زیادی   و قابل استنادکاربردی  های  پژوهش  ادر دنیدر دو سال 
که قانونهای تصمیمروش  ،گذاران و مسئوالن رده باالسیاست گذاری و جریمه نیستند  گیری 

اتخاذ   پروتکل  کردهرا  رعایت  میزان  افزایش  برای  ابزارو  جدید  نسل  از  بهداشتی  های  های 
کنند. دولتسیاست ط متخصصین  که توس  1های رفتاری بینشها با استفاده از گذاری استفاده 

آماده رفتاری  میعلوم  واقعیسازی  نگاه  بکارگیری  به  قادر  در  شوند  انسان  رفتار  از  تری 
بر نگاه واقعیتصمیم کالن  بناسازی تصمیمات سیاستی و  تر، باعث گیری های مهم هستند. 

 تری حاصل شوند.   شود نتایج بهتر و مطلوبمی

 
1 Behavioral Insights 



 

 

 5 مقدمه

از   کسن   قی تزر و  پذیرش    زانیم  شیافزا  یبرا   یگزارش  تدوینپس  ب2وا مرکز    ی رفتار  یهانشی، 
کرد.    زین  ی بهداشت  یهاپروتکل  تیرعا  نهیتالش خود را در زم  رانیا رغم زمان  علیاین تیم  آغاز 

داشت،   که  انجاممحدودی  میدانی،    محیطی  بررسی  تعدادی  با  مشاهده  روش  بکارگیری  و 
تا    ، های مختلف در چند شهرموقعیتها را در  های مطلوب و مطابق پروتکلمیزان انجام رفتار

کرد. در این بررسی  جای ممکن های بهداشتی توجه  ها به چندین وجه از رعایت پروتکلبررسی 
که اصلی میزان موانع و    های محیطی،های شخصی، امکانات محیطی، الگوترین آن رفتارشد 

های به دست آمده در  به یافته های پیشگیری بود. با توجه انواع موانع برای انجام و ادامه رفتار
کارسری بررسیاین مرحله تیم حاضر به صورت جامع یک های انجام شده جهانی  های مروری از 

کرد. وارسی این منابع  های بینشترین تیمدر این حوزه توسط معتبر کمک  های رفتاری را آغاز 
کرد کارهای مناسب و عوامل موثر  یک مرور   وردن این عوامل،. پس از به دست آزیادی به یافتن 

کارآمدی آن    شد راجع به هر عامل انجام    جهانی  روز و معتبر موجود علمی از ادبیات به تا میزان 
مناطق   نهایت معتبرختلف  و بسترهای مدر  کارآمدبررسی شود. و در  استراتژی ترین و  ها  ترین 

  ک ی   جادی ا  یمرکز برا   نیا  یها تالش اعضاگزارش حاضر حاصل هفتهمشخص و تدوین شدند.  
کاربرده یتوص  . باشدمی ی شواهد علم نیترو موثقجدیترین بر  یمبتن ، ینامه جامع و 

کرونابودن رفتار انسان در موضوع مدیریت همهمحوریبا توجه به   ، ستاد ملی مقابله  گیری 
کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می هادشده در  های پیشنتوانند از استراتژی با 

کنند.  کرونا در شهرها استفاده  گزارش برای جلوگیری موثر از انتشار سویۀ امیکرون ویروس    این 
تیم اخیر  سال  دو  در  است  و  گفتنی  رفتاری  دانشمندان  از  متشکل  زیادی  تخصصی  های 

کمک به دولتروان برای مقابله با بیماری تشکیل شده    ی مختلف در جهان، ها شناسان، برای 
توصیه پیشنهادا و  و  سیاست های  اختیار  در  سیاستی  میت  قرار  رویکردی  گذاران  با  تا  دهند 

کنترل بیماری بردارند گامی موثر برای   . علمی و مبتنی بر شواهد بتوانند 

 
گزارش    ر .1 مرور  توصیهک:  براساس  کسن  وا تزریق  و  پذیرش  افزایش  هدف  با  رفتاری  علوم  از  برگرفته  جدیدترین  های 

درسیافته و  موجود  آموختههای  جهانی  بینش های  میدانی  استفادۀ  از  بینش شده  مرکز  رفتاری.  رفتاری  های  های 
 ایران.
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اخیر،   دو سال  نسبی  علیدر  پژوهشی  فقدان  کمرغم  پژوو  و  آموزشی  نهادهای  در  هشی  کاری 
با هدف    در جهان  های تخصصی متعددیمجموعهکشور،   با حضور دانشمندان علوم رفتاری 

دقیق عمیقشناخت  و  همهتر  دوران  در  جوامع  رفتار  و  تر  کرونا  استراتژی گیری  و  طراحی  ها 
گرفتند. توصیه  شکل  کرونا  با  مقابله  برای  رفتاری  و    های  دانشگاهی  کز  مرا اینها،  بر  عالوه 

کردهپژوهشگران زیاد  اند. مجموع  های زیادی بدست دادهو یافته  اندی نیز در این حوزه فعالیت 
کتورهای موثری بر رعایت رفتار پیشگیری ها نشان دادهاین پژوهش که عوامل و فا در دوران   3اند 

ها، در چهار بخش آموزش، اقناع، انگیزه  در این بخش بر اساس این یافته کرونا دخیل هستند. 
هایی با هدف افزایش رعایت رفتارهای  ها و توصیه، استراتژی سازی محیطیآمادهو تشویق، و  

   شوند. های بهداشتی( ارائه میپیشگیری)یا همان پروتکل

کتورهای موثر در بحث حاضر ممکن است  ،  های موجود در ادبیات علمی بجهت همپوشانی فا
بگیرند تعلق  دسته  یک  از  بیش  به  به  همزمان  حال  این  با  دقیق،  فهم  مسئله،  جهت  تر 

کلی تقسیم شدهاستراتژی  ها،  از استراتژی   دی گفتنی است در پایان تعدا   اند. ها به چهار دسته 
که شرح آن در  ای اجرایی ارائه شدهایده گزارش، تحت عنوان  است  ،  های اجراییایدهپیوست 

 آمده است. 

  

 آموزش 

باید   خاص،  برای انجام یک رفتار  را داشته باشند.اطالعات و مهارتمردم  برخالف    های الزم 
آنها آموزش، بخش ثابت ابزارهای سیاسترویکردهای سنتی به سیاست که در  گذاری  گذاری 

گرفته می   اهتمام بیشتری بر تمرکز و    ، ضمن توجه به آموزش، شود، رویکردهای رفتاریدر نظر 
می رفتار  تغییر  نوین  حال   گذارند. ابزارهای  این  کارآمد   با  می  کردن برای  آموزش  از  ابزار  توان 

کردبینش استفاده  رفتاری  تحت  .  های  بخش  این  بزرگ  3در  توصیهاستراتژی  ارائه  ،  هایی 
 :شودمی

 
 

3 Preventive Behavior 
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بندی درست در مردم  دانش و مهارت الزم برای انجام رفتار پیشگیری را با زمان .1
کنید.   ایجاد 

افراد برای انجام یک رفتار مطلوب، نیاز به داشتن    COM-Bطبق مدل تغییر رفتار  
دانش و مهارت دارند. به عنوان مثال برای رعایت فاصلۀ فیزیکی، نیاز دارند بدانند  

فاصله باید چه میزان  هر محیط  یادآوری  در  باید مدام بهشان  کنند،  را رعایت  ای 
که   بدانند  2شود  واقعیت  و  عمل  و همچنین در  بگیرند،  فاصله  فاصله    2  متر  متر 

که  های ممکن، بر روی زمین نشان دادهشود)در مکانچقدر می متر فاصله  2شود 
کردن  دقیقا چقدر می شود تا مردم از آن تصور داشته باشند(. یا در رفتار ضدعفونی 

گام دست و  اصول  از  افراد  همۀ  که  کرد  تصور  نباید  دستها،  کردن  تمیز  ها  های 
م موقعیت  در  یا  دارند  گاهی  میآ خاطر  به  را  آن  نیاز  یکبار  ورد  اینکه  ضمن  آورند. 

(. با تکرار مدام  2،3آموزش نیز بر روی یادگیری و انجام این رفتارها موثر نخواهد بود)
شان بسپارند و در  و متنوع این موارد، افراد باید بتوانند رفتار مطلوب را به حافظه

دهند) محیط نشان  خود  از  را  مطلوب  رفتار  جدید،  به:   (.4های  کنید  ایدۀ    نگاه 
 . 1اجرایی شماره

 

  ، جزئی و شفاف از رفتارهای مدنظر سخن بگویید.مشخصبصورت   .2
که رفتارهای سالمت توصیه های  شده، مبهم و غیرشفاف باشند)"پروتکلبه میزانی 

کنید"(، بخاطر سردرگمی بوجود آمده به میزان   بهداشتی را تا جای ممکن رعایت 
می رعایت  چه  شوندکمتری  در  را  رفتاری  چه  بدانند  »دقیقا«  تا  دارند  نیاز  مردم   .

زمانی، به چه علت و چگونه باید انجام بدهند. بنابراین هنگام صحبت از رفتارهای  
بایست این موارد بصورت  مطلوب)ماسک، فاصلۀ فیزیکی و شستشوی دست(، می

عبارات  (. به عنوان مثال بجای  5،6رفتاری، ساده، شفاف و مشخص بیان شوند)
کنید"،   رعایت  را  اجتماعی  "فاصلۀ  و  بگیرید"  جدی  را  زدن  "ماسک  چون  مبهمی 

ببرید) بکار  را  کنید"  رعایت  را  متر  دو  "فاصلۀ  و  بزنید"  "ماسک  باید  4عبارات   .)



 

 

های رفتاریها و استراتژیتوصیه  9 

کامال عینی و مشخص بیان شده و همچنین پیام کامال رفتارهای مطلوب بصورت  ها 
 (. 7ساده و راحت ارائه شوند)

تر رفتارهای پیشگیری توسط مردم، آنها را در قالب یک  برای انجام راحتهمچنین 
افراد  چک وقتی  مثال،  عنوان  به  دهید؛  نشان  مرحله  به  مرحله  بصورت  و  لیست 

کووید کنند) 19-عالئم  کردند، چه  کنید به (.8را در خود مشاهده  ایدۀ اجرایی   نگاه 
 .2شماره 

 

های پرخطر استفاده  رای ورود به محیطسازی افراد ببرای آماده  4از قصد عمل  .3
 کنید.

به محیط ورود  از  اهداف  افراد پیش  با  مطابق  انگیزۀ  ایجاد  به  قادر  های خطرساز 
های بهداشتی  توانند به میزان بیشتری پروتکلو بر آن اساس می خودشان هستند 

کنند های  رعایت پروتکلموثر برای  هایی  تا برنامه(. ما باید به افراد کمک  9)را رعایت 
ضدعفونی مثال  شخصی)مثال  عنوان  به  بگیرند.  نظر  در  خود  برای  دست(  کردن 

گر توان از برنامهمی کمک    5س سپ-های ا کرد؛ به عنوان مثال باید به افراد  استفاده 
گر  کرد تا برنامه که ا کنند  سپس باید پیش    ،شدند میوارد سوپر مارکت    داشتندریزی 

کنندۀ همراه خود تمیز  ازه، دست خود را با مایع ضدعفونیاز دست زدن به درب مغ
کنند و بعد دست به درب سوپر مارکت و اجناس آن بزنند. به همین منوال باید برای  

برنامه تا این  کرد  کمک  نیز به مردم  را  بقیۀ رفتارها  های ذهنی و شخصی و جزئی 
 . بریزند

 

 

 
4 Implementation Intention 
5 If-then Plans  
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 اقناع 

نگرش بخش  تغییر  رفتارها  و  باورها  پژوهشها،  روانثابت  و  رفتاری  اجتماعی  های  شناسی 
گسترد علمی خیلی  ادبیات  امروزه  و  انجام یک  با هدف    ای ههستند  برای  افراد  متقاعدسازی 

دارد.  وجود  پروتکل  عمل  رعایت  بهداشتیبرای  پژوهشنیز    های  عوامل  طبق  و  کتورها  فا ها 
گرفت:  6ان از  توبرای اقناع افراد با هدف مذکور، میموثری وجود دارند.  کمک   استراتژی زیر 

کنید. .1 کید بر "من" و "شما" از "ما" استفاده    بجای تا
رفتارهای   رعایت  افزایش  به  منجر  فردی،  نگاه  برابر  در  جمعی،  نگاه  یک  داشتن 

می پیامپیشگیری  از  پررنگ  شود.  را  یکدیگر  از  افراد  مراقبت  کنید  استفاده  هایی 
که  کنند؛ در برابر پیاممی تواند از خود مراقبت  کنند هر فرد چگونه میبیان میهایی 

کنید) ایجاد  مردم  در  جمعی  نگاه  یک  صورت  بدین  بجای  10کند.  همچنین   .)
پروتکل باید  "مردم  چون  عباراتی  بکارگیری  با  مردم  مستقیم  رعایت  تخاطب  را  ها 

کنیم" و "ما باید با  کنند"، از عبارت "ما باید همگی پروتکل همدیگر و به  ها را رعایت 
کنید. کمک یکدیگر پروتکل کنیم" استفاده   ها را رعایت 

 

کنید. .2   احساس مسئولیت افراد نسبت به دیگر افراد جامعه را پررنگ 
مسئولیت احساس  که  می  6افرادی  جامعه  افراد  دیگر  نسبت  به  بیشتری  کنند، 

می نشان  خود  از  را  پیشگیری  رفتارهای  بیشتری  و  میزان  فهم  افزایش  با  دهند. 
مسئولی و    تاحساس  دوستان  خانواده،  همچنین  و  جامعه  افراد  دیگر  به  نسبت 

ی  برا(. 6توان میزان رعایت این نوع از رفتارها را در جامعه افزایش داد) آشنایان، می
کاری افراد مختلف برای مراقبت از دیگران  تقویت احساس مسئولین،   داستان فدا

کنید) که در صورت داشتن عالئم،  (. از پیام11را بیان  هایی چون "این وظیفه ماست 
کنید) کنید به (.12در منزل بمانیم" استفاده   . 3ایدۀ اجرایی شماره   نگاه 

 
6 Responsibility 
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  ی انتقال پیام بهره بگیرید.از منابع معتبر و مرتبط به جامعۀ هدف برا .3
گویندۀ پیام تاثیر بسزایی در پذیرش یک پیام دارد) (. برای رعایت بیشتر  13منبع و 

استفاده   هدف  جامعۀ  به  بسته  مطمئن،  و  معتبر  منابع  از  پیشگیری،  رفتارهای 
پژوهش11،14کنید) نشان داده(.  منابع  ها  پزشکان، معتبرترین  و  درمان  کادر  اند، 

برای   تا  پیام  است  الزم  بنابراین  هستند.  سالمت  رفتارهای  رعایت  به  تشویق 
  7ها به این قشر تعلق بگیرد. همچنین برای جوامع بیشترین سهم تبلیغ در رسانه

که مورد قبول آنهاست، استفاده شود. خاص الزم است تا پیام  رسانی 

 

کید  بر روی نتایج اجتماعی مثبت و منفی ناشی از رعایت رفتارهای   .4 پیشگیری تا
 کنید.

انگیزه جوامع  افراد  همۀ  در  و  بوده  ذاتی  بعضا  که  دارند  متفاوتی  نیازهای  و  ها 
می انگیزهمشاهده  این  از  یکی  عالقه  شود.  مورد  افراد  از  مراقبت  انگیزۀ  ها، 

پررنگ1باشد)می هدف  (.  با  پیشگیری  رفتارهای  رعایت  لزوم  و  انگیزه  این  کردن 
ویرو انتقال  ریسک  میکاهش  افراد،  این  به  مردم  س  بیشتر  رعایت  به  منجر  تواند 

و  (15،16)بشود قرنطینه  به  دوباره  نیاز  چون  منفی  نتایجی  بر  کید  تا همچنین   .
کارها می کسب و   تواند منجر به انجام رفتارهای مطلوب بشود. تعطیلی 

 

پروتکل .5 رعایت  برای  افراد  کاهش  خودکارآمدی  از  جلوگیری  و  بهداشتی  های 
  ویروس را افزایش دهید.انتشار  

شاخص از  روانیکی  مهم  پیشهای  سالمت،  شناختی  رفتار  انجام  برای  بین 
انجام  50است)  8خودکارآمدی  برای  زیادی  توانایی  کنند،  احساس  باید  افراد   .)

 
7 Community 
8 Self-efficacy 
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کاهش انتقال بیماری موثر   رفتارهای پیشگیری دارند و در وهلۀ بعد، این رفتارها در 
کارآمد هستند. باید ا کنترل رفتار ماست"، به سمت "ما پاندمی  و  ز "پاندمی در حال 

کنترل می کنید. دستاوردهای بهداشت عمومی  را توسط رفتارهایمان  کنیم" حرکت 
میالعادهفوق بدست  جمعی  تالش  طریق  از  که  کنید)ای  برجسته  را  در  17آید   .)

کافی دربارۀ اقدامات پیشگیرانه داشته باش که افراد اطالعات  ند و احساس  صورتی 
رعایت   را  آنها  بیشتری  میزان  به  هستند،  موثر  رفتارها  این  کنند  اطمینان 

ها)و عدم موفقیت و  (. برای همین موفقیت ناشی از رعایت پروتکل18،19کنند)می
بایست پرتکرار  های شخصی میها( با آمارها و روایتمرگ و میر ناشی از عدم رعایت

کناردر رسانه آن، یک روش بسیار موثر برای برجسته سازی خود    ها مطرح شوند. در 
 باشد. می به آن ها 9های مختلف، تعلق دادن مسئولیتکارآمدی افراد در موقعیت

 
گفته شد، می که باالتر  کنار خودکارآمدی فردی  های عمومی  بایست در محیطدر 

گن ؛  های مترو و اتوبوس، احساس خودکارآمدی جمعی در افراد تقویت شودمثل وا
کنند برای رفع خطر و جلوگیری از انتشار ویروس، توانایی و نیاز   اینکه افراد احساس 

و باید برای آن با یکدیگر به صحبت بپردازند و به    به همکاری جمعی با یکدیگر دارند
 نزده، تذکر بدهند(.یکدیگر تذکر بدهند)به عنوان مثال به فرد ماسک

 

ی  هادر مورد رعایت دستورالعمل  11و تصورات غلط  10بینی خوشبرای مقابله با   .6
کسیناسیون روانی  بهداشتی،    بهره بگیرید. 12از وا

رعایت   میزان  افزایش  برای  مداخالت  از  جدیدی  فاز  شروع  که  آنجایی  از 
میدستورالعمل مقابلهها  جریان  با  از  تواند  پیش  است  بهتر  شود،  همراه  گرایانه 

های پیشگیری  روش. یکی از اثرگذارترین  شودپیشگیری  ها، از آنها  شروع این مقابله

 
9 Ascription of Responsibility 
10 Optimism Bias 
11 Misconceptions 
12 Psychological Innocculation 
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گزاره که افراد را در معرض اخبار و  زمان پاسخ و  های غلط قرار داده و هماین است 
کنید بیان  را  غلط  گزارۀ  آن  شدن  رد  روشنگر  فرد  (.9)علت  گر    ک یدرباره    ی ا

  ی هابا استدالل   ها(کردن دستزدن و ضدعفونی)کارآمد نبودن رفتار ماسکموضع
استدالل   یفیضع آن  بتواند  و  شده  استدالل روبرو  برابر  در  کند،  برطرف  را    ی هاها 

بعد مشابه  و  شد.   ی کامل  خواهد  و    مقاوم  شایعات  انتشار  از  پیش  باید  بنابراین 
کارآمدی آنها، بصورت پیش دستانه این موارد  اتهامات علیه رفتارهای پیشگیری و 

 ن شوند. های عمومی بیادر رسانه

 

 انگیزه و تشویق 

ها  انگیزه  سازی این. با فعالعوامل زیادی بر انگیزۀ رعایت رفتارهای پیشگیری دخیل هستند
از  می یکی  این،  بر  عالوه  داد.  افزایش  معناداری  میزان  به  را  رفتارها  این  انجام  نرخ  توان 

عادت حوزه،  این  در  مداخالت  میپرطرفدارترین  میسازی  آن  توسط  که  انجام  باشد  توان 
کرد تا بصورت خودکار توسط جامعه انجام بگیرند. در این    رفتارهای مطلوب را تبدیل به عادت 

 است: استراتژی مطرح شده 8قسمت 

کنید. .1 برجسته  ترس(  نگرانی)نه  ایجاد  هدف  با  را  ویروس  با  مواجهه   ریسک 
که با آنها مواجه می شود و به لحاظ شناختی در  هر فرد براساس اطالعات و اخباری 

گرچه   لحظه به آنها دسترسی دارد، می کرونا داشته و ا ک متفاوتی از خطر  تواند ادرا
ک لزوما با واقعیت یکسان نیست، بر میزان انجام رفتارهای سالمت تاثیر  ا ین ادرا

کتورهای موثر بر رعایت رفتارهای پیشگیری،  22-20گذارد)می (. یکی از موثرترین فا
کروناست. پژوهش با  خطر مواجهه  از  ک  از  ها نشان دادهادرا ک  باالبودن ادرا اند، 

(  4،23باشد)کنندۀ رفتار سالمت میبینیشکرونا، جزو مهمترین موارد پی  13ریسک
اینو   افزایش میزان رعایت رفتارهای پیشگیری می  از  برای  از  جهت  بایست پیش 

 
13 Risk Perception 
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برده و رعایت رفتارهای پیشگیری به   ک از مواجهه با ویروس را باال  هرچیزی، ادرا
 ای با آن معرفی شود. عنوان راه مقابله

راه از  کیکی  ادرا افزایش  برای  مناسب  روایت    های  قدرت  از  استفاده  خطر،  از 
داستان24است)  14شخصی  کشور،  در  ابتال  ارقام  و  آمار  بیان  کنار  در  و  (.  ها 

که بر اثر این بیماری فوتروایت  افرادی  شان دچار رنج  اند یا خانوادهکردههایی از 
رعایت  شده عدم  مشخص  قربانیان  به  وادارید  را  افراد  و  کنید  منتشر  است، 

کنند)ها، پروتکل  (. 12یعنی والدین، فرزندان و مشابه آن، فکر 

 

های همخوان با آن  مشترک و هویت  هنگام سخن از رفتارهای مطلوب، هویت .2
کنید.   رفتار را برجسته 

روان ادبیات  تابطبق  هویت    15آوری شناختی  بحران،  مواقع  در  مطلوب  رفتار  و 
مورد 16مشترک رفتار  بیشتر  انجام  به  منجر  که  است  چیزی  جوامع    ،  در  نظر 

کارها 25شود)می کرونا نیز، این هویت مشترک باید بخش ثابت تمام  (. در موضوع 
کتور موثر بر رعایت رفتارهای  باشد و طبق یکی از پیمایش های جهانی، موثرترین فا

کردن مردم برای رعایت رفتارهای پیشگیری  (. برای همراه26پیشگیری بوده است)
های متفاوت  در قالب شعار اصلی و همچنین بیانبایست این هویت مشترک  می

دیگر، مدام در افکار عمومی برجسته شود؛ مانند "همۀ ما با هم هستیم و همه نیاز  
هم   کمک  با  تا  این داریم  هویت  از  بر  کید  تا شویم".  ج  خار محلی پاندمی  ،  17های 

گسترۀ فعالیت تبلیغاتی   تواند مفید باشد. میایرانی و شهروندی هرکدام باتوجه به 

 

 

 
14 Personal Narrative 
15 Resilience 
16 Sared Identity 
17 Local 



 

 

های رفتاریها و استراتژیتوصیه  15 

اینکه تعداد زیاد یا رو به افزایشی از افراد در حال عمل به رفتارهای پیشگیری   .3
کنید.   هستند را پررنگ 

کار، افراد معموال عملی را انجام می غ از درستی یا نادرستی یک  که ببینند  فار دهند 
کتورها بر  افراد زیاد دیگری در حال انجام هستند. بدین ترتیب، یکی از موثرت رین فا

کنند یا این اطالع به   کند)خود مشاهده  که فرد احساس  انجام یک رفتار، این است 
(. بر این  27،49ایشان داده شود( بیشتر یا عموم مردم در حال انجام آن هستند)

می رعایت  را  پیشگیری  رفتارهای  مردم  از  زیادی  تعداد  اینکه  باید  کنند،  اساس 
رسانه در  تکرار  پر  بیان شود)بصورت  از  28ها  بیش  آمارها  "طبق  اینکه  مانند    80(؛ 

، تا جای ممکن بر  18زنند". در بیان این هنجارهای توصیفی درصد مردم ماسک می
کیدا  محدوده کنید)مانند شهر تهران(. عالوه بر این، ا کید  کوچک تا های مشخص و 

کنند، پرهیز  ت نمیباید از بیان اینکه تعداد زیادی از مردم رفتارهای پیشگری را رعای
که اثر عکس می  (. 28گذارد)شود چرا 

فرد   نیست،  مشخص  مطلوب  رفتار  محیط،  یک  در  که  هنگامی  این،  بر  عالوه 
می رفتاری  چه  افراد  دیگر  اینکه  میبراساس  عمل  ببیند،  کنند،  گر  ا بنابراین  کند. 

متر فاصله  کنند)در صف خرید دو  تعداد زیادی از افراد، رفتار پیشگیری را رعایت می
میمی ماسک  ضدعفونی  گیرند،  را  خود  دست  ساختمان  به  ورود  هنگام  زنند، 
را انجام خواهد داد)می کار  نیز این  او  (. الزم است متصدیان  5کنند و مانند آن(. 

شکلمکان با  مختلف،  شلوغ  آن  های  تا  کنند  کاری  مطلوب،  رفتار  به  اولیه  دهی 
یت شود)به عنوان مثال به مدت محدودی  دار توسط مردم رعارفتار بصورت ادامه

کنند تا در ادامه توسط خود مردم رعایت شود(.  کاری   فاصله فیزیکی را تذکر بدهند و 

 

کنید. .4 کمک مردم، پررنگ   مطلوبیت اجتماعی رفتارهای مورد نظر را با 
(. این انگیزه  29ها تمایلی ذاتی به پذیرش و تائید توسط جامعۀ خود دارند)انسان

اند بصورت موثری برای افزایش رعایت رفتارهای پیشگیری مورد استفاده قرار  تومی
 

18 Discriptive Norms 
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بودن عدم رعایت آنها باید توسط  بگیرد. مطلوبیت رفتارهای پیشگیری و نامطلوب
ها پررنگ شوند و مهمتر از آن، مردم تشویق شوند تا این موضوع را در جامعه  رسانه

که این ه کنند. در صورتی  گوشزد  نجارها در زمان و مکان درست نشان  به یکدیگر 
شهری(، فضا برای رفتار  های دروننشوند)مثال از طریق نصب پوستر در اتوبوسداده

می فراهم  رسانه30شود) ضدهنجار  توسط  تبلیغ  با  و  (.  میدانی  استفاده   و  ها 
سمن ظرفیت  از  شبکهحضوری  و  درمان  کادر  مردم ها،  باید  موجود  انسانی  های 

ت شوند  تذکر  تشویق  نظر  مورد  فرد  به  رفتار،  هر  رعایت  عدم  صورت  در  جامعه  در  ا 
گرچه باید مراقب بود تا موجب شرمساری فرد خاطی نشود) نگاه    (.6،31بدهند. ا

 . 4ایدۀ اجرایی شماره کنید به 

همچنین الزم است تا هر چند وقت یکبار و از طریق بسترهای مختلف، از افراد بابت  
رفتارهای   همکاریرعایت  و  یک  پیشگیری  از  تشکر  و  قدرانی  شود.  قدرانی  شان، 

 (. 5شود تا در آینده نرخ انجام آن رفتار افزایش یابد)رفتار، باعث می

 

کنید. .5 کمک یکدیگر استفاده    از تمایل ذاتی مردم برای جبران لطف و 
مردم به واسطۀ زندگی اجتماعی و با هدف حفظ ارتباطات خویش، تمایلی ذاتی به  

واسطه   همین  به  دارند.  دیگران  کمک  و  لطف  اینجبران  عمل    از  به  که  قاعده 
است)  19متقابل  سیاست27معروف  فرایندهای  در  امروزه  استفاده  (،  گذاری 

پررنگمی با  رفتارهای  شود.  که  مردمی  به  نسبت  اجتماعی  انگیزۀ  این  کردن 
می انجام  را  میپیشگیری  درمان،  کادر  به  نسبت  همچنین  و  میزان  توادهند  ن 

"من   عباراتی چون  از  استفاده  با  مثال  افزایش داد؛  را  جامعه  رفتارها در  این  رعایت 
می در  ماسک  بزن".  ماسک  من  از  مراقبت  برای  هم  تو  تو،  از  مراقبت  برای  زنم 

از  توان بطور موثری  ها میهای عمومی مثل حمل و نقل عمومی و فروشگاهمحیط
کنید باستراتژی بهره برد.  این  . 5ایدۀ اجرایی شمارهه نگاه 

 
19 Reciprocity 
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عملکردهای روزمره و زمان .6 از  های مخصوص رفتارهای پیشگیری،  با استفاده 
  کنید. 20سازی اقدام به عادت 

راه از  با  یکی  رفتار  آن  که  است  این  رفتار  تغییر  برای  پایدار  و  کارآمد  بسیار  های 
روش    از این(.  32هایی متداول و معمولی روزمره مرتبط شود)رویدادها و موقعیت

عادت در  عمده  میبصورت  استفاده  شناسایی  33شود)سازی  مثال،  عنوان  به   .)
آن مراقبت که در  ها باید انجام بگیرد)لحظۀ  های بهداشتی دستلحظات خاصی 

کردن آن لحظات در ذهن مردم، به عالوه هنجار  21کردن دست ضدعفونی ( و پررنگ 
تواند بر روی انجام این رفتار  ها میکردن انجام رفتار بهداشت دست در آن موقعیت

موثر واقع شود) تر  تر و ملموس(. هر چه مشخصه و نوع این لحظات عینی2بسیار 
انگلستا بود. سرویس سالمت ملی  راهبرد موثرتر خواهد  از  باشد این  با استفاده  ن 

این بینش برگرفته از علوم رفتاری، رفتار شستشوی دست را بصورت آشکار به سه  
کرده کار، فینفعالیت عادی روزمره متصل  کردن و  است: رسیدن به خانه و محل 

زمان فرد  پیام،  این  تکرار  صورت  در  غذا.  موقعیتخوردن  این  در  قرار  هایی  ها 
 کند.  به شستشوی دست خود میگیرد، بصورت عادتی، اقدام می

تعدادی   با  هوشمندانه  بصورت  پیشگیرانه،  رفتارهای  باید  اساس  این  این بر    از 
و  موقعیت شده  داده  ارتباط  شخصی(  و  خانه  از  بیرون  خانه،  روزمره)درون  های 

زدن را با زمان  توان ماسکبصورت پرتکرار در جامعه تبلیغ شوند. به عنوان مثال می
ج  ل)ارتباط با درب خروجی خانه( و بازکردن پنجره را با ورود مهمان  شدن از منز خار

کرد) های بهداشتی را به  سازی، نرخ رعایت پروتکل(. این عادت34به خانه، تداعی 
می افزایش  معناداری  و  میزان  موثرترین  پژوهشگران،  از  بعضی  اعتقاد  به  و  دهد 

پروتکل رعایت  افزایش  برای  روش  بهداشتپایدارترین  میهای  نگاه  (.  35باشد)ی 
 . 6ایدۀ اجرایی شماره کنید به 

 

 
20 Habit-forming 
21 Moment of Hand Hygiene 
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  به رفتارهای مطلوب و نامطلوب مردم، بازخورد آنی بدهید. .7
روش مقابل  راهدر  از  یکی  مالی،  بیهای  ارائۀ  های  رفتار،  یک  افزایش  برای  هزینه 

که رفتار مطلوب را انجام می  22بازخورد که بعد  به افرادی است  دهند. به این طریق 
ایشان  ا سپاسگزار  و  قدردان  اینکار  بابت  که  شود  اعالم  رفتار،  رعایت  ز 

می36،37هستید) بازخورد  این  همچنین  حاوی  (.  متن  یک  دربردارندۀ  توان 
دادن نتایج مثبت و منفی رعایت آن رفتار خاص باشد؛ به عنوان مثال "شما نشان

جلوگ ما  کلینیک  مسن  مراجعان  به  بیماری  انتقال  از  اینکار  این  با  کردید".  یری 
افزایش می آینده  را در  رفتار  رعایت  نرخ  نمیبازخوردها  عموما  توانند دهند. مردم 
کرده که فاصلۀ فیزیکی را رعایت  کنند  گاهانه توجه  اند یا نه، بنابراین بازخورد فوری  آ

می افراد،  باشد)به  مفید  فاصله  38،39تواند  در  بدانند  مردم  لحظه  در  اینکه   .)
کردن فاصله فیزیکی مجاز مینزدیکی از ه   شود. م قرار دارند سبب رعایت 

 

محیط های پر خطر سیستم ایمنی رفتاری  .8 کنید تا رفتار      23در  افراد را فراخوان 
کند.   24های پرهیز از بیماری   آنها افزایش پیدا 

که باعث می که مییک عامل اثرگذار  توانند  شود افراد به صورت خودکار از رفتارهایی 
کنند، اتکا   موجب بیماری شوند)مانند رفتن به محیط های شلوغ و بسته(، پرهیز 

(. این سیستم در افراد یک روش دفاعی  40باشد) ها میبه سیستم ایمنی رفتاری آن
که آبا مکانیزم روانی ایجاد می گیر دار و ویروسی  کند  نها را در مقابل بیماری های وا

کند: آورد. این سیستم دفاعی سه قدم اصلی را طی میکند و به عمل میهشیار می
ارگانیسم بیماریاول نشانه که وجود/حضور  زا را در محیط مجاور را  های محیطی 

می میهشدار  اتفاق  کنشدهد،  وا دوم  مربوط  افتد.  شناختی  و  هیجانی  به  های 
می فعال  را  کند.  بیماری  می  تسهیل  را  عفونت  از  رفتاری  اجتناب  سوم  و  کند. 

می افراد  در  خودکار  سیستم  این  از  رعایت  استفاده  رفتارهای  شود  باعث  تواند 

 
22 Feedback 
23 Behavioral Immune System (BIS) 
24 Disease Avoidant Behaviors 
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(، اما باید توجه  41،42های بهداشتی به طور خودکار فراخوانده شوند)دستورالعمل
تف نوع  به  وابسته  بسیار  سیستم  این  که  متضاد  داشت  کامال  اثرهای  افراد،  کر 

گر فردی باور به پزشکی مدرت نداشته باشد، فعال  می کند. برای مثال ا تواند ایجاد 
کسن و داروهای شیمیایی بیشتر  شدن سیستم ایمنی رفتاری او باعث می شود از وا

گرایشات خاص ندارند، فعال که  افرادی  اما در  کنند.  ایمنی  پرهیز  سازی سیستم 
کنند. با  ها باعث میرفتاری آن بیماری را بیشتر رعایت  شود رفتارهای پیشگیری از 

می محیط،  یک  آلودگی  به  نسبت  افراد  در  انزجار  هیجان  این  برانگیختن  توان 
کرد.   سیستم را فعال 

 

 سازی محیطی آماده

باال،   سه بخش  کنار  فعالیتیک  در  از  رعایت  دستۀ دیگر  در  بسزایی  نقش  که  رفتارهای  هایی 
که محیط برای انجام این رفتارها آماده شود. ساختار محیط و بافتی    پیشگیری دارند این است 

شوند نقش بسزایی در رفتارهای  که همۀ مردم یک جامعه در زندگی روزمرۀ خود با آن روبرو می
قانون به  نیاز  همیشه  رفتار  یک  انجام  برای  دارد.  انتقالگذاری آنها  حتی  یا  و  جریمه  پیام   ، 

توان با تغییرات محیطی، موفق به تغییر فتار مردم  شد. در این  ارتباطی نیست. خیلی اوقات می
 شود:سازی محیطی ارائه میاستراتژی، تعدادی پیشنهاد برای آماده 4با بیان بخش 

عالئم محیطی یادآور برای رفتارهای پیشگیری را در نقطۀ درست منجر به عمل   .1
  قرار دهید.

نشانه از  یادآور بسیاری  پوسترهای  محیطی،  و    25های  پیشگیری  رفتارهای 
که امروزه مورد استفاده قرار میهای ضدعفونیدستگاه کارآمدی الزم  کننده  گیرند، 

که منجر به عمل می که در زمان و نقطۀ درستی  شود قرار نگرفته اند.  را ندارند چرا 
(.  43تاثیر معناداری در تغییر رفتار دارند)  از زاویۀ علوم رفتاری، زمان و محل مداخله

که فرد مییادآورها و نشانه خواهد تصمیم بگیرد،  های محیطی باید دقیقا در زمانی 

 
25 Reminder 
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کرونا و سایر  قرار بگیرند. به عنوان مثال، طبق پژوهش های انجام شده در موضوع 
ضدعفونی46- 44  ،12موضوعات) دستگاه  می(،  ورودی  کننده  محل  در  بایست 

کلینیکیمارستان ب و  برجسته ها  مراجعان  نظر  در  که  جایی  در  و  درمانی   26های 
کنید به  باشد، قرار بگیرد.  . 8و 7ایدۀ اجرایی شماره نگاه 

 

کنید. های یکهای محیطی و سیستمبه نحو صحیحی از نشانه .2  طرفه استفاده 
کرونا  نشانه دوران  در  پرتکرار  بصورت  که  هستند  مواردی  محیطی  مورد  های 

گرفته توانند بصورت یک تلنگر منجر به تغییر رفتار  ها میاند. این نشانهاستفاده قرار 
بشوند)  مکان47مخاطب  در  یک(.  مرور  و  عبور  سیستم  از  ممکن،  و  های  طرفه 

تجمع  نشانه مکان  یک  در  کمتر  افراد  تا  بگیرید  بهره  کنید"  حرکت  راست  "از  های 
محیط4کنند) اهمیت دارد و طبق    های عمومی محل (. در  قرارگیری عالئم بسیار 

پژوهش از  زاویۀ  ها مییکی  تا در  درجه  72بایست در  بگیرد  قرار  چشم  از  باالتر  ای 
شلوغی نیز دیده شود. این عالئم باید این قابلیت را داشته باشند تا »در یک نگاه  

شده و از    کامال مشاهده و فهم شوند« و بر این اساس باید در نهایت اختصار نوشته
از   استفاده  به  نیازی  لزوما  خودداری شود. همچنین  آنها جدا  بلند در  ج متون  در

گرافیک و  نیست  بیشتر،  کلمات  نه  گر  اثر،ا اندازۀ  همان  واجد  رنگی  سادۀ  های 
 (.36هستند)

می مطلوب،  رفتار  انجام  برای  افراد  به  یادآوری  برای  انواع  همچنین  از  بایست 
گرافیکی طراحی کردن  ( و یا رنگ4،48ده بر اساس اصول علوم رفتاری)شردپاهای 

کف زمین) گرفت و این موارد در مکان36و تغییر بافت  کمک  های عمومی بسیار  ( 
کنید به باشندموثر می  .9اجرایی شماره   ایدۀ. نگاه 

 

 
26 Salience 
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 از تصویرسازی برای قرارگیری رفتارهای پیشگیری در حافظۀ مردم بهره ببرید. .3
رفتارهای پیشگیری در حافظۀ جامعه، دارای اهمیت زیادی است. یکی از  حضور  

تصویرسازی  استراتژی  و  دقیق  بصری  تصاویر  از  استفاده  اینکار،  برای  موثر  های 
پیام میاست.  تصویرسازی  اینگونه  که  میهایی  حافظه  در  بیشتر  و  شوند،  مانند 

می عمل  به  منجر  بیشتر  نمونه5شوند)همچنین  عنوان  به  نشان(.  اینکه  ،  دادن 
گیرد، فرد ماسک نزده در مترو و  فاصله فیزیکی چگونه جلوی انتشار ویروس را می

می چگونه  بسته  خانه  فضای  به  بازگشت  هنگام  و  کند  آلوده  را  زیادی  افراد  تواند 
 توانند مفید باشند. (، می32ها چه میزان آلوده هستند)دست

 

کنید.  .4  رعایت رفتارهای پیشگیری را آسان 
بینش در  پرمصرف  اصول  از  سادهیکی  رفتاری،  میهای  رفتار  (.  43باشد)سازی 

انجام برای  مردم  از  خیلی  رفتار،  قدیمی  نظریات  لزوما  برخالف  رفتار،  یک  ندادن 
نبودن آن رفتار، دست به  دلیل عقلی و منطقی ندارند و خیلی اوقات بخاطر ساده

کردعمل نمی مردم به راحتی توانایی و امکانات    زنند. به عنوان مثال نباید تصور 
گر این رفتار ساده کردن دست های خود را دارند؛ بلکه ا سازی شود،  الزم جهت تمیز 

 کند.  داری افزایش پیدا مینرخ انجام آن بصورت معنی
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یافته موثرترین  تا  شد  تالش  مطالعه  این  درباره  در  رفتاری  علوم  پژوهشی  رعایت های  افزایش 
کووید با نگاه به تجربۀ همههای بهداشتی  پروتکل گردآوری شده و براساس آنها ضمن    19-گیری 

مقابله با این پدیده، استراتژی ایجاد شناخت عمیق رفتار انسان در    ارائه   هاییتوصیهها و  تر از 
 شود.

  ی برا  ی کشور  ی مسئوالن و شوراها  ر یو سا  گذاران استیس  ۀ مورد استفاد  توانند یموارد م  نیا
های بهداشتی  رعایت پروتکل شیافزا ی برا ی بر شواهد علم یدرست و مبتن یها استیاتخاذ س

بگ قرار  کشور  پتانس  ستیبایهر بخش م  نی. مسئولرندیدر  ابزارها   هالیبراساس  ا  یو    ن یخود 
و   یطراح  ییها و اقدامات اجرامورد استفاده قرار داده و براساس آن برنامه ار یرفتار یهانشیب
کنده    نیا  یریگفت، با بکارگ  دیبا  نجایا  در .  کنند  یسازادهیپ اصول در چند اقدام محدود و پرا

مانند  توسط جامعه را داشت. بلکه  کاهش انتشار ویروس  معنادار در    رات ییانتظار تغ  توانینم
که در تعداد  کشورها وجود دارد، مانند سرو  یآنچه    د ی(، باNHSانگلستان)  یسالمت مل   س یاز 

گسترده و همه   ند یایمختلف به اجرا در ب یهادر بخش هاهیتوص نیا  لندمدتجانبه و ببصورت 
گذر زمان بتوان شاهد تغ  ملموس بود.  راتییتا در 

کنار استراتژی  که در چهار دسته ارائهتوصیهها و  در  براساس    شدند، تعدادی ایدۀ اجراییهایی 
که باها بیان شدههمین توصیه نوآوری و خالقیت    اند. این موارد شاهدی بر این موضوع هستند 

گسترده و در موقعیتاستراتژی   توانمی کارآمدی  های رفتاری را بصورت  ها و شرایط مختلف و با 
که در حال حاضر ها برگرفته از تالشاده قرار داد. برخی از ایدهبسیار باال مورد استف هایی هستند 

کشورهای دیگر در حال پیاده پژوهشگران  پردازی  سازی هستند و باقی، برگرفته از فرایند ایدهدر 
 د. نباشاین پروژه می

ساده هدف  استراتژی با  از  استفاده  اقدام هاسازی  بستۀ  پنج  قالب  در  بعدی  بخش  در  با    ، 
فاصله  های موضوع دست،  فیزیکیشستشوی  ماسکگذاری  و  ،  شخصی  قرنطینۀ  زدن، 

که میاقداماتی مشخص و دقیق پیشنهاد شده  رسانی،اطالع تواند مورد استفادۀ نهادهای  اند 
 مجری مختلف قرار بگیرد. 
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کسن  کشورها وارد مرحلۀ پساوا کسن،  بایست در این مرحله می  .اندشده  27با تزریق عمومی وا
دولت توسط  کلی  فعالیت  می  هادو  اول  وهلۀ  در  بگیرند.  پیشگیریانجام  رفتارهای   بایست 

های بهداشتی تبدیل  رفتارهای پیشگیری یا همان پروتکلطریق    از این تا    بوجود بیایند  28پایدار
کرد تا مردم این    با صرف انرژی زیاد تالشباشدو دیگر نیاز ن  شوندهای روزمرۀ جوامع  به عادت

این دو سال  باید  سپس    رفتارها را انجام دهند. که جامعه در  باتوجه به صدمات روانی زیادی 
 30پرداخته و سالمت روانی  29گیری به مقابله با پدیدۀ خستگی ناشی از همه  ،استمتحمل شده

همه از  پیش  حالت  به  دوباره  بازگردد.جامعه  با   گیری  دانشگاهی  و  پژوهشی  کز  مرا است  الزم 
گزارش زدن این دو مرحلۀ حیاتی در  ، در صدد رقمهای مناسبانجام مطالعات بعدی و تدوین 

کرونا اهتمام بورزند.   مقابله با پدیدۀ 

 

 
27 Post_vaccine 
28 Sustained Preventive Behavior 
29 Pandemic Fatigue 
30 Mental health 





 ۰ا قدام پیشنهادی برای شستشوی دست ها
 این لیست برای سیاستگذارانی تهیه شده است که بدنبال اقدامات مشخص و دقیق

هستند. تمام این موارد برگرفته از استراتژی هایی هستند که باالتر مطرح شدند.

در را  ویروس  انتقال  و  ابتال   ریسک 
دست ها ضدعفونی نکردن   صورت 

باال نشان دهید.

و مداوم  رفتارهای  با  را  رفتار   این 
محل و  منزل  به  ورود  مثل   روزمره 
غذا، خوردن  و  دست زدن   کار، 
عمومی نقل  و  حمل  از   استفاده 
 مرتبط کنید(لزوم قرارگیری دستگاه
ضدعفونی کننده در ورودی ایستگاه

 های اتوبوس و مترو).

در را  ضدعفونی کننده   دستگاه 
در و  ساختمان ها   ورودی/خروجی 
قرار چشم  جلوی  و  حرکت   مسیر 
برای رفتاری  پیام های  از  و   داده 
آن از  استفاده  به  مردم   تشویق 

استفاده کنید.

۳
۱

نسبت اجتماعی  مسئولیت   حس 
یک در  دیگران  آلوده نکردن   به 
هویت کنید.  پررنگ  را  عمومی   مکان 
جمعی نگاه  یک  ایجاد  با  را   مشترک 
 و صحبت از لزوم همکاری با یکدیگر
فراخوانی بیماری،  با  مقابله   برای 

کنید.

۵

و آلودگی  به  نسبت  انزجار   احساس 
دستان توسط  بیماری  انتقال   امکان 
 آلوده را با کمک تصاویر بصری ایجاد
 و منتشر کنید. تصویر ذهنی درست
ایجاد مردم  در  را  دست   شستشوی 

کنید.

۴
۲



از حفاظت  و  مراقبت   انگیزۀ 
 عزیزان(پدر و مادر، کودکان و سایر)

را پررنگ کنید

ساده و  جزئی  مشخص،   بصورت 
و آب  با  دست ها  شستشوی   از 
 صابون به مدت ۲۰ ثانیه یا محلول

ضدعفونی کننده صحبت کنید.

برای توانایی شان  از  افراد   ادراک 
 انجام این رفتار را باال برده و کارآمدی
 گستردۀ آن در کاهش انتشار ویروس

را نشان دهید.

۸

۶

دست شان شستن  برای  افراد   از 
تقدیر و تشکر بجا بیاورید.

۱۰

دیگران محبت  جبران  انگیزۀ   از 
رو دستم  "من  کنید:   استفاده 
تو تو،  بخاطر  می کنم   ضدعفونی 
 هم دستت رو ضدعفونی کن بخاطر

من".

۹

۷



 ۰ا قدام پیشنهادی برای ماسک زدن
 این لیست برای سیاستگذارانی تهیه شده است که بدنبال اقدامات مشخص و دقیق

هستند. تمام این موارد برگرفته از استراتژی هایی هستند که باالتر مطرح شدند.

در را  ویروس  انتقال  و  ابتال   ریسک 
صورت ماسک نزدن باال نشان دهید.

با رفتار  منفی  و  مثبت   پیامدهای 
مردم به  تصویرسازی  از   استفاده 
تصویرسازی مثل  دهید؛   نشان 
در محیط  یک  در  که  افرادی   تعداد 
 صورت ماسک نزدن یک فرِد مبتال به

ویروس، بیمار می شوند.

دیگران محبت  جبران  انگیزۀ   از 
می زنم ماسک  "من  کنید:   استفاده 
 بخاطر تو، تو هم ماسک بزن بخاطر

من"

۳
۱

رفتاری جزئی،  مشخص،   بصورت 
به مختلف  محیط های  در  ساده   و 
چه در  و  زمانی  چه  که  بگویید   مردم 

شرایطی باید ماسک بزنند.

۵

مداوم فعالیت های  با  را   ماسک زدن 
 و روزمره چون خارج شدن از منزل یا

محل کار ارتباط کنید.

۴
۲



نسبت اجتماعی  مسئولیت   حس 
یک در  دیگران  آلوده نکردن   به 
 مکان عمومی را پررنگ کنید. هویت
جمعی نگاه  یک  ایجاد  با  را   مشترک 
 و صحبت از لزوم همکاری با یکدیگر
فراخوانی بیماری،  با  مقابله   برای 
ماسک  فرد  اینکه  به  اشاره  کنید. 
از افراد  نزده می تواند تعداد زیادی 

را آلوده کند.

محیط های در  بخواهید  مردم   از 
نمی  ماسک  که  افرادی  به  اجتماعی 

زنند، تذکر بدهند.

و خانواده  اعضای   مبتالنکردن 
نشان ماسک زدن  گرو  در  را   دوستان 

دهید.

۸

۶

 هزینۀ تهیۀ روزانۀ ماسک را با هزینۀ
درمان بیماری مقایسه کنید.

۱۰

در نمی زنند  ماسک  که  مردمی   به 
هنجار تا  دهید  بازخورد   لحظه 

اجتماعی حفظ شود.

۹

۷



 ۰ا قدام پیشنهادی برای فاصله گذاری
 این لیست برای سیاستگذارانی تهیه شده است که بدنبال اقدامات مشخص و دقیق

هستند. تمام این موارد برگرفته از استراتژی هایی هستند که باالتر مطرح شدند.

در را  ویروس  انتقال  و  ابتال   ریسک 
۲ تا   ۱ فاصلۀ  رعایت نکردن   صورت 

متر باال نشان دهید.

رعایت دربارۀ  لحظه  در  مردم   به 
 فاصلۀ مطلوب بازخورد دهید. مثال

توسط مسئولین یک فروشگاه.

برای توانایی شان  از  افراد   ادراک 
 انجام این رفتار را باال برده و کارآمدی
 گستردۀ آن در کاهش انتشار ویروس

را نشان دهید.

۳
۱

دیگران محبت  جبران  انگیزۀ   از 
 استفاده کنید: "من فاصله ۲ متر رو
 رعایت می کنم بخاطر تو، تو هم این

فاصله رو رعایت کن بخاطر من"

۵

با رفتار  منفی  و  مثبت   پیامدهای 
مردم به  تصویرسازی  از   استفاده 
انتشار تصویر  مثل  دهید؛   نشان 
از فرد مبتال به دیگر افرادی  ویروس 
نکرده  رعایت  را  مطلوب  فاصلۀ  که 

اند.

۴
۲



نسبت اجتماعی  مسئولیت   حس 
یک در  دیگران  آلوده نکردن   به 
 مکان عمومی را پررنگ کنید. هویت
جمعی نگاه  یک  ایجاد  با  را   مشترک 
 و صحبت از لزوم همکاری با یکدیگر
فراخوانی بیماری،  با  مقابله   برای 

کنید.

رعایت امکان  که  مکان هایی   در 
 فاصله فیزیکی وجود ندارد، روی آن
 تاکید نکرده یا توصیه به ترک محیط
با را  محیط  مکان ها،  سایر  در   کنید. 
رنگ گرافیکی،  ردپاهای  از  استفاده 
و عبور  سیستم های  زمین،    کردن 
مناسب سازی غیره  و  یکطرفه   مرور 

کنید.

یا ذهنی  تصویرسازی  از  استفاده   با 
ادراک محیطی)،   عینی(گرافیک های 
فیزیکی فاصلۀ  از  درستی  و   عینی 
ایجاد مردم  در  متر)   ۲ تا   مطلوب(۱ 

کنید.

۸

۶

فاصلۀ رعایت  یادآور  محیطی   عالئم 
درست مکان های  در  را   فیزیکی 
مکان های مثل  عمل،  به  منجر   و 
بزرگ فروشگاه های  به  ورود   انتظار، 

و غیره، قرار دهید.

۱۰

رفتاری جزئی،  مشخص،   بصورت 
به مختلف  محیط های  در  ساده   و 
 مردم بگویید چه میزان فاصله را به

۹چه صورت باید رعایت کنند.

۷



 ۰ا قدام پیشنهادی برای اطالع رسانی
 این لیست برای سیاستگذارانی تهیه شده است که بدنبال اقدامات مشخص و دقیق

هستند. تمام این موارد برگرفته از استراتژی هایی هستند که باالتر مطرح شدند.

را به صورت دقیق  خطر و شدت آن 
کنید. توصیف  مردم  برای  عینی   و 
با همراه  باید  خطر  توصیف   این 
کاهش چگونگی  مورد  در   اطالعاتی 
 خطر جهت ایجاد انگیزه و جلوگیری

از ترس بیش از حد باشد.

صورت به  را  نیاز  مورد   اطالعات 
عملی واضح،   دستورالعمل های 
صورت به  (ترجیحا  گام  به  گام   و 
دقت کنید.  ارائه  ساده)   تصویری 
ساده تر و  کوتاه تر  چه  هر  پیام   کنید 

باشد موثرتر خواهد بود.

جای به  رسانی  اطالع  پیام های   در 
«ما» از  «شما»  و  «من»  بر   تاکید 
و جمعی  هویت  تا  کنید   استفاده 

مسئولیت اجتماعی را برانگیزید.

۳
۱

رسانی اطالع  محتوای  تا  کنید  دقت 
تصاویر یا  ساده  زبان  دارای    ها 
کافی شفافیت  از  و  باشد  فهم   قابل 

برخوردار باشد.

۵

گروه های به  رسانی ها  اطالع   در 
متفاوت نیازهای  و  جامعه   مختلف 

آنها توجه کنید.

۴

۲



در را  اطالعات  رسانی ها،  اطالع   در 
 اولین زمان مورد نیاز برای جلوگیری
اطالعات شدن  پخش  و  شایعات   از 
خبری منبع  اولین  حفظ  نیز  و   غلط 

بودن ارائه کنید.
قطعیت ها عدم  رسانی ها  اطالع   در 
انجام اشتباهات  ناشناخته ها،   و 
و شده  آموخته  تجربه های   شده، 
 استدالل های تصمیمات گرفته شده
 را با مردم در میان بگذارید تا اعتبار

پیام ها باال برود.

مردم به  انتقال  قصد  که   پیام هایی 
مثل معتبر  منابع  توسط  را   دارید 
مورد و  مرجع  افراد  یا   متخصصان 

پذیرش جامعه مطرح کنید.

۸

۶

قابل پشیمانی  روی  بر  پیام ها   در 
دستورها رعایت  عدم  از  بینی   پیش 

تاکید کنید.

۱۰

و پیام ها  که  کنید  حاصل   طمینان 
 اطالع رسانی های مختلف با یکدیگر

سازگار باشند.

۹

۷



 ۰ا قدام پیشنهادی برای قرنطینه شخصی
 این لیست برای سیاستگذارانی تهیه شده است که بدنبال اقدامات مشخص و دقیق

هستند. تمام این موارد برگرفته از استراتژی هایی هستند که باالتر مطرح شدند.

چه دهید  توضیح  دقیقا  مردم   به 
 زمانی ضروری است خود را قرنطینه
قرنطینه انجام  چگونگی  و   کنند 
مردم به  نیز  را  آن  اصول  و   شخصی 

آموزش دهید.

اثربخشی و  کارامدی   اهمیت، 
انتقال کاهش  بر  شخصی   قرنطینه 

ویروس را به مردم نشان دهید.

 به افرادی که تست کرونای آنها مثبت
که کنید  یادآوری  بالفاصله   شده 
 ضروری است خود را در قرنطینه نگه

دارند.

۳
۱

قرنطینه منفی  و  مثبت   پیامدهای 
شخصی را به مردم نشان دهید.

۵

 در طول دوران قرنطینه افراد ارتباط
 خود را با آنها قطع نکنید و پیام های
 یادآوری و تاکید بر اهمیت برای آنها

ارسال کنید.

۴

۲



اجتماعی گروه های   کارفرمایان، 
از تا  کنید  تشویق  را  خانواده ها   و 
 قرنطینه شخصی افراد حمایت کنند
رفتاری را  شخصی  قرنطینه  رفتار   و 

ارزشمند و پذیرفته شده بدانند.
 برای حفظ پایبندی به رفتار قرنطینه
مسئولیت انگیزه  از   شخصی 
نیز و  جامعه  حفظ  برای   اجتماعی 
 جبران لطف دیگران استفاده کنید.

حمایت های و  خدمات  امکان  حد   تا 
 الزم را برای افراد در قرنطینه فراهم

کنید.

۸

۶

مردم را تشویق کنید که برنامه ریزی 
شخصی قرنطینه  جهت  را  الزم   های 
 انجام دهند تا در موقعیت مورد نیاز
 احتمالی آمادگی الزم را داشته باشند
قرنطینه را  خود  سریعا  بتوانند   و 

کنند.

۱۰

حفاظت و  مراقبت  انگیزه  روی   بر 
رفتار به  پایبندی  برای  را  عزیزان   از 

قرنطینه شخصی تاکید کنید.

۹

۷
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یک طرح واحد و مشترک از سه رفتار اصلی پیشگیری، یعنی شستشوی  : 1شماره اجرایی  ایدۀ 
بایست  گذاری به همراه شعاری واحد مبتنی بر هویت مشترک میزدن و فاصلهدست، ماسک

گسترده و در   تمام بسترهای تبلیغاتی مدنظر قرار بگیرد. این طرح باید  طراحی شده و بصورت 
بخش ثابت تمام تبلیغات باشد و به میزانی تکرار  
آن   رنگ  حتی  و  تصویرسازی  شعار،  که  شود 

کامل در حافظه جامعه جای بگیرد.   بصورت 

باتوجه به اهمیت بیان عینی، مشخص، رفتاری و همچنین مرحله به  :  2شماره  اجرایی  ایدۀ
کوتاه)سالمت، میمرحلۀ رفتارهای پیشگیری و   ثانیه( با هدف    50تا    30توان تیزرهای تلویزیونی 

که مثال طی  کرد.به این صورت  گر فردی با فرد   4بیان این رفتارها تهیه  گفته شود ا مرحلۀ ساده 
که دارای عالئم سرم کند.دیگری  کار  یا هنگام مهمانی رفتن،    اخوردگی بوده روبرو شد، باید چه 

ها و ...  ها، روبوسی نکردن، بازکردن پنجرهبه عنوان مثال باید این مرحله شامل حفظ فاصله
مرحله را اجرا    3 باید این  های بزرگ خرید یا فروشگاه رعایت شوند. یا هنگام مراجعه به رستوران

کمکتصویرسازی در ای کرد.     کننده است. ن بخش بسیار 

قرنطینۀ شخصی نقش بسزایی در جلوگیری از انتشار ویروس دارد. یکی    : 3ایدۀ اجرایی شماره  
که نتیجۀ تست   از مداخالت موثر در این موضوع، استفاده از سیستم پیامکی برای افرادی است 

این(  NHSسرویس سالمت ملی انگلستان)  شود.کرونای آنها مثبت می که    از  سیستم پیامکی 
کشور طراحی شده است استفاده میتوسط تیم بینش که  های رفتاری آن  کند. بدین صورت 

یافته یک پیامک به فرد ارسال میتوسط  هر روز  بر  های علوم رفتاری در  تاثیرگذاری  با  شود و 
قرنطینۀ شخصی  انگیزۀ فرد باعث می شود، 

نکند ترک  مثال  را  عنوان  به  پیامک  .  در 
هایی رفتاری  وزهای آخر با استفاده از بینشر

مسئولیت اجتماعی    ، مراقبت از عزیزان  چون
قدرانی همچنین  فرد  ، و  خواسته    بیمار  از 

 شود خانه را ترک نکند. می



 

 

های اجراییپیوست: ایده  43 

های موثر برای ایجاد و تحکیم هنجارهای اجتماعی این است  یکی از راه  :4ایدۀ اجرایی شماره  
م رفتار  نامطلوبیت  و  مطلوبیت  گروهکه  توسط  نظر  سازمانورد  و  مردم  از  مردم  هایی  های 

شود.  داده  نشان  این بخش می  نهاد)سمن(  کمکدر  با  و  توان  عموم مردم  ظرفیت  از  گرفتن 
فروشگاهسمن در  حضور  با  و  رستورانها  کلینیکها،  مکانها،  سایر  و  درمانی  که  های  هایی 

نمیپروتکل رعایت  آنها  در  بهداشتی  با  های  و  بخش،  شوند  آن  مسئولین  و  مردم  به  تذکر 
کرد. صداوسیما نیز باید این موضوع را کنترل  پوشش    هنجارهای مربوط به رعایت این رفتارها را 

کند   کار  گزارشی  داران و  ها در بازارهای شلوغ به مغازهکه سمناز ایندهد. به عنوان مثال اخبار 
می پروتکلمردم  خروجی  گویند  در  یا  کنند،  رعایت  را  دستها  با  از  شهرها  کاردهایی  پال گیری 
کرد  خواهند مسافرت نروند، یا میمردم می گزارشی خبری تهیه  که مردم به یکدیگر در  از اینتوان 

 دهند. ها تذکر میفضاهای عمومی برای رعایت پروتکل

شماره   اجرایی  اهمیت    :5ایدۀ  پیشگیری  رفتارهای  موضوع  در  شهری  و  عمومی  فضاسازی 
یک ایده برای موضوع برگزاری پویشی تحت عنوان #بخاطرتو یا #بخاطرهمدیگه    دارد. زیادی  

اصل  می از  برگرفته  که  باشد 
شده   طراحی  متقابل  عمل 

درمانی    است سیستم  و 
اجرایی   را  آن  نیز  انگلستان 
رفتارهای   است.  کرده 

توان  پیشگیری مختلف را می
 در این پویش پوشش داد. 

شماره اجرایی  عادتطبق  :  6ایدۀ  پژوهشگران،  برخی  افزایش  نظر  برای  راه  موثرترین  سازی 
می بهداشت  وزارت  است.  پیشگیری  رفتارهای  رفتارهای  رعایت  از  یک  هر  برای  بایست 

نشانه چند  مختلف،  محیطی)پیشگیری  عملکردهای  Enviromental Cuesهای  و  رفتارها  و   )
گسترده در تبلیغات و اطالع روزمره گرفته و هم بصورت  کند  رسانیمحدود، در نظر  ها آن را تکرار 

آن موقعیت بیاورد. به عنوان  و هم در  را به ذهن مردم  مطلوب  با نصب پوسترهایی، رفتار  ها 
ماسک رفتار  برای  میمثال  ماسک  منزل  درب  »از  از  باید  رفتار    زنیم«زدن  یا  کرد.  استفاده 
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کار، خوردن غذا و ورود به محل خرید   شستشوی دست را با سه موقعیت ورود به منزل و محل 
نشانه این  هوشمندانۀ  و  دقیق  طراحی  کرد.  مرتبط  فروشگاه،  این  و  و  منزل(  درب  ها)مثل 

کاهش انتشار  تواند سهمی شگفتعملکردهای روزمره)مثل ورود به منزل( می ویروس  انگیز در 
 داشته باشد. 

بیمارستان:  7ایدۀ اجرایی شماره ویروس در  انتشار  کلینیکریسک و خطر  باال  ها و  ها بسیار 
کشورهای  می که بصورت متعدد در  باشد. یک راه ساده، اّما موثر برای جلوگیری از این موضوع 

پیاده استمختلف  شده  بینشسازی  اساس  بر  که  است  این  دس،  جایگاه  رفتاری،  تگاه  های 
و با   و مسیر عبور و مرور  ها، در جلوی چشمها/کلینیککننده در ورودی بیمارستانضدعفونی

کردن  ها، این اقدام ساده نرخ ضدعفونیقرار داده شود. در تعدادی از پژوهش  ارائۀ پیامی موثر
حدود   تا  را  می  10دست  افزایش  این برابر  پژوهشگران  محیطی  آنالیز  طبق  در    دهد.  گزارش، 

کلینیکب کننده در جایگاه درستی قرار نداشته  های ضدعفونیهای درمانی، دستگاهسیاری از 
که با یک مداخلۀ رفتاری  و به همین علت تقریبا هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ در صورتی 

کز درمانی را ساده می گرفت. توان جلوی انتشار بسیار زیاد ویروس در مرا  به میزان زیادی 

برای اینکه استفاده از ماسک به شکل روزانه بهتر و بیشتر بین مردم جا    :8جرایی شمارهایدۀ ا
تواند به این امر  افتاده شود، ارسال اعالن ها یادآوری به صورت روزانه و در ساعات مشخص می

کند. برای مثال در همکاری با یکی از اپلیکیشن توان هر روز  یاب مثل نشان میهای مسیرکمک 
کرد با محتوای  یک اعالن به تلفن  18و    16عصر ها ساعت  ، و  10و    7صبح ساعت   های همراه ارسال 

شود تبدیل به یک  یادآوری همراه داشتن ماسک. تکرار این موضوع به صورت روزانه باعث می
ابعادی دیگر، شود. در  عادتی  زیرنویس می  رفتار  تلویزیونی مثل  کوتاه  استفاده  تبلیغات  توان 

یاد را  ماسک  از  در  روزانه  ترک منزل، ماسک فراموش نشود!" و "شرط حضور  از  آور شود )"قبل 
 اجتماع، ماسک"(.  

های مترو  های عمومی مانند ایستگاهها و پوسترهای مکانعالئم، نشانه:  9ایدۀ اجرایی شماره
ج یک بنر بزرگ با  ها نیاز به  اتوبوس و همچنین فروشگاه   4تحول و بازطراحی از ابتدا دارند. در

های متروی تهران نصب شده است(، هیچ  ضیح)مانند آنچه امروزه در ورودی ایستگاهخط تو
های  نقش و تاثیری در رعایت رفتارهای پیشگیری نخواهد داشت. بجای آن باید از عالئم و طرح 
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کرد.  گرافیکی    گرافیکی مناسب، در زمان و مکان مطلوب، استفاده  به عنوان مثال با نصب ردپای 
کنند. در ورودی ایستگاه های بر روی پله کرد تا مردم فاصلۀ مطلوب را رعایت  کاری  ها به  برقی، 

ماسک فروشگاه  زدن یادآوری  درب  ورودی  در  شود.  صورت  پرداخته  در  که  شود  یادآوری  ها 
های مناسب، با تغییر رنگ بافت زمین، دو  نخریدن اجناس به آنها دست زده نشود. در مکان

کردن دست  مکان  در خروجی  ود.مسیر عبور و مرور طراحی ش های مختلف، یادآور ضدعفونی 
 . های دیگرنصب شود و مثال
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