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 چکیده 

بحران  یچگونگ  یبررس  مقدمه: در  افراد جامعه  تفکر  و   کمک   هارفتار 
جلوگ  یاارزنده و  کاهش  آس  یریدر  زندگ  هابی از  مختلف  ابعاد    یدر 

روانشن بد  یاختبخصوص  بود.  بررس  نی خواهد  هدف  با   یمنظور 
ا  یشناخت  یهایریسوگ کرونا  بحران  با  مواجهه  انجام  نیدر  . پژوهش 

داده  :روش ش  ماههسه  یهاابتدا  ا  وعیاول  در  به   رانیکرونا  مربوط 
ا  تر،یتوئ  یاجتماع  یهاشبکه  و  واتساپ   دواژهیکلبا    نستاگرامی تلگرام، 

قرار    نیمحقق  اریدر اخت  یشناخت  یهایکرونا توسط ستاد علوم و فناور
حجم    لیقرار گرفت و به دل   یبررس  مورد  هادر مرحله بعد داده   گرفت.

روش    تریتوئ  یاجتماع   یهاشبکه   یهاداده  عات،اطال  ادیز به  تلگرام  و 
د  مور  هاآن  یو فراوان  یشناخت  یهایریوجود سوگ  ازلحاظمحتوا    لیتحل
از    %25از    شیبود که ب   نیاز ا  یحاک   جینتا  :هایافته  .قرار گرفتند  یبررس

شبه   یهایریبودند که سوگ  یر یسوگ  ینوع  یحاو  یمورد بررس  یهاام یپ
اطالعات نامشخص( و نرمال   باوجود  یقطع  یریگجه ی به نت  لی)تما  یقطع

تعب  لیتما)بودن   شرا  ریبه  بودن  است(    یبحران  کهیدرحال  طینرمال 
داشتند  یفراوان  نیشتریب گفت    توانمی  یطورکلبه  :گیری نتیجه   .را 

دادن سالمت روان افراد  قرار  تأثیربحران کرونا با تحت    مانند  ییهابحران
را تحت   هاآن رفتار    جهیدرنترا دچار خطا و    هاآنتفکر    تواندیمجامعه  
 . قرار دهد تأثیر

 

شبکه  روسیو  ، یشناخت  یهایریسوگ  کلیدی:واژگان    ی هاکرونا، 
 . یاجتماع

 
 

 

 

Abstract 

Objective: Investigating how people behave and think in crises 

will be a valuable help in reducing and preventing injuries in 

various aspects of life, especially psychological aspect. For this 

purpose, this study was conducted to investigate the cognitive 

biases in the face of the coronavirus outbreak in Iran. Method: 

First, the data of the first quarter of the corona outbreak in Iran 

related to the social networks Twitter, Telegram, WhatsApp and 

Instagram with the keyword “coronavirus” were provided to the 

researchers by the Cognitive Science and Technology 

Headquarters. In the next step, the data were analyzed and due 

to the large volume of information, the data of Twitter and 

Telegram social networks were analyzed by content analysis 

method in terms of cognitive biases and their frequency. 

Findings: The results showed that more than 25% Of the 

messages surveyed contained a kind of bias that had the highest 

frequency of quasi-definite biases (tendency to draw definitive 

conclusions despite uncertain information) and normality 

(tendency to interpret normalities while the situation is critical). 

Conclusion: In general, it can be said that crises such as the 

corona crisis can affect the mental health of people in society 

and can affect their thinking and therefore their behavior. 
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 مقدمه

  وع ی ش  مرکز  که  کرونا  روس یو  ،2019  دسامبر  در

  گسترش  باعث  ؛ وکرد   ظهور  بود  نیچ  ووهان  آن

  19  –  دیکوو  نام  به  انسان  در  یتنفس  حاد  سندرم

  هیاول  ماه  سه  یط  در(.  2020  همکاران،  و  ژوو)  شد

  آمار   و  افتی  گسترش  عی سر  اریبس  انیمبتال  تعداد

  شد   منجر  کهطوریبه  رفت  بال   اریبس  شدگانفوت

  د یکوو  یپاندم  کی  را  آن  ی جهان  بهداشت  سازمان

  ازجمله .  بنامد  یجهان  گیریهمه  با  یماریب  ای   19

  مشاهده   که   طورآن  روس یو  نیا  هاییژگیو

  باشد یم  آن  دشوار  اریبس  کنترل   شود،یم

  تی فعال  کی   به  منجر  گیریهمه  نیا  که طوریبه

  شده  ی عموم  بهداشت  نه یزم  در  ی جهان  گسترده

  لمس  کاهش  ،دست  شستن  شیافزا  با  تا   است

  فاصله   و  یعموم   یها مکان  در  زدنماسک  ،صورت

. کند  یر یجلوگ  روسیو  گسترش  از  ،یکیزیف

 را  یماریب  نیا(  2020)  یجهان  بهداشت  سازمان

  ی روان  یسالمت   یبرا  بزرگ  دیتهد  کی  عنوانبه

  ی ماریب  وعیش  چراکه  است  کرده  یمعرف  یجسمان

 و  روزانه   یزندگ  تا  است  شده  منجر   19  دیکوو

  بر  یاژهیو  شکل  به  و  ابدی  ریی تغ  هاخانواده  یعاد

  و   شناست )  گذاشته  تأثیر  هاخانواده  ی زندگ  سبک

  ر یاخ  ماه  چند  یط  روس یو  ن یا(.  2020  همکاران

.  است  ساخته   مواجه  بحران  با  را   ی جهان  جامعه

  یجسمان   سالمت  بر   عالوه  بحران  نیا  یامدهایپ

  و   یاسیس  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ، یروانشناخت  ابعاد

.  است  داده  قرار  تأثیر  تحت  زی ن  را  جامعه  یاقتصاد

  را   روسیو  نیا (WHO) یجهان  بهداشت  سازمان

  ی جسمان  سالمت  یبرا   بزرگ  دی تهد  کی  عنوانبه

  باعث   آن  وعی ش  چراکه  است   کرده  یمعرف  یروان  و

  ها خانواده  یعاد  و  روزانه  یزندگ  تا  است  شده

  ی زندگ  سبک   بر  ای ژه یو  شکل  به  و  ابدی  رییتغ

 روسیو  نیا.  است  گذاشته  تأثیر  هاخانواده

 به  و  داشته  همراه  به  خود  با  را  یاد یز  اضطراب

  آنان   یزندگ  تیفیک  و  جامعه  افراد  رفتار  رییتغ

  در  آنچه (.  2020  همکاران،  و  ژو)  است  شده  منجر

  رفتار   دارد  ییبال   اریبس  تیاهم  زمان  از   برهه  نیا

  که   باشدیم  بحران  نیا  با  مواجه  در  جامعه  افراد

  ابعاد  در   بیآس  از   یر یجلوگ  باعث  تواندیم

 به  زدن  دامن  سبب  برعکس  ای  و  گردد  مختلف

  یابتدا   در  ازآنجاکه .  شود  آن  ناگوار   یامدهایپ

  رسما    رانیا  در  روسیو  نیا  وجود  1398  اسفندماه

  افراد  رفتار   ی بررس  شد،  اعالم   ن یمسئول  توسط 

  ار یبس  یران ی ا  محققان  توسط   آن  با  مقابله  در   جامعه

  کاهش  و  کنترل   چراکه.  رسدیم  نظر  به   تیبااهم

 در  افراد  تکتک   کمک  به  روسیو  نیا  مخرب  آثار

  چنانچه .  بود  خواهد  ری پذ امکان  ی اجامعه  هر

 اصالح  قصد  یاجامعه  هر  رانی مد  و  زانی ربرنامه

  داشته   یبحران  طیشرا  در   را  جامعه  آن  یرفتارها 

  شناخت  و  قیدق  اطالعات  داشتن  اول   گام  باشند

  و  یریگمیتصم  نحوه  و  تفکر  ،رفتار  از  یکاف

 در.  باشدیم  بحران  خاص  طیشرا  در  مردم  دگاهید

 لیدخ  یروانشناخت  یهایژگیو  یبررس  راستا  نیا

  از   افراد  هاییریگم یتصم  و  رفتار   تفکر،   نوع  در

 یکس  بر  نیهمچن.  است   برخوردار  یخاص  تیاهم

  جاد ی ا  با   همراه  ها بحران  که   ست ین  دهی پوش

 و  بوده  تنش   و  اضطراب  ازجمله  یمنف  جانات یه

 نیا  به  مواجه  در  یمتفاوت   یهاواکنش  افراد

  های پژوهش  یبررس.  دهندیم  بروز  جاناتیه
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  یزندگ  تیشناخروان  اثرات   با   ارتباط  در  شدهانجام

  جوامع  در  رداریواگ  هاییماریب  بروز  نیح  در

 سانحه،  از  پس  استرس   عالئم  به  گوناگون

  ن،یهمچن.  اندکرده  اشاره   تی عصبان  و  یسردرگم

  از   ترس  همچون  تی شناخروان  زایتنش  عوامل

  امکانات   ،حوصلگیبی  و  کسالت  ،یماریب  به  ابتال

  ، یکاریب  ،یناکاف  و  غلط  اطالعات   ،یناکاف

  شدن   تری طولن  از  ینگران  ،یاقتصاد  یضررها

  شوند ی م  جادیا  ندهیآ  در  یفیبالتکل  نه،یقرنط

  اساس  بر  (.2020  همکاران،  و  بروکس)

  ی دارا  19  دیوکو  مارانیب  ،شدهانجام  یها یبررس

 زین  و  بوده  ینییپا  تیشناخروان  تحمل  تی ظرف

 و   یافسردگ  اضطراب،  زانیم  بالرفتن  با  آن  وعیش

  ن یبنابرا  و  است  بوده  همراه  ی منف  افکار  نیهمچن

  در   روان  سالمت   ی برا  یجد   ید یتهد  تواندیم

  و   یل  ؛2020،ژو  و  چن  ائو،ی)  باشد   جهان  سراسر 

 .(2020 همکاران،

  روس یو  وعیش  همانند   کرونا  روسیو  وعیش  با

 ،2004  سال   در  ابول   و  2003  سال   در  سارس

  از   یناش  یواکنش  ش یب  رفتار  و  افتهیمیتعم  ترس

  ی دو  هر  که  است   شده  ع یشا  مردم  انی م  در  ترس

  شود   یماریب  کنترل   از  مانع  تواندی م  رفتارها  نیا

  مانند   یی ایبال  اگرچه(.  2020  ،یبوئ  و  دونگ)

  ر یگبانیگر  که   هاستقرن  هایدم ی اپ  و  هاجنگ

 در  بشر  ییتوانا  اما  است،  شده  یبشر  جوامع

  آموخته  خی تار  طول   در  که   یی هادرس   ی فراموش

  ن یا  اتفاق  نیا  لیدل  کی.  است  توجه  قابل  است

  بار  نیاول  یبرا  که  ی شناخت  یها یر یسوگ  که  است

  به   را  ما  یمنطق  تفکر  شد،  مطرح  1974  سال   در

 و(  1974  ،کانمن  و  یتورسک)  کشدیم  چالش

  ن یا.  کند  گمراه   یریگمیتصم  در   را  ما  تواندیم

  ی نیبشیپ  قابل  و  مند نظام  اشتباهات  هایریسوگ

  ط یشرا  در  انسان  شه یاند  بر  که  هستند  یقضاوت 

-یم  تأثیر  کرونا  روسیو  وع یش  مانند  نانیاطم  عدم

  ج ینتا  یبررس(.  2020  ،یگانج  و  وان  لکن)  گذارند

  ی شناختروان ابعاد با ارتباط  در  شدهانجام  قاتی تحق

  که   دهدیم  نشان  یبحران   طیشرا  در  افراد  واکنش

  مواجهه   در  یریگمیتصم  و  قضاوت  نیح  در  افراد،

  ی هایریسوگ  ای  خطا  ینوع  دچار  بعضا   بحران،  با

  مسائل  یبعض  به  نسبت  ما  مغز.  شوندی م  یشناخت

  جهت   آن  به  یریگمیتصم  در  که  دارد  ییباورها

  که   است  نیا  در  گیریجهت  نیا  تی مز.  دهدیم

  در  معمول   اما  بردیم   بال   را  یر یگمیتصم  سرعت

  کاهش   باعث  تواندیم  سرعت  شی افزا  یزیچ  هر

  در   توجه  قابل  یها هی نظر  از  یکی.  شود  دقت

  پردازش   هینظر  ،یر یگمیتصم  و  قضاوت   با  ارتباط

  زارع،  و  یعبداله)  باشد یم(  2003)  کانمن  دوگانه

  در  پردازش  به  قضاوت  ه،ینظر  نیا  طبق(.  1398

  ستمیس  دو   نیا.  است  وابسته   ستمیس  ای   نظام  دو

 نیح  در  متعامل  حال نیدرع  یول  مجزا

  صورت به  مبهم  و  ده یچی پ  طیشرا  در  یریگمیتصم

  خودکار،:  یشهود  ستم یس  -1:  هستند  فعال   یتعامل 

  ،کنترل قابل  کمتر  و  زحمت  بدون  و  یعاطف   ع،یسر

  غالبا   یعاطف  ازلحاظ  و  یضمن  ر،ی پذ ی تداع

  ی اکتشاف  یهاروش  اغلب.  است  زی آممشاجره

  -2.  شودی م  اداره  ستم یس  نیا  وسیلهبه  قضاوت

  ازی ن  و  کنترلقابل  و  خودآگاه  کند،:  استدلل   ستمیس

  بالقوه  و  ری پذ انعطاف   نسبتا .  دارد  ادیز  تالش  به

 .است مندقاعده
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  در   ما  اگر  دوگانه،  پردازش   ه ینظر  اساس   بر

  یشهود   ستمیس  طبق  یداور  و  قضاوت  ندیفرا

  قضاوت .  است  ناتمام  قضاوتمان  ندیفرا  م،یکن  عمل

 ستمیس   پردازش  از  استفاده  به  مشروط  کارآمدتر

  در   غالبا   ت یموقع  از   برداشت   .باشدیم  ی استدلل

  اساس   که  افتدیم   اتفاق  یشهود   ستمیس

  ل یتشک  را  یاستدلل  ستمیس   در  یریگمیتصم

  اساس   بر  را   هامیتصم  از  یار یبس  ،افراد.  دهدیم

  یاکتشاف  و  یشهود  هایروش  و  هایریسوگ

  کنند ی م  اتخاذ  خود  تفکر  در  موجود(  انبریم)

  چ، یاستانوو  ؛ 1990  ،1972  ،یتورسک  و  کانمن)

  بار  ،یذهن  یانبرهای م  نیا  ،(2004  ،وست  و  ییسا

  اما ؛  دهندیم  کاهش  را  گیریمیتصم  یشناخت

  فراهم   خطا  ارتکاب  یبرا  ییبال   شانس  نیهمچن

  و  یخراز  ترجمه  استرنبرگ،  از  نقل  به)  سازندیم

  ک ی  با  مواجهه  در(.  624  ص  ،1387  ،یحجاز

  میاکرده  تجربه  قبال   که  یموارد  به  ما  مغز  ،بحران

  باورها   در   یریسوگ  به  منجر   و  کند یم  مراجعه 

  ا یدن  سراسر  در  جوامع  و  افراد  نیب  در  که  شودیم

  از  یار یبس  که  رسدیم  نظر  به.  است  متفاوت

  که  وانیتا  ای  یجنوب  کره  مانند  ،ییای آس  یکشورها

  SARS-CoVتوسط  شدتبه  2003  سال   در

  19-دیکوو  ریگهمه  ی ماریب  برابر  در  ،دیدهآسیب

  در   را  یموثرتر   اقدامات  و  داشته  یشتریب  یآمادگ

  ن یا  به  دیشا  و  اندکرده  اعمال   روسیو  انتشار  لیاوا

  قابل  هاآن  ری اخ  حافظه  از  یبخش  عنوانبه  که  لیدل

(.  2020  ،یگانج  و  وان  لکن)  بود  یدسترس

  ،ناخودآگاه  سطح  در  عمدتاَ  ،یشناخت  هاییریسوگ

-دیکوو  ریگهمه  یمار یب  مانند  یعیوقا  از   ما  درک

  نیا  از  یآگاه.  دهدیم  قرار  تأثیر  تحت  را  19

  اقدامات  و  امدهایپ  به  منجر   تواندیم   هایریسوگ

 د.شو یریگهمه اثرات  کاهش  یبرا یموثرتر

  تا  19  دیکوو  یر ی گهمه  با  مقابله  در  تی موفق

  طرف  از  هم  رفتارها  و  مات یتصم  با  یحد

 و  درمانگران  و  پزشکان  دانشمندان،  استمداران،یس

 نیچن.  شودیم  نییتع  مردم  عموم  طرف  از  هم

  و  هاداده  توسط  یحد   تا  یرفتار  و  ماتیتصم

  ن ییتع  تفکر  یندهایفرا  نیهمچن  و  شواهد

  مهم   شواهد  وجود  عدم  صورت  در.  شوندیم

  د، یجد  یها روسیو  مورد   در   یعلم  و  یتجرب

  است   ممکن  گمان  و   حدس  مانند   تفکر  ی ندهایفرآ

  و  باشند  داشته  یریگمیتصم  در  یتربرجسته  سهم

  هایی مدل   به  ازحدبیش  تکیه  است  ممکن  نیهمچن

 و  خود  خاص  هایه یفرض  با  که  باشد  داشته  وجود

  ممکن  تفکر.  باشند  همراه  یضمن  هایسوگیری

  که  باشد  داشته  سوگیری  یخاص  جهات  در  است

. زنندهبیآس  هم  ود  مفید  تواندمی  هم

  مانع   ،یمنف  تأثیر  با  عمدتا    یشناخت  ی هایریسوگ

  ی بحران  طیشرا  در  یمنطق  و  مناسب  برخورد

  تحت   بحران  ن یا  در  ی روان  ب یآس  زانیم.  شوندیم

  و  یریگمیتصم  در  یشناخت  یهاستمیس  تأثیر

  آن   با  برخورد  و  مواجهه   یچگونگ  در  نیهمچن

  توجه  قابل  یشناخت  ی های ریسوگ  ازجمله.  باشدیم

  از  برگرفته  که  ریز  موارد   به  توانمی  ها،بحران  در

 و  ینزیک  :ازجمله)  شدهانجام  قاتی تحق  جینتا

 :کرد اشاره   باشدیم( 2019 همکاران،

  ی نوع  انداختن  لنگر:  انداختن  لنگر  -1

  ند یفرا  در  ذهن  آن  ی ط  که  است  یشناخت  یریسوگ

  دست   به  که  یاطالعات   نینخست  به  یریگمیتصم

  وهله   در   فرد  نظر  در   که  یاطالعات   ای  و  آوردیم
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  یرو   ذهن.  کندیم  هی تک  هستند   برجسته   نخست

 و  افتدیم  ریگ  آن  از  یقسمت  ای  هیاول  اطالعات

 .دهدینم خود  به را شتریب یجستجو زحمت

  که   یاطالعات   به   توجه:  توجه  یر یسوگ  -2

  و  .کندیم  ریدرگ  شتر یب  را   ما  ی جانی ه  ازنظر

 یبعد  ای  محدود  ابعاد  تنها  گرفتن  نظر  در  نیهمچن

  گر ید  عاتطالا   ای  هاجنبه  به  یتوجهیب  و  مساله  از

  کی  از جنبه  کی بر  شدن قائل  تیاهم. آن مورد در

  ینیبشی پ  در  شدن  خطا  مرتکب  سبب  حادثه،

 .شودیم  ندهیآ سود و منفعت

  ط یشرا  در  فرد  نکه یا:  کنترل   توهم  و  قدرت  -3

 و  قدرت  یکاف  اندازهبه  که  باشد  داشته   باور  ی بحران

  درواقع   کهدرحالی  دارد   اوضاع  کنترل   در  ییتوانا

 .ستین طورینا

  انجام   به  لیتما  :چشمیهم   و  چشم  اثر  -4

  تعداد   که  لیدل  نی ا  به  یز یچ  به  باور  ای   یکار

  آن   به  ای  و  دهندیم  انجام  را  کار  آن  مردم  از  یادیز

  خود   یباورها  به  فرد   حالت  ن یا  در.  دارند  باور

  انجام   را  یعمل   نکهیازاپس  و  ندارد   یچندان  توجه

  با   عمل  اگر  کند یم  رجوع  شی خو  یباورها   به  داد

  باور  ی برا  یادی ز  ارزش  داشت  مطابقت   شیباورها

  داشت،   تناقض  باورش  با  اگر  و  شودی م  قائل  خود

 .ردی گیم دهیناد را باورش

  و   اطالعات  به  بالفاصله   افراد:  ییگرادییتأ  -5

  ،هافرضشی پ  که  کنند یم  دایپ  لیتما  یدانش

 .کندی م دیی تأ  را شانیباورها و ها افتیدر

  ده یا  کردن  دنبال  به  ل یتما:  فرضشی پ  اثر  -6

  ها فرضش یپ   اساس   بر   ی ریگمیتصم  و  فرضشیپ

 .اتیواقع نه و

  ر یتعب  به  لیتما:  بودن  نرمال   یر یسوگ  -7

 و  موجود   وضع  دیی تأ  عنوانبه  یافتی در  اطالعات

 .اوضاع بودن یعیطب و نرمال  ریتعب

 میدار  لیتما:  ی زی ربرنامه  غلط  استدلل   -8

 .میباش نیبخوش خود یهابرنامه به نسبت

  ی امر   قت یحق  ی وقت:  یقطع  شبه  اثر  -9

  از  باشد  داشته   لی تما  فرد  و  باشد  نامشخص

 .باشد داشته یقطع یر یگجهی نت موجود  اطالعات

  گرفتن   کمدست  به  لیتما:  ینیبخوش  -10

؛  یعموم  خطر  و  سکیر  به  نسبت  یشخص   سکیر

  ی برا   بد  اتفاقات  که  باور  و  دگاهی د  نیا  داشتن  و

  یهشدارها   گرفتن  ده یناد.  من  نه  افتدی م  گرانید

 .کرونا زمان در یگذار فاصله و یبهداشت

  نگرفتن  درنظر  و  ی آمار  هاییر یسوگ  -11

  احساسات   به  منجر  یکار  جهینت  یوقت:  احتمالت

 کردن فکر   به لیتما  فرد شود مثبت ی حت ای  و یمنف

 .ندارد احتمال  مورد در

  افراد   که  یزمان:  یواکنش  مقاومت  -12

  هشدارها   و  دستورات  از  یرویپ  که  ترسندیم

 عمل  برعکس  و  کند   محدود  را  هاآن  یآزاد

  شود   خواسته   مردم  از   که   ی زمان  مثال .  کنندمی

 .کنند تیرعا کرونا زمان در را یاجتماع فاصله

  ی ر گیجهینت  به  ی وقت:  یدست  دم  حلراه  -13

یم   مکنییم  افتیدر  که  یاطالعات   نیاول  از  عیسر

  با  د یجد  اطالعات  ن یا  رسدیم  نظر  به   که  مپردازی

  دم  حلراه.  دارد  مطابقت   مدانستییم  قبال   آنچه

 یابیارز  در  که  است  یذهن  برانیم  کی  یدست

 آورده   خاطر  به  سریعا   آنچه  بر  هامیتصم  ای  میمفاه

 ادآورده ی  به  یمثال  اگر   یعنی؛  کندی م  هیتک  شودیم

  از   ترمهم   حداقل  ا ی  بوده  مهم  حتما   پس  شود
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.  ندیآینم  خاطربه  راحتی به  که  بوده  ییهانمونه

دست  حلراه  تأثیر  تحت   دارند   لیتما  افراد  ،دم 

 و  دهند  قرار  قضاوت  اساس  را  ترتازه  اطالعات

 .کند یم  یریسوگ ها آن سمت به ذهن درنتیجه

  ا ی  و  زدن  برچسب:  ایشهیکل  یریسوگ  -14

  را   امر  نیا.  فرد  کی   ای  دادیرو  کی  کردنیبند طبقه

  فی توص  یبرا  ینیچ  روسیو  از  استفاده  در  توانمی

 .کرد مشاهده کی پاندم

  چون  نکه یا  به  استدلل:  معمول   روش  -15

  و  است  ارزشمند  پس  است  جی را  یامر  ای  یزیچ

 کایآمر  دولت  مشاوران  از  یکی:  مثال .  دارد  اعتبار

  ورک یوین  یها مارستانیب  چون  که  کرد  ادعا  نیچن

  به   کرونا  به  مبتال  ماران یب  ورود  یابتدا  در

  پس   دادندیم ای مالر ضد یدارو هاآن به مارستانیب

  یماریب  ن یا  یبرا   یموثر   درمان  دارو  نیا  احتمال 

 .باشدیم

 از  رنج  و  درد:  انیز  و  ضرر  از  زی گر  -16

  بدست  تا  است  رگذارتریتاث  فرد  یبرا  دادندست

 .آن معادل  یمنفعت آوردن

  ت یموقع  کی  ذهن:  یانگار   باخت   و  برد  -17

  ی عنی  یکی  برد  آن  در  ییگو  پنداردی م  ی باز  ک ی  را

  استوار   فرض شی پ  ن یا  بر   امر  نیا.  یگر ید  باخت

  و  یخوش  یاجتماع  روابط  در  ییگو  که   است 

  ی کی  تیموفق  و  است  محدود  مقدارش  تی موفق

  ط یشرا  دنید  یرقابت.  یگرید  شکست  یعنی

 حالت  نیبهتر  در  ست ین  یرقابت  چیه  که  ییدرجا

  در   و  ندارد  ها فرصت  رفتن  دست  از  جز  ی اجه ینت

 .دارد  ناگوار یامدها ی پ حالت نیبدتر

  حس   مردم:  یعی طب  حالت  و  موجود  وضع  -18

  وارد  به  ل یتما  و  دهند یم  حیترج  را   بودن  آشنا

  هشدارها   گرفتن  دهیناد:  مثال .  ندارند  شدن  عمل

 .کرونا روسیو رانگریو ی امدهایپ مورد در

  در   یامساله   هر  نکهیا:  ارائه-یبند قالب  -19

.  است  موثر   افراد  واکنش  در  شود  ارائه  ی قالب  چه

 .مطالب ارائه  روش تأثیر

  روس یو  نیا  وجود  1398  اسفندماه  یابتدا   در

  توجه  با.  شد  اعالم   ن یمسئول  توسط  رسما   ران یا  در

  روسیو  نیا  وعیش   شناختیروان   یامدهایپ  به

  مقابله  در  جامعه  افراد  یرفتار   هایواکنش  یبررس

  نظر  به  تیاهم  با  اری بس  یرانی ا  محققان  توسط  آن  با

  نیا  مخرب  آثار  کاهش  و  کنترل   چراکه.  رسدیم

  ای جامعه  هر  در  افراد  تکتک  کمک  به  روسیو

  و  یبررس  انیم  نیا  در.  بود  خواهد  ری پذ امکان 

 بحران  در  مردم  یشناخت   یها یر یسوگ  ییشناسا

 ابعاد  بهتر  ییشناسا  جهت  در  تواندی م  کرونا

  ی اارزنده  کمک  جامعه  در  بحران  نیا  یروانشناخت

  درمان   و  یریگشی پ  جهت  هایزی ربرنامه  یبرا

  ی بررس  پژوهش  ن یا  انجام  از  هدف.  باشد

  با   مواجهه  در  یرانی ا  جامعه  یشناخت  یهایریسوگ

  ی هاشبکه  یهاداده  از  استفاده  با  کرونا  بحران

  هدف  با  پژوهش  ن یا  نیبنابرا؛  باشدیم  یاجتماع

  است  شده  اجرا   و  ی طراح  ری ز  سؤالت  به  پاسخ

  در  کرونا  بحران  در  هایییریسوگ  نوع  چه  که

  هرکدام  یفراوان  زانی م  و  داشته  وجود  رانی ا  جامعه

 است؟ بوده چقدر

 

 روش

توصیفی استت کته بتا  پژوهشیک  این پژوهش

های اجتمتاعی بته های شبکهاستفاده از تحلیل داده

هتای شتناختی در ستوگیریمیتزان    بررسی نوع و
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و اوایتل ستال   1398بحران کرونا در اواخر ستال  

 حجتم  بته  توجته  در ایران پرداخته است. با  1399

و   تتوئیتر  اجتماعی  هایشبکه  هایها، دادهداده  زیاد

متورد   پتژوهش  ستؤال   به  دادن  پاسخ  تلگرام برای

 بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

 هاروش تحلیل داده

  استفاده   محتوا   تحلیل   روش   از  هاداده  تحلیل  جهت

با هر    ها از نظر معنایی در رابطهو محتوای پیام  شد

از   ابتدا   .های شناختی تحلیل شدندیک از سوگیری

  شبکه  به  مربوط پیام    ونیلی مکی  حدود  بین

پیام و از   44000به حجم  ای نمونه  توئیتر  اجتماعی 

پیا مربوط به شبکه    مبین حدود یک و نیم میلیون 

تلگرام   تحلیل    000/110اجتماعی  جهت  پیام 

انتخاب تصادفی  و  روش    ها آنمحتوای    شدند 

  از   هرکدام   به  مربوط  موارد  و  شد   تحلیل  دقتبه

 به  آن  فراوانی  میزان  و  مشخص  هاسوگیری  انواع

 . شد  محاسبه درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها یافته

 تحلیل اول

داده  محتوایی  شبکه  تحلیل  توئیتر  های  اجتماعی 

حاوی   ینوع بهها درصد از پیام 30نشان داد حدود 

در   1نمودار شماره  ؛ که  باشندشناختی میسوگیری 

دهد که سوگیری  پژوهش نشان می  سؤال پاسخ به  

بودن،   شبه نرمال  آن  از  بعد  ترتیب  به  و  قطعی 

میزان  ینیبخوش بیشترین  انداختن  لنگر  و  توجه   ،

اختص خود  به  را  و  فراوانی  داده    درمجموع اص 

 .شوندموارد سوگیری را شامل می  %60بیش از  
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از   مصادیق  از  برخی  به  نمونه  برای  ادامه  در 

اشاره شده است. برای مثال    یشناخت  یهایریسوگ

قطعیسوگیری  در   اینکه    شبه  بیان  کار  "با  این 

قدرت هست.  سیاستمدارای  جهانی  بزرگ  های 

با این ویروسی که خودشون ساختن بقیه    توانیم

بشن    دنیا خودشون  و  ببرن  بین  از    کارههمهرو 

توطئه    "دنیا به  قطعی  دلیل  داشتن  بدون 

می  قدرتمندکشورهای   اشاره  در  جهانی  یا  کند. 

بودنزمینه   نرمال  شناختی  به    سوگیری  اشاره  با 

و  است  عادی  ویروس  یک  کرونا  ویروس  اینکه 

نیامده،   بوجود  عجیبی  : شدهبیان  چنین  شرایط 

الکی مردم دارن بزرگش میکنن. مثل    ،کرونا چیه"

تر و تا دو ماه  های فصلی میمونه فقط قویویروس

  سوگیری راه حل دم   ."عادی میشه چی  دیگه همه

میکنن    "  :دستی تولید  گرما  که  از وسایل  استفاده 

یا در    ."تونه کرونا رو از بین ببره  مثل سشوار می

دارم ورزش    سالهدهمن که  "پیامی با این مضمون  

و هیچ مشکلی هم ندارم. اینایی که پیرن و    کنمیم

زمینه  بترسنبیماری  باید  دارن  سوگیری    "ای  به 

کنترل ق توهم  و  دارد.  درت  سوگیری   اشاره 

واکنشی: میگن   "  مقاومت  که  هم  اینقدر  کرونا 

 . " زنمخطرناک نیست، من که ماسک نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

این ویروس چینی هست و   "  ی:اسوگیری کلیشه 

  د یخواهیماگه    "  لنگر انداختن:.  "از خفاش اومده 

و  حلق  ندید  اجازه  فقط  کافیه  نگیرید  کرونا 

بشه خشک  و    ".گلوتون  چشم  سوگیری 

ماسک    "  :یچشمهم امریکا  مردم  از  خیلی 

نمی  زنندینم هم  ما    دیی تأسوگیری  .  "زنیم پس 

انتقام  می  ":  گرایی ما  از  طبیعت  بالخره  دونستم 

من  ":  ریزیسوگیری استدلل غلط برنامه.  "میگیره 

نمیافته م هم  اتفاقی  هیچ  مسافرت  سوگیری  .  "یرم 

ها باز بشه. این ضرر باید اجازه بدن مغازه  "  توجه:

 ."جبران میکنه؟  اقتصادی رو کی

 تحلیل دوم: 

به  با   در   هاپیام  از  یتوجهقابل  درصد  اینکه  توجه 

  بودند   خبری   های شبکه  به  مربوط  تلگرام  هایداده

-قرار نگرفتند و دادهخبری مورد بررسی    هایداده

به  های   اجتماعی  شبکه  این  از  افراد  پیام  مربوط 

  27440)  %22  حدود  و  گرفت  قرار  بررسی   مورد

  شناختی  سوگیری  محتوای   با  هاپیام  از(  مورد

نمودار  .  شدند  داده  تشخیص  نشان    2همانطور که 

از می   با  بودن  نرمال  سوگیری  ،تعداد  این  دهد 

  اختصاص  خود  به  را  میزان  بیشترین  %35  حدود

 . است داده
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از    یطورکلبه بیش  پیام   %25محتوای  های  از 

شبکه در  کرونا  به  و مربوط  توئیتر  اجتماعی  های 

در   ایران    ماههسهتلگرام  در  کرونا  شیوع  اول 

داده   تشخیص  شناختی  سوگیری  نوعی  حاوی 

   شدند.

 تحلیل سوم: 

پیام  کل  و  از  توئیتر  اجتماعی  شبکه  از  که  هایی 

مربوط به   %6/46تلگرام مورد بررسی قرار گرفت  

زمینه کوویدانواع شوخی و جوک در  بود    19-ها 

سوگیری قالب  در  اگر  قرار  که  بررسی  مورد  ها 

ها را با توجه به محتوایی که  شوخی   توانمیگیرد  

سوگیری جز  ودارند  قدرت  و  بودن  نرمال   های 

موارد انتقاد به    %21/ 2حدود    دانست.  توهم کنترل 

ویروس   گسترش  و  بروز  با  ارتباط  در  مسئولین 

ونا بوده که با توجه به محتوای این انتقادات در کر

سوگیری واکنشی،  قالب  مقاومت  توجه،  های 

کلیشه   فرضشیپ سوگیری  می  ایو  گیرند.  جای 

و  جامعه  افراد  از  مسئولیت  سلب  غالبا   انتقادها 

خود فرد بوده و مسئولین دولتی و بعضا  فقط نظام  

می مقصر  را  حاکم  به  ل )دانستند  ایدئولوژیکی  زم 

ذکر است که انتقادهای سازنده در این مقوله جای  

 داده نشدند(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط    %3/14حدود   از  نگرانی  موارد، 

میزان    شدهمطرح جهت    یرساناطالعبود.  در 

بودپیش ناچیز  بسیار  درمان  و  وگیری  مابقی   ؛ 

 .شد ها شامل خبر و غیره می پیام

از نظر میزان جدیت    هاامی پ  یبنددستهدر زمینه  

مسائل   با  برخورد  با    ییهاامیپبه    توانیمدر 

  برسه   کرونا   نباشین  نگران  "محتوای شوخی مانند  

  کرونا  وانت   و  111  کرونا   پالس  کرونا   ازش  ایران 

با    "میشه  سرویس  دهنش   قشنگ   میسازن و 

انتقاد از خود    محتوای  با محتوای سلب مسئولیت 

همه  "مانند    غیر سازنده  صورت بهفراد جامعه و  و ا

دارن   قوانین  می  یریگسختکشورها  و  کنن 

ما  سخت کشور  تو  ولیکن  گرفتن  نظر  در  گیرانه 

کرونا همه جارو بگیره بعد    میخوانانگار نه انگار.  

 اشاره کرد. "یه اقدامی کنن 

 پژوهش  یفی ک یها افتهی یسنجاعتبار

شامل    یکدگذار   ندیفرآ  ییای پا  محاسبه که 

واحدها   ای   یبنددسته کردن  در    یمرتبط  پژوهش 

موفق    لیتحل   کیانجام    یقالب مقولت است، برا 

بازآزمون    ییای مهم است. در پژوهش حاضر، از پا

توافق روش  موضوع   یو  دو   نیب  ییای)پا  یدرون 

برا پا  یکدگذار(    ی و کدگذار  لیتحل  ییای محاسبه 

 . شد ستفاده، ا هاامیپ
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 باز آزمون  یی ایپا

  صورت بهموجود    هایپیاماز میان    این منظور  برای

)   200بخش    3تصادفی   انتخاب    200تایی  پیام( 

زمانی کوتاه و   فاصلهیکدر    هاآنهرکدام از    و  شد

کدهای   سپس  شدند.  گذاری  بارکد  دو  مشخص، 

   در شدهمشخص

از   هرکدام  برای  زمانی  فاصله    ها بررسی دو 

باهم مقایسه شدند. روش باز آزمایی برای ارزیابی  

کدگذاری کار    ثبات  به    در .  رودمیپژوهشگر 

از   فاصله  هابخشهرکدام  دو  در  که  کدهایی   ،

عنوان   با  هستند  مشابه  باهم  و  "  توافق "زمانی 

مشخص     "فق عدم توا"غیرمشابه با عنوان    کدهای

  ی هایکدگذار. روش محاسبه پایایی بین  شوندمی

زمانی    گرفتهانجام فاصله  دو  در  محقق  با  توسط 

صورت گرفت. درصد    1استفاده از فرمول هولستی 

بازآزمون توافقات ×  = پایایی  تعداد کل   ÷2تعداد 

 . 100 × کدها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Holsti 

  ن یا  در  گرفتهانجام  هایبخش  آزمون  باز  یی ایپا

  92  برابر  ذکرشده،  فرمول   از  استفاده  با  قی تحق

  یی ایپا  زانیم  نیا  نکهیا  به  توجه   با .  است  درصد

  ت یقابل (  1996،  2)کواله  است  درصد 60  از  شتریب

 . شد  تائید هاکدگذاری اعتماد

 دو کدگذار  نیب یی ایپا

پا  یبرا طر  ییای محاسبه  دو   قی از  توافق  روش 

که بر    یدکتر   یدانشجو  کی (، از  ابیکدگذار )ارز

اشراف داشتند، درخواست شد    قیتحق  نیموضوع ا

به اتا  در  )کدگذار(  پژوهش  همکار    نیعنوان 

  ن یپژوهش مشارکت کند؛ سپس محقق به همراه ا

تعداد   شامل    هرکدامبخش که    3همکار پژوهش، 

کدگذار  ودب  امیپ  200 توافق    ی را  درصد  و  کرده 

  ق یتحق  ییایعنوان شاخص پاکه به  یدرون موضوع

م کار  هولست  رودیبه  فرمول  از  استفاده    ی با 

توافق درون موضوع تعداد    -  محاسبه شد: درصد 

 . 100÷ تعداد کل کدها × 2توافقات × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Kvale 

 بازآزمون  ییای پا بی ضر محاسبه .1جدول 

 درصد توافق تعداد توافقات  تعداد کدها  بخش  ردیف 

 96 12 25 اول    .1

 93 14 30 دوم   .2

 88 16 36 سوم   .3

 92 42 91 جمع

 
 کدگذار  دو نیب ییایپا محاسبه. 2جدول 

 
 درصد توافق تعداد توافقات  تعداد کدها   بخش   ردیف

 81 11 27  اول   .1

 93 15 32  دوم   .2

 84 8 19  سوم   .3

 87 34 78  جمع

 

56 



 

 1400 اسفند(، 40)پیاپی  چهارمنشریه علمی روانشناسی سالمت، سال دهم، شماره 

  

 

از جدول  همان بین    2طور که  پایایی  پیداست 

کدگذار   می  87دو  از  درصد  چون  که    60باشد 

)کواله،   اعتماد  1996درصد  قابلیت  است  بیشتر   )

 .شودکدگذاری تائید می

 روایی

از   نیز  روایی،  بررسی  روایی    شاخصجهت 

شد،   استفاده  مراحل    صورتنیبدصوری  که 

پیام  از  مصادیق  استخراج  و    طوربهها،  کدگذاری 

حوزه   خبرگان  ارزیابی  مورد    موردمطالعه مرتب 

صحیح انجام    طوربهها  تا کدگذاری  گرفتقرار می

 1گیرد. لزم به ذکر است شاخص روایی محتوایی 

استفاده لوشه   با  انتخاب    2از روش    100براساس 

با   آن  انطباق  و  شده  استخراج    ی هامؤلفهمصداق 

شاخص   شد.  محاسبه  مربوطه،  شناختی  سوگیری 

با   برابر  آمده  بدست  کل  با    96/0روایی  که  بود 

( ارزیابان  تعداد  به  بسیار    10توجه  میزان  نفر( 

 (.CVI>62/0بالیی است ) 

 

 گیری و بحث نتیجه

دادهنتایج   شبکهبررسی  توئیتر  های  اجتماعی  های 

سوگیری که  داد  نشان  تلگرام  شناختی  و    "های 

بودن قطعی  تمایل  "  شبه  افراد  آن  طی  دارند    که 

و  فرضشیپ  ایده کرده  دنبال    اساس  بر  را 

تصمیم  نه   و  ها فرضپیش کنندواقعیات  و    گیری 

تمایل از  حاکی  که  بودن  به  نرمال    تعبیر  افراد 

 و   موجود  وضع  تایید  عنوانبه  دریافتی  اطالعات

بیشترین    بودن  طبیعی  و  نرمال  تعبیر است  اوضاع 

 
1. Content Validity Index 

2. Lawshe 

  اند. بر این اساس فراوانی را به خود اختصاص داده

کووید به  مربوط  توصیه  19-اخبار    های و 

  آنجا   تا  باید  آینده  در  و دولتمردان  اندرکاراندست

  مرتبط  تجربی  شواهد  بر  مبتنی  است   ممکن  که

نداشته    وجود  شواهدی   چنین   که  مواردی  در   باشد،

کرد.   تأیید   را   موضوع  این   صریحا    باید   باشد،

تواند  می  موقعبه انتشار اطالعات دقیق و درست و  

ارزنده قضاوت    یریگمیتصمبه    ایکمک  و 

 بخصوص در شرایط بحرانی باشد. 

  طی   در  اصلی   عاطفی  هایواکنش  از   کیی

ترسبیماریگیری  همه   مانند  هاانسان  است.  ها 

  هایسیستم  از  ایمجموعه  دارای  حیوانات  سایر

  ی طیمح ستیز  تهدیدات  با  مقابله   برای  دفاعی 

موبز2012،  3)لیدوکس   هستند همکاران،    4؛  و 

  تواند می   تهدید  از  ناشی   منفی  احساسات  (.2015

  ( 2014،  5و هانکوک   باشد )کرامر، گیلوری  مسری

  نشان  ترالوقوعقریب  را  تهدیدات  تواندمی  ترس  و

دونینگ  و  بالسیتیز  )کولی،  نتایج  .  (2013،  6دهد 

  تواندمی  ترس  که  داد  یک تحقیق فراتحلیلی نشان

  دیگر   موارد  در  اما  باشد،  مفید  شرایط  بعضی  در

  افراد   شودمی   باعث   ترس   به   توسل:  نیست  مفید 

  ،دارند  را  تهدید  با  مقابله   توانایی  کنند  احساس  اگر

  احساس   صورت  در  اما  دهند،  تغییر   را  خود   رفتار

  دفاعی   های واکنش   به   منجر  عمل،  انجام  در   ناتوانی

آلن  شودمی و  تحقیقات    نتایج  (.2000،  7)وایت 

  یشترین ب  زمانی  تنها  شدید  ترس  که  دهدمی  نشان

 
3. LeDoux 

4. Mobbs 

5. Kramer,Guillory, &Hancock 

6. Cole, Balcetis, & Dunning 

7. Witte & Allen 
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  احساس   افراد  که  کنند می   ایجاد  را  رفتار  تغییر

  با   شدید   ترس   کهدرحالی  باشند،  داشته  یی کارا

  بیشترین  احساس عدم کفایت در مقابله با بحران،

)باولمی  ایجاد  را  دفاعی   هایپاسخ و   1کند 

که  ؛  (2020همکاران،   گفت  بتوان  شاید  بنابراین 

همه و  شیوع  از  ناشی  اضطراب  و  گیری  ترس 

به اطالعات دقیق   ویروس کرونا و عدم دسترسی 

می  موقعبه و   کنونی  وضعیت  احساس  از  تواند 

با بحران را در افراد ایجاد    تیکفاعدم در مواجهه 

کرده و در تفسیر وقایع و ادراک صحیح موقعیت  

شوند. خطا  داده   دچار  نشان  تحقیقات  همچنین 

  "ینیبخوش  سوگیری"دچار    اغلب   مردم   که  است

کهمی معنی  بدین  که  به   شوند  تفکر    احتمال  این 

  کمتر   دیگران   به  نسبت  هاآنبرای    بد   اتفاقات  دارد

می  رخ پیدا  اعتقاد    سوگیری   گرچه.  کنند دهد 

  از  جلوگیری  برای  است  ممکن  بینیخوش

و دی    باشد )استرانک، لوپز  مفید  منفی  احساسات

 سبب شود تا افراد   تواندمی  این  اما ،(2006، 2روبیز

دست  بیماری  به  ابتال  احتمال  گرفته    کمرا 

  بهداشت   هشدارهای  بنابراین  و  (2011،  3)شاروت 

همکاران،    4)وایز  بگیرند   نادیده   را  عمومی و 

این    (.2020 از  حکایت  هم  حاضر  تحقیق  نتایج 

اضطراب   و  نگرانی  با وجود  افراد جامعه  که  دارد 

از بروز و شیوع ویروس کرونا، وضعیت را نرمال  

و   بودند  کرده  سوگیری    ینوع بهتلقی  دچار 

شدندخوش وبینی  رعایت    ؛  در  امر  همین  شاید 

 
1. Bavel 

2. Strunk, Lopez, & DeRubeis 

3. Sharot 

4. Wise 

نکردن موارد ضروری در پایان دادن به شیوع این  

با  دخیل  می ویروس  خوشبینی  البته  تا  شد.  تواند 

اگر   از احساسات منفی جلوگیری کند ولی  حدی 

تا   باشد  دقیق  و  کافی  اطالعات  داشتن  با  همراه 

بیماری مقابل  در  را  خود  سریع  افراد  شیوع  و  ها 

بی  هاآن  و  در  ناتوان  افراد  چنانچه  ندانند.  کفایت 

بخصوص در فضای مجازی    منتشرشدهبرابر اخبار  

کنند و برای تشخیص صدق یک خبر   عمل  فعالنه

بررسی   و  نقد  و  کنند  مراجعه  معتبر  منابع  به 

انجام دهند، استرس کمتری را در شرایط   عقالنی 

قاسمی   )شریعتمداری،  کرد  تجربه خواهند  بحران 

 (. 1400نیایی، 

که  این  توانمی  درمجموع گرفت  نتیجه  گونه 

  مورد   تواندرا می   انسانی  هر  های شناختی سوگیری

  که  را  هایی روش  شدتبه  باید  ما.  دهند  قرار  ملهح

  هاسوگیری  این  تأثیر  تحت  قضاوتمان  آن  در

اطمینان،   عدم  شرایط  در  ژهیوبه  دارد،  قرار  شناختی

  را  هاآن  باید  امکان  صورت  در.  بگیریم  نظر   در

کرد  و  شناسایی   ،مردم  توانندمی  هاآن.  اصالح 

  از  نادرست  هایارزیابی  به  را  مسئولین  ،کارشناسان

دهند    سوق  نادرست  هایپاسخ  سپس  و  هاموقعیت

گانجی،  ) و  وان  اینکه  2020لکن  به  توجه  با   .)

زیادی  روان   یهامؤلفه ذهن    ازجمله شناختی 

نقش   تصمیم  ی مؤثرآگاهی  امر  و  در  گیری 

را   امکان  این  فرد  به  و  دارند  تا    دهدیمقضاوت 

رویدادها    یجابه به  و    یراراد یغ  طوربهاینکه 

داده    تأملیب پاسخ  تامل  و  تفکر  با  دهد  پاسخ 

همکاران،   و  هم  ( 2010)امانوئل  نتایج  و  چنین 

و   آگاهی  ذهن  بین  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
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دارد  وجود  مثبتی  ارتباط  روانشناختی  بهزیستی 

( شاید  1391و شعیری )  )احمدوند، حیدری نسب 

آگاهی   ذهن  تقویت  از  عامل    عنوانبهبتوان  یک 

تصمیم  مؤثر خطاهای  از  پیشگیری  گیری  در 

همچنین نتایج    ها استفاده کرد.بخصوص در بحران

داده شبکهبررسی  تلگرام،  های  اجتماعی  های 

دیدگاه افراد  که  داد  نشان  واتساپ  و توئیتر،  ها 

راحت  توئیتر  شبکه  در  را  خود  و  نظرات  تر 

پیشنهاد کرد که  کنند. شاید بتوان  تر بیان می صریح 

شبکه این  توئیتراز  بخصوص  اجتماعی   ،های 

اخبار و اطالعات دقیق انتشار  در جهت    ،ترجهت 

اصالح اشکالت در قضاوت افراد استفاده بیشتری  

بحران  یطورکلبهشود.   شروع  همچون  با  هایی 

  و  دقیق  اطالعات  دادن  انتشار ویروس کرونا، قرار

و  می  جامعه  افراد  به  موقعبه و    علمی تفکر  تواند 

تحت    هاآنرفتار   شدت    تأثیررا  از  و  داده  قرار 

های روانشناختی که  بحران جلوگیری کند و آسیب 

خود آسیب در ابعاد دیگر زندگی افراد را به دنبال  

برساند. حداقل  به  اساس    یز یربرنامه  دارد  بر 

اقدام   و  موجود  شرایط  دقیق    موقع بهبررسی 

جا   تواندیم یک  سالمت  باشد.  ضامن  معه 

)افروز،  ویژگی  کهییازآنجا جوامع  فرهنگی  های 

می 1399 کرونا  ویروس  شیوع  در  نقش  (  تواند 

ویژگی این  گرفتن  نظر  در  باشد،  نیز  داشته  ها 

کرونا    یمؤثرکمک    تواندیم بحران  مدیریت  در 

وباشد داشتن  نهایتاَ    ؛  در  جامعه  افراد  به  کمک 

م  بحران  موقعیت  در  سالم و صحیح  نجر  قضاوتی 

تصمیم و  به  صحیح  مناسب    درنتیجهگیری  رفتار 

همه تحقیقات با    هم مانندین تحقیق  ا  خواهد شد.

بود  محدودیت مواجه  جهت    کهنیا  ازجملههایی 

اطالعات   رازداری،  و  افراد  شخصی  حریم  حفظ 

پیامجمعیت صاحبان  سن،  شناختی  )شامل  ها 

اجتماعی   طبقه  تحصیالت،  سطح  شغل،  جنسیت، 

نداشتو   قرار  محققین  اختیار  در  بنابراین    ،غیره( 

کردن  صورتبهها  داده لحاظ  بدون  و  کلی 

تا جایی    تحلیل شدند. همچنین  ذکرشدهمتغیرهای  

پیشینه   دارند  اطالع  مقاله  این  نویسندگان  که 

سوگیری  زمینه  در  در  پژوهش  شناختی  های 

  یدسترس قابلها در ایران یا وجود نداشت یا  بحران

بنابراین امکان استفاده از تحقیقات انجام شده نبود  

وجو این   نداشت.  دداخلی  نتایج  به  توجه  با 

دقیق  ،تحقیق سوگیریبررسی  در  تر  شناختی  های 

و کیفی و با   بحران کرونا با انجام تحقیقات میدانی

به جمعیت مفید خواهد  توجه  بسیار  مختلف  های 

شناختی  های  گیریشود مقایسه سوبود. پیشنهاد می

پاندمی کووید    6 اول  در سال  دوم  و  اول    19ماه 

 .انجام شود

 

 سپاسگزاری 

از   مقاله  این  و نویسندگان  علوم  توسعه  ستاد 

شناختیفناوری شبکه ،  های  های  آزمایشگاه 

اجتماعی دانشگاه تهران و آزمایشگاه پردازش زبان  

و   کنندهنیتأم  عنوانبه  طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

داده   کننده  پژوهش  پردازش  این  در  استفاده  مورد 

 . کنندتشکر و قدردانی می
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