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 دننام( یرامیب عویش رد لیخد یدیلک یاهرتماراپ تخانش هب زاین راذگتسایس ،روهظون رادریگاو یرامیب کی عویش ماگنه
 .دراد یریگمیمصت فلتخم یاهریغتم رب )سرادم یلیطعت لثم( ییورادریغ فلتخم یاههلخادم رثا دروآرب و )ریموگرم خرن
 دادعت یهنیشیب ،فلتخم یاهویرانس رد ریموگرم و التبا دادعت زا دنترابع راذگتسایس یارب یریگمیمصت یاهریغتم مها

 راشتنا ریس ینیبشیپ و ،زاین دروم سفنت هاگتسد و وییسیآ قاتا ،یناتسرامیب تخت دادعت ،نآ دادخر نامز و نایالتبم
 دادعت اهنت هن هک انعم نیا هب .تسا هدیچیپ متسیس کی ،ییاهیرامیب نینچ عویش متسیسوکا اما .)۱ لکش( یرامیب
 هب رجنم تسا نکمم زین رگیدکی اب لماوع نیا لماعت هکلب ،تسا دایز اهنآ نیب تاطابترا و متسیس راتفر رب راذگرثا لماوع
 تسا نکمم راهب لصف زاغآ اب یعامتجا یریگهلصاف لامعا نراقت لاثم ناونع هب .دوش ینیبشیپ لباقریغ یاهراتفر روهظ
 رد ییاهمتسیس نینچ راتفر ینیبشیپ .دوش تیمکاح نیمارف زا هعماج زا یتاقبط گنهامه ینامرفان زورب هب رجنم
 .تسا هتفرشیپ یاهلدم و اههداد زا هدافتسا دنمزاین و راوشد رایسب فلتخم یاهویرانس
 

 ١نتگنیشاو هاگشناد یزاسهیبش لدم طسوت کرویوین رهش رد انورک زا یشان ریموگرم دادعت دروآرب :۱ لکش

 
 هک دندرکیم ضرف اهلدم نیا .دندش زاغآ لیسنارفید تالداعم زا هدافتسا اب و ۱۹۲۰ ههد زا اهیمدیپا کیسالک یاهلدم
 .دننکیم یط ار »گرم/دوبهب« و ،»ندش التبم« ،»سوریو تفایرد دعتسم« ریس دارفا و تسا نگمه الماک تیعمج
 ندناشنورف ثعاب هعماج زا یشخب ندش نمیا نآ رد هک ،دوب »یاهلگ ینمیا« یهیضرف هئارا اهلدم نیا درواتسد نیرتمهم
 و یعامتجا طباور نگمهریغ و هدیچیپ راتخاس نتفرگرظنرد یارب اهلدم نیا اما .دوشیم هعماج لک زا تظفاحم و عویش

                                                
1 http://www.healthdata.org/research-article/forecasting-covid-19-impact-hospital-bed-days-icu-days-ventilator-days-and-deaths 
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 ،)یقطنمریغ یتح دیاش( دننک میظنت یرامیب عویش نازیم ساسا رب ار دوخ راتفر تسا نکمم هک ،دارفا میقتسم تالماعت
 اهشالت ،نآ عویش رد دارفا میقتسم طباور هکبش تیمها شیازفا و ۸۰ ههد رخاوا رد زدیا یرامیب روهظ اب .٢دوبن بسانم
 و یدرف تایئزج یهدنریگربرد هک رادریگاو یاهیرامیب راشتنا یزاسهیبش یارب رتبسانم یضایر یاهلدم یفرعم یارب
 اهیرامیب ریاس راشتنا یزاسلدم یارب همادا رد و دش یدیدج هلحرم دراو )روحمـدرف/لماع یاهلدم دننام( دشاب یعامتجا

  .)Epstein and Axtell 1996٣ هب دوش عوجر هنومن ناونع هب( دش هدافتسا الوبِا و ،ازنالوفنآ ،هلبآ ،کخرس دننام

 و ناریا رد انورک راشتنا ریس زا اهلدم نیا يّمک ای یفیک ینیبشیپ زا یفلتخم رابخا دهاش زین ریخا یاههتفه و اهزور رد
 هب رجنم دراوم یخرب رد اما ،دناهداد هئارا میمصت یاهریغتم زا یتوافتم رایسب اضعب یاهینیبشیپ هک میاهدوب اهروشک ریاس
 تسا ناتسلگنا جلاک لایرپما هاگشناد ۱۹دیووک روحمـدرف لدم ،نآ هنومن نیرتفورعم .دناهدش اهروشک یراذگتسایس رییغت
 ،ناتسلگنا تلود تسایس رییغت ثعاب ،هناریگتخس اههلخادم لامعا مدع تروص رد ریموگرم یالاب دادعت ینیبشیپ اب هک
 .٤دش هسنارف یارب رادشه و ،اکیرمآ تلود یاهتسایس رب ریثات

 و ،تسیچ اهنآ نیب شحاف توافت دوجو تلع ،تسا دامتعا لباق دح هچ ات )یّمک جیاتن صوصخهب( اهلدم نیا جیاتن اما
 یارب دوجوم رازبا نیرتهب یضایر یاهلدم رب ینتبم یزاسهیبش هچرگا ؟تسا یرثوم مادقا اهنآ یاهناسر راشتنا ایآ

 یاههلخادم رثا یسررب و متسیس نالک تخانش یارب یلک یبوچراچ و تسا روهظون هدیچیپ یاهمتسیس نینچ یزاسلدم
 یارب دوجوم یاهتیدودحم و یراوشد نایب اب راتشون نیا رد میراد دصق ،٥دنکیم مهارف ار راذگتسایس یارب فلتخم
 رد یثحب زین و میهد حرش ار ناراذگتسایس یارب اهنآ رثکا یددع جیاتن ندوب اکتا لباقریغ تلع اهلدم نیا هعسوت

 .میشاب هتشاد یمومع راکفا رب اهنآ یمومع راشتنا یلامتحا تارضم صوصخ

 .مینکیم فیصوت ار )هعسوت لاحرد یاهروشک رد اصوصخ( اهلدم نیا یاهتیدودحم زا یلک هتسد جنپ ادتبا ،همادا رد
 ،هدشثحب یاهتیدودحم نتفرگرظن رد و یرامیب عویش یضایر یاهلدم هئارا زا روصتم فلتخم فادها نایب اب سپس
 دوجوم یتخانش یاهیریگوس هب رصتخم هراشا اب زین اهتنا رد .مینکیم داهنشیپ اهلدم نیا جیاتن هئارا یارب یلک یبوچراچ
 یواح و یوق لدم هعسوت مدع تروص رد دوخ یددع جیاتن ندرکن یاهناسر هب توعد ار مرتحم نارگشهوژپ ،ناسنا رد
 .میئامنیم یفاک تایئزج
 

 رادریگاو یاهیرامیب عویش یضایر یاهلدم یاهتیدودحم ـ۱
 لدم نویساربیلاک یارب یعقاو یاههداد هب زاین ـ۱ـ۱
 نیب راتفر کی راشتنا هچ ،صاخ هدیقع کی راشتنا ینیبشیپ یارب هچ ،راشتنا یزاسهیبش یضایر یاهلدم یمامت
 .دنوش نییعت رگشهوژپ طسوت دیاب هک دنتسه رتماراپ دنچ ای کی یواح ،دیدج یرامیب کی ندش ریگهمه هچ و ،نازرواشک
 لقان درف ره هک تسا یدیدج دارفا دادعت طسوتم رتماراپ نیرتمهم ،رادریگاو یاهیرامیب عویش هوحن صوصخ رد الثم
 یعقاو یاههداد ای نیشیپ تاقیقحت جیاتن زا هدافتسا اب اهرتماراپ نیا .)R0 ای هیاپ ریثکت ددع( دنک التبم ار اهنآ دناوتیم
 رد اصوصخ اهرتماراپ نیا دروآرب ،سوریو ندوب هتخانشان لیلد هب ،روهظون یاهیرامیب صوصخ رد .دنوشیم دروآرب دوجوم
 یاهتست دوبمک دننام ییاهتیدودحم و هلاسم ندوب هزات لیلد هب ،وس کی زا .تسا راوشد یریگهمه یهیلوا لحارم
 قیقد دروآرب یارب دانتسا لباق یفاک هداد ،دناهدوب التبم درف کی اب سامت رد هک یدارفا قیقد ییاسانش مدع و صیخشت
  .)مود و لوا عون یاطخ( تسا تسردان یفنم و تبثم دراوم یدایز دادعت یواح و درادن دوجو اهرتماراپ

                                                
2 Epstein, J. M. (2009). Modelling to contain pandemics. Nature, 460(7256), 687-687. 
3 Epstein, J. M., & Axtell, R. (1996). Growing artificial societies: social science from the bottom up. Brookings Institution Press. 
4 https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-chilling-scientific-paper-helped-upend-us-and-uk-coronavirus-
strategies/2020/03/17/aaa84116-6851-11ea-b199-3a9799c54512_story.html 
5 Dobson, A. (2014). Mathematical models for emerging disease. Science, 346(6215), 1294-1295. 
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 زا ریموگرم خرن دروآرب اذل .دنوشیم تبث و ییاسانش داح دراوم اتدمع ،۱۹ دیووک عویش هیلوا لحارم رد ،لاثم ناونع هب
 نایالتبم دوجو و یگتفهن هرود یالاب نامز لیلد هب ای .دوشیم نآ یعقاو رادقم زا شیب یدروآرب هب رجنم اههداد نیا یور
 یعقاو رادقم زا رتمک رایسب امومع صخشم ینامز هزاب کی رد نایالتبم دادعت ینیبشیپ زا هدشهئارا یاهدروآرب ،مئالع نودب

 یاهرامآ ،فیفخ مئالع یاراد ای مئالع نودب نایالتبم دوجو زا یهاگآ مدع لیلدهب الثم .)۲ لکش( تسا هدوب هتفایققحت
 .دوب هدش دروآرب ٪۲.۳ سنیرپ دنومایاد یحیرفت یتشک نارفاسم نایالتبم نیب رد انورک دیدج سوریو ریموگرم خرن زا هیلوا
 شهاک ٪۱.۲ هب نایالتبم ریموگرم خرن ،مئالع نودب نایالتبم ییاسانش و نیرفاسم ٪۸۰ زا شیب زا یریگتست زا سپ اما
 و تسین صخشم اقیقد زونه مئالع نودب نایالتبم هب ییاسانش لباق مئالع یاراد نایالتبم تبسن هک دنچ ره .٦درک ادیپ
 .تسا هدش هئارا یتوافتم دادعا

 یاهرتماراپ رد نآ ریثأت و اهروشک یگنهرف یتح و یتخانشتیعمج ،یتازیهجت ،ییایفارغج یاهتوافت لیلد هب ،رگید یوس زا
 رد ًالثم .دوش یزاسلدم یاطخ رادینعم شیازفا ثعاب تسا نکمم اهروشک ریاس یهدشدروآرب دادعا زا هدافتسا ،عویش
 دادعت ،میوش رود اوتسا طخ زا هچ ره ،ازنالوفنآ صوصخ رد نیشیپ تاقیقحت زا یخرب ساسا رب ،هیاپ ریثکت ددع دروم
 یاراد یاهروشک رد هیاپ ریثکت ددع نینچمه .دوشیم رتشیب دنک لقتنم اهنآ هب ار سوریو دناوتیم لقان درف هک یدارفا
 یروشک ICU قاتا دادعت هنارس هچ ره یدوهش تروص هب ،ریموگرم خرن صوصخ رد ای .٧تسا رتشیب رتدرس یاوهوبآ
 .دهد تاحن گرم زا دناوتیم ار نایالتبم زا یرتشیب تبسن ،دشاب رتالاب

 
 صصختم ۳ نانیمطا یهزاب اهنت .یعقاو دادعت اب نآ هسیاقم و هتفه ود ینامز هزاب رد اکیرمآ رد نایالتبم دادعت زا صصختم ۱۸ ینیبشیپ :۲ لکش

 .٨تسا هدوب نایالتبم یعقاو دادعت هدنرادربرد

                                                
6 Russell, T. W., Hellewell, J., Jarvis, C. I., van-Zandvoort, K., Abbott, S., Ratnayake, R., ... & CMMID nCov working group. (2020). 
Estimating the infection and case fatality ratio for COVID-19 using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise 
ship. medRxiv. 
7 Viboud, C., Simonsen, L., Fuentes, R., Flores, J., Miller, M. A., & Chowell, G. (2016). Global mortality impact of the 1957–1959 
influenza pandemic. The Journal of infectious diseases, 213(5), 738-745. 
8 https://fivethirtyeight.com/features/experts-say-the-coronavirus-outlook-has-worsened-but-the-trajectory-is-still-unclear/ 
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 اهلدم یزاسیموب هب زاین ـ۲ـ۱
 روشک ره صاخ یاهیگژيو دیاب رادریگاو یاهیرامیب راشتنا یضایر یاهلدم ،یرامیب عویش هب طوبرم یاهرتماراپ رب هوالع
 :زا دنترابع اهرتماراپ نیا مها .دنریگب رظن رد مه ار

 )هریغ و ،ینید ،یتالیصحت ،یلغش ،ینس بیکرت( یتخانشتیعمج یاهیگژيو •
 یاراد هک یدارفا توف لامتحا نینچمه .تسا توافتم فلتخم ینس یاههورگ نیب انورک ریموگرم خرن
 یارب نامرد و یریگشیپ تازیهجت هب سرتسد ناکما نینچمه .تسا رتشیب دنتسه یصاخ یاهیرامیب
 اب الثم .درادن دوجو ریموگرم خرن کی ،نیاربانب .دشاب توافتم تسا نکمم یلغش و یتالیصحت فلتخم یاهشخب
 ای ،دراد یرتالاب ریموگرم خرن ،تسا رتشیب نآ یتباید دارفا دصرد هک یروشک ،لماوع ریاس ندوب تباث ضرف
 .تسا روصتم نآ یارب یرتمک ریموگرم خرن ،دراد یرتناوج یتیعمج بیکرت هک یناتسا

 یگدنز کبس •
 تعامج زامن ای ،امنیس ،یقیسوم ترسنک دننام یعمج یاههمانرب رد رمتسم تروص هب دارفا زا یدصرد هچ ًالثم
 ؟دننکیم تکرش

 یعامتجا طباور راتخاس •
 ؟تسا هدش یزاسهیبش نیشیپ یبرجت تاعلاطم زا هدمآ تسدهب یعقاو یهکبش ساسا رب دارفا یعامتجا هکبش ایآ
 یایند( اهلدم زا کی مادک ،یرظن یاهلدم زا هدافتسا تروص رد ؟هکبش راتخاس یرظن یاهلدم ساسا رب ای
 طباور راتخاس رییغت نازیم و ناکما ایآ ؟تسا هدش هدافتسا )... و ،سایقم زا لقتسم ،یفداصت ،کچوک
  ؟تسا هدش ظاحل لدم رد ییورادریغ یاههلخادم لامعا و دارفا راتفر رییغت رثا رب یعامتجا

o ؟دنتسه ترشاعم رد ناناوج و ناکدوک اب لاسنهک دارفا زا یدصرد هچ  
o ؟تسا هنوگچ گرزبردام/گرزبردپ لزنم زا ناناوج دیدزاب ینامز یلاوت  
o ؟دننکیم یگدنز یردام/یردپ لزنم رد نادنزرف زا یدصرد هچ  
o یالاب دننکیم یگدنز لزنم کی رد اهنآ اب اهنآ لاس ۳۰ ریز نادنزرف هک یناردام و ناردپ زا یدصرد هچ 

  ؟دنتسه لاس ۶۵
o ؟درک دنهاوخ ادج هداوناخ زا ار دوخ نادنزرف ایآ ،یعامتجا یراذگهلصاف حرط یارجا تروص رد  

 یمومع عمجت نکاما ریاس و ،دجاسم ،اههاگشناد ،سرادم یناکم تیعقوم •

 طسوت دیاب لدم یارجا زا لبق و دنتسه راذگرثا لدم ییاهن یجورخ رب رگیدکی اب اهنآ شنکمهرب و قوف دراوم یمامت
 نیا هچنانچ ،نیاربانب .تسا یبناج یتاقیقحت یاههژورپ یارجا دنمزاین و ربنامز رایسب هک ،دنوش دروآرب ای نییعت زاسلدم
 دنناوتیم دیدج یرامیب کی روهظ ماگنه رد ،دنشاب هدش هداد هعسوت یصاخ روشک یارب نامز لوط رد و لبق زا اهلدم
 هدشهئارا یاهلدم ساسا رب جلاک لایرپما ۱۹دیووک لدم ،لاثم ناونع هب .دننک افیا نآ راشتنا یزاسلدم رد یمهم شقن
 زا هدافتسا ،دشابن دوجوم یموب لدم هچنانچ اما .تسا هدش هداد هعسوت ۲۰۰۶١٠ و ۲۰۰۵٩ یاهلاس رد میت نامه طسوت
 رد نودب طبترمریغ لوصولالهس یاهلدم دربراک رییغت ای ،قوف دراوم قیقدریغ یراذگاج ای فذح و اهروشک ریاس یاهلدم
 یریگمیمصت یاهریغتم زا لدم تسردان نیمخت هب رجنم ،رادریگاو یاهیرامیب هب طوبرم صاخ تایئزج نتفرگ رظن
 .دوشیم
 
 

                                                
9 Ferguson, N. M., Cummings, D. A., Cauchemez, S., Fraser, C., Riley, S., Meeyai, A., ... & Burke, D. S. (2005). Strategies for containing 
an emerging influenza pandemic in Southeast Asia. Nature, 437(7056), 209-214. 
10 Ferguson, N. M., Cummings, D. A., Fraser, C., Cajka, J. C., Cooley, P. C., & Burke, D. S. (2006). Strategies for mitigating an influenza 
pandemic. Nature, 442(7101), 448-452. 
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 روشک کی لخاد فلتخم یاهناتسا و قطانم یاهتوافت ظاحل مدع ـ۳ـ۱
 رد دیاب و تسا توافتم فلتخم یاهناتسا رد اههلخادم یشخبرثا و ،ییورادریغ یاههلخادم یدنبنامز ،راشتنا تعرس
 ًالثم .دننکیم ییورادریغ یاههلخادم یزاسهدایپ هب مادقا فلتخم یاهنامز رد فلتخم یاهناتسا ،ًالوا .دوش ظاحل لدم
 لامعا هب مادقا تبثم دروم نیلوا تیور زا سپ هتفه کی تدم فرظ رثکادح اهناتسا مامت هک هدش ضرف اهلدم یخرب رد

 نیا تدش و دادعت ،ایناث .درادن یناوخمه تیعقاو اب نادنچ هک ،دننکیم یعامتجا یراذگهلصاف ای هنیطنرق تسایس
 لقن و لمح زا هدافتسا نازیم و عون ،تیعمج مکارت دننام یلماوع ،اثلاث .تسا توافتم اهرهش و اهناتسا نیب اههلخادم
 یشخبرثا و سوریو راشتنا تعرس نیب توافت داجیا ثعاب ،اههلخادم یزاسهدایپ رد مدرم یراکمه نازیم و ،یمومع
 هدافتسا هب مدرم زاین و  گرزب یاهرهش رد ورتم دوجو ،لاثم ناونع هب .دوشیم فلتخم یاهرهش و اهناتسا رد اههلخادم
 هاتوک لیلد هب هکلب ،درادن دوجو ورتم اهنت هن ،کچوک یاهرهش رد هک نآ لاح ؛تسا یرامیب عویش مهم لماوع زا نآ زا
 .تسا ینیزگیاج لباق یگداس هب یمومع لقنولمح ،لصاوف ندوب

 تسا هدش هربیلاک نیچ ناهوو رهش یاههداد اب اههلخادم یشخبرثا ،انورک یارب هدشهئارا یاهلدم رثکا رد ،هنافساتم
 ییورادریغ هلخادم یزاسهدایپ ناکما مدع زین و الاب لماوع هب هجوت اب ،ضرف نیا .)نتگنیشاو هاگشناد لدم رد الثم(
 یریگمیمصت یاهریغتم زا لدم تسردان دروآرب ثعاب و تسا یعقاوریغ ،اهرهش و اهروشک رثکا یارب ناهوو رد هدشلامعا

 یاهرهش و اهناتسا یاهتوافت صوصخ رد ناوارف تایئزج دنمزاین روشک کی هب صتخم لدم یهعسوت ،نیاربانب .دوشیم
 .تسا نآ

 سوریو هتفایلماکت ای فلتخم عاونا دوجو لامتحا هب هجوت مدع ـ۴ـ۱
 اهسوریو هکنآ لاح .دوشیم ضرف تباث نامز لوط رد )سوریو( نژوتاپ راتفر ،اهلدم مامت مییوگن رگا ،اهلدم بلغا رد
 یملع دروآرب کی ساسا رب .دنراد ار )سنالوریو( یرگرامیب زا یتوافتم هجرد هک دنتسه یتوافتم یاههخسن یاراد اتدمع
 مئالع یاراد ای دناهتشادن یمئالع هنوگچیه نیچ رد انورک هب نایالتبم زا ٪۸۶ دودح ،سنیاس ربتعم هلجم رد هدشرشتنم
 هب سوریو لاقتنا تیلباق هک یلاح رد ،دنوشیمن هتفرگ رظن رد نایالتبم یمسر رامآ رد امومع دارفا نیا .١١دناهدوب فیفخ
  .دناهدشن هتفرگ رظن رد یرامیب راشتنا یضایر یاهلدم مومع رد نایالتبم زا عون نیا .دنراد ار دیدج دارفا

 ؟تسا هنوگچ فلتخم یاههلخادم هب خساپ رد و نامز لوط رد سوریو لماکت هوحن هک تسا نیا رگید مهم رایسب لاؤس کی
 هتشذگ لاس ۸۰ رد هک روهظون رادریگاو یرامیب ۴۰۰ زا ٪۶۰ دودح ؟رتیوق هخسن ای دنکیم ادیپ همادا رتفیعض هخسن ایآ

 لاقتنا ققحت و دنتسه کرحتمک رایسب ادتبا رد اهسوریو نیا .١٢دناهدوب ماد و ناسنا کرتشم یاهیرامیب ،دناهدش ییاسانش
 .دراد رتیوق یاههخسن هب اهنآ لماکت هب یگتسب ناسنا هب ناسنا زا سپس و ناسنا هب ناویح زا اهنآ

 دیدج دارفا هب نآ لاقتنا یشخبرثا و ریموگرم خرن نیب سوکعم هطبار دوجو زا یکاح نیشیپ تاقیقحت جیاتن ،یلک تلاح رد
 رورم هب اهنآ لاقتنا خرن ،دنوشیم رامیب توف بجوم و هدادناشن ار دوخ رتعیرس هک ییاهسوریو هک انعم نیا هب .١٣تسا

 زا یکی( دناهدش هئارا زین سوریو لماکت ریس اب ریذپقیبطت یضایر یاهلدم یدودحم دادعت هناتخبشوخ .دباییم شهاک
 ینیبشیپ روهظون یاهسوریو دروم رد اما .)١٤تسا هدش رشتنم PNAS ربتعم هلجم رد یراج هام رد اهلدم نیرتلماک
 ماهبا ،انورک دروم رد .دوش ظاحل لدم رد دیاب یهاگآ و ناکما دح ات نآ درفهبرصحنم یاهیگژیو و تسین هداس سوریو راتفر

                                                
11 Li, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang, T., Yang, W., & Shaman, J. (2020). Substantial undocumented infection facilitates the rapid 
dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science. 
12 Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging 
infectious diseases. Nature, 451(7181), 990-993. 
13 Osnas, E. E., Hurtado, P. J., & Dobson, A. P. (2015). Evolution of pathogen virulence across space during an epidemic. The American 
Naturalist, 185(3), 332-342. 
14 Eletreby, R., Zhuang, Y., Carley, K. M., Yağan, O., & Poor, H. V. (2020). The effects of evolutionary adaptations on spreading processes 
in complex networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(11), 5664-5670. 
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 ؟تسا هنوگچ دتفایم قافتا یرامیب مئالع زورب زا لبق سوریو لاقتنا هک یمتسیس لماکت هوحن هک تسا نیا یساسا
 لماکت تهج نییعت ،سوریو ندوب هتخانشان تهج هب ،ریذپقیبطت یضایر یاهلدم زا هدافتسا تروص رد یتح ،نیاربانب
 ای ١٥رتیوق هخسن هب سوریو شهج لامتحا ،یاهلگ ینمیا دوجو تلاح رد یتح هک صوصخهب .تسا زیگناربشلاچ سوریو
 .١٦دراد دوجو یرامیب هب ددجم یالتبا

  کیژتارتسا یاهراتفر زورب لامتحا زا تلفغ ـ۵ـ۱

 متسیس کی لماوع یلامتحا و کیژتارتسا یاهراتفر ینیبشیپ ،روحمـلماع یاهلدم زا هدافتسا یلصا یاههزیگنا زا یکی
 نادقف لیلدهب و دوش دیدمت بوانتم روطب یعامتجا یراذگهلصاف لماش ییورادریغ تالخادم هچنانچ لثم روطب .تسا

 صوصخب و هعماج یمومع دامتعا تسا نکمم ،دوشن ذاختا یناسرعالطا یارب یبسانم شور یلک فعض ای یلبق هبرجت
 دننکیم روصت هک عامتجا زا ییاههورگ یطیارش نینچ رد .دنیبب یدج همدص یداصتقا رظن زا رتریذپ بیسآ تاقبط
 هب درک دنهاوخ شالت درادن شیاه هلخادم یگنهرف یتح و یعامتجا ،یداصتقا یاههنیزه زا یتسرد کرد راذگتسایس
 یرسک لثم( رتفیعض داصتقا اب یقطانم و اهروشک رد .دنزاس هتسجرب ار دوخ ینامرفان یتح و تفلاخم یرادانعم لکش
 و تسا رتهتسب یطاسبنا یلوپ یاهتسایس هلمج زا یتیامح یاههنیزگ یارب ناراذگتسایس تسد )هتشابنا و نمزم هجدوب
 ینامرد رداک یدرسلد یطیارش نینچ رد .دشاب رتهناطاتحم ییاهینامرفان نینچ هب اهنآ شنکاو هک تسا یعیبط هجیتنرد
 نینچمه .دیازفایب عاضوا تماخو هب دناوتیم و هدوب لمتحم الماک یماظتنا یاهداهن هناریگلهس راتفر هدهاشم زا یکشزپ و
 نینچ رد .دوب دهاوخن ناسآ نارامیب هب ناشدودحم تاناکما صیصخت رد ینامرد دحاو ره نایلوتم راتفر ینیبشیپ

 انورک لثم یرامیب کی لیذ یناسنا تافلت نآ زا رتمهم و نایالتبم رامآ هیارا و تبث هوحن رد یمسر تاماقم راتفر ،یطیارش
 .دوب دهاوخ و هدوب زیگناربهشقانم تاعوضوم زا رگید یکی

 جیاتن هئارا هوحن و یزاسلدم فادها یارب یداهنشیپ بوچراچ ـ۲

 ،میهافم ای راتفر فیصوت ،میهافم ییارچ حیضوت ،ینیبشیپ :دش روصتم ناوتیم لدم کی هئارا و هعسوت یارب فده تفه
 هدافتسا یارب فده ود ،رتیلک یدنبمیسقت کی رد ،نیاربانب .١٧هسیاقم و ،یعامتجا یریگدای ،یزاسریوصت ،اههیرظن حرش
  :دش روصتم ناوتیم رادریگاو یاهیرامیب عویش یضایر یاهلدم زا راذگتسایس

 دادعا رب زکرمت نودب فلتخم ییورادریغ یاههلخادم یلک رثا فیصوت و عوضوم زا نالک یریوصت هئارا :یفیک لیلحت )۱(
  ؛ماقرا و

  .فلتخم تالاح رد راذگتسایس یریگمیمصت یاهریغتم رتقیقد هچ ره دروآرب یارب شالت :ّیمک لیلحت )۲(

 یزاسلدم یارب لآهدیا تلاح ود ،انورک راشتنا اب طبترم یاهلدم رثکا رد رکذلاقوف یاهتیدودحم دوجو هب تیانع اب
  :دوب روصتم ناوتیم هنافِصنُم

 مدع تهج هب و ،دیامن نایب ار نآ فافش تروص هب ،هتخاس دودحم یفیک لیلحت هب ار دوخ جیاتن یهنماد ادتبا زا )۱(
 یریگمیمصت مهم یاهریغتم دروم رد یددع ینیبشیپ هئارا زا لدم رد یعقاو یایند راذگرثا یاهرتماراپ نتفرگرظنرد
  ؛دنک یراددوخ تافلت دادعت دننام

                                                
15 Fleming-Davies, A. E., Williams, P. D., Dhondt, A. A., Dobson, A. P., Hochachka, W. M., Leon, A. E., ... & Hawley, D. M. (2018). 
Incomplete host immunity favors the evolution of virulence in an emergent pathogen. Science, 359(6379), 1030-1033. 
16 https://www.nytimes.com/2020/02/29/health/coronavirus-reinfection.html 
17 Edmonds, B., Le Page, C., Bithell, M., Chattoe-Brown, E., Grimm, V., Meyer, R., ... & Squazzoni, F. (2019). Different Modelling 
Purposes. Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS), 22(3), 6-6. 
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 ادتبا ،)هعسوت لاح رد یاهروشک رد لمتحمریغ رایسب( یضایر لدم رد قوف یاهروتکاف نتفرگرظنرد تروص رد )۲(
 ار مادک ره رد لدم یاطخ ،هدرک تست ار رظندروم روشک هتشذگ یاهیریگهمه یاههداد یور رب لدم درکلمع
 و هبساحم ار ١٨یزیب نانیمطا هزاب ،دیدج سوریو راتفر صوصخ رد دوجوم یاهماهبا حیرص نایب اب سپس .دنک شرازگ
 .دنک شرازگ

  یرامیب عویش یضایر یاهلدم جیاتن یمومع راشتنا تاظحالم ـ۳

 زاسلدم هک مه هزادنا ره هک تسا نیا تیعقاو .تساهلدم نیا یّمک جیاتن زا یاهناسر و یمومع کاردا رگید مهم هلاسم
 ًالثم( اهریغتم زا یددع دروآرب تروص رد ،دهد جرخ هب تیفافش و فاصنا دوخ یضایر لدم یاهتیدودحم فیصوت رد
 شرازگ ندناوخ نودب نابطاخم یهدمع ،یعامتجا ای یعمج یاههناسر رد نآ مالعا و )زایندروم یکشزپ تازیهجت دادعت

 تشادرب نآ زا یداع هدنناوخ هچنآ ،۱ لکش رد الثم .دننکیم زکرمت دادعا یور رب ًافرص ،لدم یاهتیدودحم و همیمض
 زا یخرب هب هک ،تیاسبو رد همیمض هلاقم هب هجوت نودب ،تسا ریموگرم دادعت یهنیشیب دراپسیم رطاخ هب و دنکیم
 هدنناوخ ،۱ لکش رد هدشهدادناشن نانیمطا هزاب دروم رد ای .)هدرکن هراشا مه یخرب هب هتبلا و( درک هراشا اهتیدودحم
 یالابدح هک نیا ای ،دراد رارق هزاب نآ رد الاب لامتحا اب تافلت یعقاو دادعت هک دنک روصت هنوگنیا تسا نکمم رتیاهفرح یمک
 هزاب هک ارچ ،تسا تسردان مه اهتشادرب نیا اما .دنک ریسفت تلاح نیرتدب رد تافلت دادعت ناونع هب ار نانیمطا هزاب
 لدم رد هدشظاحل تایضرف مامت ندوب تیعقاو رب قبطنم تروص رد یریگهزادنا نانیمطا هزاب هدنهدناشن روکذم نانیمطا
  .تسا

 ،یعقاو یایند تایئزج زا یلوبقلباق دح یاراد و یوق یضایر یاهلدم هعسوت مدع تروص رد نیققحم تسا مزال نیاربانب
 هئارا هب و هدرک یراددوخ نآ یّمک جیاتن یمومع راشتنا زا ،دنرادن رظندم ار یصاخ یداصتقا ای یسایس فادها هک یتروص رد
 زا یکی ندشلاعف ثعاب تسا نکمم دنتسه یوق یفنم تاساسحا کرحم هک یرابخا راشتنا .دنیامن هدنسب یفیک جیاتن

 ره دنرضاح تالامتحا هب هجوت نودب دارفا هک انعم نیا هب .دوش »١٩لامتحا هب یهجوتیب« مانهب یتخانش یاهیریگوس
 رد رفن نویلیم ۱۶ یهنیطنرق لامتحا ربخ راشتنا ،لاثم ناونع هب .دنهدب ماحنا همدص ای ررض زا یریگشیپ یارب یراک
 هب رجنم ،دوب هتفرگ تروص یتلود تاماقم زا کردم زرد ساسا رب هک ،ربتعم یاههمانزور زا یکی رد ایلاتیا یلامش قطانم
 تاعلاطم جیاتن نینچمه .٢٠دش سوبوتا و راطق یاهلانیمرت هب موجه و هقطنم نآ زا رارف یارب مدرم زا رفن نارازه میمصت
 مدع هتشذگ رد هک یلاح رد تشاد هجوت دیاب .٢١دراد تاعالطا و رابخا نتشادنپتسرد هب دارفا یلک لیامت زا تیاکح ناوارف
 نیا هب رجنم فلتخم رابخا راجفنا و یناوارف هزورما ،دشیم یمومع راکفا یناشیرپ و تیعطقمدع داجیا ثعاب رابخا دوجو
 ،ناراذگتسایس رب یرورضریغ راشف ،یمومع راکفا یهارمگ بجوم دناوتیم تاعوضوم نیا هب هجوت مدع .دوشیم دراوم
 .دوش هدننکهارمگ ای تسردان رابخا دیلوت و ،نادنورهش نیب یرورضریغ سرت داجیا

 یراذگتسایس یاههیصوت ـ۴

 ار انورک راشتنا یضایر یزاسلدم هنیمز رد لاعف دنمجرا نارگشهوژپ تامحز نتفرگهدیدان دصق ناونع چیه هب راتشون نیا
 هک یعقاو یایند طیارش رب قبطنم و قیقد یاهلدم هعسوت موزل رب اما .تسا اهنآ یزورهنابش شالت نادردق و درادن
 .دراد هژیو دیکات دوشب انشآان ناراذگتسایس یهارمگ زا یریگولج ای هاگآ ناراذگتسایس ییاناوت شیازفا ثعاب دنناوتب

                                                
18 Bayesian Confidence Interval 
19 Suter, R. S., Pachur, T., & Hertwig, R. (2016). How affect shapes risky choice: Distorted probability weighting versus probability 
neglect. Journal of Behavioral Decision Making, 29(4), 437-449. 
20 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/08/leaked-coronavirus-plan-to-quarantine-16m-sparks-chaos-in-italy 
21 Pantazi, M., Klein, O., & Kissine, M. (2020). Is justice blind or myopic? An examination of the effects of meta-cognitive myopia and 
truth bias on mock jurors and judges. Judgment and Decision Making, 15(2), 214-229. 
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 هعماج ندادرارق بطاخم اب یتآ یاهنارحب رد روظنم نیا هب لین تهج راتشون نیا رد هدشحرطم یاههیصوت هصالخ
 :دوشیم هئارا لیذ رد یهاگشناد

 ینیبشیپ اب یحیضوت/یفیصوت فادها طلخ زا زیهرپ و لدم فده قیقد نییبت •
 دوجوم نارحب هب شنکاو رما رد عیرست تهج لوصولالهس طبترمریغ یاهلدم یربراک رییغت زا زیهرپ •
 یلخاد طیارش اب ندرک هربیلاک نودب اهروشک ریاس یاهلدم زا هدافتسا زا زیهرپ •
 یفاک تایئزج اب لدم هعسوت مدع تروص رد یّمک جیاتن یمومع هئارا زا زیهرپ •
 هدننکهارمگ رابخا دیلوت لامتحا و یمومع راکفا صوصخ رد هنالوئسم راتفر هئارا •
 یفاک تایئزج یاراد یلو )یرادرهش هقطنم حطس رد الثم( کچوک یاهلدم هعسوت هب نابوجشناد قیوشت •
 عوقو نامز رد هقطنم ره یارب اههداد لیلحت رب ینتبم یاهینیبشیپ هئارا و یلحم یاههداد لیلحت رب زکرمت •

 )ناتسا ای ،ناتسرهش ،رهش( روهظون یاهیریگهمه

 داهنشیپ روهظون رادریگاو یاهیرامیب یزاسلدم یارب روشک یهاگشناد ناوت شیازفا تهج لیذ یاههیصوت نینچمه
 :دنوشیم

 یاههژورپ فیرعت تهج یکشزپ شزومآ و ،نامرد ،تشادهب ترازو اب یروانف و ،تاقیقحت ،مولع ترازو یراکمه •
 ،رادریگاو یاهیرامیب عویش یارب بسانم یضایر یاهلدم یهعسوت یارب یاهتشرنیب یتاقیقحت

 و ناتسا حطس رد رادریگاو یاهیرامیب عویش یزاسلدم و انبریز یهعسوت تهج اهناتسا یاههاگشناد زا تیامح •
 لباق یارب یزیرهمانرب تهج یّلم یربهار میت داجیا و ،)دهد هعسوت ار دوخ هب صتخم لدم ناتسا ره( ناتسرهش ای

 یّلم لدم کی هب یناتسا یاهلدم ندوب عیمجت
 یریگهمه ندرک شکورف زا سپ هزوح نیا رد یاهتشرنیب و یاهتشر تاقیقحت زا ییانبریز و یلام تیامح •
 الثم( دادخر نامز رد روهظون رادریگاو یاهیرامیب یاههداد هنازور و بترم یروآعمج تهج یّلم یاههمانرب داجیا •

 ،نایالتبم دادعت ؛یزاجم یاضف یاههداد ؛ناتسا و ،ناتسرهش ،رهش کیکفت هب اههلخادم یارجا و مالعا نامز
 )هریغ و ؛ناکم و زور کیکفت هب اههدشتوف و ،ناگتفایدوبهب

 تاحیضوت

 هک ییاهداهن و اههاگشناد عفانم ای عضوم اب یطابترا و تسا ناگدنسیون یصخش رظن هدنهدناشن راتشون نیا یاوتحم ـ
 .درادن دنتسه اهنآ وضع ناگدنسیون

 .تسا هدشرشتنم فلتخم یاهروشک رد هباشم ثحب و درکیور اب یتالاقم ،نتم نیا شراگن زاغآ زا سپ و ریخا یاهزور رد ـ
 :ددرگیم هئارا لیذ رد رتشیب هعلاطم یارب اهنآ تسیل ،بلاطم نیا زا یتایئزج زا یریگماو مالعا نمض
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