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مقدمه

ــحــران هــا یــکــی از چــالــش هــای  ــوادث و ب ــ ــوع حـ ــ وق

تــعــیــیــن کننده  ــچــه  آن و  بــــوده  اســـاســـی کــشــورهــا 

وضــعــیــت آیـــنـــده آن بـــحـــران خـــواهـــد بـــود شــیــوه 

نیز  و  مــتــخــصــصــان  ارشــــــد،  ــران  ــ ــدی ــ م ــورد  ــرخــ ــ ب

هاست. چــالــش  آن  بــا  ــرخــورد  ب در  جامعه  مـــردم 

بیماری کووید19 یک عفونت ویروسی است که به 

بیماری پاندمیک تبدیل شده و شرایط بحرانی را در 

سراسر دنیا ایجاد کرده است و با سرعت در حال 

یا داروی  واکسن  امــروز هیچ  به  تا  گسترش است. 

های  عفونت  بــرای  موفقیت آمیزی  ویــروســی  ضــد 

کرونا ویروس نوین از نظر بالینی تأیید نشده است.

بیماری،  از  پیشگیری  در  مؤثر  راه  تنها  بنابراین 

که  است  مراقبتی  خود  و  بهداشتی  اصول  رعایت 

این اصول باید علمی و متناسب با نیاز عموم مردم 

در  افــراد  نیازهای  اولین  از  یکی  نتیجه،  در  باشد. 

دسترسی  ویــروس،  کرونا  مانند  بحران هایی  زمــان 

معتبر  رسانه های  و  منابع  از  اطالعاتی  منابع  به 

سهم رسانه،آموزش واطالع رسانی
علمی و بموقع درپیشگیری ازکووید19

فریبا حیدری
کارشناس آموزش وارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشیک قم

فاطمه بهزاد
کارشناس آموزش وارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشیک مشهد

محمد تقی سلطانی
سرپرست گروه آموزش و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشیک قم

کار ز
معصومه پره�ی

دفترفصلنامه بهورز  عضو
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

   اهداف آموزشی  

امیداست خوانندگان محترم پس ازخواندن مقاله:

نقش رسانه وعوامل مؤثربراطالع رسـانی وآموزش جامعه را بیان کنند.

با مدل اعتقاد بهداشتی آشنا شده و ساختارهای اصیل آن را نام ببرند.

راهکارهای ارتقای تأثیرگذاری رسانه را براساس مدل اعتقاد بهداشتی بیان کنند.
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در  تری  مناسب  رفتارهای  این صورت شاهد  در  است. 

جامعه و در زمینه مقابله با ویروس کرونا خواهیم بود. 

در عصر حاضر نقش رسانه در همه جوانب زندگی بشر 

کرونا  بحران  که  کنونی  شرایط  در  و  است  ناپذیر  انکار 

بیشتر کشورهای جهان را درگیر کرده است، رسانه ها با 

توجه به فراگیری وتأثیری که در بین مردم دارند می توانند 

نقش های مثبت و منفی بسیاری در کنترل یا تشدید این 

بحران داشته باشند. 

بحرانی  در شرایط  افکار عمومی  آگــاه ســازی  و  آمــوزش 

مهم ترین اصل در پیشگیری، آمادگی، مقابله و مدیریت 

بحران است. سطح سواد و تحصیالت مخاطبان، ابزارهای 

در اختیار برای آموزش و اطالع رسانی، برخورداری رسانه 

زبــان مشترک  نظر،  مــورد  دانــش موضوع  و  اطالعات  از 

پیام ها، زمینه های فرهنگی پذیرش،  انتقال معانی  برای 

وضعیت اقتصادی جامعه، میزان مقبولیت، مشروعیت 

و اعتبار منبع پیام، تجربه های پیشین، سطح حمایت و 

مشارکت اجتماعی، هنجارها، نگرش و باورهای عمومی، 

آموزش  و  رسانی  اطــالع  فرآیند  بر  مؤثر  عوامل  ازجمله 

جامعه در برابر بحران هاست.

در زمینه مسایل بهداشتی و سالمت، انتظار از رسانه ها 

افزایش آگاهی مردم و ایجاد نگرش هایی در جامعه است 

که افراد را به سمت رفتارهای مناسبی سوق دهد، زیرا 

به  تغییر نگرش مردم نسبت  رسانه ها نقش مهمی در 

رفتارها رعایت  این  از  و یکی  رفتارهای بهداشتی دارند 

پروتکل های بهداشتی است.

مدل اعتقاد بهداشتی

بر اساس مدل ها و تئوری های تغییر رفتار، یکی از بهترین 

مدل ها برای ایجاد تغییر رفتار در بیماری های واگیردار، 

که  دارد  تأکید  مدل،  این  است.  بهداشتی  اعتقاد  مدل 

رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری، تحت تأثیر 6 متغیر 

خاص قرار دارند. نخستین آن ها »حساسیت درک شده« 

از بیماری است.»حساسیت درک شده« به معنای باور 

یا حالت های  بیماری  به یک  ابتال  امکان  از  فرد  ذهنی 

زیــانــبــاری اســت کــه در نتیجه یــک رفــتــار خــاص ایجاد 

می شود. »شدت درک شده« یا همان اعتقاد به وسعت 

و شدت زیان حاصل از ابتال به یک بیماری یا پیامدهای 

از یک رفتار خاص نیز دومین متغیر  آسیب زای ناشی 

به شمار می رود. »منافع درک شده« به معنای اعتقاد به 

مزایای روش های پیشنهادی برای کاهش خطر یا شدت 

بیماری یا حالت زیانبار ناشی از رفتار خاص، »موانع درک 

شده« به معنای اعتقاد مربوط به هزینه های قابل تصورِ  

موجب  که  عمل«  برای  »راهنماهایی  جدید،  رفتار  یک 

می شود فرد سریع تر احساس کند که نیاز به انجام عمل 

یا نشان دادن واکنش دارد و »خودکفایی یا خودکارآمدی« 

انــجــام یک  تــوانــایــی خــود در  بــه  فــرد  یــا همان اطمینان 

رفتار هستند. تغییر  این مدل  رفتار، چهار متغیر دیگر 

رفتار مردم در شیوع بیماری کووید 19

نه  مــردم  حساسیت درک شــده: حساسیت درک شده 

تنها در ایران بلکه در کل جهان پایین بود، اما به مرور 

اطالع رسانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی 

منتشر شد  مبتال  بیماران  از  که  کلیپ هایی  و همچنین 

منجر  مــی داد،  نشان  را  بیماری  و شــدت  بــاال  که شیوع 

برای  امــا  مــردم شــد،  افزایش حساسیت درک شــده  به 

که  است  نیاز  تنها  نه  انجام شود،  مناسبی  رفتار  اینکه 

باید شدت درک  باال باشد، بلکه  حساسیت درک شده 

شده نیز افزایش یابد. 

شدت درک شده: شدت درک شده از طریق انتشار آمار 

و اطالعات روزانه ابتال و مرگ و میر بیماری کووید19 در 

ایران و تهیه گزارش از بیماران و فضای بیمارستان ها و 
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مصاحبه با متخصصان در رابطه با شکل بروز بیماری و 

شدت سرایت آن و عواقب و عوارض بیماری افزایش یافت. 

منافع درک شده: منافع درک شده حاصل از تغییر رفتار 

نیز عمل دقیقی است که می بایست نتایج مثبت حاصل 

 19 کووید  بیماری  در  کند.  تبیین  را  رفتار خاص  از یک 

مؤثر  اقــدام هــای   آمــوزشــی  مختلف  رسانه های  طریق  از 

از جمله شست وشوی  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  در 

ماسک  از  استفاده  مناسب،  گــذاری  فاصله  دســت هــا، 

و... آموزش داده شد. این مسأله  باعث ایجاد احساس 

در  بیشتر  پذیری  مسؤولیت  و  خود  سالمتی  بر  کنترل 

قبال سالمتی افراد و خانواده شان شد. 

موانع و هزینه های احتمالی درک شده: فراموش نکنیم 

که »موانع و هزینه های احتمالی درک شده« حاصل از 

انجام یک رفتار خاص بهداشتی در مقابل منافع تغییر 

رفتار باید برای مردم تبیین شود چون این اقدام باعث 

رفتارهای  بهتر  انجام  بــرای  جامعه  به  بخشی  اطمینان 

مــردم روشن  بــرای  باید  واقــع  بهداشتی خواهد شد. در 

انجام شده توسط آن ها، هزینه کمی در  رفتار  کنیم که 

مقابل هزینه های ناشی از ابتال و درمان بیماری خواهد 

داشت. این هزینه ها تنها هزینه های مادی نبوده و شامل 

وقت و زمانی که برای انجام رفتار مورد نظر صرف می شود 

می توان  ویــروس  کرونا  زمــان شیوع  در  بــود.  نیز خواهد 

راهکارهایی را به کار بست تا میزان »موانع درک شده« 

توسط جامعه را کاهش دهد. این راهکارها عبارتند از: 

تصحیح سوء برداشت ها: برخی از باورهای غلط در  	

مقابله با کووید 19 از طریق اطالع رسانی های گسترده 

اصالح شد، مثل استفاده از ماسک خانگی به جای 

استفاده از ماسک های گران قیمت برای عموم مردم 

تر  	 آســان  انجام  بــرای  کمک هایی  رسیدگی:  و  کمک 

برای  مؤمنانه  کمک های  مثل  پیشگیرانه  رفتارهای 

تأمین معیشت افراد بیکار شده ناشی از بیماری کرونا 

یا تامین ماسک و لوازم ضد عفونی رایگان، گندزدایی 

سطح معابر و... .

تشویق: تأمین مشوق هایی برای ایجاد انگیزه در فرد  	

برای انجام رفتار مورد نظر است مثل تولید ماسک 

ارزان، غربالگری رایگان بیماری و ... .

راهنماهایی برای عمل: که نقش آن تأکید بر یک سیستم 

یادآوری کننده برای درگیر شدن فرد در رفتار مورد نظر 

یــادآوری  این سیستم  کووید19  مراقبت  نظام  در  است. 

کننده به شکل سه مرحله غربالگری تلفنی اتفاق افتاده 

است که در هر سه مرحله، رسانه ها با اطالع رسانی و 

معرفی آن به مردم نقش مهمی در دستیابی به میزان 

باالی پوشش غربالگری ایفا کردند که منتج به تشخیص 

و درمان زود هنگام بیماری شده و کمک شایانی به قطع 

زنجیره انتقال بیماری در سطح کشور کرده است. 

خودکارآمدی: خودکارآمدی مرحله نهایی است برای  	

رفتار  یک  انجام  در  را  افــراد  نفس  به  اعتماد  اینکه 

خاص افزایش دهیم، لذا الزم است:

آن رفتار را به مراحل کوچک و ساده تفکیک کرده و 

آموزش دهیم مانند بیان جزییات ومراحل شست وشوی 

صحیح دست

زدن  مثل  رفتار  نمایش  برای  الگو  داشتن  همچنین 

ماسک و رعایت فاصله گذاری در رفتار مسؤوالن و 

کالمی مثل  تقویت  و  ترغیب  مکانیسم  از  استفاده 

بایدبرای مردم روشن کنیم که رفتار
انجام شده توسط آن ها،هزینه کمی 
درمـقـابل هزینه های ناشی از ابتال 
و درمـان بـیـمـاری خـواهـد داشـت.
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و  کنترل  بــرای  جامعه  به  امیدبخش  مطالب  گفتن 

خصوص  در  اجتماعی  اضطراب  و  استرس  کاهش 

انجام یک رفتار جدید از جمله وظایف رسانه هاست، 

رعایت  خــاطــر  بــه  مـــردم  از  مــســؤوالن  تقدیر  مانند 

عــزاداری  مراسم  برگزاری  در  بهداشتی  پروتکل های 

محرم و صفر

در کنار نقش مثبت رسانه ها در کنترل بیماری، انتشار 

از  از نقش های منفی رسانه هاست، بیشتر  شایعات که 

باشد  رسان  آسیب  می تواند  برای جامعه  کرونا  بیماری 

منبع مشخص  بدون  زنی ها، شایعات  انتشارگمانه  زیرا 

و  اضطراب  افزایش  رسمی فقط  نهادهای  تأیید  بدون  و 

امنیت  و  آرامــش  و  داشــت  خواهد  پی  در  را  اغتشاش 

روانی مردم را هدف قرار می دهد.

در  جعلی  اخبار  گسترده  انتشار  به  توجه  با  ایــن  بنابر 

شبکه های اجتماعی، وظیفه رسانه های معتبر و رسمی 

است که با حضور در صحنه، اطالع رسانی صحیح به 

نگرانی های  از  جلوگیری  ضمن  تا  باشند  داشته  مــردم 

بی مورد، موجب حفظ آرامش روانی مردم شوند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

اولین و آخرین بحران همه گیر در جهان  کرونا ویروس 

نخواهد بود و رفتار مردم، دولتمردان و نیز متخصصان 

در حوزه های مختلف تعیین کننده روش حل مشکل و 

مدیریت بحران خواهد بود و یکی از مهم ترین ابزار برای 

اصالح رفتار مردم جامعه متناسب با بحران، آموزش و 
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اطالع رسانی علمی، صحیح و بموقع برای مردم جامعه 

جهت افزایش آگاهی و اصالح رفتار آنان است.

و  رسانه ها  نقش  اهمیت  بخوبی  ــروس  وی کرونا  بحران 

را نشان داد و همچنین  و بموقع  اطالع رسانی صحیح 

چالش های  و  مشکالت  متخصصان،  و  دولــتــمــردان  بــه 

موجود در حوزه خدمات اطالع رسانی سالمت به ویژه 

باید  یــادآور شد که  را  از اطالعات  و استفاده  دسترسی 

برنامه ریزی های الزم برای حل چالش ها در این حوزه از 

جمله افزایش سواد سالمت و نیز سواد رسانه ای سالمت 

انجام شود. این آموزش ها بهتر است از طریق رسانه های 

معتبر و رسمی باشد.

نیز  با نقش منفی رسانه ها  همچنین در زمینه برخورد 

نظارت، شفاف سازی و اطالع رسانی سریع و بموقع از 

سوی متولیان سالمت نقش اساسی دارد.


