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 چكيده
توجه به خصوصیات پیام؛ فرساتنده و  . گیری هستند ریزی و اقدام بر همه رسانی و مراوبه خطر و جلب مشارک  مربمی اا الزامات برنامه اط ع :زمينه و هدف

 .بتشی هدفمند به مربم جامعه اس  رسانی برای زگاهی هدف اا انجام این مطالعه، معرفی ارکان اصلی بر اط ع .اس متاطب باعث موفقی  بر این امر مه  

 .ده اس شتبر مرتبط تدوین های علمی و مع این نوشتار، با مروری بر مقاالت و بستورالعمل :روش

ه به سایر منابع ریزی؛ معتبر بوبن؛ توج مشارک  مربمی؛ برنامه: اقدام صحیح و اثرگذار بر این عرصه با توجه به این اصول ممکن خواهد بوب :ها يافته

مربم را باید . سزایی بارند اعتقابات و فه  مربم اا واقعه اهمی  به ،فرهنگ ،رسانی و مراوبه خطر بر اط ع. مین بوبجه؛ م حظات اخ قیأت؛ اط عاتی

حل که  می به عنوان زخرین راههای تحک شویقی و ترویجی را پیگیری کرب و به روشت ،های مشارکتی االمکان روش بر نگران بوبن محق بانس  و حتی

 .کربگاهی ه  گریزناپذیرند توجه 

 .تواند به بهبوب عملکرب بر این عرصه بیانجامد ها می مجموعه اا تجارب موفق و ناموفق رخ باب که بااخوانی زن 19بر پاندمی کووید  :گيری نتيجه
 

 خطر مراوبه، 19-کوویدگیر،  های همه بیماری، رسانی اط ع: ها كليد واژه

 

 مقدمه

رسانی باه   نحوه اط ع ها یکی اا کارکربهای مه  بر امان بروا اپیدمی

رسانی ارجحیّ  بارب، اا لغا    اط عاا زنجا که بو طرفه بوبن  .مربم اس 

همچناین واون مقصاوب نهاایی بر ایان       .مراوبه خطر استفابه شده اس 

ن بر کناار  رسانی و مراوبه جلب مشارک  مربم اس ، این سه عناوا  اط ع

 (1-3) .اند دهشه  ذکر 

هاا،   پرواضح اس  که بر شرایط بحران و بر بروا وقایعی وون اپیدمی

خواهند بدانند کاه واه    مربم می .شوب رسانی ایابتر می اط عنیاا مربم به 

ها بر معرض وه خطری هستند و وه باید بکنناد و   شوب، زن وه می شده،

ده اسا  یاا بر بسا     شا ی  انجام بر نهای  وه اقداماتی اا جانب حاکم

 (4-5. )اند ثر بوبهؤاجراس  و این اقدامات تا وه حد م

هاای   هنگام حاکمی  بر هر کدام اا این موارب، یا پاسا   عدم پاستگویی به

هاا باه ساایر مناابع      مبه  و غیرشفاف؛ باعث سالب اعتمااب ماربم؛ رجاوع زن    

هار وقادر واقعاه    . بشو یاط عاتی و رواج یافتن بااار شایعات و حتی خرافات م

عدم پاستگویی نامناساب   و بشو  تر باشد، این نیاا بیشتر می سابقه تر و بی بزرگ

 (6) .نماید تر می   های مطروحه فوق را جدی خیر به زن، والشأیا با ت

جمهوری اس می ایران به بلیل متالف  با هژمونی جهاانی نظاام غربای،    

لیغاتی نظام اساتکباری قارار بارب و   هاس  که بر معرض جنگ روانی و تب سال

هاا   های طبیعی و اپیدمی طبیعی اس  که بشمن اا هر فرصتی، اا جمله بحران

اا ساوی بیگار بر نظاام اسا می؛     . برای تشدید جناگ روانای اساتفابه کناد    

ی مربمی اس  و با همین پشتوانه اس  که نظام  ترین رکن اقتدار، پشتوانه مه 

وهل و بو ساال گذشاته    ها طی همه بشمنی وجوب باجمهوری اس می ایران، 

رساانی و   اطا ع به همین بلیال  . توانسته برجا مانده و به حیات خوب ابامه بهد

 .یابد مراوبه خطر و جلب مشارک  مربم بر این نظام اهمی  مضاعفی می
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ممتاا بانشگاه علوم پزشکی شیراا استاب ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی .1

 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی .2

 رییس انجمن علمی زمواش بهداش  و ارتقا س م  ایران .3

 رییس انجمن بیاب  ایران .4

 بانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکزتحقیقات روماتولوژی ،بانشیار .5

، طگاروه مهندسای بهداشا  محای    ، اساتاب  ،عضو پیوسته فرهنگستان علاوم پزشاکی   .6

 بانشگاه علوم پزشکی تهران ،بانشکده بهداش 

 بانشگاه علوم پزشکی تهران ،بانشکده بهداش ، گروه مهندسی بهداش  محیط، استاب .7

 بانشگاه علوم پزشکی تهران ،بانشکده علوم تغذیه ،گروه تغذیه جامعه ،استاب .8

 تیبانشگاه علوم پزشکی شهید بهش، بانشکده بهداش  ،گروه زمواش بهداش ، استاب .9

 فرهنگستان علوم پزشکی ،متتصص پزشکی اجتماعی ،استابیار*  .11
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 ها رسانی و مراوده خطر دراپيدمی اطالعاصول 
هدف زگاهی بتشی هدفمند به ماربم   رسانی و مراوبه خطر؛ اط عبر 

اس  تا خوب و  ها و اپیدمی برای اتتاذ تصمیمات زگاهانه بر شرایط بحران

  .حفظ کنند اطرافیان و اجتماع را اا متاطرات

فرساتنده و متاطاب توجاه     ؛رسانی باید به ساه رکان پیاام    اط عبر 

 (7-9) .باش 

 

 (7-12)مالحظات پيام 
 ،برک خطار . کمک به برک خطر اسا   ،ترین ارکان پیام یکی اا مه 

هر وقدر خطر . بهداساس نحوه رفتار افراب را بر برابر متاطرات شکل می

تر و انگیزه برای پایبندی به پاس ،  جدیها ابراک شده باالتر باشد واکنش

برخی اا خطرها برای مربم ملماوس و برخای بیگار باه     . باالتر خواهد بوب

یا به بلیل فقدان تجربه قبلی مواجهه یا به عل  زثار  بلیل عدم بروا واضح

بارای ماربم باه     ،کنناد غیرزشکار یا زثاری که به صورت فوری باروا نمای  

ل میازان برک خطار اا غارق شادن و     امثطور  به. ستتی باورپذیر هستند

خیز، با میزان برک خطر اا اسهال  تتریب مناال بر سیل بر مناطق سیل

  .متفاوت اس  کاملطور  بهعفونی به بلیل سیل بر همان مناطق، 

رسانی به نحوی باشد که ضمن روشن  اط عاا سوی بیگر باید فرزیند 

؛ جامعه را به اقداماتی کاه  میزان خطر و کمک به فرایند برک خطر کربن

خوب باید انجام بهند یا به همکااری باا ماداخ ت حاکمیا  نیااا اسا        

صرف بیان زماار خشاک و عادم تبادیل زن باه اط عاات       . رهنمون سااب

پیام باید به نحوی طراحی شوب که منجر باه  . کاربربی، مفید فایده نیس 

یاا حمایا  اا    این اقدام ممکن اس  فربی. شوباقدامی اا سوی متاطب 

زوری و کا    تااب  یا ،ها مداخ ت حاکمیتی و کمک به تسهیل و ترویج زن

  .باشد کربن اضطراب خوب و اطرافیان

باه   تنهاا زوری ماندگار طراحای شاوب و    پیام باید بر جه  ایجاب تاب

ه  ونین پیام باید به روشنی اقاداماتی  . ای بسنده نکندهای لحظهبغدغه

کیاد بار اقادامات و    أت. متاطب هسا  را بیاان کناد   که توقع انجام زن اا 

گیری را کا    مداخ تی که به حل معض ت کمک کربه و بار ناشی اا همه

. کننده باشد تواند بر این امینه کمککربه همراه با نشان بابن شواهد می

برعکس، مذم  و افشای اقدامات مضر با رعای  جوانب قانونی و بر عاین  

 . تواند بر اص ح شرایط مفید واقع شوبمی ،دات زنساای مستن حال نمایان

 ها پیام باید به نحوی طراحی شوب که بر عین بیان واقعیات به نابانسته

ها اطمینان به اخباری را کاه اا واقعیاات   اذعان به نابانسته. ه  اشاره کند

 . کند بیشتر می  ؛شوببیان می

، بلکاه بیشاتر بایاد بیاان     قول به اقدامات زتی باشند تنهاها نباید پیام

 . اقدامات انجام شده باشند، تا اعتماب متاطب بیشتر شوب

البتاه بایاد توجاه باشا      . پیام باید همراه با عواطف و همدلی باشاد 

 . همدلی با امهار همدربی متفاوت اس 

زور و منجر به عادم پایبنادی باه     تواند م ل تکرار پیام با یک بیان می

تکرار اگر ضروری اس ، باید هر بار با مستندات . وبشو مداخ ت  ها توصیه

  .شوبکید أجدید و با ابله متفاوت ت

پنااهی کنناد، یاا اا     احساس بای  ن ممکن اس  ناامید شده وامتاطب

برای هر بو  .خیالی شوند و خطر را کووک بپندارند سوی بیگر بوار خوش

تواند باعث بتشی کاذب می اطمینان. نوع متاطب باید پیام مناسب باش 

حتی اگر خبر خوبی بیان . شوبها گیری بر همه های سهمگین طغیانموج

 شوندوری زرو نیز یاب مانده و متاطرات پیش ی باقیها شوب، باید بغدغهمی

 .عملی نیانجامد و بی خیالی تا به تشدید خوش

ها، نوعی انگ و تبعیض باه  گیری روب که بر همههمچنین بی  زن می

بیماری را بارند و یا حتی بیماری را ندارناد، ولای ع یمای    کسانی که زن 

بر حال  بیگر ممکن اس  طبقه . به وجوب بیاید بهند؛شبیه زن را بروا می

خاص یا نژاب خاص یا شغل خاصی به عنوان عامل بروا یا گسترش بیماری 

ها بر حاضر نوعی ترس اا وینی ل برحالامثطور  به. بر اذهان شکل بگیرب

منجار باه رفتاار     ی ماوارب بعضا بر ا جوامع شکل گرفته اس  کاه  برخی ا

بر همه این موارب باید برای . ده اس شتهاجمی به افراب با ماهر نژاب وینی 

 ( 13.)رفع انگ و تبعیض و بر عین حال حفظ س م  پیام باش 

بر روساتای   HIVرسانی بر جریان شیوع عفونا    اط عتجربه تل  نحوه 

رستان لربگان بر استان وهار محال بتتیاری ما را به محموبی بر شه ونار

به هنگام  رسانی شفافی  و اقدام اط عسااب که اگر بر  این نکته رهنمون می

مورب توجه نباشد یا به نحوی بیان شوب که باعث انگ به یک منطقه یا یاک  

  .مدتی برای نظام س م  به بار خواهد زورب عواقب طوالنی ؛گروه شوب

 

 (7-11و14)ت فرستنده مالحظا
معمول یک فرب اسا  کاه باه عناوان ساتنگو      طور  به ،فرستنده پیام

ونانچه ستنگو اا قبل شتصی  شاناخته شاده و ماورب     .شوب معرفی می

 . اثرگذارتر خواهد بوب ،اعتماب مربم بوبه باشد

تواناد بسایار   واحد بوبن و مرجعی  ساتنگو بر اینگوناه ماوارب مای    

ستنگویان متعدب که هر کدام بتشای اا پیاام را    وجوب. کننده باشد کمک

اعتماابی و بر نهایا  عادم     منتقل کنند، باعاث ساربرگمی ماربم و بای    

تواناد   های متتلاف مای   ند گاهی تکرار پیام با بیانوهر. شوبهمکاری می

ی پیام وجوب باشاته  ها راهگشا باشد اما باید نوعی هماهنگی بین فرستنده

  .به شدت جلوگیری شوب متناقض های پیامباشد و اا 

محیطای کاه بر زن   . فرستنده بر پیام فقط شاتص ساتنگو نیسا    

نحوه بکوراسیون زن محیط و نحاوه بیاان ساتنگو و     ،شوب رسانی می پیام

 . ثیر ایابی بارندأکنند نیز ت هایی که زن پیام را منتقل می رسانه

ی ک مای تفااوت زشاکار    تنهاا همانگونه که ذکر شد، همدلی با همدربی 

حقیق  نگاران متاطاب اسا  و بارای او     بر ایجاب حس اینکه فرستنده  .بارب

 .  بر این عرصه اس یبلسوای بارب و این کار او تصنعی نیس ، اا ارکان موفق
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تاوجهی   ویژه بی ها، بهبسنده کربن به یک نوع رسانه و غفل  اا سایر رسانه

رساانی   اطا ع نظام . ندی فراوانی را فراه  کها تواند زسیببه فضای مجاای، می

هاا را   باید بتواند خبرنگاران را به عنوان همکاار و شاریک خاوب بر بیااورب و زن    

همچنااین باارای اقناااع سااایر . تاار باشااد رسااانی اثااربتش قااانع کنااد تااا پیااام

. توانند بر متاطب اثر بگذارند نیز باید اقادام کارب  ی اثرگذار که میها شتصی 

 . تماعی باید برنامه ویژه برنظر گرف های اج برای فضای مجاای و شبکه

به جلسات حضوری ستنگو محدوب کرب، بلکه  تنهارسانی را نباید  پیام

هاای  گازارش  ،های مناسب مثل جلسات و توضایحات علمای   باید با روش

ک  اثرترین کار بر . بکرمربمی و مشاهدات میدانی برای تثبی  پیام اقدام 

 . این امینه، جزوات زمواشی هستند

 

 (7-9و11و14و15)مالحظات مخاطب 
ن اساس شکل زهای متاطب را شناخ  و پیام رسانی را بر  باید بغدغه

گذاران، بدون توجه  ن یا تصمیمات سیاس اصرف بیان نظرات متتصص. باب

رساانی   اطا ع های ماربم باعاث گسسا  و ناکارزمادی فرایناد       به بغدغه

ها بر اجرا، باه  لحاظ زنها و معیارهای متاطب و استتراج اراش. شوب می

 . کند رسانی کمک شایانی می اط ع

گیری نگران باشاد و   اذعان به اینکه متاطب حق بارب بر شرایط همه

باید به نگرانی او احترام گذاش ، به ایجااب رابطاه بهتار باین فرساتنده و      

 . کندمتاطب کمک می

ربم یا االت مؤرصد س. شوبباید به نحوی امکان ارتباط بوسویه فراه  

رساانی   اط عاط عات غلطی که بر جامعه منتشر شده اس ، برای امتداب 

 . بسیار مه  اس 

ن برای کسب اط عات را رصد ابر همین رابطه، باید رفتارهای متاطب

 . رسانی را با این رفتارها تطبیق باب اط عنموب و نحوه 

خوب را اا ن بر برابر اط عات منفعل نیستند و تحلیل و تفسیر امتاطب

ای اقدام کرب گونه رسانی باید به اط عبنابراین بر نحوه . ها خواهند باش  زن

که مربم بوار سوء برباش  نشوند و برعین حاال بتوانناد پیاام اصالی را     

 . بریاف  کنند

 

 (16-19)ها رسانی و مراوده خطر در اپيدمی اطالعاصول 
رسانی را  اط ع باید مربم را شریک خوب بانس  و: مشاركت مردمی .1

بااا هاادف مشااارک  بابن هاار وااه بیشااتر مااربم بر مااداخ ت و    

هاای ماربم را   باید امکان شانیدن بغدغاه  . ، انجام بابها گیری تصمی 

برای س م   تنهارسانی  اط عمتاطب باید حس کند که . فراه  کرب

 . او، و نه هیچ هدف بیگری برحال انجام اس 

یاده و  چرسانی یک فرایند پی اط ع :رسانی اطالعريزی برای برنامه .2

 ،گاذاری  باید برای زن خط مشی. ی اا برنامه کنترل اپیدمی اس یجز

 .ریزی جه  اجرا باش  ریزی محتوایی و برنامه برنامه

ها و راستگویی؛ صراح  و شفافی  وه بر مورب بانسته :معتبر بودن .3

 .رساانی موفاق ضاروری اسا      اطا ع هاا بارای   وه بر مورب نابانسته

  .تواند به این امر کمک کندهای فربی ستنگو نیز می ویژگی

باید با . منابع اط عاتی مربم متعدبند :توجه به ساير منابع اطالعاتی .4

به ویژه باید خبرنگاران را قانع کارب و  . منابع معتبر بیگر همکاری باش 

هاای ارتبااطی باه نحاو مناساب      های اجتمااعی و ساایر روش  اا شبکه

 . قانع کربن سایر افراب مرجع نیز کمک کننده خواهد بوب. کرباستفابه 

بایاد بارای زن    .بر اس  رسانی یک فرایند هزینه اط ع :مين بودجهأت .5

 .بوبجه برنظر گرف 

 ،رسانی و مراوبه خطر باید باه فرهناگ   اط عبر  :مالحظات اخالقی .6

اعث رسانی ب نباید پیام .اعتقابات و فه  مربم اا واقعه اهمی  بابه شوب

باید مربم را بر نگران بوبن محق  .شوبی انگ و تبعیض ها ایجاب امینه

و ترویجای را   تشاویقی  ،هاای مشاارکتی   االمکاان روش  حتی .بانس 

های تحکمی به عناوان زخارین راه حال کاه      پیگیری کرب و به روش

 .کربگاهی ه  گریزناپذیرند توجه 

 

رسهانی در پانهدمی    اطهالع بررسی سريع كارنامهه  
 در ايران  ۹۱ه  كوويد
یی کاه باشا  و هناوا ها      هاا  بر کنار همه ستتی 19گیری کووید  همه

باید اذعاان باشا     .رسانی ه  بوب اط عزامونی جدید و ست  بر عرصه  ،بارب

رسانی و مراوبه خطر بهبوب یافته و بساتاوربهای مهمای را    اط عروند  ،به مرور

مربم به نظام س م  تا حد ایاابی  اا جمله اینکه اعتماب  .ه  به بار زوربه اس 

طبق زمار، مربم به منابع رسمی و نیاز صادا و سایما باه عناوان       .بااساای شد

همراهای ماربم بر رعایا      .مرجع اط عات صحیح، اعتمااب بیشاتری یافتناد   

ل بر روا طبیع  تقریباا  امث طور به .ی بهداشتی فراتر اا حد تصور بوبها توصیه

ی هاا  ی گاروه ها ت ش .سابقه بوب این بر طول تاری  بیماندند و  ها همه بر خانه

رسانی و حمایا    خوبجوش جهابی و مربمی با هدای  ستاب کرونا بر خدم 

  .برانگیز بوبند رسانی، غیرقابل توصیف و تحسین اا خدم 

 هرحال بااخوانی مشک تی که بر این عرصه وجوب باشته و هنوا ه   به

تواند به بهبوب روند کمک کند و یا بر  میاند  ها باقی مانده نزبرخی اا 

 . شوبی بعد اا تکرار اشتباهات جلوگیری ها نوب 

 های قبلی مثل زنفلوزنزا یا وبا، بر مورب این عفون  گیری برخ ف همه

باه  . بر زغاا اط عات کمی وجوب باش  و افراب مطلع نیاز کا  بوبناد   

 . ی ک  بوبرسان اط عبرای  به محتوای صحیح همین بلیل بسترسی

     البته اینکه اولین شناخ  ما اا این بیماری با شناساایی ماوارب مارگ

های نظاام پاایش    ضعف. بر جای خوب باید مورب مداقه قرار گیرب ،بوب

تاوجهی باه عرصاه     و کا   ی عفاونی بایاد شناساایی شاوند    ها بیماری

 یهاا  ها به بلیل شیوع بیشاتر بیمااری   ی واگیر بر این سالها بیماری

 (21. )طلبد ند که خوب مقال بیگری میشور باید اص ح غیرواگی
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زمیز بوبن زن  جدید بوبن این عفون ، ارایابی واقعی اا میزان متاطره

بر ابتدا به بلیل اع م زمار  .را حتی توسط کارشناسان با اشتباه همراه کرب

این تصور ایجاب شد کاه   ،پایین مرگ بر بین مبت یان وینی ینسبطور  به

اما . له وندان مهمی تلقی شوبئاین بیماری بر مقایسه با زنفلوانزا نباید مس

ومیر باال بر گروه سالمندان و  اط عات بعد که نشانگر شدت سرای  و مرگ

البته گروهی وین را مته  به . بوب؛ نظرات را تغییر باب های پرخطر یا گروه

شاواهدی وجاوب   . کنند   زمارهای مرگ میکاری و عدم اع م برس پنهان

هایی وجوب باشته، ااجمله بارب که بر اع م زمار مرگ بر وین ک  شماری

هاا   موارب مرگ بیمارستانی و فقط ماوارب مرگای کاه بارای زن     تنهااینکه 

مشاکوک بر زماار    زامایش انجام شده بر زمار زوربه شاده اسا  و ماوارب   

بر شاهر   19ری مرگ ناشی اا کووید ا به همین بلیل بااشما. نیامده اس 

اماا بایاد توجاه    . برصدی بر موارب مرگ را نشاان باب  41ووهان؛ افزایش 

معماول زماار مارگ جازء     طور  بهباش  مرگ واقعه قابل پنهانی نیس ، و 

بیگر اینکاه واین باا ایان     . س ها زمارهایی قابل اعتمابتر بر سیر بیماری

شاهر وناد    قرنطیناه کامال  گیری به صورت شادید برخاورب کارب و     همه

میلیونی را به فاصاله کوتااهی انجاام باب و نساب  باه بیماریاابی جادی         

گیاری باا    بیشتری به خرج باب و البته به بلیل زشنایی با موارب قبلی هماه 

سال پایش، باه    18گیری سارس بر  های خانوابه کرونا، مانند همهویروس

جمله اینکه به سارع    اا. نوعی زمابگی بیشتری ه  بر این امینه باش 

زامایش تشتیصی ویروس جدید را به مرحله تولید صنعتی رساند و وسایل 

محافظ  شتصی را بر مقیاس وسیع توایع کرب و حتی بیمارستانی بزرگ 

طبیعی اس  که این . برای مراقب  اا این بیماران مرف به روا ساخ  تنها

چاه باا اتتاااذ   ونان. ومیاار را کااهش بهاد   اقادامات ساریع، میازان مارگ    

نیز میزان مرگ بسی کمتار اا اروپاای    ی مشابه بر کره جنوبیها سیاس 

 (14. )غربی و زمریکا بوب

بر بحث محتوا، به بلیل همین کمبوب اط عات؛ ساتن ناو و اثرگاذار و    

باااار   ،به بلیل عطاش ماربم باه اط عاات    . کارشناس مناسب بسیار ک  بوب

ای باا   رساانه  به بلیل عادم اشاباع   مضر ی موارببعضبر اط عات نابرس  و 

مااربم بااه بنبااال قاارص . اط عااات صااحیح بااه ساارع  گسااترش یافاا  

. زسایی بوبند که اا بیماری پیشگیری کند یا سریع زن را برمان نماید معجزه

و حتای بیاان اینکاه باروهاایی مثال       ای کید بر نبوبن ونین مداخلهأعدم ت

یی مثل زایترومایساین بر برماان   اه بیوتیک ین؛ اسلتامیویر و یا زنتییکلروکو

اند زن ه  توساط مراجاع نیماه رسامی و      سا عمل کربهز بیماری معجزه این

باعاث   حتی رسمی بر وارات بهداش  و یا معاون  علمی ریاس  جمهاوری 

ها تاا صادها برابار بر    شد این جو تشدید شوب و قیم  برخی اا این فراوربه

گرانقیم  به عناوان بساتاورب علمای     برخی باروهای. بااار زااب افزایش یابد

هاا بر   های جمعی معرفی شد که حتی مصارف زن توسط این افراب بر رسانه

هاای  کنناده  زمیاز باشاد، نظیار بلوکاه     تواند متااطره  می 19برمان کووید ا  

ثر ؤها ممکن اس  م که برای برخی مبت یان با رب سایر عفون  6اینترلوکین 

رسانی وسیع بر ماورب ایان    اط ع طور کلی به .و برای برخی نیز کشنده باشد

حااکی اا   ،ن ها  ناشاناخته هساتند   اقبیل باروها که حتی بارای متتصصا  

حتای سوءاساتفابه اا    یی ااهاا  البته گازارش . رسانی اس  اط عهدفی بر  بی

موقعی  شغلی و تعارض منافع نیز برخصوص برخی اا این باورهای اع می 

 . ها نیز ونین بوبمورب مکمل اط عات ناقص بر. وجوب بارب

اع م اثربتشای باروهاا کاار را باه جاایی رسااند کاه هماه و حتای          

های کووک نیز با اندک م حظه اثربتشی اا یک بارو یا ترکیاب   بانشگاه

یی کاه منتظار خبرهاای جنجاالی بوبناد، خبرسااا       هاا  بارویی بر رساانه 

برای مطالعه  ، یا اص ًای پایان نیافته بوبکه هنوا مطالعه برحالی. شدند می

بارو یا باروهایی به  ،یید نمایدأها را ت نامری تعیین نشده بوب تا صح  بابه

ت رپایش اا ایان، واا  . شادند معرفی مای  19عنوان برمان قطعی کووید ا  

ای بارای نحاوه   ناماه  بر بهه هشتاب زیینبرمان، زمواش پزشکی بهداش  

نامه  روازمد کربن همان زیینبیان بستاوربهای علمی مصوب کربه بوب که 

 . تواند بر این شرایط ه  مورب توجه قرار گیربمی

یی که باا ناوعی ناهمااهنگی و بیاناات متتلاف      ها یکی بیگر اا عرصه

بر این امینه نیز  .گیری بوب بینی زینده همه موضوع جذاب پیش ،همراه بوب

 .شاد  مای رسانی اشاتباه بیاده    اط ع ی موارببعضبر و  ی متتلفها تحلیل

با استفابه اا مرفیا   برمان، زمواش پزشکی وروب عالمانه واارت بهداش  

ایان امار بر    .ی غلاط را بگیارب  ها تواند جلوی ترویج تحلیل بانشگاهی می

  .ثیرگذار خواهد بوبأپایبندی مربم به الزامات بهداشتی بسیار ت

تعدب ستنگویان رسامی و غیررسامی اا جاناب واارت بهداشا  و     

مرجع واحدی برای بیان زمار وجوب باش ، . اا بوب نا نیز مشکلستاب کرو

نیااا باه    ،احتیاج به اط عات قابال تحلیال  . اما زمار تنها نیاا مربم نبوب

اا اقادامات و   اطا ع نیاا باه   ،افزایش سواب س م  بر مورب این بیماری

 ها والؤس ها و نیز نیاا به پاس  به مداخ ت بول  و میزان اثربتشی زن

ی هاا  پیاام . ماندناد ابهامات مربم، بر بسیاری اا مواقع بدون پاسا  مای  

هاای قبلای،   زور پیاام  شد و تکرار م لروشن برای اقدام کمتر بیده می

تعهد و پایبندی مربمی بار ایان    کننده، بدون همراهی با مستندات قانع

 .نموباقدامات را بوار خدشه می

باه  . شاد  بروا مشک تی میعدم بیان واضح برخی اا اط عات موجب 

ومیر بااالتری بر   که روشن اس  که این بیماری مرگ عنوان مثال برحالی

بیان اشتباه این موضاوع   سالمندان بر مقایسه با جوانان و میانساالن بارب؛

ها کشنده نیس  و این تلقی غلط را به وجوب زورب که این بیماری بر جوان

گاذاری   ندی زشکار جوانان به فاصلههمین برباش  اشتباه، باعث عدم پایب

ومیر بر بین جوانان و یا  و حتی مرگ گسترش بیماری اجتماعی و منجر به

 . ها شد بستگان سالمند زن

که  این. شد روشن ساختن اراش زمارها نیز گاه مورب غفل  واقع می

وه بر مبت یان و وه بر  ،های قطعی مثب بر زمار رسمی فقط زامایش

و تفاوت این با واقعی  مرگ یا ابت ی ناشای   شوب  م میشدگان اع فوت
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. شاد  ن مربوطاه بیاان مای   باید به روشنی توساط مسائوال   19-اا کووید

اا زمارهاا بفااع کارب،     تنهاا سفانه واارت بهداشا  بر ایان موضاوع    أمت

محدوبی   بر مورب ،ها کید بر صح  بابهأتوانس  ضمن ت که می برحالی

را روشن کند نیاز   19تواند همه ابعاب کووید ا  یزمار و اینکه این زمار نم

 .له کندئخوب طرح مس

رساانی باه بلیال ناگهاانی باوبن ایان        اط عریزی برای  فقدان برنامه

روا اا اع م رسامی   61گیری قابل برک اس ، اما اکنون که بیش اا  همه

گذاری،  ریزی بر خط مشی گذرب، هنوا برنامهوروب بیماری به کشورمان می

رساانی بایاد باا     اط ع .رسانی بوار ضعف اس  اط عوا و نحوه اجرای محت

رساانی   اط عمحتوا و نحوه . ساای مربم صورت پذیرب هدف اقدام و یا قانع

 .گذاری شده نبوب بر بسیاری اا مواقع هدف

و توجیاه و قاانع کاربن خبرنگااران و      ها هنتوجه به نقش رسا

رخای اا کساانی کاه    های پرمتاطب باعث شد که ب سایر شتصی 

رساانی صاحیح باشاند، باه نشار       اطا ع خوب باید جزیای اا روناد   

ن این امر گاهی توسط برخای اا مسائوال  . اط عات غلط پرباختند

که مسئولی  مساتقی  بر   برمان، زمواش پزشکیواارت بهداش  

اا جملاه  . ب بوبناد، رخ باب اکنترل اپیدمی نداشتند اما مورب خط

یس جمهور، مروج نظریه ایمنی عماومی و  یاینکه به گفته زقای ر

ن واارت اعدم توصیه به جداساای فعال اجتمااعی یکای اا معاونا   

بهداشاا  بااوب کااه ایاان را هاا  بر جلسااات کارشناساای و هاا  بر 

خیرهاا بر  أبرخای اا ت  .ها بیان کربه بوبناد  ها و بر رسانه مصاحبه

 .دان اقدامات یا مداخ ت به این نوع نظرات مرتبط بانسته شده

رسانی و مراوبه خطار بایاد    اط عترین نتایج مه   باالخره یکی اا مه 

هروند مربم، به صورت انفرابی و خانوابگی . جلب مشارک  مربمی باشد

اماا مربمای    ،های جهابی و خیرین، بر این عرصه حضور یافتندو یا گروه

تاری پیادا کناد و     توانسا  ابعااب وسایع   گیری می شدن مقابله با این همه

 (21. )شوبتر و هدفمندتر انجام  تسهیل شده

 

 گيری نتيجهبحث و 
ها بایاد   رسانی و مراوبه خطر و جلب مشارک  مربم بر اپیدمی اط ع

گذاری بقیق رکن مهمی اا برنامه کنترل اپیدمی تلقی شوب و با خط مشی

ماورب   ،ریزی برس  و سنجیده بر تهیه محتوا و نحوه اجارا و سپس برنامه

های مهمی  تواند فرص کووک شمربن این جزء مه  می. گیربعمل قرار 

  .ها را تضییع نمایدبر کنترل ایپدمی

 

Risk Communication and Community Engagement in Epidemics, Lessons from 

COVID-19 Pandemic 
 

Kamran Bagheri Lankarani1, Hossein Malekafzali2, MohammadHossein Taghdisi3, Assadollah Rajab4, Abdolrahman Rostamian5, 

Alireza Mesdaghinia6, Kazem Nadafi7, Leila Azadbakht8, Ali Ramezankhani9, Maryam Khayamzadeh10* 

 

Abstract 
Background: Risk communication (RC) and community engagement are perquisite for management of epidemics. 

Triumph of RC depends on adjustment of message and considering the characteristics of the sender and the audience 

according to the context and situation. 

Methods: This article has been prepared using scientific and relevant articles and guidelines. 

Results: For effective RC , the essential steps include public participation; planning; credibility ; deference of other 

sources of communication ; financing & ethical considerations. For success in RC one should consider community 

culture, people's beliefs and their understanding of the event . The people’s right to be  worried in epidemics should 

be recognized by the authorities and participatory strategies rather than compulsive one should be prioritized. 

Conclusion: In the pandemic of COVID-19, series of successful and nonsuccessful experiences happened. The of 

review of these experiences may help the policy makers in their future efforts .  
 
Keywords: COVID-19, Epidemics, Information Science, Risk Communication 
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