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 دهيچک
توان گفت که بدون کمک فناوري اطالعات  ميفراهم کردن اطالعات با کیفیت کاري بسیار دشوار است و با قطعیت  در شرايط بحراني: زمينه و هدف

برا اسرتفاده از مرديريت اطالعرات     اينفرودمي  برروز   پیشگیريهدف اين مطالعه مروري، بررسي چگونگي . پذير نیست امكانو ارتباطات انجام اين امر 

 .وسالمت ديجیتال است

و  سر  یوني، يداشت جهران به سازمان مانند يالملل نیب يها سازمان هاشنهادیها و پ ، گزارشمطالعه هدف يابیدست يبرادر اين مطالعه مروري  :روش

 .مورد مطالعه قرار گرفت 01-کوويد تيريکشورها در مد يبرخ اتیتجرب نیهمچن

هاي سودجويانه برخي  اطالعي مردم، و فعالیت هاي مؤثري براي مقابله با آثار مخرب حاصل از نشر اکاذيب، بي المللي فعالیت هاي بین سازمان :ها يافته

هوش مصنوعي در پاسخ به بحران، به مبارزه برا   هاي ديجیتال از قبیل همچنین برخي کشورها با استفاده از فناوري. اند ي اجتماعي انجام دادهها رسانه

 . اند موجود پرداخته گیري همه

هراي   کره دولرت   اسرت  مري ها از سطح مردم وتوزيع اطالعات معتبر از سطح دولت از جملره اقردامات مه   آوري داده ايجاد سیستم جمع :گيری  نتيجه

 .اند به اجرا درآورده 01-کشورهاي موفق در مديريت بحران کوويد
 

 اطالعات مديريت ،01-کوويد اينفودمي، غلط، اطالعاتارتباط،  :ها کليدواژه
 

 مقدمه
اسرت،   طبیعيظرفیت تفكر انسان در حد  درشرايط عادي که

برا   اطالعرات  ،تحلیرل  قابلیرت  بستگي بره  موفق گیري يک تصمیم

ظرفیت تفكر  ،اما در شرايط بحراني ؛قت و تمرکز داردو د ،کیفیت

در . افزايد مي وقت بر دشواري بحران  مييابد و ک ميانسان کاهش 

چنین وضعیتي فراهم کردن اطالعات با کیفیت کاري بسیار دشوار 

کمک فناوري اطالعات و  بدون که توان گفت مياست و با قطعیت 

مديريت  ،از طرف ديگر. نیستپذير  ارتباطات انجام اين امر امكان

به منظورفراهم کردن  ها و پردازش داده گردآوري فرايند ،اطالعات

نقرش ايرن فراينرد بره کمرک فنراوري       . اطالعات با کیفیت اسرت 

طرور   هشرود و در شررايط بحرانري بر     مي تر برجسته اطالعات بسیار

بررسري   ،هردف ايرن مطالعره مرروري    (. 2-0)کند  ميموفق عمل 

بررا اسررتفاده از مررديريت   مياينفررود بررروزاز  ريپیشررگیچگررونگي 

 .اطالعات و سالمت ديجیتال است

 سابقه
جامعره   2111سرار  در سرال    بیمراري ويروسري    گیري همهبا بروز 

کنون برا  و ترا  مواجره شرد  ( Infodemic)  مياي به نام اينفود انساني با پديده

و ( MERS)ي ويروسري از قبیرل مرر     هرا  بیماري  گیري همه تداوم شیوع

که اينفودمي . کند ميپديده زندگي  همچنان با اين (Covid-19) 01-کوويد

سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني در پري   توسط 2121مارچ  10در 

اي ترسناک بر سر جامعه  مطرح شد مانند سايه 2-بحران سار  کو شیوه

 (. 0-1)بشري قرار گرفته است 

باشد و در واقرع دو واهه   ميرمانتوا به صورت يک پااينفودمي لغوي  از لحاظ

information و epidemic  از راه  و تشكیل شده است و به معني گسترش فراگیرر

جملره بیمراري    دور اطالعات درسرت و نادرسرت دربراره هرر پديرده اي ازآن     

 شروند کره   مري با يكديگر آمیختره   شايعه و تر  چنان در اين حالت،. باشد مي

 دو اين مفهوم خرود شرامل  . شود ميبسیاردشوار  عدر مورد يک موضو گیري ياد

 .است disinformationو ديگري  misinformationمفهوم يكي 
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 الدين صدر، حمید مقدسي سیدشهاب

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /044

Misinformation نظر از آن  به اطالعات نادرست در مورد يک موضوع صرف

بره   disinformation و شرود  مري گفتره   که عمدي يا غیرعمدي رواج يافته باشرد 

ن ارايره  امخاطبر  عمد براي فريبطور  بهاي که  کننده اطالعات نادرست و گمراه

سازمان امنیرت   تالشاز لحاظ تاريخي اين واهه در پي . شود ميشود اطالق  مي

 کره گراهي در    ميبرخي کشورها براي اشاعه تعمدي اطالعرات نادرسرت نظرا   

 (.4-4)شده است  ساخته و استفاده شود ميمطرح   ميقدرت نظا راستاي تبلیغ

ي ويروسي براي ها بیماري مندي که از همزيستي با هتجربه تلخ و هزين

 تأمیننكه براي ايکه بیشتر از  است اين شدهجامعه انساني به وضوح مسلم 

به تجهیز  ،داشته باشد ميامنیت ملي خود نیاز به تجهیز و تجديد قواي نظا

(. 7)و تجديرد قررواي نیرروي متخصررب مراقبرت بهداشررتي احتیرراج دارد    

 اي مالحظه قابل آمادگي ز فنآوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده ا ،همچنین

زيررا  . کنرد  مي ويروسي آتي فراهم -  گیري همهي ها بیماريبراي مديريت 

که مرديريت آن   اي است گونه ويروسي به -  گیري همه يها بیماريطبیعت 

 شرود و از طررف   مري فیزيكري مقردور    گرذاري  اصل فاصله از طريق رعايت

 که امكان رديابي اي است گونه ارتباطات به و طالعاتديگرماهیت فناوري ا

 مبتاليان و ارايه خدمات مراقبت بهداشتي از راه دور را به مردم در معرض

 (.8)کند ميخطر فراهم 

توانرد   يمر نره تنهرا    ترال یجيسرالمت د  نكته قابل توجه اين است که

لكه بر ب ؛کند لیرا تسه  گیري همهي ها بیماريپاسخ به وي مديريت استراتژ

اينفرودمي  تواند پديده آزاردهنده  ميرساني  مبناي کاربرد آموزشي و اطالع

افزايرد تحرت کنتررل     مي 01-را که برسختي شرايط ناشي از شیوع کوويد

 .(01-1)و مديريت کند درآورد

 که درواقع همان سالمت الكترونیک اما)سالمت ديجیتال  گیري کار هب

پاسرخ  وي مديريت استراتژتواند  مي( تبا تمرکز بیشتر برسالمت همراه اس

 يرا بررا  يچرارچوب  ،دگاهير د نيا. کند لیرا تسه  گیري همهي ها بیماريبه 

 يهرا  بیمراري پاسرخ بره   و  تيريمرد  در ترال یجيدي هرا  يورافن استفاده از

ي کشورها که دهد مينشان  را ييها روشهمچنین  .کند ميفراهم  ریگ همه

ومرديريت   يزير ر برنامره ي بررا  ،تالیجيد يها يورافن گیري کار هب درموفق 

غربالگري ،(Surveillance)نظارت : اعم از اند اجرا کرده  گیري همهي ها بیماري

(screening)، تريرراه(triage) تشررخیب ،(diagnosis)،  پررايش(monitoring)، 

 (.00) يبهداشت يها ومراقبت ،(contact tracing)  تما  يابيرد

 

  نظارت
 يبرا توانند مي (Wearable) يدنیپوش نیز وسايلو  يپزشك يها دستگاه

هسرتند   يمرار یب وعیدهنده شر  نشان در حال ظهور که يالگوها ييشناسا

 يبررا  Fitbit يهرا  از دسرتگاه  ،بره عنروان ملرال   . رندیمورد استفاده قرار گ

 تیر آنفلروانزا در سرطح جمع   رونرد  يها مدل قیبه موقع و دق يرسان اطالع

از  يدير هوشمند منبرع جد  يها دماسنج ،نيه بر اعالو. است شدهاستفاده 

 (.00-02)اند  آنفلوآنزا فراهم کرده ينیب شینظارت و پ ياطالعات را برا

 غربالگری
 افتره يگسترش بسیار يالملل نیدر سطح ب 01-کوويدحاضر شیوع  درحال

مروارد   تيريبهداشت را وادار به کش  و مد يکه سازمان جهان طوري بهاست 

مسرافران   يغربرالگر  (.04)کشورکرده است  کيورود به  ديمبامشكوک در 

 01-کوويرد مروارد   يو سرابقه سرفر بررا    يياير در سفر ايپرواز  أبراسا  مبد

ايرن   انجرام دهنرد و  زودترالزم را  يها تواند به افراد امكان دهد که درمان مي

براسرا  عالمرم و    ياز فنراور  اسرتفاده  .کند ميرا محدود  يماریب وعیش امر

 ،بره عنروان ملرال   . کنرد  مري فرراهم  مسافران را  يامكان غربالگر ،سفر سابقه

خود را با بانک اطالعرات مهراجرت و    يدرمان مهیب يبانک اطالعات مل وانيتا

 جاديا لیوتحل هيتجز يبرا «کالن داده»منبع  کيکرد تا  مرتبطگمرک خود 

اسرتفاده  مسافران مورد  يخطرات عفون يبند طبقه يداده برا گاهيپا نيا. کند

مبتال کمک و  موارد ييبه شناساکلینیكي  يدهايهنگام بازد قرار گرفت و در

کره   01-کوويد مارانیب شيآزما يبرا نیهمچن .کرد جاديا يواقع يهشدارها

 مرورد  کير . گرفرت مرورد اسرتفاده قرار   ،داشتند يآنفلوآنزا منف آزمايش قبالً

 ديیر تأ ،ا انجام داده بودنرد آنفلوانز يکه قبالً غربالگر ماریب 001از  01-کوويد

 يرا بررا  ياز کشورها اقدامات مرز ياریبس ،سار  گیري  همه يط(. 04)شد 

 (.07)در نظرگرفتند  وعیکنترل ش

 شيامكران افرزا   يحرارتر  رمحقق اظهار داشتند که اسكن نيچند

اسرتفاده   ي باغربالگر (.01-07)را دارد  يعفون يها بیماري يغربالگر

 يدست يبه غربالگر ازیکاهش ن يبرا يمصنوع هوش ازجرم و به کمک

 يهرا  ستمیس گیري کار هاخیرا برخي کشورها با ب. شده است ايجاددما 

 يحرل غربرالگر   راه کير  شيدر حال آزمرا  ،كپارچهياطالعات سالمت 

مانند ترب بره طرور خودکرار غربرال        ميعالم را با مارانیهستند که ب

رادار  کير اسرتفاده از  ( 20)سران و همكراران   (. 21)کنرد   ييوشناسا

ضرربان قلرب و ضرربان     شيافرزا مرالک قررار دادن    يبرا را ويكروويما

 يبرا .اند کرده هیانبوه توص يدقت در غربالگر شيافزا به منظورتنفس 

 قرات یتحق ،جرم يدما ي بر مبنايربالگرغ يها توسعه راه حل و ديیتأ

 .الزم است يشتریب

 

 ترياژ
از کشرورها بره خردمات     ياریبس ،يروسيوبیماري  وعیدر پاسخ به ش

درمان  يبند تياولو يبرا برخط ياز ابزارها و اند آورده يرو يمجاز يدرمان

 استتوسركو   .کننرد  مري آنهرا اسرتفاده    تیبراسا  شردت وضرع   مارانیب

 تیر فیتوانرد ک  مي، Eko  (21) و Tytocare (22) يها نمونه مانند ،تالیجيد

اقردامات   نير از ا هردف  .دهرد  شيرا افرزا  از راه دوري پزشرك  يهرا  آزمون

و کراهش   يبهداشرت  يها زودهنگام به مراقبت ياثبات دسترس ،يا مداخله

در  يدهنردگان خردمات بهداشرت    و ارامره  مراران یب ريخطر انتقرال بره سرا   

از راه  سرالمت  يها يابيارز يات بهداشتسسؤاز م ياریبس. است مارستانیب

 .هندد مي امهار 01-کوويد يرا برا اهيتر گانيرادور
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 المت ديجیتالبا استفاده از راهبرد س 01-گیري کوويد نقش مديريت صحیح اطالعات در جريان رويارويي با همه

 047/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

برره  يامكرران دسترسرر مررارانیبرره ب سررالمت از راه دور يهررا يابيررارز

 يبررسر  کير دهد کره شرامل    ميتلفن همراه را  يها برنامه اي ها تيسا وب

در  ياالتوشامل س ينظرسنج نيا. است ماریب يفعل تیکوتاه در مورد وضع

بره   ،حاصرله  جيبراسرا  نترا  . اسرت  سرفر  خچره يعالمرم و تار  ،مورد سرن 

 کير شرود بره    مري از آنها خواسته  و ارامه خواهد شد ينكات ندهندگا پاسخ

 مارستانیببه يک  اروي موبايل ي قابل استفاده بر 01-کوويد شيآزما تيسا

 ترال یجيد به صرورت  يدهنده خدمات بهداشت ارامه کيبا  اي ،مراجعه کنند

 ،(Health Chatbots)ي چت سالمت يها ربات ،نيبرا عالوه. ارتباط برقرار کنند

 ریتوانند به افراد در تفسر  مي Lark Health (24) و Buoy Health (20)انند م

 جينترا  .دهنرد  شرنهاد یمناسب را پ يعالمم خود کمک کرده و مراحل بعد

ادغام شود تا  کیالكترون يپزشك پروندهطور بالقوه با  تواند به مي ينظرسنج

 .کند نیتداوم مراقبت را تضم

 

 تشخيص

 يصر یتواننرد از خردمات تشخ   مري  مراران یب ،ترال یجيد اهيبه دنبال تر

 اير  کیر هنتبدون نسخه پزشک  هاي شيمشابه آزما. مند شوند درخانه بهره

پست  قياز طر شيآزما کیت کيتوانند  مي مارانیب ،يادرارعفونت دستگاه 

 (نیبدون سرنشر  يماهایهواپ) از طريق پهباد  ليروش تحو .کنند افتيدر

 بیازتشخ نانیاطم يحل بالقوه و کارآمد برا راه کيتواند به عنوان  مي نیز

 يبرخ. در نظر گرفته شود رمایبگي اطالعات محرمانرعايت حق به موقع و 

 ازیر ن يشرگاه يآزما لیر و تحل هير بره تجز  ممكن است ايشآزم يها تیاز ک

 کير تروان از   مري  ها شيآزما برخيکه در  يدرحال ،(27، 24)داشته باشند 

اسرتفاده کررد    جينترا  ریتفسر براي  وشمنده يگوشافزار نصب شده بر  نرم

 يمجراز  مشاوره کيتوانند  مي مارانیب ،جيدر صورت ملبت بودن نتا(. 28)

 جينترا  ههمر  ،نيعالوه بررا . کنند افتيدر يمراحل بعددرباره  حیتوض يبرا

 ي آزمايشها کیت. ودگزارش ش به آهانس مربوطه اطالع داده و ديملبت با

فشرار   کاستن از ييرسند و توانا ميبه نظر  دوارکنندهیدر خانه ام بیتشخ

 يدارو سرازمان غرذا و   ،حال نيبا ا. را دارند يبهداشتي ها مراقبت نظامبر 

 يبررا  يمجروز  چیهر  ،2121مرار    21متحده اظهار داشت که از  االتيا

داده نشرده   01-کوويرد  يدر خانره بررا   يصر یابرزار تشخ  کير اسرتفاده از  

 ديیر تأ يدر حال حاضر برا (CT) يوتریکامپ يتوموگراف ريتصاو (.21)است

هوش مدل  کي محققان توانستند(. 11)شود  مياستفاده  01-موارد کوويد

 ترا کننرد   جاديا (Deep learning) قیعم گیري ادمصنوعي مبتني بر روش ي

 ياکتسراب  هير الر را از ذات آن وتشخیب دهند  را 01-بتواند با دقت کوويد

مردل  (. 10)کنرد    زيمتمرا  هير ر يمرار یب عانروا  ريو ساخارج از بیمارستان 

در خرارج از   يتوسط متخصصان پزشك تواند مي نیهمچن قیعم گیري ادي

 ،هاي اخیرر  در سال نيبرا عالوه .از راه دور استفاده شود  گیري همهمناطق 

 نره یدر زم ژهير بره و  ،سرالمت ديجیترال   حوزهدر گیري چشم يها شرفتیپ

درحرال  پژوهشگران . است روي داده ،(Precision Medicine)دقیق  يپزشك

 يو داروهرا بررا   ها واکسن ،عيسر يصیتشخ يساخت ابزارها يحاضر بر رو

 (.12)کنند  مي کار 01-کوويدسرايت  و محدود کردنبخشیدن بهبود 

 

 پايش

دهنردگان   بره ارامره   میطرور مسرتق   توانرد بره   مري  ماریب يها گیري  اندازه

از  پايش يفناور گیري کار بهبا  يظارتن ينهادها ريسا اي يبهداشت يها مراقبت

 ،بلوترو   قير تواند از طر مياز راه دور  پايش هاي يفناور. راه دور منتقل شود

WiFi مقراالت  . متصرل شروند   هرا  به شبكه میس يبه صورت ب ياتصال سلول اي

 از راه دور پررايشدر  سررالمت ديجیتررالدر مررورد اسررتفاده از  يگسررترده ا

 پايش يتوان برا ميمفهوم را  نیهم(. 10، 11)رد مزمن وجود دا يها بیماري

نظرارت   يتوانرد بررا   مري راه دور  از پرايش . به کار برد زین يعفون يها بیماري

فررد   کير نزد يها تما  براي نیو همچن 01-کوويدافراد در معرض  درمورد

مراقبت  ناپايش متخصص قابلیتاز راه دور  پايش ،عالوه بر اين .شوداستفاده 

پرر   مراران یب تیجمع نیز وه در معرض ابتال به بیماري قرار دارند ک يبهداشت

مشرابه کره    يفن آور يها رساختيزحاضر  درحال ،قتیحق در .را داردخطر 

توانرد   مري  ،گیرنرد  مري  قررار اسرتفاده   مورداز راه دور پايش يها توسط برنامه

 کار به زیهستند ن 01-که مشكوک به کوويد يمارانیب پايش جهت را دماسنج

 يهشردار خودکرار بررا    سرتم یس يدارا Sense Follow Ebola برنامره  .ببرنرد 

اسرت کره تحرت     يافراد يبرا گراد يا بیشتر درجه سانتي 18خواندن دما 

 مشرابه  هراي  يژگر يوتوان  ميالبته (. 14) رندیگ مي قرار يبعد يها مراقبت

مره  برنا ناير  ،عرالوه  هبر . گنجانرد  01-کوويد آتي يها در برنامه را هم ديگر

بالدرنرگ  کره امكران کنتررل مرداوم و      شررفته یپ يها تواند با دماسنج مي

 . (17-14) شود ممزوج ،کنند ميبدن را فراهم  يدما راتییتغ

 ييهرا  را دارنرد کره داده   قابلیرت  نيا سالمت ديجیتالمداخالت  ريسا

برر   01-کوويرد  يکمک به ما در درک اثررات احتمرال  ي منحصر به فرد برا

( 18)و همكراران   Steinhubl .ارامه دهرد  مزمن يها بیماريه مبتال ب مارانیب

بره   ،Band-Aidپوشریدني موسروم بره     میسر  يسنسور ب کياستفاده از درباره 

 ،همچنرین . نرد ابروال مطالعره کرد   رو ير معررض و  در مارانیب پايش منظور

 گیرري   انردازه  ياسرتفاده بهترر بررا    به قصد Hexoskin کيومتریب يها راهنیپ

 ،يقلبر  يهرا  تیر و فعال تنفس ،درجه حرارت: جمله آناز ياتیح عالمم عيسر

 طرور  بره  ،هيآن بر عملكرد راثرات و  91-کوويد يتكامل سیردرک بهتر جهت

 (.11)شود  ميمجدد استفاده 

 گیرري  انردازه  يهرا  دسرتگاه حاصرله از   يهرا  از دادهتوان  مي نیهمچن

اسرتفاده   نتعفو ينیبه عنوان شاخب ع يابتيد مارانیب انیفشارخون درم

 (.01)عفونت ارتباط دارد  يها و نشانه گلوکز با عالمم يسطح باال رايز ،شود

 يها نشانه کردناحتمال بدتر ،01-کوويدمانند  ،يعفون يتنفس يها بیماري

را  ياورهانس ياستفاده از داروها لذااز قبل را دارند و موجود  يوير يماریب

تروان   يهوشرمند مر   يتنشراق اسدستگاه  کي از ا کمکب. کنند ميضروري 

 .(00)داد  بیرا تشخ ياستنشاق ياورهانس يازداروهازياد استفاده 
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 الدين صدر، حمید مقدسي سیدشهاب

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /048

 رديابی تماس

 يدرمران  يها و روش ها واکسن در موردکه محققان به کار  يدرحال

زنجیرره   قطرع  ،بیمراري  مهرار  ياصل اریمع ،دهند ميادامه  01-کوويد

و  ييشناسرا  نرد يآفر ،تمرا   يابير رد .انتقال از انسان به انسان اسرت 

-کوويد ابتال به به فرد تشخیب داده شدهاست که با  يافراد پیگیري

 ،يکاغرذ  يسرنت  يها ثابت شده است که روش. در تما  بوده اند 01

 نیچنر . کفايرت الزم را ندارنرد   ابروال  وعیشر  يتما  طر  يابيرد يبرا

 يابير مراحل رد در ریو تأخ ناناقب مخاطب ييباعث شناسا ييها روش

بره   ازیمخاطب در موارد مشكوک که ن ييمانند شناسا ،شود يمتما  

 قدرت هوش يا ندهيهوشمند ما به طور فزا يها تلفن (.02)انزوا دارد 

 يهرا  مختلر  مراقبرت   يهرا  از جنبره  را نیماشر  گیري اديو  يمصنوع

 يها تلفن .کنند ميبالدرنگ آشكار و  قیدق ينشیارامه ب يبرا يبهداشت

 اير ( GPS)ياب جغرافیرايي   ي سیستم مكانفناورتوانند از  ميهوشمند 

 ،تما  يابياگرچه رد. تما  استفاده کنند يابياهداف رد يبلوتو  برا

 يابيرد قياز طر يقبل يها گیري همهاما  ،رسد ميبه نظر  زیبرانگ چالش

 (.02، 1)اند  کنترل شده يثرؤطورم تما  و ابتكارعمل به

برنامره   کير حاضرر از   رحرال د ،01-کوويدتما   يابيکمک به رد يبرا

برنامه برا   نيا(. 01)شود  ميدر سنگاپوراستفاده  Trace Togetherبه نام  ليموبا

 مراران یبرا ب  کير را کره از نزد  يافرراد  قادراسرت  بلوترو   ياستفاده از فناور

 .کند ييشناسا ،در تما  بوده اند 01-کوويد تشخیب داده شده به ابتال به

 

 ها يافته
 گيری همهاعات در رراي  بررا  ضرورت مديريت اطال

دربراره   2121فرهنگستان بريتانیا همراه با انجمن پادشاهي در اکتبر 

با سریلي از   01-کوويدگسترش واکسن  اند که اعالم کردهاينفودمي پديده 

آنهرا  . شرود  ميرو  هخواهند کرد روب که حفره دانش را پر اطالعات نادرست

 ،اعتمرادي بره علرم    بي: عبارتند ازموجود اينفودمي معتقدند پنج خصیصه 

 ،ي صرريح هرا  رواج گفتره  ،هراي دارويري و دولرت    اعتمادي بره شررکت   بي

بره همرین دلیرل اقردام      .ي پژواکها گسترش اتاق و هیجانات گیري کار به

اشرخا    در مرورد ( POFMA)دولت سنگاپور را در وضع قروانین تنبیهري   

 (. 00)ه اندحقیقي يا حقوقي که به نشر اکاذيب بپردازند ستود

 ،سرنگاپور  ،هنرد  ،نكته قابل ذکر اينكه برخري کشرورها ماننرد چرین    

هرا و   سرايت  ،هرا  سرازمان  ،آفريقاي جنوبي قوانین تنبیهي در مرورد افرراد  

اطالعرات نادرسرت    ي اجتماعي که خواسته يا ناخواسته به انتشارها رسانه

ر ماننرد  پرداختند وضع کردند و برخي ديگکوويد  گیري همهدرباره بیماري 

کره جنوبي و سويیس از طريق تعامل با مرردم و بره کمرک مرردم      ،تايوان

و رعايت اصل گرردش آزاد اطالعرات نشران     پايبندي خود را به دمكراسي

در ايرن میران بعضري    . را مديريت کردنرد اينفودمي دادند و پديده مخرب 

 (. 40-04)صورت دوگانه عمل کردند ه مانند انگلستان ب کشورها هم

اخبرار   ،گیرري  همره ي موضوعي متنوعي که دردوره بیمراري  ها نهزمی

آمارهراي   ،علرت بروزبیمراري  : انرد عبارتنرد از   رسوخ کررده  ها کاذب به آن

آثار  ،کننده و کاذب در مورد میزان شیوع بیماري و تلفات ناشي از آن گمراه

ي ها نشانه)پزشكي  ،اعتبار شدن آنها اقتصادي بحران کرونا، هورنالیسم و بي

جامعره و باورهراي اجتمرراعي    ،(آن هراي درمرران  تشرخیب و راه  ،بیمراري 

 ،(اعتبرار شردن سیاسرت مرردان کشرور      بي)زدگي  سیاست ،(افكني هرا )

 (.42)زندگي شخصي افراد مشهور ،هاي اينترنتي کالهبرداري

با کسب تجربه از شریوع بیمراري سرار  و     2111برخي کشورها از سال 

انرد   داشرته   گیرري  همه يها بیماريد تدوام چنین شیاريي که در مورودقت و ه

از گرردش   پیشرگیري  ،براي کنترل پديرده اينفرودمي    مياقدام به ايجاد مكانیز

ي اجتماعي کشور، و براالخره  ها رسانه  ميبرتما و نظارت جدي ،اطالعات کاذب

 (سیستم بهداشرتي )دردوسطح مردم و دولت  واطالعات ها داده مديريت جريان

انرد برر    يت اطالعات توانستهو درواقع از اتحاد سالمت ديجیتال و مديراند  کرده

 گیرري  بره درون جامعره جلرو    و رواج اخبار جعلي و شرايعات اينفودمي مشكل 

ي براي مقابلره برا آثرار مخررب     مؤثرهاي  المللي فعالیت هاي بین سازمان. کنند

برخري   هراي سرودجويانه   و فعالیرت  ،اطالعري مرردم   بي ،حاصل از نشر اکاذيب

ازآن جمله سرازمان بهداشرت جهراني يرک     . اند ي اجتماعي انجام دادهها رسانه

معرفري کررده   اينفودمي اي براي مديريت  چارچوب شامل فرايندي پنج مرحله

 ،(Identifying Evidence)مشخب کردن شرواهد   :است که مراحل آن عبارتند از

تقويررت اقرردام  ،(Translating knowledge and science)ترجمرره دانررش وعلررم  

(Amplifying action)، کردن آثار اقردامات  گیري قابل اندازه (Quantifying impact )

همچنررین  (.Coordination and Governance( )41)و همرراهنگي و حكمرانرري 

  برراز  طررور خررا  يونسرركو بررا فررراهم آوري منررابع آموزشرري       هبرر

(Open Education resources)، واقعیررررات ي بررسرررريهررررا شرررربكه 

(Networks of fact checkers)، آوري منابع آموزشي درمورد سرواد   و فراهم

برره ( media and information literacy resources)رسررانه و اطالعررات  

برا   همچنرین  .رويارويي با گسترش اطالعات کراذب اقردام کررده اسرت    

هاي ديجیترال از قبیرل هروش مصرنوعي در پاسرخ بره        استفاده از فناوري

 (.40)موجود پرداخته است   گیري همهبارزه با بحران به م

تر چارچوب ارايه شرده   پي خواهد آمد توصی  مفصل آنچه در

اينفرودمي  توسط سازمان بهداشت جهاني برراي مرديريت پديرده    

ي هرا  يافتره   ميتمرا  دباير  در مرحله مشخب کردن شرواهد   .است

 تواند بر سالمتي افرراد و جامعره اثرر ملبرت بگرذارد      ميکه  ميعل

الزم اسرت اطالعرات   همچنرین  . بررسي و ارزيابي شرود  ،گردآوري

ماننرد   المللري  ي بینها کننده با همكاري سازمان نادرست و گمراه

و  هرا  دولرت . شناسرايي و محررز شروند   ، سازمان بهداشت جهراني 

در مورد گردش اطالعات درسرت و برا     ميسسات بهداشت عموؤم

 .تمراد مرردم هسرتند   ولیت دارند و مورد اعئکیفیت در جامعه مس

 ،شرده  ربرط و تعیرین   دولت موظر  اسرت از طريرق نهادهراي ذي    
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 المت ديجیتالبا استفاده از راهبرد س 01-گیري کوويد نقش مديريت صحیح اطالعات در جريان رويارويي با همه

 041/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

جعلي  اخبار تماميي اجتماعي را بررسي کند و ها محتويات رسانه

 .کندو اطالعات کاذب را مشخب 

ي ها پیامد باي مراجع بهداشتي  ،در مرحله ترجمه علم و دانش

هراي   امن سراده و عرام فهرم و بره صرورت پیر      خود را به زبا ميعل

تغییردهنده عملي رفتاربه طرزي که به آساني توسط همگان قابل 

اسررتفاده باشررد تبررديل کننررد تررا همرره اقشررار مررردم و حترري     

شود که  مياين کار موجب . راحتي بفهمند مداران آن را به سیاست

. مراجررع بهداشررتي مررورد اعتمرراد و وثرروق جامعرره قرررار گیرنررد  

نظر قرار گیرد و در محتواي بايست مد ميي فرهنگي ها حساسیت

ضررورت    ميهمچنین ترجمه به زبان محلي و قرو . رود کار بهپیام 

و برا   ردیر گ مري در سطح کشرور صرورت    مرحله تقويت اقدام .دارد

 بره افرراد مناسرب در    درستو انتشار اطالعات  يسازهدف اعتماد

معتبر  يها آهانس قياز طر ديبا دولت .شود ميزمان مناسب انجام 

کند و از  نهیرا به ياجتماع يها پلت فرم گیري کار به ،ید شدهيأتو 

و  ويديررو ،از جملرره مررتن ،اسررتفاده کنررد الزم يهررا همرره رسررانه

 دوسرتانه هاي  در قالب که درستمكرر و يرسان امیپ. کینفوگرافيا

 العاتاصالح به موقع اطهمچنین . ي ارايه شود ضرورت داردفرهنگ

مورد توجه  بايد بيتكذاز روش  استفادهنادرست و در صورت لزوم 

درک  يبررا  دير مربوطره با  گرانيبراز  ريو سرا  هرا  دولت. قرار گیرد

ارتباط برقررار   با آنها جوامع کلیدي ياطالعات يازهایو ن ها ينگران

 کره شرود   هیر تهبه گونره اي   ها امیو پ ها هیبهتر است توصو کنند 

ايي شناسر را  مخاطبران خرود   ترا  جوامع کمک کنرد  نيتواند به اب

 ،ياز مرذهب  اعرم  از هرر نروع   جوامرع  ،نرد يفرآ نيا قيطر از .کنند

  ميبهداشرت عمرو   يهرا  امیر تواننرد پ  مري جوامع  ريسا اي يا حرفه

کنند که کاربر پسند باشد و منجر بره   تيتقو يبه روش مناسب را

 يبررا  دير فعاالنره با  يو گفتگرو  ها تما . شود حیرفتار صح رییتغ

 وبخرش غرذا    ،يمخرابرات  يها شرکت ،يبخش خصوص انيکارفرما

 يا حرفه يها انجمن ،خیريه ديني يا انساني يها سازمان ،يکشاورز

بهداشرت   نیروهراي . برقررار شرود   ها و رسانه؛  يو بهداشت يپزشك

ي بهداشرت  يهرا  مراقبرت  نیروهراي جبهره   نیاولر  به عنوانجامعه 

 (يي که با محدوديت منرابع روبررو هسرتند   ها طیازمح ياریسبدر)

 جیبس در جوامع هماهنگي يبرا حیاطالعات صحاستفاده از با  ديبا

 ياجتمراع  يهرا  با رسانه کياستراتژ يها مشارکت نیهمچن. شوند

و  هرا  دانشرگاه  نیو همچنر  نفعران  يو ذ يفناور يها عامل ستمیس

الزم  -کننده و رصد اطالعات هستند  تيکه همه تقو يجامعه مدن

 ستمیس نيا ،يبهداشتمقامات  با يمشارکت راهبرد قياز طر. است

را قررار داده و   بوطره مر يهرا  اطالعات ومشاوره توانند مي ها عامل

 دهيشهروندان د حاصل شود که توسط نانیاطم ،کنند يبند تياولو

 .شود يم

 تمرامي برا مشرارکت    در مرحله مقداري کردن آثار اقردامات الزم اسرت  

 لیررلوتح هيررو تجز يسررازمانده ،يجمررع آور نهادهرراي کلیرردي نسرربت برره

کمک کنرد اقردام    اطالعات  گیري همه  یو توص گیري که به اندازه ييها داده

اجتمراعي و نیرز گرردش     يهرا  مديريت اخبار جعلري و رسرانه   و روند شود؛

 پیگیرري قابرل  و مرداخالت   هرا  امیر پ ریتأث نیز واطالعات درست و با کیفیت 

تمرار مرحله هماهنگي و نظارت بر اصل مشارکت همگاني و لزوم اسر  .شود

 يمهم همراهنگ  نيبه ا يابیدست يبرا .کید داردأت ها ه فعالیتهمنظارت بر 

 ،عضرو آن  يکشرورها  سازمان بهداشت جهراني و از جمله  نفعان يذ میان

 مؤسسرات  و مخرابراتي  يهرا  شررکت  ،يو عموم  ميعل يسسات بهداشتؤم

جستجو، جامعره   يموتورها ،يدولت يارتباط ينهادها ،يخصوص اتيارتباط

در مراقبت بهداشرتي حاضرر   کارمندان  ،ها و فرهنگستان اه دانشگاه ،يمدن

متقابل  يبانیپشت يها گروهترين سطح  نيیتا پا نهادها تماميو  ،مقدم طخ

 (.40)ضرورت دارد  محله

 

 گيری نتيجهو برث 
شیار و دقیق نسبت به مسايل دنیا از دو دهره قبرل   وکشورهاي ه

ويروسري شردند و    -يگیرر  همهي نوظهور ها بیماريکه متوجه شیوع 

هاي ديجیتال خود را  احتمال تداوم آن را دادند سعي کردند تا فناوري

تقويت کنند و تمرکز خرود را برر سرالمت ديجیترال کره مبتنري برر        

 گیرري  کرار  بره . تلفن همرراه هوشرمند اسرت قررار دادنرد      گیري کار به

 هاي ديجیتال و نیز سالمت ديجیتال در شرايط بحراني شریوع  فناوري

گذاري فیزيكي و اجتمراعي در   که رعايت فاصله گیري همهي ها ماريبی

 تدبیري هوشمندانه و موفق برراي مرديريت بیمراري    آن ضرورت دارد

ازطررف ديگرراين کشرورها عرالوه برر توجره بره        . شرود  مري محسوب 

سرازمان بهداشرت جهراني و     المللي نظیر هاي بین ي سازمانها توصیه

و اطالعات درست کره   ها اي تبادل دادهبر سازوکاري يونسكو، با ايجاد 

و همچنرین اجرراي    گیررد  ميدر چرخه دو قطب جامعه و دولت قرار 

نشرر   برا  بره مقابلره   ،هاي متكي به فناوري اطالعات و ارتباطرات  روش

برخري از کشرورها برا وضرع قروانین       .پرداختنرد  اخبار کاذب و جعلي

و برخي ديگر  ،گیري همهتنبیهي درمورد نشراکاذيب پیرامون بیماري 

را کنترل کردند و مانع از تشديد  پديده اينفودمي از راه تعامل با مردم

آوري اطالعات موثق و شناسرايي اخبرار    جمع. و و خامت اوضاع شدند

ي اجتماعي، آموزش مردم ها فعالیت و محتواي رسانه نظارت بر ،جعلي

 ،ارشايعاتي اجتماعي و پرهیزاز انتشها در مورد نحوه استفاده از رسانه

از سرطح   هرا  آوري داده ايجاد سیستم جمع ،اطالعات و اخبار نادرست

تبادل  نظام مجموعدر مردم وتوزيع اطالعات معتبر از سطح دولت که 

 مري آيرد از جملره اقردامات مه    ميو اطالعات معتبر به حساب  ها داده

 01-کوويرد هاي کشورهاي موفق در مرديريت بحرران    است که دولت 

 .اند کردهاجرا 
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Abstract 
Background: In critical situations, the capacity of human thinking decreases, and lack of time aggravates the 

severity of the crisis. In such a situation, providing quality information is a hard task that would never accomplish 

undoubtedly without the help of information and communication technology. This study aims at reviewing how to 

prevent infodemic using information management and digital health. 

Methods: To achieve this goal, the reports and suggestions of international organizations such as the World Health 

Organization, UNICEF, as well as the experiences of some countries in managing covid-19 were studied.  

Results: There is a framework that includes a five-step process for managing infodemic, which includes: identifying 

evidence, translating knowledge and science, amplifying action, quantifying impact, and coordination and 

governance. UNESCO, in particular, has tackled the spread of false information. Meanwhile, Countries have behaved 

differently in terms of controlling infodemic. 

Conclusion: Gathering reliable information and identifying fake news, monitoring the activity and content of social 

media, educating people on how to use social media and avoiding spreading rumors, false information, and news, 

creating a system of collecting data from people, and distributing reliable information from the government (which is 

considered as a system of data exchange and reliable information) are among the important measures taken by the 

governments of successful countries in managing the crisis of Covid-19. 
 
Keywords: Communication, COVID-19, Disinformation, Information Management, Infodemic 
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