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 مقدمه

شناخته شده  پيرامون جهاني درك چگونگ يريگقدرتمند در شكل يروهايبه عنوان ن يجمع يهاها قبل رسانهاز مدت

با حجم سرعت گرفته  ليموبا و نترنتيا ،ونيزيتلو، ويراددر  از جمله يكيتكنولوژبدنبال تحوالت شناخت، كه  نياند. ا

تحوالت  نياز آخر يآگاهكسب  يها نفر در تالش براونيلي، مبا شيوع ويروس كرونا ).١( همراه است قاتياز تحق ياندهيفزا

نسبت به  ٢٠٢٠ه اول سال كاربر روزانه در سه ما ونيليم ١٢حدود  افزايشاز  ترييتوند. آورد يرو ياجتماع يهاسانهبه ر

  .كاربران خبر داده است تيسابقه فعاليب شيبوك از افزاسيف نيهمچن. )٢( خبر داده است ٢٠١٩ رآخسه ماه 

 

 ١٩-وويدكسازي همگاني درباره هاي اجتماعي در آگاهنقش دوگانه شبكه

 يسفرها حيو تقب ياجتماع يگذارفاصله جيها، ترونيكمپ جيترو ،يرساندر اطالعهاي اجتماعي شبكه كنار نقش مفيد در

. كنندتوليد ميدر بين كاربران محبوبيت  بكسبا هدف  كرونادرباره بيماي از اطالعات  يموج هااين رسانه، يضرور ريغ

 Infodemic) جلوگيري از نشر اطالعات غلط با هدف ياقدامات فوربه ، يكل سازمان بهداشت جهان ريمدبه طوري كه 

Coronavirus) از را  ١٩-وويدك توانديگرم سشوار، م يهوااست كه شده ادعاديد ي پر بازوئديو كدر ي .تاكيد كرده است

ادعاها  اين. )٢دهد (ميخبر  يروسيو يماريمعالجه ب يخون برا انيبه جر C نيتاميو قياز تزر ترييپست تو كي. بين ببرد

ي آزمايشگاه تحليلي به گفته .دهنديناخواسته آنها را در محافل گسترش مهم مردم و است  نگران كنندهو گاه خطرناك 

طور ناخواسته به اغلب باشددر حال نشر و يا بازنشر مي ١٩-وويدكي ها دربارهشبكهاين آنچه در بستر هاي اجتماعي رسانه

پيام  اعتباركاربران بيش از آنكه به  باشند.مي استدالل، جلب توجه و سرگرميييد، ن دادن تأاطالعات غلط به قصد نشا

پيامدهاي درك شده، هاي منتشر پيام نظر از صحتصرف. )٣( گيرندتوجه داشته باشند تحت تأثير مقاصد يادشده قرار مي

  است.  موضوع قابل تأملي ثير آن بر سالمت روان،و تأ ١٩كوويد  "بمباران اطالعات"پديده 
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هاي مسئول بهداشت و درمان هاي اجتماعي هم بستر را براي سازماني خردمندانه از رسانهاستفاده براي عموم:پيام 

 -بهداشتي  معتبرهاي نظر سازمان هاي زيرسازد. پويشكند و هم مردم را در مواجهه با اخبار غلط مصون ميفراهم مي

رساني گير و بلندي در آموزش و اطالعهاي چشمتوانند پرشهاي اجتماعي ميدرماني نيز از طريق همين سكوهاي شبكه

  صحيح داشته باشند. 

 

 سالمت روانمجازي بر  فضاي بستر هاي دريافت شده درثير پيامأشناختي رفتار از تتحليل روان

 بروز از جلوگيري و متنوع براي اتخاذ تدابير گستردهنسبت به اين بيماري  عمومي بهداشت اضطراري وضعيت اعالم با

است. كرده تغيير گيريچشم طرز به نفر هاهاي روزمره ميليونآن، سبك زندگي و فعاليت شيوع محدودكردن و بيماري

 بهداشت سازماندر همين رراستا همراه باشد.  رواني تواند با استرس و فشارمي جديد هرگونه تغيير و تطابق با شرايط

نظر از اين رو، به .)٤( است كرده صادر شناختيروان و پزشكي نظر از مشكل اين مديريت براي هاييدستورالعمل جهاني

ها كننده پيامدريافتسالمت روان افراد  بر ها و اطالعات درباره بيماري كروناثير هجوم پيامشناختي تأروان تبيينرسد مي

اتخاذ  فردي در تئوري هاي تغيير رفتار يكي از جامع ترين - )Health Belief Model( بر تئوري اعتقاد بهداشتي با تكيه

ماندن در خانه، رعايت بهداشت مانند گيرانه تئوري اتخاذ رفتارهاي پيشاين بر اساس  .)٥( ميسر است - رفتار بهداشتي

محتمل  با تقويت برخي باورها .سفرهاي غير ضرروري پرهيز از و كننده فردي، استفاده از ماسك و محلول ضدعفوني

  . است

رعايت سبب افزايش  استممكناگر چه  "تهديد ابتال به كرونا"باور درباره كرونا، با تقويتور آاطالعات زياد و هراسدريافت 

برخي از گردد. مي رواندفاعي  واكنش بروز در پي آناسترس و اضطراب و  ،موجب ايجاد احساس ترس د اماشو بهداشت

  :عبارتند از تهديد درك شده ي دفاعي روان ناشي ازهاترين مكانسيمرايج

ديده بيشتر  كنندمي كتمان و انكار را ويروس وجود واقعيت كه افرادي در اغلب واكنش اين: انكار دفاعيواكنش  .١

   .دارند را كوتاهي بيشترين بهداشتي هايتوصيه انجام در اين افراد معموالً شود.مي

با  دهد. برخي افرادخود را نشان مي خداست دست مرگ نظير جمالتي با واكنش اين: تراشيدليل دفاعي واكنش .٢

  د.كنني ميبي توجه بهداشتي هايتوصيهبه  هادليل بيان اين

ساختن  اين افراد با .بينيممي مجازي فضاي اربرانبين ك در بيشتر را دفاعي مكانيزم اين: طبعي شوخ دفاعيواكنش  .٣

  .دندار خود اضطراب كاهششمردن مسئله و  كطنز درباره كرونا سعي در كوچجوك و 
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 بلكه ،كنندنمي رعايت را بهداشتي هايتوصيه تنها نه افراددر اين نوع واكنش  :متضاد يا متقابل دفاعي واكنش .٤

  .دهند نشان متضادي واكنشكردن روبوسي مانند خطر پر رفتارهاي انجام با كنندمي سعي برعكس،

 بيمار در سعي ،كرونا ويروس از ناشي بيماري عاليم كردنفكنيدرون با ايعده واكنش ايندر  :فكنيدرون واكنش .٥

  .دانندمي كرونا ويروس ناقل را خود ،سرفه ترينكوچك محض به مثالً .دارند خود دادنجلوه

  كاهند. مي خود اضطراباز  آمده، وجود به شرايط دادنجلوه كوچك با روهيگ: انگاريكوچك دفاعي مكانيزم .٦

ها و اخبار پيام توان مقابله با هجمهبه دليل عدم  - خود اضطراب كاهش به منظور افراد اين :جاييجابه مكانيزم .٧

  .دشونجتماعي خارج مياهاي شبكه و هااز گروه - مربوط به كرونا

- جامعه و درست رفتاري آمدهپيش اضطراب واسطه به فرد .ستا واكنش نوع ترينعالي : اينوااليش دفاعي واكنش .٨

گذارد مي يادگار به خود هنري از اثر يك ،قرنطينه با بكارگيري خالقيت مدت در مثالً .دهدمي نشان خود از پسند

 .آوردمي روي خوانيكتاب به و يا

 

  ١٩-كوويد دربارههاي مديريت دريافت پيام

پنج راهكار بيان كرد. را دريافت Covid-19پيرامون هاي صحيح توان پيامميچگونه موضوع قابل طرح است اكنون اين 

  .ر صحيح از اخبار جعلي كمك نمايدتواند شما را تا حد زيادي در تشخيص اخباشده زير مي

 ي. در طدهيدمورد توجه قرار را كننده پيام ارسالمنبع  همواره: پيام ارسال منبع اعتبار به توجه: اول راهكار 

ارجاع داده  "دانشگاه استنفورد" اي "يپزشكان ژاپن" ،"يوانيمتخصصان تا"به  هاي زياديي پيامماريب نيا وعيش

 ساختگي هالينك شايعات اكثر در. نماييد كليك شده ارائه محتواي ذيل در شده ذكر هايلينك روي بر). ٣( استشده

از واقعيت  يجعل يهاحساب يبرخبعالوه  .برد خواهيدپي متن بودنمنبع بدون به ساده كليك يك بابنابراين . هستند

رسد مانند ي، كه به نظر مBBCNewsTonight ترييتو يرسم ريغ حساب كاربريكنند. به عنوان مثال، يم ديقلت

به  يسيمعروف انگل گريباز كي روسيدرباره تست مثبت كروناو نيدروغ ياست، داستان BBCNews يحساب رسم

  ).٦( به اشتراك گذاشترا  فيرادكل لياسم دان

 اگر در داخل پيام به مصاحبه يك فرد با يك رسانه اشاره شده بود، حتما  : آزمايي منبع پيامراهكاردوم: راستي

با يك جستجو، منبعي كه ذكر شده را بررسي نماييد. خواهيد ديد اصال چنين متني در منبعي كه گفته شده وجود 

  ندارد.
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 مسئول، مقام يك مطلع، منبع آگاه، منبع مانند هاييكليدواژه كه هاييپيام: پيام جعل به توجه: سوم راهكار 

 و پيام يك هاييكليدواژه چنين با تواندمي كسي هر .نكنيد باور دارند را پژوهشگران از گروهي استادان، از جمعي

  .است آن بودن شايعه يا و خبر بودن جعلي هاينشانه از منبع، بودن نامشخص يا منبع نبود منتشر كند. جعلي خبر

 هاي يكي از تكنيك ،پيام به اشتراك گذاشتن ياز حد برا شيب قيتشو: پيام در اغراق به توجه: چهارم راهكار

 اگر" و "توجه توجه" ،"بفرستيد همه براي لطفا"،"فوري" مانند هاييكليدواژه. انتشار پيام در فضاي مجازي است

 شايعات،. دور كند متن بودن معتبر از قدم يك را شما بايد محتوا صدر در "كنيد فورواد ،داريد دوست را عزيزانتان

 ارسال سايرين براي را متن ،بررسي بدون شما تا انگيزندمي بر را شما احساسات و دارند ساختگي بخشيفوريت

   .نماييد

 داراي محتوا و مخاطب قبال در كه هاييرسانه يعني معتبر منبع  :پيام فرستنده گمنامي به توجه: پنجم راهكار 

 ؛نيستند معتبر منبع ناشناس اجتماعي هايشبكه صفحات و هاكانال .هستند اجتماعي و اخالقي حقوقي، مسئوليت

 استفاده شايعه نشر براي بودن ناشناس ويژگي همين به توجه با هاآن و شناسيمنمي را آنها گردانندگان كه چرا

  .دانندنمي خود به متوجه نيز را اجتماعي و اخالقي حقوقي، مسئوليت و كنندمي

 بهداشتي هايسايتوبها و كانال Covid-19 درباره بهداشتي اطالعات به مراجعه براي منابع بهترين براي عموم:يام پ

 هاي پيام با اين كه. هستند بهتر خبري مقاالت از معموالً اوليه منابع. هستند جهاني بهداشت سازمان سايتوب و رسمي

 قابل اجتماعي هايرسانه در اطمينان غيرقابل منابع از اما ممكن است مرتكب اشتباه شوند؛ هم لياص هايرسانه و سمير

 .هستند اعتمادتر
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