
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اي در مديريت بيماري كروناراهبردهاي رسانه

 بيان مسئله:

قاعدتا پس از مدتي كشورها، خوانشي   اي در حوزه سالمت آن هم در مقياس جهاني مطرح باشد،وقتي مخاطره

متاثر از التهاب عمومي برپايه احساس ناامني جسمي و ناتواني در سويه جهاني،  كنند.ملي هم از آن پيدا مي

كرونا، مردم ايران هم درگير موضوع شدند. علوم پزشكي حتي در كشورهاي پيشرفته براي مقابله با ويروس 

اعتمادي به ساختار حكمراني بي  در سويه خاص ايران كه شايد مسئله را قدري متفاوت از ديگر كشورها كند،

. كرددر نظام سالمت، بطور طبيعي فضاي عمومي پذيراي اخبار ضد و نقيض و مشتاق شايعات    كشور خاصه

اي مي تواند مخاطرات چنين مسئله   يا استمرار  كشور در حوزه مديريت افكار عمومي، بروزمشكالت    با توجه به

سواري براي التهاب به بسيار زيادي را به همراه داشته باشد؛ از صدمه به امنيت رواني جامعه گرفته تا موج

منظور مقاصد سياسي و حتي اخالل در روند مديريت بحران )در زمان وقوع بحران(. از اين رو نياز است تا 

 با اقدامات طراحي شده، تمهيداتي انجام گيرد. متناسبمي، اي و مديريت صحيح افكار عموبراي فضاي رسانه

اي براي افزايش اثربخشي است. براي نمونه هنگامي كه برخي از اين اقدامات نيازمند پيوست رسانه  همچنين،

هاي خود است. اما راهكار اين امر، شيوع ويروس كاسته شود، اصل ماجرا ماندن مردم در خانه قرار است از 

 كندميزده  هاي غيرقابل زندگي و وحشتاجراي طرح قرنطينه شهرها، آنها را تبديل به شهر  است.محل چالش  

ها )غذايي، بهداشتي، فرهنگي و تفريحي و...( هم بسيار و برآوردن نياز مردم در خانه )تبعات بسيار باال(

روس كرونا در سراسر ها و در نتيجه توزيع ويتعطيلي مستمر باعث افزايش مسافرت. همچنين دشوار است

و زدودن فضاي ترس و  ها،مردم در خانه  مبني بر ماندن اي،رسانه  داشتن پيوست در اينجا. شودكشور مي

در ادامه سعي شده برخي پيشنهادات حول اين موضوع ارائه تواند تصميمات بهداشتي را موثرتر كند.  مي  دلهره

 شود.

 اي: راهبردهاي رسانه 

 زدايي از فضاي رواني جامعهالتهاب -1

طبيعتاً با موج اخبار ناگواري كه مربوط به اين بيماري در حال انتشار است، جامعه دچار استرس و اضطراب 

كاهش   در  صدا و سيما  . در اينجا نوع عملشودمضاعفي نسبت به اين موضوع شده و امنيت رواني آن تهديد مي

بلكه ترويج نگاه معقول به مخاطره موجود و  ؛يي به معني انكار مخاطره نيستزدااست. التهاب كليدي التهابات 

تواند زمينه ابتالي افراد در استرسي كه مي گردد.كم كردن بار استرس جامعه در قبال اين مسأله تلقي مي 

توان از طريق را مي التهاب زدايي معرض را افزايش دهد و در افراد مبتال هم روند درمان را دشوار كند.

بينانه در خصوص ميزان خطر اين بيماري، مقايسه اين بيماري و خطرات مواردي مانند ارائه تفسيرهاي واقع

نكردن بيش از حد موضوع، پوشش ، برجسته 1تر با آن آشنا هستندهاي واگير كه مردم بيش آن با ديگر بيماري

اين تمهيدات با كشورهايي كه درگير نشده اند، پاسخ ضمني به  ها و مقايسه خبري تمهيدات فراهم شده دستگاه 

مصاحبه با بهبوديافتگان   شايعات بسيار مطرح از طريق مراجع رسمي و معتبر براي مردم و غيره انجام داد.

از تواند  مانند معاون وزير بهداشت كه خود مبتال شده است، مي مشهور از يكسو، يا پيگيري وضعيت يك نمونه

 ، ضمن اينكه بيانگر زحمات مسئوالن هم هست.ات بكاهدالتهاب

 ارجاع به منابع تخصصي معتبر -2

 
شود، ابهام زياد در مورد چيستي بيماري است كه اين امر با تشبيه بيماري و  يكي از مشكالتي كه باعث تشديد استرس و التهاب جامعه مي  -1

تر مردم با بيماري شده و تري با آن دارند، باعث ايجاد آشنايي ذهني بيشهاي ديگر كه مردم آشنايي بيش با بيماري ميزان واگير و خطرات آن 
 بينانه باقي بماند.كند كه ترس و اضطراب در حد واقعكمك مي 



شدگان ويژه در زمينه شمار مبتاليان و فوتگويي و مجادالت آماري، به ها بايد به شدت از پوشش تناقض رسانه 

در اين شرايط، بحث هماهنگي نهادهاي رسمي در اعالم  ي نهاديترين راهبردهايكي از اصليپرهيز كنند. 

تواند ميهاست. هر گونه دوگانگي يا چندگانگي در نظرات رسمي، اخبار و واحد بودن صداي خروجي از آن

شود. اعالم آمارها منجر به از دست رفتن كنترل افكار عمومي و متعاقباً مهيا شدن فضاي مطلوب براي شايعات  

بهداشت است و ديگر مراجع رسمي در صورتي كه مورد پرسش هم قرار گيرند، فقط و فقط بر عهده وزارت 

 ها موظف به رعايت اين قاعده هستند.رسانه به آمار وزارت بهداشت ارجاع دهند.

 فضاي عمومي و مقابله با شايعات پايش مستمر  -3

شود ني شده است. پيشنهاد ميدر ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، سخنگوي دولت مسئول كميته اطالع رسا

گروهي را مأمور رصد فضاي عمومي و خبري جامعه كند و شايعات را شناسايي و رصد نمايد و اين كميته 

اي چين شبكه هاي رسمي و غيررسمي بويژه صدا و سيما با شايعات مقابله كند.سپس در هماهنگي با رسانه

و  ، پيگيرياختصاص داده است كه تك تك شايعات مطرح را شناساييتلويزيوني را براي مقابله با شايعات 

تواند اين مسئوليت را بر عهده گيرد و سپس ظرفيت فضاي شبكه خبر در اين ميان مي كند.سپس خنثي مي 

 مجازي را پاي كار آورد. 

 عمومي بهداشت هايادامه آموزش -4

گيري از ابتال، شناسايي و تشخيص عوامل انتقال و پيش هاي هاي بهداشتي شامل مواردي از قبيل راهآموزش

و گرفتن  در اين موضوع افراط و تفريط نكردن بيماري و ... بايد متناسب با هر گروه از مخاطبان، ادامه يابد.

  هم بسيار ضروري است. بازخورد در اين فرآيند

 هاي صدا و سيماهاي سيما و استانتغيير فضا در معاونت -5

 تلويزيون  همين علت  هب  ؛ها خارج شوندهاي بسيار ضروري نبايد از خانهحاضر مردم جز براي فعاليتدر حال  

بوجود آورد. چين برخي شبكه هاي ها و پاي گيرندهها خانهبراي ماندن افراد در فضاي مفرحي را  بايستمي

هم  صدا و سيماپخش كرده است.  تلويزيوني پولي را رايگان كرده و حتي برخي از فيلم هاي بر پرده سينما را

كنداكتوري با جذابيتي مشابه  و  دهاي آرشيوي خود خاصه با مضامين طنز را پاي كار بياوربايد تمام سرمايه

هاي ، ساير 3ي تلويزيون ملي مسابقات ،2شوهاهاي روز دنيا، رئاليتي فيلم .كنداكتورهاي نوروزي طراحي كند

 مسابقات فوتبال خارجي، مستندهاي بسيار پرمخاطب و... همه در اين مسير موثرند.پخش موسيقي،    ،4آرشيوي

 طراحي كنداكتور خالف سبك زندگي -6

شود و بنا بر اين است كه چه زماني در روزهاي عادي، متناسب با سبك زندگي مخاطبان كنداكتور طراحي مي

عني زمان طاليي كنداكتور را ساعت بازگشت ها هستند. يهپاي گيرند ،مخاطبان هدف بيشتري براي يك برنامه

را در ساعاتي  يهاي بسيار پر مخاطببرنامه بايد زند. حال، به عكس،همه اعضاي خانواده به خانه رقم مي

بيرون خانه خواهد در ، ميمخاطب در حالت معمول مانند ساعات صبحگاهي و عصرگاهي، پخش كرد كه

توان برنامه پرمخاطب را يكبار شود تا او از خانه بيرون نرود. حتي مياطالع رساني قبلي هم باعث مي باشد.

 البته نسبي است.  پيشنهاداين  ؛پخش درنظر گرفت

 كودكان در كانون تمركز رسانهقرارگرفتن  -7

 
 براي نمونه دورهمي هر شب پخش شود. - 2

 م بسيار موثر است.حتي اگر در حال حاضر آنتن خالي است، بازپخش عصر جديد ه  -3
فيلم)معاونت برون مرزي( به شدت  تماشا و يا آي  هايكانالهاي برره در ترند. براي نمونه تكرار شب هاي با مضمون طنز موفق ساير - 4

 تواند پربيننده باشد.مي 



در خانه ها در هنگام تعطيلي مدارس و مهدكودك بالقوه ترين گروهي كهكوكان و نوجوانان، به مثابه اصلي 

هاي . كانالمشاهده كنندتلويزيون  در را هايي متفاوتبرنامه بايد  براي بيرون نرفتن از خانه، ،حضور دارند

 از سوي ديگر، و اختصاص بخش بيشتري از كنداكتور شبكه دو با ژانرهاي ويژه پويا، نهال و اميد از يكسو

 هاي در خانه هم بسيار مفيد است.بسيار موثر است. آموزش بازي

 مناطق گرمسير براي مقاصد سفر نوروزيتبليغ  -8

به ويروس كرونا هستند، توصيه  آلودگيمناطق گرمسير، كمتر در معرض به صورت بالقوه، از آنجايي كه 

ود، شود با توجه به اجتناب ناپذير بودن سفرهاي نوروزي، از هم اكنون تالش شود، اين مقاصد تبليغ شمي

 سفرها منصرف كرد.گرچه بهتر آن است كه مردم را از اين 

 بازارهاي شب عيد جمعيت مديريت -9

هاي فصلي و خريدهاي شب عيد از بازار، خود يكي از بسترهاي انتقال ويروس كروناست. گرچه بازارچه

هاي معمول، ترويج خريد بهاره لغو شده است، اما ساير بازارها همچنان شلوغ است. عالوه بر آموزش

 ني، بسيار موثر است.غيرحضوري اعم از اينترنتي و تلف

 هاي اختالل ناشي از تصميمات خاصم كردن هزينهك -10

ها تا حدممكن در اين ميان ايفاي نقش كند و بايد رسانه اقدامات پيشگيرانه در زندگي روزمره اختالل ايجاد مي

فرآيند تحصيلي  شود براي كاهش اختالل در در صورت تعطيلي گسترده مدارس، توصيه ميكنند. براي مثال 

 هاي درسي،بندي كتابدانش آموزان بويژه در مقاطع پائين، تلويزيون و خاصه شبكه آموزش مبتني بر بودجه 

از پيش بوسيله وزارت آموزش و پرورش   هابرخي از اين محتوا.  كندكالس هاي درس را در تلويزيون برقرار 

  است.ا توليد شده و كامال در حال حاضر قابل اجر 5هاو برخي شركت

 

 بنديجمع

كند اين متن تالش مي اند و ورود كرده مديريت بيماري كرونا در حال حاضر، به مسئله نحوهها رسانه 

ها گانه باال، جملگي بر ضرورت تغيير صورتبندي رسانهپيشنهادهايي را بهبود كار آنها ارائه كند. موارد ده

ها به ويژه راديو ها هم رسانهغالبا خود رسانه  .توان موارد ديگري را افزودبه اين موارد مي  و البته  ارندتاكيد د

متناسب با فضاي اجتماعي به دنبال بهبود عملكرد خود هستند. و تلويزيون، با درك مسئوليت حساس خود، 

ناامني رواني و جذاب كردن محيط خانه   راهبردهايي كه در اين گزارش بر آن تاكيد شد، بيشتر به دنبال كاهش

  ايراني براي مقابله با گسترش ويروس كرونا است.

 

 

 

 
 كوشا و ميشا افزارهاينرم  يا و تيوا تعاملي تلويزيون  -5


