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 چکیده
ست. رسانه در تشویق به برخی رفتارها ا هاکردهاي مهم رسانهبخشی عمومی یکی از کارآموزش و آگاهی

، »پیشگیري«سالمت و با تاکید بر  هرو، در حوزسالمت نقش مهمی دارد. ازاین هویژه در حوز ها بهو عادت
هاي توجه به تفاوت شود. باهاي سالمت بهره برده میاز انواع رسانه و مخصوصاً تلویزیون براي پخش پیام

محتواي  همین اساس باید در انتخاب تفاوت است و برها در افراد مفردي و اجتماعی، تاثیرپذیري از پیام
ت أاي است و از ارتباطات سالمت نشهرشتاي میانهاي سالمت حوزهپیام بسیار دقت شود. طراحی پیام

. استهاي یک یا دوطرفه بی و پیاماهاي سالمت الگوهاي سلبی و ایجترین الگوهاي پیامگیرد. رایجمی
ت را براي ارتقا بهداشت عمومی سالم ههاي حوزپیام تولید دیگر اهمیت دنیاگیري بیماري ویروسی کرونا، بار

 فضاي و تلویزیون از اعم( رسانه در سالمت هايپیام توصیفی – نشان داد. این مقاله به روش تحلیلی
کرده است. ربی بررسی غماري کرونا در ایران و چند کشور بی مورد در شناسیزبان منظر از را) مجازي

شناختی کمتر توجه شده در طراحی پیام به مالحظات زباندهد هاي سالمت داخلی نشان میتحلیل پیام
 است.

 
 ارتباطات سالمت، الگوهاي ارائه پیام، رسانه :ي کلیديهاواژه

 
 مقدمه -1

سالمت فردي  ههاي اصلی بشر و حوزسالمت و اثربخشی اطالعات سالمت امروزه به یکی از چالش همسئل
یاد » 2قاتل خاموش«مریکا از سواد پایین سالمت با عنوان که در آ جایی تا ،و اجتماعی تبدیل شده است

تا  1395 از سال »پژوهی مسائل کشورآینده«هاي گزارشدر ایران نیز در . )2011 ،3السو(زارکاد شودمی
بان، (آینده هاي پراهمیت کشور بوده استزیست جزو چالشسالمت و بهداشت و محیطمبحث  1397
باتوجه به اهمیت سالمت و ارتباطات سالمت، در اسناد باالدستی به این مهم همچنین ) 1397 تا 1395
جمهوري اسالمی ایران به لحاظ سالمت  1404انداز مقرر شده است تا سال در سند چشماست.  شده اشاره

ششم توسعه کشور  ههاي کلی برنامو رفاه اجتماعی رتبه اول در بین کشورهاي منطقه باشد. سیاست

                                                           
 f.azimifard@irib.ir     شناسی، پژوهشگر ارشد صدا و سیمادکتري زبان  1

2  Silent killer 
3 Zarcadoolas, Ch. 
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پردازد که در می به ارتباطات سالمت» هاي کلی سالمت کشورسیاست«ذیل  11) بند 1394الغی سال (اب

، »پذیريمسئولیت«، »افزایش آگاهی«اي کشور در هاي فرهنگی، آموزشی و رسانهبر نقش سازمانآن 
نیز  2د در حفظ و ارتقاي سالمت تاکید شده است. در بن» مشارکت فعال اعضاي جامعه«و » توانمندي«

 اهمیت پیشگیري در کنار درمان تصریح شده است.
هاي ارتباطات و سالمت، فضاي تولید و پخش پیام ههاي اخیر، تغییرات پرسرعت در عرصدر سال

ارتباطات  هسالمت را دگرگون کرده است. مبحث سالمت، موضوعی پیچیده و چندوجهی است و در حوز
حال، اثربخشی پیام کم شود. با این هکننده پیام و گیرندسالشود فاصله بین پیام، ارسالمت تالش می

 ترین آنها آموزش و اقناع مخاطبان است.هاي زیادي روبرو است و یکی از مهمارتباطات سالمت با چالش
گیري مربوط مشارکت هرچه بیشتر بیماران در تصمیماي هستیم که بر هاي فزایندهزه شاهد درخواستامرو

بیمار در  هسالمت تاکید دارند. سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که درگیري و مشغلبه مراقبت 
از منظر تحول  .گیري مربوط به مراقبت سالمت ضرورتی اجتماعی، اقتصادي و فنی استروند تصمیم

بریم و به سر می» سالمت عمومی جدید یا سالمت براي همه« هسالمت در دنیا نیز اکنون در مرحل
). درخصوص 131 و 119 :1396اسکمبلر، بردهاي پیشگیري و پیشرفت سالمت مورد نظر است (راه

هاي زیادي در بین آنها که باید با مفاهمه پرشود، پژوهش» شکاف توانشی«مناسبات پزشک و بیمار و 
ه شده شناسی کمتر توجهاي سالمت از نگاه زباناما به محتواي پیام شناسی صورت گرفته است،زبان هحوز

شناسی چه ویژه از منظر زبان هاي سالمت در رسانه بهاصلی مقاله حاضر این است که پیام هاست. مسئل
هاي مختلف در دنیا چه راهبردهاي زبانی را گیري بیماري کرونا، رسانهدنیامورد  هایی دارند و درویژگی

 اند.پیش گرفته
 

 پژوهش هپیشین -2
هاي متعددي انجام شده است. اما در داخل ارتباطات سالمت در داخل و خارج از کشور پژوهش هدر حوز

. در این بخش ی صورت نگرفته استشناسی در ارتباطات سالمت تاکنون پژوهشنقش زبان هکشور دربار
 شود.مرور میها ترین نتایج این پژوهشمهم

هاي تاثیر پیام هربررسی نگرش مخاطبان دربا«عنوان اي با ) در مقاله1390خانیکی و راثی تهرانی ( -
سالمت  نفري در تهران به این نتیجه رسیدند که پیام 600 هبا اجراي پیمایشی با نمون» سالمت تلویزیون

 فردي نقش مکمل دارد.براي تغییر رفتار کافی نیست و ارتباطات میان
محور سیماي جمهوري اسالمی ایران هاي سالمتبرنامه هرابط«در پژوهشی با عنوان ) 1391ترکمندي ( -

آموزش نشان داد  هشبک» دکتر سالم«برنامه  هبا پیمایش دربار» و رفتارهاي بهداشتی از دیدگاه مخاطبان
درصد نیز  58کنند. هاي بهداشتی برنامه عمل میکنندگان به میزان زیاد به توصیهدرصد شرکت 48که  

 داشته است. شان تاثیرنامه در تغییر نظر و رفتار بهداشتیاند این براعالم کرده
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هاي سالمت و پزشکی در رسانه برساخت پیام«اي با عنوان ) در مقاله1392رضوي طوسی و همکاران ( -

ستراتژي پخش انفري به بررسی  825آماري  هبه روش پیمایش و با جامع» و تاثیر آن بر آگاهی مردم
ها از نظر مخاطبان که آیا این پیام ردندسیما پرداختند و این نکته را بررسی ک و هاي سالمت در صداپیام

د و خیلی زیاد پخش درصد درحد زیا 91د که گذر بوده است. نتیجه این پژوهش نشان دابر رفتارشان تاثیر
هاي عروسکی و فیلم و برنامه درصد نیز قالب کارتون 9/29. دانستنداي سالمت را مفید و موثر میهپیام

صاً تلویزیون نقش مهمی ند. نتیجه اینکه رسانه و مخصوکرد داستانی را موثر براي ارائه پیام سالمت اعالم
سالمت مورد استفاده  هتواند در حوزدارد و می هاتغییر رفتار و عادات و گرایش در ایجاد ترغیب، تشویق و

 قرار گیرد.
هاي سالمت؛ سنجش نگرش الگوهاي مختلف ارائه پیام« ه) در مقال1395خانیکی و راثی تهرانی ( -

با پیمایش در تهران به این نتیجه » هاي سالمت تلویزیونتاثیر الگوهاي مختلف ارائه پیام همخاطبان دربار
ا ربیشترین نقش  توجه مخاطباز نظر میزان جلبهاي تصویري هاي مستند و گزارشرسیدند که برنامه

نظران و استادان باتجربه دارند و از نظر مخاطبان، بیشترین منبع تاثیر متخصصان، کارشناسان، صاحب
 هستند.

ه پژوهی ارتباطات تلویزیون و ارتباطات سالمت (فاز اول طرح آیند«) در طرح پژوهشی 1395سالمی ( -
اي هاي ماهوارهکهسالمت شب هبرنام 4داخلی و سالمت  هبرنام 4با تحلیل گفتمان » سالمت در صداوسیما)

ترین الگوهاي ارتباطات سالمت زبان به این نتیجه رسید که در ایران گفتمان شناختی که از قدیمیفارسی
تی هاي فرعی از گفتمان مشارکدهد و در بخشهاي سالمت را تشکیل میهاي اصلی  برنامهاست، بخش
هاي ع است و نه انگیزشی. در مقابل در برنامهکز اصلی بر بعد اطالعاتی اقناشود. بنابراین، تمراستفاده می

 قی و بازاریابی اجتماعی مشاهده شد.هاي مختلف ازجمله تلفیاي گفتمانمحور ماهوارهسالمت
محور در هاي سالمتبازنمایی پیام« ه) به روش تحلیل مضمون در مقال1397احمدي و المطهري ( -

هاي سالمت سه روزنامه ، پیام»جمهاي ایران، همشهري و جاممطبوعات؛ تحلیل مضمونی مطالب روزنامه
از نوع آموزشی  8/50بخش، اخبار سالمت از نوع آگاهی 3/74را بررسی کردند. براساس نتایج این پژوهش 

 اند.از نوع اقناعی بوده 7/33و 
هاي شناسی در بافتکاربرد زبان«جدیدترین منبع خارجی مرتبط با زبان و سالمت مجموعه مقاالت 

هاي بیماري و درمان دخیل است. در فصول است. زبان در تمام جنبه) 2020(1دمژن» بیماري و سالمت
المه، تحلیل اي، تحلیل مکشناسی کاربردي، تحلیل گفتمان، روش پیکرهگیري از زباناین کتاب با بهره

شناسی اجتماعی انواع هاي چندفرهنگی، تحلیل روایت و زبانشناختی، پژوهششناسیاستعاره، زبان
 هاي مربوط به سالمت بررسی شده است.  بافت

                                                           
1 Demjén, z. 
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نقش ادبیات شفاهی مغولی » هاي کوتاه مغولیبا داستان 19مبارزه با کووید « ) در مقاله2020( 1هانگی باي

هاي کالمی و ، نشانه2. در این پژوهش با تاکید بر مفهوم بینامتنیترا بررسی کرد 19شیوع کووید  در
. این دشبود، بررسی  هاي کوتاه مغولی ساخته شدهاناساس داست فیلم ویدیویی که بر 94تصویري در 

ما در عین حال، هاي جهانی و ملی غالب، بسیار کم است اها در گفتماند مشارکت مغولبررسی نشان دا
بروز یافته  19هاي بهداشتی براي مبارزه با کووید احساس مغولی بودن با پیوند هنر کالمی مغولی و پیام

هاي عنوان یک اقلیت در سپهر جهانی با داستان خود را به ها هویت چندالیه، مغولاست. به این ترتیب
 دهند. می کوتاه خود نشان

محور هاي سالمتمبررسی الگوهاي زبانی مورد استفاده در پیا «عنوان ) در پژوهشی با 1400قیومی (
است الگوهاي زبانی را که  ردهکتالش » موردي کرونا هها: مطالعو ارائه الگوهاي مناسب براي طراحی پیام

بوط زبانی مر همی از پیکرصورت الگوریت به ،ان شیوع بیماري کرونا کارایی داشتدر تولید پیام سالمت در زم
هاي اجتماعی ها و غیررسمی در نظرات رسانهزبانی رسمی در اخبار خبرگزاري به کرونا که ترکیبی از دو گونه

تا  1398ماه زمانی دي ههاي این پژوهش که در بازدادهاینستاگرام و توییتر است استخراج و بررسی کند. 
 ه کرونان و میزان تولید اخبار سالمت مربوط بگیري کرونا در ایراد بین اوجداآوري شد نشان جمع 1399آذر 

 .رابطه عکس وجود دارد
 مبانی نظري پژوهش -3
 ارتباطات سالمت -3-1

 شناسی،اي است که از علوم مختلفی همچون پزشکی، روانرشتهاي بینحوزه ارتباطات سالمت،
هاي ارتباطی مختلف شبکه هواسط تباطات تشکیل شده است. ارتباطات سالمت بهشناسی و علوم ارجامعه

پذیرد. ها صورت میهاي سالمت، آموزش در مدارس و رسانهجمله ارتباط بیمار و پزشک، پویش از
 .)1397(سالمی،

اي براي دستیابی به مخاطبان مختلف و به اشتراك ارتباطات سالمت رویکردي چندوجهی و چندرشته
تاثیرگذاري و درگیرسازي و حمایت از افراد، جوامع، محور است که هدف آن گذاشتن اطالعات سالمت

اقتباس و  هاي عمومی به منظور معرفی،گذاران و پویشهاي خاص، سیاستمتخصصان بهداشتی، گروه
و سالمتی  نهایت منجر به بهبود پیامدهاي بهداشت هایی است که درتداوم رفتار، عمل یا سیاست

  ). 7: 2007، 3(شیاووشودمی
تلفیقی از رویکردهاي مختلف د عمده در ارتباطات سالمت قابل بازیابی است. در نسل اول، سه رویکر

ر و سرگرمی همراه با آموزش مطرح شد. در نسل آموزش با هدف تغییر نگرش و رفتا اطالعات، هبراي ارائ
و در نسل سوم،  توجه قرار گرفت دوم، توجه به رویکردهاي مشارکتی سازگار با بافت اجتماعی و بومی مورد

                                                           
1 Hongye Bai, G. 
2 intertextuality 
3 Schiavo, R. 
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رویکرد سوم تلفیقی است از رویکردهاي گشت.  برجسته ،هاي جدید تعاملیها و فناوريتوجه به نقش رسانه

 :1397ها که بر مشارکت مخاطبان و دوسویه بودن ارتباطات تاکید دارد. (سالمی، پیشین و همگرایی رسانه
14-15.( 
 هاي سالمت و انواع آنپیام -3-2

گویند. اثربخشی می »پیام سالمت«، شودپرداخته میهایی که به بحث سالمت فردي و اجتماعی پیامدر 
هاي سالمت دهند. پیامسختی عادات خود را تغییر می برانگیز است چون مردم بههاي سالمت چالشپیام

حاضر خدمات  رعص هاي نمایشی و خبري جذاب نیستند. درهاي سالمت در مقایسه با برنامهو برنامه
 کشد.پیام واحد براي توده مردم را به چالش می هبهداشتی سالمت و خودمراقبتی، ارائ

هاي کنند. هدف از پیامبندي میبخش، آموزشی و اقناعی تقسیمآگاهی ههاي سالمت را به سه دستپیام
ها مسائل سالمت و بهداشتی است. در این پیام هبخش، افزایش هوشیاري و آگاهی مخاطبان دربارآگاهی

به همراه زمان و مکان انجام رفتار  بهداشتی انجام شود، مسائلمورد  نوع رفتارها و کارهایی که باید در
هاي پیامبه جستجوي اطالعات ترغیب شوند. شود افراد ها تالش میشود. در این نوع از پیامتوصیه می

هاي ترغیبی براي اجراي رفتار رفتار یا عمل اختصاص دارد و در نهایت پیامآموزشی به چگونگی انجام 
    ).128و  127: 1397احمدي و المطهري، (کنندمخاطب را قانع می ،پیشنهادي

 بندي پیامقالب -3-3
 ترین آنها عبارتند از:د متفاوت باشد. مهمتوانپیام می هارائ هبندي پیام و یا نحوقالب 
هاي سلبی بر پیامدهاي هاي ایجابی بر نکات مثبت و مطلوب و در پیامسلبی و ایجابی: در پیامهاي پیام -

 .شودتاکید می منفی
هاي شود و در پیامطرفه صرفاً بر مواضع مثبت تاکید میهاي یکطرفه و دوطرفه: در پیامهاي یکپیام -

 د.شونهاي مخالف و موافق در کنار هم عرضه میدوطرفه استدالل
(خانیکی و راثی شوندهاي خاص مخاطب عرضه میژگیتوجه به وی با محور: این نوع پیامپیام مخاطب -

 )40-37 :1395تهرانی، 
شود. همچنین به لحاظ محتوایی بندي پیام به مواردي چون جنسیت و سن نیز توجه میالبته در قالب

 توان از مثال، روایت و طنز استفاده کرد.ها میدر پیام
 

 منبع پیام  -3-4
افزاید. ترین ارکان فرایند انتقال پیام، منبع یا فرستنده پیام است. منبع پیام بر تاثیرگذاري آن میاز مهم

 شوند:هاي سالمت به هشت نوع تقسیم میمنابع پیام
 ها (مانند بازیگران، ورزشکاران و...)؛افراد و چهره -
 هاي مهم)؛ازمانمقامات رسمی (مسئوالن دولتی و رؤساي س -
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 نظران؛متخصصان، کارشناسان و صاحب -
 ها و...)؛ها (مانند بیمارستانمسئوالن سازمان-
 اي و سخنرانان رسمی؛مجریان حرفه -
 مردم عادي (طبقه متوسط یا کارگر)؛ -
 افراد با تجربه خاص؛ -
: 1381 و تانکارد،وسکی). (سورین هاي کارتونی و عرهاي منحصر به فرد (مانند شخصیتشخصیت -

249 .(  
 هاي سالمتزبان در پیام -5 -3

ترتیب، انتظار هاي سالمت است. بدینسازي زبان در پیامهاي مقابله با سواد سالمت پایین، سادهیکی از راه
نتیجه، تصمیمات و رفتارهاي  هاي بهداشتی را بهتر درك کنند و درکار این باشد که افراد پیام هرود نتیجمی

سالمت همچنان پیچیده و چندوجهی است.  سواد هال، خود مسئلحتري نشان دهند. البته در عین مناسب
 ). 338: 2011(زارکادوالس، سالمت است هوزهاي کاهش نابرابري در حافزایش سواد سالمت یکی از راه

لیسی ابزارهاي ها در سطح واژه و جمله در زبان انگ) براي شفاف نوشتن پیام2008( 2و واالس 1اسمیث
 اند:زبانی زیر را توصیه کرده

 ؛4با افعال قوي 3جهت معلوم -
 هاي کوتاه؛جمله -
 ضمایر شخصی؛ -
 هاي ذات و آشنا؛واژه -
 اضافی؛ هممنوعیت کاربرد واژ -
 ممنوعیت کاربرد زبان حقوقی؛ -
 وار اطالعات پیچیده؛ارائه فهرست -
 یام.پ هکاربرد طراحی و قالب مناسب براي ارائ -

انجام عمل است  درمورد وجه فعل نیز به اعتقاد هلیدي، وجهیت نگرش گوینده یا نویسنده به توفیق
خوانده است. انوري و  ) نیز وجه فعل را نظر و دیدگاه گوینده425 :1986). الینز (267 :1372(یارمحمدي، 

 اند.هفارسی برشمرد) سه وجه اخباري، التزامی و امري را براي افعال در زبان 1384گیوي (
ها و عبارات تخصصی که از ویژه واژه پزشکی، به هاي در حوزهاي تخصصی و حرفهاستفاده از واژه

می میان پزشکان و ر تبادالت کالتوانند موجب سردرگمی داند، میگفتمان روزانه و رایج حذف شده هحیط
  .)182 :1396(وودز، بیماران شوند

                                                           
1 Smith, N. 
2 Wallace, A.D. 
3 active voice 
4 strong verbs 
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 روش پژوهش -4
ها و شعارهاي سالمت به وبگاه وزارت آوري پیامبه روش کیفی انجام شده است. براي جمع پژوهش حاضر

هاي اینستاگرام سیما، صفحه و هاي سالمت رادیو و تلویزیون داخلی و خبرگزاري صدابهداشت و شبکه
کانادا  هاي دولتی و خبريهاي جهانی (سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ و هالل احمر) و شبکهسازمان

 است. شده مراجعه 1399هاي تطبیقی خارجی در بهار و فرانسه به عنوان نمونه
 هاتحلیل داده -5

مبارزه با  هبخش در زمینهاي آموزشی و آگاهیپیام اي از انتشارهسازمان بهداشت جهانی بخش عمد
اند. در زیر ها استفاده کردهاست و کشورهاي مختلف نیز با تغییراتی از همین پیام انجام دادهرا  19 کووید

 بخش اشاره شده است:هاي آموزشی و آگاهیبه چند نمونه از پیام
 

 
 منبع: سایت وزارت بهداشت جمهوري اسالمی ایران - 2و  1هاي پیام

 
کــه در وزارت بهداشــت جمهــوري اســالمی ایــران تولیــد  اســتاي دو پوسـتر بــاال از پوســترهاي اولیــه 

هـاي انتقـال   تـالش شـده اسـت روش    ،بخـش اسـت  که از نـوع آگـاهی   اند. در پوستر سمت راستشده
ــا تشــریح شــود و در پوســتر ســمت چــپ    ــروس کرون ــه پوســتر آموزشــی اســت وی روش صــحیح  ،ک

ــات     ــوزش داده شــده اســت. پوســتر ســمت راســت اطالع ــه اســتفاده از ماســک آم متناســبی دارد و ب
هـاي زبـانی   شکل مصور اطالعات را ارایه کـرده اسـت. امـا پوسـتر سـمت چـپ حجـم زیـادي از  داده        

بـه خاطرسـپاري    ،و تصویري را در یک جـا جمـع کـرده اسـت کـه ضـمن توضـیح نوشـتاري طـوالنی         
 همه موارد را هم دشوار کرده و از ایجاز دور شده است.
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1- STAY HOME. SAVE LIVES. 

 .را نجات دهید افراد درخانه بمانید. جان-1
2- Help stop coronavirus. 

 به توقف گسترش کرونا کمک کنید. -2
3- STAY home as much as you can. 

 توانید در خانه بمانید.تا می -3
4- KEEP a safe distance. 

 فاصله ایمن را حفظ کنید.- 4
5- WASH hands often. 

 ها را مرتب بشویید.دست- 5
6- COVER your cough. 

 ا دست جلوي دهان خود را بگیرید.هنگام سرفه ب - 6
7- SICK? Call ahead. 

 بیمار هستید؟ با پزشک تماس بگیرید. - 7
 منبع: سازمان بهداشت جهانی -3پیام 

و واژه هـا بسـیار موجزنـد    ایـت شـده اسـت. پیـام    هاي باال اصول زبـانی تولیـد پیـام سـالمت رع    در پیام
انــد کــه همــه اي انتخــاب شــدهگونــههــا بــهو واژهانــد ناآشــنا ندارنــد. همــه جمــالت امــريو اضــافی 

 کنند. مخاطبان با هر سطح سوادي به راحتی پیام را دریافت می
 

 
 
 

 منبع: وزرات بهداشت فرانسه -4پیام 

 در آرنج خود سرفه کنید.-

بـار مصـرف   از دستمال یـک -
 استفاده کنید.

اگــــر بیمــــار هســــتید از -
بــار مصــرف   ماســک یــک  

 استفاده کنید.
سـوال داریـد بـا شـماره     اگر -

ــن  ــاس  0800130000تلف تم
بگیـــرد (تمـــاس رایگـــان   

 است).
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شـفاف و در وجـه امـري.     ،هـاي سـازمان بهداشـت جهـانی اسـت: کوتـاه      هاي باال نیز مشـابه پیـام  پیام

بـه ایـن شـکل اسـت کـه ابتـدا مـواردي را کـه بایـد بـراي            اسـت ها کـه از نـوع آموزشـی    ترتیب پیام
ــود    ــت ش ــاري رعای ــه بیم ــتال ب ــوگیري از اب ــی  ،جل ــازگو م ــتال   ب ــراي اب ــتورالعمل ب ــد دس ــد و بع کن

 شود.می  داده
 

 
 صلیب سرخ و هالل احمر -5پیام 

 
جهانی هاي سالمت صفحه اینستاگرام سازمان صلیب سرخ و هالل احمر مورد پنجم یک نمونه از پیام

بخش توضیح داده ید در پیامی آگاهیوگسترش کوو در این پیام درمورد رابطه گرم شدن هوا  است.
 است:  شده

 شود.نمی 19گرماي هوا مانع از گسترش کویید -
دهد و مانع از ابتال به قرار گرفتن در معرض خورشید و هواي داغ احتمال گرمازدگی را افزایش می-
 شود.اري نمییا بهبود بیم 19کووید 

یابد. این پیام در ، میزان ابتال کاهش میشد با گرم شدن هواتصور می 19در اوایل گسترش کووید 
زبانی تولید پیام از جمله صراحت و موجز بودن، از تصویر  ضمن رعایت اصول همین راستا تولید شده است.

 .ویروس)نوعی طنز هم دارد(عینک آفتابی زدن مناسبی استفاده شده است که 
بندي آنها و کاربرد بیشتر صورت ههاي سالمت در نحوتنها تفاوت این پیام ،در مجموع باید گفت

هاي متفاوتی سیاست 19کشورهاي مختلف براي مبارزه با کووید هاي داخلی است. نگاشت در پیاماطالع
ستاد ملی کرونا با شعار  است. در ایران، ههاي رسمی قابل مشاهدپیش گرفتند که برآیند آنها در رسانه

هاي متعددي در ، اولین شعار یا پیام خود را منتشر کرد و در کنار آن استعاره»دهیممی شکست را کرونا«
، »جنگ علیه کرونا« مانند .شدیاد  »هاي خطرناكاستعاره«عنوان  هاخبار شکل گرفت که برخی از آنها ب
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پسِ این استعاره  روشن است که درو... » سفیدپوش در جنگ با ویروسسربازان «، »سربازان سفیدپوش«

این، طبیعی است که  قرار دارد. بنابر» بیماري دشمن است« هاستعارکالن ،هاي مشابهو دیگر خرداستعاره
. اما در شودبراي غلبه بر بیماري به کار گرفته  فارسیهاي هیجانی از جنس جنگ و مبارزه در زبان استعاره

به آور، خطرناك سلحشورانه و هیجاني هااجه با جنگی که زمان پایانش مشخص نیست، کاربرد استعارهمو
هاي این استعارهدارند. » سازيبدیهی«توان  ،هاهاي شناختی استعارهتوجه به نظریه چراکه با، رسدنظر می

 وزیر انگلیس نیز دیده شد.جمله جانسون، نخست  از نوع جنگ در کالم برخی از سیاستمداران خارجی از
 را کرونا« هاستعار به حاشیه رفتنکم شاهد تولد شعارهاي جدید و ادامه بحران کرونا کمبا  ایران در

 خانه در«بودیم. در همان ستاد کرونا شعاري در راس شعار اول قرار گرفت با عنوان  »دهیممی شکست
از خانه بیرون «این بحران با  برابر گسترش پیدا کرد و از مردم خواسته شد در سرعت به این شعار. »بمانیم
برخورنده بود.  ايعدهبراي این شعار هم براي » وجه امري«گري داشته باشند. اما انتخاب کنش »نیامدن

 1ذهنی فضاهاي هکنند. در نظریها تعریف میمورد اعتبار و صحت گزاره را قضاوت گوینده در» وجهیت«
به چگونگی کاربرد زبان براي ساخت و پرداخت معنی اشاره شده است. عبارات زبانی مختلف به گوینده نیز 

هایی هستند تا او دهند ساختارهاي فضاي ذهنی را خلق و هدایت کنند و براي شنونده نیز نشانهاجازه می
با  نیز م که این شعاریتدریج دید بهکنند. فضاسازي میهاي زبانی عبارتتر، نیز چنین کند. به عبارت ساده

. تغییر کرد »مانیممی خانه در«به  دهد،خبر میکه از رخداد حتمی فعل » اخباري«به » امري«تغییر وجه 
 شود:در ادامه روند تغییر شعار ستاد کرونا دیده می

                                        دهیم.کرونا را شکست می -
 دهیم. نید؛ کرونا را شکست میدر خانه بما -
 دهیم. در خانه بمانیم؛ کرونا را شکست می -
 دهیم. هی؛  کرونا را شکست میمانیم؛ به مدد الدر خانه می -

 
 منبع: ستاد ملی مبارزه با کرونا -6پیام 

                                                           
1 - mental spaces 
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هاي سالمت حذف نیز از پیام» درخانه بمانیم«خانگی پیام  هبا کمرنگ شدن قرنطین 1399از اوایل خرداد 

 :1از رادیو آوا پخش شده است 1399خرداد  7شد. با این حال پیام زیر در تاریخ 
 .)7/3/1399(منبع: رادیو آوا هنگام کروناویروس در خانه بمانیمبراي شکست زود -

نان از واژه ، همچ»ویروس کرونا«ي به جا» کروناویروس«در این پیام به جز کاربرد عبارت خارجی 
ه از شیوع آن ک اينیز براي بیماري» زودهنگام«و فعل امري استفاده شده است. همچنین قید » شکست«

» هرخانه یک پایگاه سالمت«ط ماه خرداد نیز شعار البته از اواس گذرد، به کار رفته است.بیش از سه ماه می
 شد، در ستاد کرونا نیز برجسته شد.بهداشت دیده می هاي قبل در سایت وزارتنیز که از ماه

شده در سه کشور ایران، کانادا و فرانسه، کاربرد هاي بررسیهاي بهداشتی در نمونهترین تمایز پیاممهم
ام عنوان منبع پی مندي از مسئوالن بههاي مخاطب محور بود. بهرههاي اقناعی در ایران و پیامکمتر پیام

توجهی به گسترش بیماري در بین مردم درحالی است که تقریباٌ چندان موثر نبوده است. کم نیز در ایران
ارتباط با  هکه نحوآنجایی روزانه مسئوالن بهداشتی و کشوري درحال تذکر خطرات بیماري هستند، اما از

اند؛ تقاد قرار دادهتوجهی مورد انمخاطب از نوع همدالنه نبوده است و برعکس از ابتدا مخاطبان را بابت کم
 دهی موثر نبوده است. پیام هاین شیو

 هاي اقناعی اشاره شده است:اي از پیامدر زیر به نمونه
 برد، حتی ما را.کسی را از یاد نمی 19کووید  -

 24تلویزیونی فرانس  همنبع: شبک -7پیام 
ــه     ــود. جمل ــادآوري ش ــت اوضــاع ی ــزان وخام ــده اســت می ــالش ش ــاال ت ــه ب اده ســصــریح و در نمون

 شده است.  بیان

 
 اینستاگرام دولت کانادا همنبع: صفح -9و  8هاي پیام

                                                           
 !داشتهاي مختلف رادیویی ادامه بکهنیز همچنان از ش 1400البته پخش این پیام تا پاییز  - 1
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ــانی     ــازهم از صــفحه اینســتاگرام ســازمان صــلیب ســرخ و هــالل احمــر جه ــه ب ــاال ک ــه ب در دو نمون

ــت  ــده اس ــه ش ــه گرفت ــک نمون ــام، ی ــدبخش پی ــت امی ــمت راس ــه   20( در س ــه ب ــون دالر بودج میلی
ه و یــک نمونــه درخواســت از مــردم ارائــ اختصــاص داده شــده اســت) 19تحقیقــات مبــارزه بــا کوویــد 

دسـتمال  : ؟داریـد  اهـدا شده است (دست چپ: ما بـه کمـک شـما نیـاز داریـم. آیـا اقـالم زیـر را بـراي          
ـ    بـا وار و بـه شـکل فهرسـت    الم، دستکش و...). ایـن اقـ  ماسک، کنندهضدعفونی ه نمـایش تصـویر  ارائ

ــده ــوه  ش ــد و نح ــال       ان ــارکت فع ــه مش ــز ب ــردم نی ــورد م ــن م ــت. در ای ــده اس ــر ش ــز ذک ــاس نی تم
 اند. شده فراخوانده

 گیريبحث و نتیجه  -6
کرد هاي همیشگی بشر بوده است. شاید بشر قرن بیست و یکم تصور میجمله دغدغه سالمت و بیماري از

 19است. اما کووید  جمعی به پایان رسیدهردار و مرگ و میرهاي دستههاي واگیگیري بیماريدوران همه
هاي مزمن ناشی ها در کنار بیماريهاي ژنتیکی ویروسهاي واگیردار و جهشنشان داد که خطر بیماري

 از سبک زندگی جدید همواره وجود دارد.
در کشورهاي ایران،  19هاي بهداشتی که در زمان شیوع کووید حاضر تالش شد پیام پژوهشدر 

هاي بهداشتی شناختی بررسی شوند. تولید پیامند، از منظر زباناي منتشر شدادا در فضاي رسانهفرانسه و کان
هاي مختلف اعم از طریق رسانه آنها از هگیرد و عرضدر نهادهاي مرتبط با سالمت و بهداشت صورت می

 هجمهوري اسالمی ایران نیز با داشتن یک شبک سیماي و رادیو و تلویزیون و فضاي مجازي است. صدا
سالمت، به مبحث مهم سالمت توجه داشته است. اما با مراجعه به  هرادیویی ویژ هتلویزیونی و یک شبک

 دیده نشد. این درحالی» دهیمکرونا را شکست می«هاي بهداشتی به جز شعار پیام ،هاي این دو شبکهسایت
بخشی و هاي متعدد سالمت از نوع آگاهی، به جز درج پیام24للی فرانس المبین هکه در سایت شبکاست

تا  10سال،  10تا  8در سنین  19کووید  ههاي مختلف براي سنجش دانش کودکان درباراقناعی، آزمون
 محوري برجسته شده است.سال مشاهده شد و بدین روش، مخاطب 16تا  12سال و  12

 هایران جنب ايفضاي رسانه هاي سالمت منتشر شده درپیام اغلبها نشان داد که تحلیل داده
 هاي اقناعی کمتر بوده است.. در مقابل میزان پیاماندطرفه بودهو از نوع یک بخشی و آموزشی داشتهآگاهی

دهد در طراحی ها نشان میتحلیل داده .بسیار پایین بود نیز محور و مشارکتیهاي مخاطبمیزان پیام
هاي نادرستی چون کاربرد مکرر عبارت توجه نشده است. ختیشنابه مباحث زبان در کشور سالمتهاي پیام

کند. حتی برابرنهادهاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب این امر را تایید می» کروناویروس«و » کرونایی«
 اند.هاي داخلی کاربرد گسترده نیافتهبیماري کرونا، هنوز در رسانه هفارسی در زمین

شناسی مغفول مانده است. اي ارتباطات سالمت، جایگاه زبانرشتهمیان هرسد در حوزبه نظر می
شناختی و ، باید از ابتدا شعارها را با مالحظات زبانهاي سالمتپیام براي تاثیرگذاري بیشترکه درحالی

کارهاي غیرمستقیم راه توصیه شده است که به جاي پیام مستقیم ازمثالً رو، فرهنگی انتخاب کرد. ازاین
بخشی مخاطبان را باال برد آگاهیتوان براي نمونه میاستفاده شود و درنهایت، خواست اصلی بیان گردد. 



 

 117/ اموردي کرون ههاي سالمت در رسانه؛ مطالعپیام 

 
 هها شیودر ابتداي پیامبیماري  هدربار طرح پرسشمورد بیماري کرونا  و بعد پیام نهایی را ارسال کرد. در

  است. توجه قرار گرفتهت که کمتر در کشور مورد اي اسشدهآزمون
شناختی در کنار مالحظات زبان باید هاي سالمت نیاز به ظرافت بسیار دارد و در تولید آنهاخلق پیام

 شود تا شاهد اثرگذاري بیشتر آنها باشیم. بررسی  شناختی و ارتباطیشناختی، روانمباحث پزشکی، جامعه
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