
 ای نجات پیدا کنیم؟چگونه از کابوس رسانه

 پزشکروان-نویسنده: دکتر مهدیه صالحی

 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران( 

 

 ند.اه نه  چند بسته ماسک نگه داشتادر خ افراددر حالیکه ماسکی ندارند، دیگر م شده و کارکنان اماسک مراکز بهداشتی تم •

 .است برگشته اشبیو حمله های اضطرا دم، شب ها خوابش نمی براهبرای مادرم فرستاد ااخبار جدید ر کهزمانی از  •

 افراد زیادی در پی تهیه ی زنجبیل و سیر هستند. •

 .دفرزندم دائما کابوس می بین •

 .استادراری پیدا کردهام شبساله 6کودک  •

 که این اخبار صحت ندارد.دائما پنجره را می بندد، در حالیاز ترس انتقال ویروس کرونا از طریق هوا  •

 است.از کارش اخراج شده رغم درمان کرونا و بهبودی،علی •

ست که اخبار را ارسانه هر وسیله ای اینها تنها چند مثالی است که حکایت از تاثیر اخبار این روزها و عملکرد رسانه ها دارد. 

. استبسیار کمک کننده  19-ی همه گیری بیماری کویدروزها در اینه، تا واتساپ و اینستاگرام. منتشر می کند. از تلویزیون گرفت

که بیشتر  کندکمکمان میدر روزهای قرنطینه  درضمن د.آموزش میده او دستورات بهداشتی ر دهددر اختیارمان قرار میاطالعات 

ولی . دکم می کن ان راگاهی اضطرابمو  دنگه میدار تصلبه هم م ارما . سرگرممان می کندن باشیم و ان و اطرافیانمامراقب خودم

 تکراریست.که شبیه یک کابوس  روی دیگری از سکه وجود دارد

 ،دتحمیل می کن ما های زیادی به، هزینه دن قرار میدها، توصیه های اشتباه در اختیارمدبیشتر می کن ار هایمانگاهی ترس رسانه 

بیماران مورد  ممکن است باعث شود که و دربباال می را ناذاریم، اضطراب اطرافیانم گکنار ب اهای عملی رتوصیه شود کهباعث می

 تبعیض قرار گیرند.

 ؟ ندکنرسانه و اخبار گاهی اوضاع رو بدتر می گونهاما چرا؟ چ

ندارند.  اصالحیت صحبت کردن تخصصی رکنیم که گاهی رسانه ها . فراموش میآوریمبدست نمیاز جای معتبر  ااخبار ر •

 نند فرضیه سازی کنند.امیتو نامرتبطهای از رشته  افراد، ناشناخته در میان باشدبخصوص وقتی پای ویروسی 

به چالشش بکشیم، با اطالعات قبلی مقایسه اش کنیم،  رود کهن میاشنویم، سریع قبولش می کنیم. یادممی اوقتی پیامی ر •

 بخواهیم. ار ینکنیم یا نظر متخصص ه آن جستجوراجع ب

. اینکه هنوز درمان شناخته دراحت کن ان رادنبال منبعی هستیم که صد درصد خیالمبه نیم تحمل کنیم. اابهام رو نمی تو •

که اطمینان  هستیم. پس دنبال منبعی خوشایندمان نیسترای بعضی از سوال ها پاسخ نداریم، یا ب دای وجود ندارشده

 . ارائه دهدهای غلط توصیه  ر، حتی اگدصددرصد بده

ن ا. خبرهای اطمینان بخش موقتا حالمد، اعتماد می کنیمن میرسابه هر خبری که به دستمآن اضطراب داریم و برای کاهش  •

 می کنند. بهتر ار

نیم،  ا، حتی بدون اینکه بخورسدمان میبه دست. بنابراین تا خبری کنیمشان فکر میسالمتین هستیم و به انگران عزیزانم •

 ن ارسال می کنیم.یشابرا

ن بردارند. مهم نیست که اخبار می بینند یا برنامه ی ادست از سرم ،بچه ها برای یکی دو ساعت هم که شده تمایل داریم که •

 کودکان.

. گوش هندصی ارائه میدمتخصص ها و سایت های علمی پیچیده صحبت می کنند و مطالب طوالنی همراه با کلمات تخص •

 .طلبدیحوصله و صبر زیادی م اخبار علمی دادن به

 .مخفی کردن اطالعات را دارنداعتماد نداریم. فکر می کنیم پشت پرده کسانی هستند که قصد  •

 وری شاید دیگران بیشتر رعایت کنند.ط . ایندست بنظر برسا واقعاچه آن اوضاع ترسناک تر از تمایل داریم که  •

دانند این اخبار برایشان رنج ایجاد می کند. شبیه رغم اینکه میبعضی از افراد تمایل به چک مکرر اخبار منفی دارند، علی •

فردی که تمایل دارد به خود آسیب بزند. گاهی این آسیب می تواند رنج روانی آسیب دیگری را کاهش دهد یا لذت موقتی 

 ایجاد کند.

 داشته باشند. کنندهدنبالجنس خاصی را بفروشند یا . مثال هستند که در پی سود خود هستند کسانی •



 کنیم؟  گونه برخوردپس با رسانه و اخبار باید چ

یک منبع معتبر را جهت مطلع شدن از اخبار انتخاب کنیم. منابعی مثل سایت سازمان جهانی بهداشت، سازمان نظام پزشکی   •

 علوم پزشکی معموال قابل اعتمادند. یهاو سایت های دانشگاه

 روزی یکبار کافیست. تنها دفعات چک کردن اخبار را محدود کنیم.  •

 قبل خواب اخبار را چک نکنیم. •

 اخباری را که می شنویم با اطالعات قبلی و منابع معتبر مقایسه کنیم و براحتی اخبار را نپذیریم.  •

 ئن شویم. قبل فرستادن اخبار به دیگران، از صحت آن مطم •

منبع اطالعات کودکان خانواده است که با زبان بازی و نقاشی می توانند این اخبار مناسب کودکان خردسال نیست.  •

 .نشوداخبار مرگ و میر شامل منتقل کنند. البته این اطالعات خوشبینانه باشد و  هابه آن اطالعات را

 احساس امنیت بدهیم. ها به آنبه کودکان اطمینان بدهیم که مراقبشان هستیم و  •

 .اخبار را تماشا کنند و در مورد آن بحث کنندمی توانند به همراه خانواده گاهی کودکان بزرگتر  •

در مورد برداشت کودکان از اخبار بپرسیم و اطالعات غلط را تصحیح کنیم. امیدواری بدهیم و از تالش های جامعه برای  •

 عبور از بحران صحبت کنیم.

اخبار   مکررا برای این افراد نبایداضطرابی دارند.  تافراد نسبت به اخبار حساسترند مثل کسانی که اختالالبعضی از  •

 کنیم. ارسال

  مکالماتمان را به صحبت در مورد بیماری و اخبار محدود نکنیم و از مسائل روزمره و احساساتمان صحبت کنیم. •

 و تالش برای عبور از آنها ببینیم.  با خانواده فیلم هایی امیدبخش راجع به بحران ها •

که بیماران و خانواده ها مورد تبعیض و ظلم قرار شود و باعث  دانگ داشته باش اندکه بیماری عفونی میتو دن باشایادم •

 .شود شاناز حقوق باعث محروم شدن آنهابگیرند. مراقب باشیم که اخباری منتشر نکنیم که 

  نتشار صادقانه اطالعات دقت کنیم.ی ما رسانه هستیم. در اامروزه همه •

 

 


