دستورالعمل  Risk Communication in Actionتوسط
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ( )EPAبرای مدیران،
سخنگویان و مهندسینی که به هر نحوی با پرسنل و مردم
عادی و همچنین خبرنگاران سر و کار دارند تهیه شده و
مضمون آن عبارت است از آمادهسازی پیامهای مشخص برای
ارائه به مردم و رسانهها .عالوه بر مواقع بحران میتوان از آن
در شرایط عادی مث ً
ال در یک شرکت کوچک تا یک سازمان
بزرگ با زیرشاخههای فراوان بهره برد .جداول و نمونههایی که
در فصل  6آورده شده فقط مثال بوده و هدف از آن راهنمایی
در مورد نحوه تهیه نقشه پیام ( )Message Mapمیباشد.
پیامنگاری یعنی آمادهسازی اطالعات مورد نیاز مردم و
رسانهها در یک فرمت مشخص و استاندارد بطوریکه بیشترین
تأثیر را در بهبود اوضاع داشته باشد.
همانطور که خوانندگان دانشمند مستحضرند یک دستورالعمل
تنها کلیات و نکات الزم توجه را بیان کرده و تطبیق و
بومیسازی آنها در کشورهای مختلف به عهده کارشناسان
مرتبط با موضوع در آن کشور میباشد .از اینرو مترجم نهایت
تالش خود را بر امانتداری و عدم دخل و تصرف در مطالب
نموده و بومیسازی را به عنوان گام بعدی برای اساتید فن و
پژوهشگران باقی گذاشته است.
با عنایت به فراگیر بودن موضوع و پیشبینی استقبال گسترده
از چاپ این دستورالعمل ،خوانندگان محترم میتوانند نظرات
و سواالت خود را با شماره  88900679و ( 88922175مرکز
دانش آتران) جهت درج در چاپهای بعدی ،در میان بگذارند.

مترجم کتاب مدرک کارشناسی خود را در رشته عمران -آب
و فاضالب از دانشگاه صنعت آب و برق تهران اخذ نموده و
پس از شرکت در امتحان ورودی به مقطع کارشناسی ارشد
رشته عمران -محیط زیست دانشگاه تهران راه یافت .پس
از اتمام دوره نیز در مقطع دکترای همان دانشگاه در رشته
محیط زیست به ادامه تحصیل پرداخته و بدلیل وقوف به
مطالب رشته عمران بطور همزمان به تدریس دروس مختلف
در چند شعبه دانشگاهی مشغول گشت.
ارائه پایاننامه و مقاالت متعدد در کنفرانسها از خانم دکتر
فالح نژاد حاصل سالها کار در شرکتهای مهندسی مشاور و
انجام تحقیقات متعدد در زمینههای تخصصی است.
قبـول زحمت ایشـان در ترجمه و همچنیـن جنـاب مهنـدس
سید مهدی عصمت ساعتلو در ویراستاری دستورالعمل
پیـامنگـاری در بحـران لطفـی فراموش نشـدنی برای
اینجانب و افتخاری بیپایان برای اصحاب اندیشه خواهد بـود.
به امید روزی که بحران برابر با اشک نباشد!
عادل عالف صالحی
مدیر مرکز دانش آتـران
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 .1مقـدمه
در سال  ،1976یک سـرباز  19ساله ارتش آمـریکا به نام دیـوید لویـس ،دچـار
عالئمـی شبیه آنفلـونزا شد و تا  24سـاعت بعد درگذشت .دو هفتـه بعد از مـرگش،
مقامات بهـداشتی اعالم کـردند که بیمـاری به نام آنفلـونزای خوکـی باعـث مـرگ
دیویـد و بستـریشدن  4نفر از همـرزمانش در پایگـاه بورلینگتـون شـده است.
مسئولیـن بهداشت از این میترسیـدندکه واقعـهای مانند اپیـدمی آنفلـونزای سـال
 1918تکـرار شود؛ حادثـهای که جان  20میلیـون نفـر را در دنیـا گرفت .پیشنهـاد
مرکــز کنترل و پیشگیـری از بیمـاریها 1واکسیناسیـون همه آمریکاییهـا بود .برنـامه
واکسینـاسیون ملی آنفلونـزا 2به طـور رسمی در اکتبـر سال  1976شـروع به کار
کـرد .تعـداد واکسیناسیونی کـه هر هفتـه انجام میشـد ،بسـرعت افـزایش یافتـه و از
کمتـر از  1میلیـون در اول اکتبـر به بیش از  4میلیـون در اواخـر مـاه و به بیـش از
 6میلیـون در اواسط نوامبـر  1976رسیـد .حـدود  40میلیـون نفـر واکسینـه شـدند.
اگـرچه بعدا ً مشخـص شـد که واکسـنها از نظـر فنی معیـوب بـوده و تنهـا یک نـوع
آنتیـژن الزم برای تلقیـح موثـر را داشتنـد.
بعـالوه ،در  16دسامبـر  1976پس از ارائـه گزارشهـایی (بیش از ده ایـالت) مبنـی
برپیـدایش یک بیمـاری کمیـاب به نـام "سنـدرم گیل ِـن ب ِری ( ،”)GBSدر افــراد
واکسینـه شـده NIIP ،به حـالت تعلیـق درآمـد .تا ژانــویه  ،1977بیـش از 500
مـورد  GBSهمــراه با  25مـرگ گـزارش شـد .باتوجـه به تعـداد واکسینـاسیونها
در هـر هفتـه و مقایسـه بین مـوارد مشاهـده شده معلـوم شـد که ریسـک ابتـال
بـه  GBSدر مـدت  6هفتـه بعد از واکسیناسیـون حـدود  10برابر مقـدار پیشبینی
شـده است .ضمنـاً ،شیـوع آنفلـونزای خـوکی هیچگـاه تا مقـدار مـورد انتظـار کاهـش
نیـافت .در ایـن حیـن ،آنفلونزای فصلـی شیـوع یافـت و واکسـنهای آن با واکسـن
آنفلـونزای خـوکی مخلـوط شـدند.
شیـوع آنفلونـزای خوکـی مشکالت ارتبـاط با خطـر را نشـان میدهـد .تـرس از
سـرایت آنفلونـزای خوکـی اینقـدر زیـاد بـود کـه برنامـه واکسینـاسیون بـدون
پشتـوانه فکـری درست و برنامـهریزی صحیـح اجـرا شـد .در ایـن مـورد آسیـب
واکسینـاسیون بیشتـر از خـود بیمـاری بـود .هماکنـون قسمـت اعظـم نگـرانیها
در مـورد آنفلـونزای مـرغی است که تاکنـون  70نفـر را در کشـورهای آسیـایی
کشتـه است .اما چطـور سـازمانهـا میتواننـد برای تهـدیدی آمـاده شـوند که بسیـار
1 Center for Disaster Control and Prevention
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پیشبینیناپـذیر است .ارتبـاط با خطـر مسئلـهای است که مشکـالت منحصـر بفـردی
دارد .مقـامات اجرایی ،مقـامات بهداشتـی ،و سـازمانهای دولتـی همگـی با چالشـی
مشابه مواجهنـد :در شـرایطی پر از اضطـراب و نگــرانی ،سـازمان خطر را چگـونه
بصـورت موثـر و منـاسب هـدایت خـواهد کرد؟ اقدامات پیشنهادی چیست؟ واکنش
عمومی به چه صورت خواهد بود؟ آیا خبررسانی ،رفتارها را تغییر میدهـد؟
در ایـن شـرایط" ،رابطان خطر" منـابع زیـادی دارند کـه میتواننـد به کمک
آنها پیـامهای خطـر آمـوزنده و متعـادل ایجاد کنند .ارتبـاط با خطـر یک علم
جـدید است که عمـدتاً توسط وینسنت کویلــو و پیتـر سندمن بوجود آمــد .ایـن
دستـورالعمل یکی از ابـزارهای قـوی و مـوثر ارتبـاط با خطـر یعنـی "پیــامنگـاری"
را توضیـح میدهـد.

شکل  :1-1پدیدارشدن آنفوالنزای خوکی یکی از نمونههای ارتباط با خطر بود .برای اپیدمی که اص ً
ال همهگیر
نشد ،انبارهای پر از واکسن تدارک دیده شد .خود واکسن باعث ابتال به  500سندرم گیل ِن ب ِری و  25مرگ شد
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 -1-1نقشـه پیـام چیست؟
نقشـه پیام پاسـخهای طبقهبنـدی شـده به سـواالتی اسـت که در صـورت بـروز
یک فاجعـه ،بحران یا موقعیـت خطـرناک از مـردم ،رسـانهها و گــروههای عالقمنـد
پرسیده میشـود .یک نقشـه پیام منـاسب ،باید بـر روی شـرایط پر اضطــراب و
حسـاس تمـرکز کنـد .سـه هدف اصلـی در نقشـه پیــام عبـارتنـد از:
•آمـوزش و آگاهی مـردم
•ایجـاد و حفظ اعتمـاد بیـن مـردم و تصمیـمگیران در یک بحران.
•تهیه بیـانیهها و سخنــرانیهای آگاهیدهنـده و تصمیمگیـری
بیـن مردم و مقامات.
نقشـه پیام الگویی است که شـامل سه ردیف اطالعـات است .ردیف اول مخاطبـان
نقشـه پیام را (که ذینفعـان نامیده میشـوند) مشخص میکنـد .ردیف دوم ،شامـل
سـه پیام اصلی است کـه مربوط به موقعیـت است .این پیـامها میتواننـد بعنـوان
زمینـهای برای حضـور مردم و رسـانهها باشند .ردیف سـوم ،شامل اطالعـات پشتیبـان
برای حلقـه دوم است .ایـن اطالعات در سـه گـروه به شکل پیامهـای کلیـدی قـرار
گرفتـهاند .اطالعـات پشتیبـان پیامهـای کلیـدی را وسعت داده و جزئیـات بیشتـری
در مـورد آنها ارائـه میدهنـد.
 -2-1مزایـای استفاده از نقشـه پیام چیست؟
نقشه پیام یک ابـزار مفید سـازمانی است که وضـوح و شفـافیت را در مواقـع
پراضطـراب هم بـرای مقامات و هم ذینفعان فراهم میکند .یک نقشه پیام با طراحی
صحیح به گروههای مختلف (آتشنشانها ،پلیـس ،کارمندان بهداشت ،و مقامات دیگر)
کمک میکند تا با یک صدا به صورت شفـاف سخن بگوینـد و اطالعات ناقصی را که
میتواند مـردم را گمـراه کنـد ،به کمتـرین مقدار ممکن برسـد.
سه پیـام اصلی و متعاقبـاً اطالعات پشتیبـان ،نکاتی گویـا فراهم میکنـد که گوینده
میتوانـد بر اساس اهمیت ،آنهـا را به زبان بیـاورد .نقشـههای پیام عالوه بر راهنمـایی
در هنگام بحـران ،ابزارهـای مفیـدی بـرای برنامهریزی پیشگویانه قبل از بروز بحرانها
هستند .سازمانها میتوانند این پیامها را تهیـه و آنها را آزمایش کننـد.
نقشه پیام توسط یکی از متخصصین این رشته "وینسنت کویلو" در اوایل دهه 1990
گسترش یافت و در پاییز  2001در پی حمالت تروریستی با سیاه زخم بطور گسترده
مورد پذیرش قرار گرفت.
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پیشینه ارتبـاط با خطـر
 -1-2پیشگفتـاری درباره ارتبـاط با خطـر
سازمان ملی تحقیقـات آمریکا ارتباط با خطـر را به این صـورت تعـریف کرده
است ":ارتبـاط با خطـر فرآینـد تبادل اطالعـات و نظـرات بین اشخـاص ،گروههـا،
و سـازمانهاست و معمـوالً شامل چنـد پیـام در رابطه با ماهیت خطـر یا بیـان
نگرانـیها ،نظـرات ،و یا واکنشهـا نسبت به پیامهـای خطـر و یا نسبـت به الـزامات
قانـونی و سـازمانی بـرای مدیــریت ریسـک میباشـد".
یک ابـزار ارتبـاط با خطـر ایـدهآل یک خطـر را بررسی و با خطرات دیگـر مقایسـه
کـرده و در نهـایت بین ارسـال و دریافتکننـده پیام گفتگو برقـرار میکنـد.
در هـر خطـری مشکـالت بصـورت ذاتی وجود دارنـد .هرچنـد استفاده از ضـوابط
اصلی و پایـه ،اغوا کننـده و گاهی مفیـد است ولی رابطـان خطـر باید مشکـالت آن
موقعیـت خاص را تشخیـص دهنـد .ممکن است  20نفـر متخصص با مهـارتها و
نظـرات مختلف موجـود باشنـد ولی رابطان خطـر باید نظـرات همه آنهـا را جمـع
کـرده همه دیـدگاهها (گاهاً متضـاد) را مد نظـر قرار دهنـد بعنـوان مثال ثابت شـده
که سیگارکشیـدن سـرطانزا هست ،رابطان خطـر باید حقـوق صنعت تنبـاکو را نیـز
در نظر بگیـرند.
همچنین همیشـه درجاتی از ریسـک وجود دارد .کارشنـاس ارتباط با خطـر پیتر
سندمن بیـن خطـر و احساس خطـر تفاوتهایی قائـل شده اسـت :خطـر تعـریف
کارشنـاسان از ریسک است و احسـاس خطر ،احسـاس مـردم عادی نسبـت به ریسک!
در برخـی شرایط خطر واقعی بسیـار کم و خطر بسیـار زیاد اسـت در حالـیکه در
برخی از شرایط برعکس آن برقـرار است .یک مثـال بیماری ماالریا و سل میباشـد.
این دو بیمـاری هنوز بیشتـرین قربانی را در کشـورهای در حال توسعه دارنـد و به
طور فزایندهای در برابر درمان مقـاومت میکنند؛ ولی در رسـانهها زیـاد به آن توجـه
یشـود .همچنیـن میتوان شرایطی با خطـر باال و احساس خطـر باال داشت -برای
نم 
3
مثـال حادثه راکتـور هستـهای چرنوبیل  .حادثـه آنفلـونزای خوکی یکی از حـوادثی
بـود که خطـر واقعی کم ولی احساس زیـادی داشت .این احسـاس خطـر خود تبـدیل
به خطـر واقعی بزرگی شـد که در آن  500نفر به  GBSمبتـال و  25نفر کشتـه شـدند.

3 Chernobyl
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 -2-2اهـداف ارتبـاط با خطـر
متخصصـان تحلیل خطر "راف کینی" و "دتلوف وون وینتـرفلت" از موسسـه ایمنی و
مـدیریت سیستم در دانشگاه کالیفـرنیای جنوبی ،بحثهـای مفصلـی با مقامـات انجام
و پس از آن اهـداف ارتباط با خطـر را فهـرست کـردند:
•آمـوزش مردم در رابطـه با خطـر و تحلیل و مدیریت خطـر
ریسکها بایـد در دورنمـا قرار بگیـرند .مردم باید مشکالت را دریابند و علت
ارزیابی ریسک و مـدیریت ریسـک را درک کننـد .مردم باید متوجـه شوند
که راه حلی با ریسک صفر وجود ندارد .در هر موقعیتـی ریسک ممکـن است
وجود داشته باشد.
• اطالعرسانی به مردم در مورد خطرات خاص و اقدامات انجامشده برای
کاهش آن
مدیران ریسک هنگـام مواجهه با چالشهـای فنی باید از واژههـای عامهپسند
استفاده کننـد .جلوههای بصـری (تبلیغات تصـویری) در دستیـابی به این
هدف مفیـد هستنـد
•تشـویق اقدامات شخصـی برای کاهـش خطـر
این شـاید مهمترین هـدف باشد .درحالـت ایده آل ،ارتباط با خطر باید رفتار
فردی را نیز تغییر دهد .اگر خطرات ناشی از مسمومیت با مونوکسیـدکربن
مدنظـر باشد ،یک هدف میتواند این باشـد که برای متقـاعدکردن برخـی
از مخاطبان ،برنام های برای نصـب یک آشکارسـاز مونوکسیـدکربـن در
خانههـای آنها ریختـه شـود.
•بهبـود درک ارزشهـا و نگرانیهـای عمومی
رابطان خطـر برای کمک به پذیرش ارزشهـای اجتماعی باید بین خطـر و
احساس خطـر تفاوت قائل شده و عـوامل موثـر در بـروز مخاطـره (ریسک)
را بررسی نماینـد (بخش  3را ببینیـد) .با این کار رابطـان توجهـی درخــور
موضـوع ،به آن خواهنـد کــرد.
•افـزایش اعتمـاد متقابل بیـن مقامـات ،مـردم و سـازمانها.
برای بدستآوردن اعتبـار و بوجود آمـدن اعتمـاد عمومی ،نحـوه برقـراری
ارتبـاط با خطـر ضروری است .برخـی از رهنمـودهای عمـومی باید صـادقانه
باشـد؛ نه طفـرهای در کار باشـد و نه اغـراق .همچنیـن نبـاید باعـث بـروز
ابهـام در ذهـن مخاطبـان (جمعیت حاضـر) بشـود .این کار باعـث جلـب
اعتماد مخاطبـان و کسب اعتبـار برای شمـا میشـود.
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•حل اختـالف نظـرها و مجـادالت
ً
بسیـاری از مسـائل مربـوط به خطر چـون مستقیما بر روی انسـانها
اثرگـذار است ،تبـدیل به یک بحـث داغ و مجادلهبرانگیـز میشـود؛ آنهم
به دلیل نبـود اعتماد و اعتبار و اینکـه مقامـات و تصمیمگیـران مخـالف
هستنـد .رابطـان خطـر باید تالش کننـد تا این مجـادلهها را حـل و فصـل
کننـد و در ایـن حین لحـنشان با عطوفت همراه باشد.
 -3-2تاریخچـه ارتبـاط با خطـر
ارتباط با خطـر یک علم نسبتـاً جدید است .وینسنت کویلو و پیتر سندمن ارتباط
با خطر را از دهه  1980تا حال دنبـال و بدین ترتیب سیر تکامل این علم به چهـار
مرحله مجزا تقسیم شـده است.
مرحله  :1چشم پوشی از مـردم
این مرحلـه بعنوان مرحله پیش ارتباط با خطر ،تا سال  1985در آمریکا شایع بود.
فرض بر این بود که هیچ نقطهای ریسک را به مـردم متصـل نمیکند ،به این دلیـل
که آنهـا به هشـدارها توجه نمیکننـد و خطـرها را نمیفهمنـد .این تصـور وجـود
داشت کـه مـردم ظرفیت زیـادی دارند تا اجازه تعیین خط مشی زیست محیطی را به
مقامـات بدهند.
مرحله  :2توضیـح اطالعـات خطـر
از اواسط تا اواخـر دهه  ،1980مردم مجددا ً ادعاهـای خود مبنی بر تعیین خط مشـی
زیست محیطی را تکـرار کردند .سازمانهای زیـادی تالش کردند تا اطالعات مـربوط
به خطـر را بهتر توضیح دهنـد .توضیح اطالعات خطـر هنوز برای بسیاری از موسسـات
کار پـر چـالشی است .برای مثـال ،اگر  EPAمیگوید "ماکزیمم آرسنیـک در آب شرب
باید  10 PPBباشد" تنهـا بخش کوچکی از جامعـه متـوجه میشوند معنـای ایـن
جملـه چیست و چطـور از دستورالعملهـا باید پیـروی کرد .واقعیت اینست که بیشتـر
اوقات راه حل سـادهای برای توضیـح یک خطر وجـود نـدارد ،در نتیجه این مسئلـه
تشدید میشـود.
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مرحله  :3سخـن گفتن با مـردم
در برخی از ریسکها ،ماننـد انتشـار گاز رادون ،که خطـری بسیار بزرگ و مخـالفت
با آن کم است ،بهتـر است در رابطـه با ریسـک با مردم سخـن بگوییـد .بعضی وقتها
خطـر آنقـدر بزرگ نیست اما ناراحتـی و خشـم مـردم زیـاد است؛ در اینگـونه مـوارد
توضیـح سـاده اطالعـات اثر کمـی در بهبـود وضعیت تنـش دارد .مثـالی از این مسـأله
در اواخـر دهه  1980اتفـاق افتـاد .زبالههـای بیمارستـانی در خط ساحلـی اقیـانوس
آرام دیـده شد .سازمـان حفاظت از محیـط زیست نیـوجرسی گزارش داد که زبالهها
خطرناک نیستند ،اما این مسئلـه تنهـا خشم مردم را زیـاد کرد .در جـزیره روود،4
مسئـول بهداشت با مـردم موافق بود که زبالهها غیر قابل قبـول هستند و قـول داد تا
آنها را جمعآوری کنـد .این به نـوع خود باعث انتشار خشـم عمومی شـد و مردم را به
هزینههـای پاکسـازی کامل نیـز حسـاس نمـود.
مرحله  :4پذیـرش (شـرکت دادن) مـردم به عنـوان همکار
دسترسی به این مرحله بسیار دشوار است ،بیشتـر به این دلیل که برای اشخـاص و
سازمانها اتخـاذ راهکارهای تصمیـمگیـری جدید بسیـار دشوار اسـت .همچنیـن این
ذهنیت درون سازمـانها وجـود دارد که آنها کارشنـاس هستنـد و مردم عامـه به اندازه
کافی اطالعـات ندارند تـا بتواننـد کام ً
ال همکـاری کننـد.
 -4-2قوانیـن اصلی ارتبـاط با خطـر
پیش از تهیـه نقشه پیـام در نظـر گرفتن هفت قـانون اصلی ارتبـاط با خطر که توسط
«وینست کویلو» و «فـردریک آلن» ایجـاد شد ،مفیـد میباشـد:
قانـون شمـاره  :1مردم را بعنـوان یک شریک قانونی بپذیـرید
دخالتدادن جامعـه پیش از تصمیـمگیریهـای مهم بسیـار اهمیت دارد .مـردم یک
جامعـه این حق را دارند تا در تصمیـمگیری در مورد مسائلی که بر زندگی آنها اثرگذار
است شـرکت کنند .هـدف ارتباط با خطـر نگـرانکردن مردم نیست بلکـه تربیت
جامعـهای آگاه است .آزمایش علمـی که در مورد مشـارکت مردم بعنـوان یک تصمیـم
گیـرنده انجام شـد نشان داد که مشـارکت جامعه بعنـوان یک تصمیـمگیرنده میتـواند
منجـر به پذیرش بیشتـر ریسکها بشـود.
4 Rhode
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مثـال موفق دیگـری از مشـارکت مردم بعنـوان یک تصمیـمگیرنده عبـارتست از
مشـارکتی که در حل مسئلـه مـدیریت آب رودخانه آلوئتـه 5در کلمبیا صـورت
گـرفت .ساکنین آلوئته کمیتهای  17نفره از سازمانهای مختلف را تشکیل دادند .هدف
این گروه انتخـاب بهترین برنامه ممکن برای رودخـانه بود .بعد از  15جلسـه مذاکــره،
تصمیمگیــری انجام شـد .این مورد مثـالی از مشـارکت مـردم در یک تصمیـمگیری
موفق است.
قانـون شماره  :2به حرفهای مردم گـوش دهیـد
اگر مـردم جامعه احساس کننـد که شنیـده نمیشوند ،نباید انتظار داشت که
صحبتهـای شمـا را بشنـوند .ارتبــاط بـا خطــر موثـر یک رابطـه دو طـرفه است.
قانون شمـاره  :3صـادق ،بیپـرده و صریح باشیـد
سـازمانها بایـد اطالعـات خطـر را در اولیـن فـرصت بدون هـرگونه کـم و کاسـت یا
مبالغــهای به مـردم انتقال دهنـد ،تا یک جـو قابل مدیریت ایجـاد کنند .تا حـد امکان
نیز بایـد اطالعات بیشتـری در اختیـار آنها قرار دهنـد.
قانون شمـاره  :4با منابع معتبـر دیگـر همکاری کنیـد
دانشگاهیـان ،فیزیکدانـان ،گروه مشاوره شهـروندان ،و رهبـران ملی یا محلـی منـابع
قابـل اعتمـادی هستنـد که میتوانید با آنهـا همکاری کنیـد.
قانون شمـاره  :5نیازهـای رسـانهها را برآورده کنیـد
رسانههـای چاپی اولین انتقالدهنـدگان اطالعات هستنـد .ارتباط با گزارشگــران
بایـد برقـرار بوده شـامل جمـالت مختصـری باشـد که اطالعات را بصـورت سـاده،
بـه یادمـانـدنی ،و قابل فهم منتقـل میکننـد .اگر سـازمانها سـاده گــزارش ندهنـد،
گزارشگـران آن خبـر را ساده میکننـد بطـوریکه احتمال ورود اطـالعات غلـط
افـزایش مییـابد.
قانون شمـاره  :6واضح و با مهـربانی صحبت کنیـد
زبـان تکنیکـی و اصطالحـات فنی مانعـی برای دستیـابی به یک ارتبـاط موفـق
5 Alouette
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اسـت .گفتمـان واضح ،با احسـاس و بـدون اصطالحات فنی ،ضـروری است .نشاندادن
اطالعات خطـر بصـورت نمـودار به فهـم موضوع توسط مردم کمک میکنـد.
قانـون شمـاره  :7با دقت برنامهریـزی کنیـد و عملکـرد را ارزیابی کنیـد
ارتباط با خطـر تنها در صـورتی موفق است که برنامهریـزی و ارزیابـی آن صحیـح
انجام شود .سازمانها بایـد ذینفعـان (مخاطبـان) مهم را شناسایی کننـد و کارمنـدانی
با مهـارت ارتبـاط آموزش دهنـد.
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احسـاس خطـر و تهیه پیـام
 -1-3احسـاس خطـر
احسـاس خطـر یکی از مهمتـرین و پیچیـدهترین بخشهـای ارتباط با خطـر
میباشـد .تحقیقـات در این رابطه نشـان میدهـد که درک نادرسـت خطـر ،پوشش
خبـری نامنـاسب ،و تجـارب شخصی گمراهکننـده معموالً باعث میشـوند تا خطـرها
کمتـر یا بیـش از حد واقعـی ،تخمین زده شـوند .اعتقادات قوی در برابر تغییـر مقاوم
هستند .شواهد جدید تنهـا در صورتی قابل اعتمادند که با عقـاید قبلی سـازگار
باشند .پدیدهای که مخالف این عقـاید باشد غیـر قابل اعتمـاد یا اشتبـاه بـوده و از آن
چشـمپوشی میشـود!
7
6
رابطان خطـر بایـد بیـن خطـر عینـی و خطـر ذهنـی تمایز قائـل شـوند؛ در حالیـکه
خطـر بذات عینی اسـت ولی احسـاس خطر ذهنی میباشـد .برای رابطیـن خطـر
ضـروریست که پیـش از ایجـاد هرگونه پیـام یا بیانیـه عـوامل موثـر بر احسـاس خطـر
را در نظـر بگیـرند.
محققـان خصوصیـاتی را کـه بر احسـاس خطـر اثـرگذار اسـت ،مطالعـه کـردهاند.
مقایسـه بیـن خصوصیات ریسکهای دست کم گرفتـه شـده نسبـت به ریسکهـای
دست بـاال بـرآورد شـده در جـدول  1-3آمـده است .مهمتـرین عـوامل احسـاس نیـز
در ادامـه میآیـد:
وحشـت
خطـرهای مشخص (شنـاخته شده) بیش از سـایر خطـرها ایجاد وحشـت میکنند.
برای مثال سرطان ،وحشت بیشتـری نسبت بیماریهای قلبـی ایجـاد میکنـد .به
این دلیـل که مشاهده شـده سرطان راهی وحشتناک بـرای رسیـدن بـه مرگ است.
هنگامیکه از خانمی پرسیـده شـد شانـس زنـدهماندن در یک سـرطان ریـه پیشـرفته
را بـرآورد کنـد ،سه برابـر بیشتـر از خطـر واقعی تخمیـن زد.

6 objective
7 subjective
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 .1ترک کف
 .2تقاطع دیوار و کف
 .3ترک دیوار
 .4فضای خالی در طبقات
 .5فضای خالی اطراف لولهها
 .6فضای خالی دیوارها
 .7مخزن آب
شکل  :1-3خطـرات طبیعی در مقابـل خطرات سـاخت بشـر -حضـور رادون در منـازل باعـث افـزایش
سـرطان ریـه میشـود ولی چـون خطـری طبیعـی اسـت تـرس کمتـری بـه همـراه دارد

کنتـرل
مـردم بیشتر از پدیدههـایی میترسنـد که کنتـرل کمتری روی آنهـا میتـوان داشت.
برای مثـال :احتمـال کشتهشدن در تصـادف ماشین در یک کیلـومتر مسـافت ،بیشتـر
از احتمـال کشتهشـدن در هواپیمـا در همـان مسـافت است .امـا ترس از سانحههـای
هـوایی بسیار بیشتـر از سانحههـای اتومبیـل اسـت .زیـرا در هواپیمـا احسـاس
کنتـرل بسیـار کمتـر است.
ریسکهای طبیعـی نسبـت به انسـانی
ریسکهـای انسـانی بسیار ترسناکتر از انـواع طبیعـی هستنـد .منابع انـرژی
هستـهای بسیـار نگرانکننـدهتر از تابـش خورشیـد میباشـد .اگرچه تابـش خورشیـد
باعث مرگهـایی در اثر سـرطان پوست میشـود .همچنیـن یک سـایت سمـی مثـل
کارخـانه مواد شیمیـایی نگـرانی بیشتـری نسبت به رادون ایجـاد میکنـد در حالیکـه
بسیـاری از آمریکاییهـا هر سـاله در اثر گـاز رادون از بیـن میرونـد که بیشتـر از
کشتـههای همـه سایتهـای سمـی میباشـد.
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شکـل  :2-3خطـرات طبیعـی در مقـابل خطـرات ساخته بشر و ناشنـاخته -یک خطـر انسـان سـاز با
عـواقب ناشنـاخته ماننـد سـایت باال به نظـر خطـرات بیشتـری به همـراه دارد

اثـرات بر روی کـودکان
اگر کـودکان در معـرض آزبست یا رنگهــای سـربی در مـدارس قـرار بگیـرند بسیـار
خطرناکتـر از قـرارگرفتـن بزرگسـاالن در معـرض این مـواد است.

شکل  :3-3از وقتـی اثـرات مخـرب رنگهای سـربی بر رشـد کودکـان ثابت شـد نگــرانی زیـادی در مـورد
سـرب بوجـود آمـد
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خطـرات علمی ناشنـاخته
بسیـاری از خطرات ،مانند یک سایت سمی ،شناخته شده نیستند و در نتیجه سر
و صدای زیادی میکننـد .مثال دیگر اپیـدمی سارس 8در سـال  2003میباشـد که
سـر وصـدای زیادی در مقایسـه با اپیـدمی آنفلـونزا کـرد .اگرچـه آنفلـونزا کشتـههای
بیشتـری در هر سـال میدهـد.
آگـاهی
ً
پوشش خبـری وسیع توسـط رسـانهها و سـازمانهای بهـداشت معمـوال سـر و
صـدای بیشتـری بین مـردم ایجاد میکنـد .یک مثـال ویروس نیل غربی 9میباشد که
در سـالهای اخیـر در رسـانهها بسیار مطـرح شد .در حالیکه آلـودگی هوا خطـری
است که آمـریکاییها هر روز در معرض آن هستنـد؛ اثرات آلـودگی هوا بر روی سالمت
شـامل افزایش خطر ابتـال به سـرطان و مشکالت تنفسی میباشـد .تاکنـون رسـانهها
اطالعـات کمی در مـورد خطـرات آلودگـی هوا ارائه دادهانـد .بنابـراین بیشتـر مردم
نگـران این موضـوع نیستنـد.
آگـاهی شخصـی
افرادی که به خطر نزدیک هستند و آگاهی واضح و روشنـی نسبـت به پیـامد آن دارند،
درک بهتـری از خطـر خواهنـد داشت.
اعتمـاد
زمـانی که منـابع خبری غیـر قابل اعتمـاد باشنـد احسـاس خطـر بیشتـر میشـود.
بهعنوان مثـال ممکن است مطـالعات یا ارائه آمـار در مورد سیگـار کشیدن و سرطان از
طـرف یک شـرکت تنبـاکو قابل اعتمـاد نبـاشد گرچه ممکـن است درست باشـد.

8 SARS Epidemic
9 West Nile Virus
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جدول  :1-3خالصـهای از عوامـل احسـاس خطـر
دست کـم گرفتـن خطـر

دست باال گرفتـن خطـر

بدون ترس (به عنوان مثـال بیماریهای قلبی) مخـوف (سـرطان)
داوطلبـانه

اجبـاری

طبیعـی

صنعتـی

از نظـر علمـی شنـاخته شـده

از نظـر علمـی ناشنـاخته

شنـاخته شـده

ناشنـاخته

قابـل کنتـرل توسط فــرد

قابـل کنتــرل توسـط دیگـران

مدیـریت شده توسـط مـرجع مسئـول

مدیـریت شـده توسط مـرجع دیگـر
(غیـر مرتبـط)

بـرگشت پذیـر

غیـر قابـل برگشـت

اثـرات بهـداشتی سـریع

اثـرات بهداشتـی بـا تأخیـر

کودکـان قربـانی نیستنـد

کـودکان قربـانی هستنـد

اخـالقی

غیـر اخالقی

به یاد مانـدنی نیسـت

به یـاد مانـدنی است

تصادفـی/پراکنـده

فاجعـه انگیـز

پوشش رسـانهای کـم

پوشش رسـانهای زیـاد

قـربانیان آمــاری

آگاهی شخصـی

خطـر برای نسل آینـده

نبود خطـر برای نسـل آینـده

بـرای یک شـرایط فرضی ،اگر عمـدتاً خطر در ستـون سمت چپ در جـدول  1-3باشـد ،مـردم نیـز خطـر
را دست باال خواهنـد گـرفت و واکنش و یا وحشت بیش از حـد ،از خود نشان میدهنـد.

نسبـت هزینـه به فایـده
اگـر در یک انتخـاب خاص سـود دریافت میشـود ،خطـر همـراه با آن رفتـار و یـا
انتخـاب ،کوچکتـر از زمـانی به نظـر خواهـد رسیـد که همچـون منفعتـی نباشد .در
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یک مطالعـه از ساکنانی که در نـزدیکی کارخـانه ذوب مس تاگومـار واشنگتـن زندگی
میکنند ،پاسخدهندگان که تحمل بیشتری نسبت به کوره ذوب داشتند بر این باور
بودند که منافع آن مهمتر از خطرات آن است.
انتخـاب
خطـری که خـود انسان آن را انتخـاب میکند به نظر میرسـد که زیـان آن کمتر از
خطری باشـد که تـوسط شخص دیگـری تحمیل شـود .این مسأله توجیح میکنـد که
چرا بسیـاری از مـردم سقـوط آزاد از برج و هواپیمـا انجام میدهنـد ولی از مراجعه به
دندانپـزشک هراس دارند!
یادبـود خطـرات
یک رویـداد به یاد مانـدنی ،بزرگتـر به نظـر میرسد .برای مثال حـادثه  11سپتـامبر
واژه "تروریسـم" را به یک ترس بزرگ میـان عموم آمریکاییها تبـدیل کـرد .اگـر چـه
اقـدامات تروریستـی در خـاک آمـریکا بنــدرت رخ میدهـد.

شکل  :4-3یک حـادثه به یاد ماندنی مثل
حمـالت  11سپتـامبـر  2001باعـث شـد
تـا تـروریسـم در اذهـان عمـومـی آمـریکـا
تـرس زیـادی ایجـاد کنـد اگـرچـه اقـدامات
تروریستـی مخصـوصـاً در خـاک آمـریکـا بـه
نـدرت رخ میدهـد
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گستـردگی در فضـا و زمـان
ً
حـوادث غیرمعمول فاجعهآمیـز مانند حوادث هستـهای (مثال فاجعـه هستـهای
چرنوبیـل در سال  )1986به نظر خطرناکتر از حوادثی مانند طوفان یا کوالک به نظر
میرسـد .شایـد به همیـن دلیل است که بسیـاری از مـردم با وجـود اینکـه پیـام
اخطـار تکرار میشـود در طوفـانها زیر بـار تخلیه محل سکـونت نمیرونـد آنها فکـر
میکننـد این هم "فقط یه طـوفانه" .همیـن طـور مردم اغلب در بورانهـای کورکننـده
که باعـث یخ زدن جـاده میشـود بـدون دیـد رانندگی میکننـد.
تأثیر بر امنیت و داراییهای شخصی
یک رویـداد زمانی پر خاطـره تلقی میشـود که بر منـافع و ارزشهـای بنـیادی
ماننـد خانه ،امـور مالـی و زندگـی انسـان تاثیر بگـذارد .مثـالهای آن طـوفانهـا و
زمیـنلرزهها هستند.
بـرگشتپذیـری
خطـراتی که اثـرات نهانی ،مضـر و برگشتناپـذیر دارنـد سهـولت کمتـر و بـزرگی
بیشتـری نسبـت به خطـراتی که دائمـی نیستنـد ،دارا می باشنـد.
ماهیـت اخـالقی
خطـراتی ماننـد سـرقت و یا تجـاوز جنـسی که از نظـر اخالقـی قابـل اعتـراض
هستنـد بزرگی بیشتـری نسبـت به خطـراتی دارنـد که از نظـر اخالقـی اشتباه نیستند
مثـل حـوادث اسکـی.
اثـرات تعـویقی
مـردم از خطـراتی که اثـرات تعـویقی دارنـد (به عنـوان مثـال :سرطانزاها) بیشـتر از
خطـرات با اثـرات فوری میترسنـد.
خطـرناک بـرای نسـل آینـده
فعـالیتهای که باعث ایجـاد تهـدید در نسـلهای آینـده میشـود (به عنـوان مثـال
حوادث هستـهای) خطرناکتر از تهـدیداتی به نظر میآینـد که در نسـل حاضـر درگیر
آن هستیـم ماننـد آنفـوالنزا.
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 -2-3آمادهکـردن پیشـاپیش پیـامها
آمادهسـازی پیام مختصـر و مناسب و موثـر قبل از یک رویـداد ،مهمترین بخش
ارتباط بـا خطـر است .هنگام پیـامنگاری ،تئـوریهای مختلـف ارتبـاط با خطـر را باید
بـررسی کـرد.
 -3-3نظـریههای ارتبـاط با خطـر
تکـذیب خطـر
تکذیب خطـر یک واکنش رایـج است .مطالعـات نشان داده افـرادی که وجـود خطـر را
تائیـد میکننـد ،تصور میکننـد خودشـان نسبت به آن آسیبپذیـر نیستنـد و نسبت
به خطـراتی که به دیگـران مربوط است مطلعتـرند.
در تحقیقـات تاگومار آنهـایی کـه نـزدیک به کـارخانه ذوب مس زنـدگی میکـردند،
تمـایل بیشتـری به استخـدام در کارخـانه نشـان میدادنـد .این ساکنـان احتمـال هـر
گونـه خطـر و انتشـار آرسنیـک از کارخـانه ذوب مس را رد میکننـد ،اگرچه نسبـت
به آن آسیـبپذیرتـرند.
غـالبـاً زمانیکـه وجود یک خطـر برابر با سود است به سـادگی رد میشـود .بدنامشدن،
ترس ،کنـارهگیری ،نا امیـدی و ناتوانی میتـواند به تکـذیب خطر کمک کنـد .در
مـورد بیماریهـای عفـونی (مثـل ایـدز) تـرس از بدنـام شـدن باعث میشـود بیمــار،
تکـذیب را به کمکخواستـن ترجیح دهـد .تـرس نیز یک بازدارنـده روانی هنگـام
بحـران است و معموالً مانـع از عکـسالعمـل سـریع و قاطع میشـود.
در مـوارد دیگر ممکـن است مردم احسـاس کننـد تهدید واقعـی است اما کـاری از
دستشـان بر نیـاید ،در نتیجـه آنها به نا امیـدی و ناتـوانی دچـار میشـونـد.
غالبـاً مردم خطـر را شنـاسـایی میکننـد امـا خودشـان را نسبـت به دیگـران کمتـر
در خطـر میبیننـد .یک تحقیـق که از شـرکتکننـدگان ،در مورد آسیبپذیری
نسبت به  7خطر (آب آلـوده ،سیگـار ،رادیواکتیـو ،پسمانـدهای شیمیـایی بر روی
مواد غـذایی ،ایـدز ،زبالـههای رادیواکتیـو مدفـون و کلستـرول خون) انجـام شد،
مخاطبـان این خطـرات را برای دیگـران بالقـوه تشخیص دادند و آسیبپذیری شخصی
خـود را به ایـن  7خطـر کمتـر میدانستنـد.
ایجـاد اعتمـاد
تئـوری ایجـاد اعتمـاد میگـویـد زمانی کـه مـردم نـاراحت هستنـد شک دارنـد کـه
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دیگـران به آنها گوش میدهنـد ،از آنها مراقبت میکننـد و با آنها همـدل هستنـد .در
نتیجـه اولین و مهمتـرین هدف پیـامنگاری ،ایجـاد اعتمـاد در مخاطبـان اسـت.
با توجـه به بـررسی انجـام شده توسـط مرکـز ارتبـاط با خطـر ،عواملـی کـه ایجـاد
اعتمـاد و اعتبـار میکننـد ،دلسـوزی و همدلـی ،شایستگی و تخصـص ،صـداقت و
راحـت بودن و فـداکاری و تعهـد هستنـد .دلسوزی و همـدلی از مهمتـرین عوامـل
ایجـاد اعتمـاد و ارتبـاط است .مطالعـات نشـان داده که مـردم در  30ثانیـه اول،
قضـاوت خود در مـورد دلسـوزی و همـدلی را بیان میکننـد .همچنیـن این نیـز مهم
اسـت که ایجـاد اعتماد و اعتبـار با استفـاده از منـابع معتبـر شخص ثالـث صورت
گیـرد .با توجه به بررسیها ،کارشناسـان بهداشت ،دانشمنـدان ،مربیـان و گروههای
مشاورهایی اعتبار خـوبی دارنـد و بـه ترویج اعتمـاد در زمینه بهـداشت ،ایمنـی و
مسائل زیست محیطـی کمک شایانی میتواننـد بکننـد .رسـانهها و گروههـای فعال
اعتبار نسبتاً خـوب و شـرکتهای صنعتـی و مشـاورانی که بابت کارشـان پول دریافت
میکنند اعتبـار کمی دارنـد.
شـرکت "جانسـون و جانسـون" نمـونهای از شـرکتهایی است که در هنگـام بـروز
حـادثه تیلنول در سال  1982اعتمـاد عمـومی خود را دوبـاره بهدست آورد.
این شـرکت تمام تیلنـولهای موجـود در قفسههای فروشگاهها را جمعآوری کرد .این
اقـدام برای شـرکت  100میلیـون دالر هـزینه در برداشـت ،اما احسـاس عمـومی این
بـود که جانسـون و جانسون نگـران بهـداشت عمومی و ایمنـی مردم است.
سـرو صـدای ذهنـی
تئـوری سـر و صـدای ذهنـی فرض میکنـد که مـردم وقتی استـرس دارند یـا ناراحت
هستنـد ،در شنـوایی ،درک و یـا به یاد آوردن اطـالعات دچـار مشکل میشـوند .ارائـه
پیـامهای مختصـر ،کوتاه و روشـن به مـردم در حالی که هنـوز اطالعـات ارائـه نشـده
است راهـی برای غلبـه به ایـن مشکـل است.
راههای بهبود سرو صدای ذهنـی عبـارتند از:
•ارائه تعـداد محدودی از پیـامهای روشن 3 :پیـام کلیدی
•کـوتاه نگهـداشتن پیامها 9 :ثانیـه یا  27کلمـه
•تکـرار پیـامها
•استفـاده از زبان سـاده
•استفـاده از ابزارهـای مجـاز :گرافیـک ،اسالید ،نمـودار ،ویـدئو ،عکس.
•بهـرهگرفتن از داستـانهای شخصی به جـای آمار غیـرشخصی
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نظـریه غلبـه منفی
نظریه غلبه منفـی این فرضیـه است که مـردم در موقعیتهـای حسـاس بیشتـر تمایل
دارند به منفی تمـرکز کننـد تا به مثبـت.
راه حلهای نظـریه غلبه منفـی عبارتنـد از:
•جایگـزینکردن پیامهـای کلیدی منفی با پیامهای مثبت ،سازنده و چارهساز
•استفـاده از نسبت  1:3کلمـات مثبت به کلمـات منفی
•اجتنـاب از استفـاده غیر ضـروری یا بیحاصل از کلمـات “نـه”“ ،هـرگز”،
“هیـچچیـز”“ ،هیـچ کـدام”.
زبـان بـدن
زبان بـدن ،حـرکات و ژست از عـوامل
مهم و سرنوشتساز در ارتبـاط با خطـر
است .کارشنـاسان بر این بـاورند که
زبـان بدن  ٪75از تأثیـر پیـام را تعییـن
میکند .قواعـد کلی بـرای زبـان بـدن
وجـود دارد .گوینـده بایـد ارتبـاط چشمی
برقرار کنـد .در غیـر اینصـورت مخـاطب
احسـاس خواهـد کـرد کـه شمـا
دروغگـو ،بیخیـال و یـا عصبـی هستید.
صاف بنشینیـد ،در غیر اینصـورت
بیعالقگـی و بیمیلی را بیان میکنیـد.
دستهایتان را کنار یکدیگـر نگیـرید :این
عمـل به عنـوان مبـارزه ،حالت دفاعـی و
یا بیعالقگـی سنجیـده میشـود .تماس
مرتب دسـتها با صورت میتواند عصبـی
بودن را برسـاند .کوبیـدن پا یا دست بـه
شکل  :5-3زبان بدن میتواند احساس حاضرین
زمیـن یا میـز ،عصبانیـت ،خصـومت و
را تحت تأثیر قرار دهد طوریکه این احساس اص ً
ال
ناشکیبـایی را بیـان میکنـد .قــرار دادن
ربطی به کلمات گفتهشده نداشته باشد.
دست روی سـر خستگی را القا میکنـد.
10

10 Body Language
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صـدای بلنـد میتوانـد خصـومت و عصبـانیت و یـا فـریب را بـه طرف منتقل کنـد.
بـه عبـارت دیگـر پیامدهندگان خطـر بایـد در مـورد زبان بـدن آمـوزش دیده باشنـد.
شکل ارائـه
زمانی که مـردم ایده و نظـر قبلی ندارنـد به راحتی میتواننـد توسط اطالعـاتی که ارائه
شـده ،تحت تأثیـر قرار گیـرند .در تحقیقـی از شـرکتکننـدگان خواستـه شـد کـه
تصـور کننـد دچـار سرطان ریـه شدهانـد و  2انتخـاب درمانی دارنـد .یکی جـراحی
و دیگـری شیمی درمـانی .برخی موضـوعات با احتمـال زیاد زنـده مانـدن پس از
درمـان ارائه شـد .دستهبنـدی آمار بر اسـاس مرگ باعث شـد درصـد انتخـاب شیمی
درمـانی  %44و جـراحی  %28شـود .در مطالعـه دیگـری درباره یک موقعیـت فرضـی
(خطرات جانبـی واکسن آنفـوالنزا) دو فـرمت در نظـر گرفته شـد؛ یکی درصـد (مث ً
ال
 )%5و دیگـری نفر (مث ً
ال یک نفـر از هر  20نفر) 42 .نفـر گفتنـد  %5نشـاندهنده
غیرمعمول بودن اثـرات است (بنـدرت!) و در مقابل  43نفـر گفتنـد  1نفـر از  20نفر
نشـاندهنـده کمی اثـرات واکسـن است .یعنـی هرکـدام یکی از فـرمتها را بـرای
نشـاندادن کمی اثـرات واکسـن انتخاب کـردند.
دامهـای ارتبـاط با خطـر
مقـامات بهـداشت فهـرستی از دام (تله)هایی تهیـه کـردهاند که هنگـام ارتبـاط با
خطـر توسـط سـازمانها بطـور ناخواستـه ایجاد میشـوند :این مشکـالت شـامل
تکیهکـردن بیـش از حـد بر روی اصطالحـات ،عصبیشـدن ،صحبتکـردن در شـرایط
انتـزاعی ،مورد حمله واقعشـدن ،دادن وعـدهها و تضمیـنهای غیـر واقعی ،اشـاره به
مشکالت مالـی ،سـرزنشکـردن افـراد و سـازمانهـای دیگـر ،محـرمانه صحبتکـردن،
استفـاده از مقـایسههای نـادرست و صحبـتکردن بیش از حـد میباشـد.
 -4-3دستـورالعملهای دیگـر برای ارتبـاط با خطـر
1-1اصل تقـدم /تأخـر :این اصل بیان میکنـد مهمترین پیامها اولیـن و آخـرین
موقعیـت را بایـد در لیست داشتـه باشنـد چون اطالعـاتی کـه در اول یا آخـر
لیست ذکـر میشود احتمـال به خاطـر آوردنشـان بیشتـر است .تأثیـر تقـدم/
تأخر در آزمونهای روانشنـاسی گـوناگون تأئیـد شـده است .در آزمـایشی،
بـه دانشجـویان کالج لیستـی از  15تبلیـغ نشـان داده شد و نامهای تجـاری
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محصوالت را حفظ کردند .در آزمایشی سریع ،نام اولیـن و آخـرین تبلیغـی که
در لیست قـرار داشت بخـوبی در ذهـن دانشجـویان مانـده بود.
اثر تقـدم/تأخـر با تکـرار کلمـات بیمعنی و معنیدار نیـز یادآوری شـد .کلمـات
بیمعنی عبـارتست از حـروف بیربط که پشـت سـر هم آورده شـده است و
فهـرست معنیدار فهـرستی است که کلمـاتش به هم مربوطنـد مث ً
ال :غـم،
انـدوه ،دل شکستـن
2-2با دلسـوزی ،اعتقـاد و خوشبیـنی صحبت کنیـد :این دستورالعملها از
رفتـار و شخصیت نخست وزیر وینستون چرچیل الگـوبرداری شدهاند .چرچیل
کسی بـود که در زمـان اضطـراب و آشفتگی ،روح سـرکش بریتـانیا را در جنگ
جهـانی دوم جـانی تازه بخشیـد.

شکـل  :6-3رفتار وینستـون چرچیل ،نخست وزیـر اسبـق بـریتانیـا ،الگویی بـرای ارتبـاط موثـر بـا خطـر اسـت
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نقل قـولهای زیادی وجـود دارد که به دلسـوزی ،اعتقـاد راسخ و خوشبینی
چرچیـل برمیگـردد .مثل:
•موفقیت پایان نیست ،شکست کشنـده نیست ،این شجـاعت
است که به حساب میآیـد
•بدبین در هـر فرصتی که دارد سختی می بینـد .خوش بین در
سختی ها فرصت می بینـد
•ما نبـاید شکست بخوریم یا دچار تردید شـویم ،ما نباید ضعیف
یا خسته شویم .ابزار را به ما بدهید ،ما کار را تمام خواهیم کرد
3-3سطح متـوسط منهـای چهار :در مواقع استـرس زا مردم قادر به استفـاده از
توانـاییهای عادی خـود نیستند .اگر سطح خوانـدن شخصی  8باشـد .در طی
بحـران این سطح به  4سقـوط میکنـد.
در یک مطالعـه در مدرسـهای که سـر و صـدای عبور هواپیمـا همیشه وجود
داشـت فهمیـده شـد کـودکانی که با سـرو صـدای مـذمن سـرو کـار دارنـد با
سطح بـاالیی از استـرس ،تمـرکـز کمتـر و همچنیـن درک مطلـب کمتـری
درس میخواننـد.
4-4دقت به سه نکتـه اصلی :با توجه به تئـوری اطالعات ،حافظـه کوتاه مدت و
محـدوده توجه انسان تـوسط عواملی محدود شـده است .این یکی از قدیمیترین
قوانین ارتباط با خطـر است .آریستـوتل 11در کتـاب هنـر بدیع 12راجع به این
موضـوع نوشتـه است.
مثـالهای مشهـور  3قانـون ،عبـارت منسـوب به ژولیـو سـزار (آمـدم ،دیـدم،
فتح کردم) .یا اعالمیه استقالل (زندگی ،آزادی ،دنبالکردن خوشبختـی) هستند.
همچنیـن تئوری اطالعات بیـان میکند که مـردم ذهن خود را فقـط در  3و یا
 4مـورد سـازماندهی میکنند.
5-5از رسـانههای دیواری استفـاده کنید :مانند تصاویر ،نمودارها و عکسهایی
که میتوانند درک حضار را افزایش دهند .آزمایشات نشـان داده که حافظه انسان
با روشهای ترکیبی یادگیری بیشتر از ارائه به یک روش بکار گرفته میشود.
11 Aristotle
12 Art of Rhetorice
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6-6به ازای هر مطلب منفی 3 ،مطلب مثبت ارائه دهید؛ (قانون  1منفی = 3
مثبت) :این قانـون از تئوری غلبـه منفی گرفته شـده و در مطالعـات روانشناسی
نیز تکـرار شـده است .در یک آزمـایش که مـوضوع آن جفت اسـمهای
خوشـایند و ناخوشـایند بود از افـراد خواسته شـد تا جفت اسمهای خوشـایند
و ناخوشـایند را درجهبنـدی کنند .جفتهای ناخـوشایند در این آزمـون بیشتـر
در خاطـر شرکتکننـدگان بود .اگر مجبـور به قـرائت بیانیـهای منفی شـدید
میتوانیـد الگوی زیر را دنبـال کنیـد:
1 -1اخبـار مثبت
2 -2تأئیـد موارد منفی
3 -3بیانیـه مثبت 1
4 -4بیانیـه مثبت 2
5 -5بیانیـه مثبت3
6 -6ادامـه به همین ترتیب
7 -7در صـورتی که به سـؤال پرسیـده شده نمی توانید جواب دهید از الگوی
زیر پیـروی کنیـد:
•سـؤال را تکـرار کنید
•اعتراف کنیـد که جواب را نمی دانیـد.
•دلیل ناتـوانی را بیان کنیـد.
•با تعییـن یک ضـرب االجل برای یافتـن جواب ،پیگیـربودن خود
را نشـان دهید.
•یک پل به بیانیـه مثبت بزنیـد " در حال حاضـر اطالعات خاصـی
در این مـورد ندارم ولی میخـواهم به همـه یادآوری کنـم."....
در زیر جـدولی آورده میشـود که قوانیـن کلی ارتبـاط با خطر ،با در نظـر گرفتـن
احساس خطـر ،نظـریههای ارتباط با خطـر و مشکالت معمـول آن را بطـور خالصه در
خـود جای داده است.
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ارتبـاط خوب

ارتبـاط ضعیف

اغـراق یا کوچک شمـردن خطر
خطـر را بوضوح بیـان و برآورد کنیـد
مثـال ”:یک مشکـل فوری و جـدی داریـم که مثال ”:هیـچ کس در مـورد هیـچ چیز نگران
نباشـد”؛ وقت اضطـراب و تـرس است”
توجه شمـا را می طلبـد”...
از زبان واضح و غیـرفنی استفاده کنیـد ،اگـر
از زبان حرفهای و اصالحات پیچیده استفاده
میخواهید آنرا به عمـوم جامعه ارائه کنیـد متن
کنی د
خـود را درجـه ( 8درجه خواندن) بنویسیـد
از منـابع قابل اعتمـاد استفاده کنیـد.
از منابع غیر قابل اعتماد استفاده کنید-
سازمانهای دولتی -کارشنـاسان علمی و منـابع
البیها ،صنعت
خبری قابل اعتمـاد (رویتر)
به مخاطب گوش دهید ،فرض کنید اگر کسی
نگرانی مخاطب را رد کنید -اندیشه« آنها به
در حالت واقعی و مناسب سخنرانی کند،
هر حال نمیفهمند»
مخاطب متوجه خواهد شد
آرام باشید -بیتاب نباشید

عصبی شوید « -این یک سؤال احمقانه
است»

پیامها را مختصر نگه دارید -پیام اصلی حدود پیامها را طوالنی کنید -لیستهای طوالنی
ارائه دهید
 25تا  30کلمه
یک بیانیه منفی را با  3بیانیه مثبت متعادل از بیانیههای منفی زیادی استفاده کنید-
کنید
جمالتی همچون« نه» «،هرگز» «،هیچی»
مهمترین پیامها را در میان سخنرانیتان
مهمترین پیامها را اول و آخر صحبت قرار دهید
پنهان کنید

از آمار نامفهـوم استفاده کنیـد -مث ً
ال بگویید:
از روشهـای بصـری و گرافیکـی مثل عکس،
احتمـال آلودهشـدن به غلظـت ppm 50
ویـدئو و نمودار استفاده کنیـد
تقریبـاً  1به  100است
پیامها را تکرار کنیـد 3-بار؛ تا مطمئـن شـوید پیـام مهم را گـذرا بیـان کنیـد «-در هر
صـورت،هشـدار طـوفان جـدی است»
نکات اصلی یادآوری شـدند
با تـن صـدای جدی صحبت کنیـد -مخـاطب طنـز اضـافه کنید -به عنـوان عدم نگـرانی و
احسـاس میکند که شما او را جـدی گرفتهاید جـدی نبودن موضـوع تلقی میشـود
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 -5-3ارتباط با خطر برای رسانهها و عموم مردم
رسـانههای عمومی تأثیر زیادی بر درک مـردم از خطر دارنـد .پس برای پیـامدهندگان
خطـر مهم است که توانـاییها و محـدودیتهـای رسـانه را بـه عنوان ابـزاری بـرای
ارتبـاط با خطـر بداننـد .بعضی از رابطـان خطـر ،رسانههـا را متهـم به اغـراق دربـاره
بعضـی از خطـرات و رد کـردن بقیـه و پرداختـن به خطـرهای نادر و نادیـدهگرفتـن
خطـرات رایجتر مثـل حمالت قلبـی میکننـد .اگر چه مـدارک نشان میدهـد
که رسـانهها تأثیر چنـدانی بر درک خطـر ندارنـد؛ اما در دستـرس بودن رسـانهها
غیـرقابل انکار است .اخبـار تلویزیون خطـر را بزرگتـر نشـان میدهـد در نتیجـه
منجـر به افـزایش سطـح ترس مخاطبـان رسـانههای چـاپی میشـود .مثـ ً
ال در مـورد
طوفان دیـدن خـانههای خراب شـده و درختـان ریشهکـنشده در تلویـزیون خطـر
را واضحتر میسـازد .مطالعـات نشان دادهانـد در حالـی که رسـانه میتوانـد درک
اجتمـاعی از خطر را تقـویت کرده و وسعـت بخشـد اما درک شخصـی از خطـر را
سختتر میتوانـد تغییـر دهد .قضـاوت شخصی بیشتـر بر پایه تجـربیات شخصی و
اطالعـات مستقیـم است.
با این حـال مدارکی وجـود دارد که بیـان میکنـد تمرکـز رسـانه به نگـرش مـردم
بستگـی دارد در نتیجـه موقعیتهـا با عوامل احسـاسی باال پوشش بیشتـری دریـافت
میکننـد .مطالعات هفـت روزنامـه بریتانیـایی نشـان داد تهدیـدهای جـدیتر
(بیمـاریهای عفونی ،هـاری ،و مسمـومیت غـذایی) بهصـورت نامنظـم و بستـه به
تنـاوب (دفعـات) وقـوع تحت پوشش رسـانهای قرار میگیـرند.
مشکل موجـود دیگـر بین رسـانه و رابطان خطـر این حقیقت است که تعـداد کمـی
از خبـرنگاران پیشزمینههـای علـمی دارند طوریکـه بتواننـد پیچیدگیهـا را بفهمنـد
و طبقهبنـدی کننـد؛ و اغلب تحلیلشـان با نظـرات کارشناسان خطـر متنـاقض
است .بنـابرایـن بـرای رابطان خطـر مهـم است کـه قبـل از هرگونـه مصاحبـهای
بـا خبرنگاران آمادگی و سازمانیافتگی خوبی داشته باشند .راههای زیادی برای دادن
اطالعـات اضطـراری به رسـانه وجـود دارد :نشر در مطبـوعات ،نشـر در کنفـرانس،
تور رسانههـای ماهـوارهای ،کنفـرانس خبری تلفنـی /ویدئـویی .نکات مثبت و منفـی
در هرکـدام از روشهـای ارتبـاط با رسـانهها وجـود دارد .روشی که نهـایتاً انتخاب
میشـود به فـوریت ،مـوقعیت ،محـدودیتهای زمـانی رابطـان ،محـدودیتهای زمـانی
رسـانه و وضعیت مـالی دارد.
بهطـور کلی عـالقه رسـانهها به مـوارد زیـر بیشتـر است:
داستـانهای مـورد عالقـه مـردم (برخـالف آمـار)
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خبـرهای بد (بر خالف خبـرهای خـوب)
دیدگاههـای شخصـی (به عنـوان مثـال "شاهـدان عینی")
جـواب بله یا خیـر (امن یـا نا امن)
تیتـر صفحـه اول روزنامهها
صداهـای سـریع و ریـز ...
در کنفـرانس مطبوعاتی یا شکل دیگـری از ارتبـاط با رسـانه به یاد داشتـه باشیـد
بعضی کـارها را انجام دهیـد و بعضـی را انجـام ندهیـد.
کارهـایی که بایـد انجام دهیـد:
•پیـامی کوتـاه ،مختصـر و متمـرکز ارائه دهیـد
•مهمتـرین نکتـه را فوری بیـان کنیـد.
•برای مـوارد مثبـت راهکـار بدهیـد نه منفی.
•پیـام را تکـرار کنیـد.
•راهکـارهای  3مرحلـهای ارائه دهیـد.
•برای سـازمان ضمیـرهای شخصـی استفـاده کنیـد.
کارهـایی که نبـاید انجام دهیـد یا چیـزهایی که نبـاید استفـاده کنیـد :
•اصطالحـات فنی
•اطالعـات پرکننـده که مربـوط به پیـام اصلـی نیست.
•عبـارت قضـاوتگـرایانه یا محبـتآمیز
•کلمـات تهاجمـی یا پیش قضـاوت
•وعـده  /تضمیـن ( "شعـار من ،نبـود مالیـات جـدید" مثـال شنـاخته
شـده ای است)
•حـدس و گمـان
•گفتگـو درباره شـرایط مالـی و پـول ،این هـا در یک موقعیـت سخت و
سنگین نسبت به مسائل انسانی و امنیتی کمتر اهمیت دارنـد
•شوخ طبـعی که آن را تصـوری از بی مالحظگـی می داننـد
همچنیـن به یاد داشتـه باشیـد که اطالعـات را به قسمتهای قابـل هضم برای رسـانه
تقسیم کنیـد .بسیاری از کارشنـاسان از انجـام این کار متنفـرند اما اگـر آنها اخبـار را
برای خبـرنگاران ساده نکننـد ،خود آنها این کار را میکننـد و در نتیجـه سـردرگمی
بیشتـر خـواهد شـد.
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پیـام نگاری؛ طراحی و ساختـار
 -1-4هـدف و ساختـار نقشه پیـام
اصـول ارتباط با خطـر زمـانی بهکـار میرود کـه نقشـه پیـام ایجـاد شود .نقشـه پیـام
یک جـدول سـازمان یافتـه بـرای نشـاندادن الیههـای اطالعـات است .نقشـه پیـام
شـامل جزئیـات و سلسـله مراتب پاسخهـای سـازمان یافتـه و سـواالت و نگرانیهـای
پیشبینـیشده میباشـد .نقشه پیـام بـه سـازمانها کمک میکنـد تا بـه چنـد هـدف
در ارتبـاط با خطـر دست یابنـد:
•شناسـایی مخاطبـان
•پیش بینـی سـواالت و نگرانی های مخـاطبان
•تهیه پیام هـای کلیـدی و حمایت از اطالعات در قالـب یک چارچـوب
روشن ،مختصر ،شفـاف و قابل دستـرس
•ترویج گفتگـوی آزاد در مورد پیام هـا هم در داخل و هم خـارج از سازمان.
•تهیه دستورالعمـل کاربرپسنـد برای سخنگـو
•مطمئن شـوید که سازمان اطالعـات و پیام های نامتناقض دارد
•مطمئن شوید که حـرف سازمـان یکی است.
قالب نقشـه پیام ،حاوی یک شبکه سـه الیه به صـورت شکل ( )1-4است.
مخاطبـان:
سـوال یا مـورد نگرانکننـده:
پیام کلیدی 1

پیام کلیدی 2

پیام کلیدی 3

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

شکل  :1-4قالب یک نقشـه پیـام
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• الیه باالیی مشخصات مخاطب (اسم  )...به همراه سوال یا مشکلی است که
نقشه پیام قصد دارد به آن بپردازد
•الیه دوم شامل  3پیامی است که برای پاسخ به سوال باال تدارک دیده شده
است
•الیه سوم شامل  3ردیف اطالعات پشتیبان برای هر پیام است .این اطالعات
به جزئیات هر پیام میافزایند .اطالعات پشتیبان میتوانند به شکل نمودار،
تصاویر ،داستانهای شخصی و نقل قولهای مرتبط باشد.
 -2-4نقشه پیام فراگیر
نقشه پیام فراگیر مهمترین نقشه پیام است (شکل  .)2-4اگر نقشه پیام یک ستون از
یک روزنامه باشد ،نقشه پیام فراگیر عبارت خواهد بود از :تیتر و پاراگراف اول .نقشه
پیام کلی شامل پیامهای کلیدی سازمان است و آنها را نمایش میدهد.
در یک کارگاه با عنوان تأسیسات آبی ،امنیت آب و پیام نگاری که در ماه مارس سال
 2005توسط  EPAبرگزار شد نقشه پیام فراگیر به صورت زیر تعریف شد:
•آنچه که گوینده /سازمان می خواهد مردم راجع به آن بدانند.
•آنچه که گوینده /سازمان در افتتاحیه یک کنفرانس یا یک نشست مطبوعاتی
میخواهد در رابطه با موضوع مرتبط ارائه دهد.
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مخاطبان :مردم ،کارکنان مراقبتهای پزشکی
سوال یا نگرانی :بیشترین چیزی که مردم باید راجع به آنفوالنزای واگیردار
بدانند چیست؟
پیام کلیدی 1

پیام کلیدی 2

پیام کلیدی2

اولویت واکسیناسیون

نشانهها

بسیار مسری

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

سالمندان

تب

خودداری از تماس مستقیم
با دیگران

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

کارکنان مراقبت پزشکی

گرفتگی (سرفه و گلودرد)

خودداری از تقسیمکردن
مواد غذایی ،نوشیدنی

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

افراد دارای نقص ایمنی

دردهای عضالنی

تمیز نگه داشتن تخت
( ملحفه ،رو تختی )

شکـل  :2-4مثـالی از نقشـه پیـام فراگیـر
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فرض کنید مشکل ،یک آنفوالنزای واگیردار است .نقشه پیام فراگیر چیزی شبیه شکل
 3-4خواهد بود.

چگونه میتوانیـد از
آنفوالنزاجلوگیـریکنید.
-از تمـاس نـزدیک اجتناب کنیـد.

از تمـاس نزدیک با افـراد بیمار خـودداری کنید.
وقتی شمـا بیمـار هستیـد فاصـله خـود را بـا دیگـران بـرای
جلوگیـری از انتقـال بیماری حفظ کنید.

-دستهـایتان را تمیز کنیـد.

شستن دسـتها اغلـب شمـا را در مقـابل
میکـربها حفـظ میکنـد.

-هنگـام مریضی در

خـانهبمـانیـد.

در صورت امکان در هنگام مریضی در خانه
بمانید .به دیگران کمک میکنید تا بیماری شما
را نگیرند.

-دهان و بینیتـان را بپوشانیـد.

هنگـام سرفه و عطسه دهان و بینـیتان را بپوشـانید .شاید
از انتقـال بیماری به اطرافیـانتان جلوگیـری شود.

از دست زدن به چشـمها ،دهـان یابینیتان خـوداری کنیـد.

وقتی کسی به چیـزی دست میزنـد که میکـرب دارد و بعـد از آن
دستهایش را به چشـم یا دهان یا بینیاش میـزند ،میکـربها پخش
میشـوند.
شکل  :3-4نقشـه پیام میتوانـد به شکل یک پوستـر زیبـا برای ارائه توضیحـات بهداشتـی تهیـه گـردد
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ایجـاد یک نقشـه پیـام
نقشـه پیـام میتوانـد از مهمتـرین ابـزار ارتبـاط بـا خطـر باشــد .نقشـه پیـام بایـد
بـرای ایجـاد رابطـه موثـر و کارگـر با مـردم بخـوبی تهیـه شـود؛ اینکـار از طـریق
توضیـح واضـح موقعیـت و خطـرات امکانپـذیــر است .قبـل از شـروع ،ایـن مـوارد را
به خاطـر بسـپارید:
•آماده باشیـد؛ موضوع و مخـاطب را بشنـاسید
•پیـام های کلیـدیتان را آمـاده کنیـد ،بخاطر داشتـه باشیـد به  3پیام کلیدی
محدود کنیـد و هر کـدام حداکثـر  3بیانیه پشتیبـان داشتـه باشـد
•جواب هـا را کوتـاه و متمـرکز نگـه داریـد
•بهدرستی صحبت کنیـد .حقیـقت را بگوییـد
 -1-5ایجـاد یک نقشـه پیـام  8مرحله مجـزا دارد
مـرحله  :1مخاطبـان را بشنـاسید:
اولیـن قـدم شناختـن مخاطبـان است .مخاطبـان عبارتنـد از :عمـوم جامعـه بعـالوه
تمـام عالقمنـدان ،تأثیـرگذاران ،یا حزبهـای ثأثیـرپذیر در آن موقعیـت.
به فـرض در مـورد آنفـوالنزا ،مخاطبـان عبارتنـد از جامعـه ،کارکنـان بهـداشت،
مقامـات بهداشتـی و همچنیـن آنهایی که بیشتـر در معـرض ابتـال قرار دارنـد ( برای
مثـال افـراد مسن).
شنـاسایی مخاطبـان یک قـدم عمـده در فـرایند پیـامنگاری است؛ زیرا رابطان خطـر
بایـد پیـامهایشان را با تـواناییها و نیـازهای مخاطبـان تنظیم کننـد.
اگـر مخاطبـان کـودکان و مـردم عـادی هستنـد نقشـه پیـام خیلـی متفـاوت است
نسبـت به موقعیتـی که مخاطبـان همـه پزشک یا کارکنـان بهـداشت هستنـد.
مرحلـه  : 2نگـرانیها و سـواالت مخاطبـان را شنـاسایی کنیـد.
لیستی از سـواالت و نگـرانیهای مخاطبـان آمـاده کنید .معمـولترین سـواالت مطـرح
شـده توسط یک روزنـامهنگار در بخش  9منـدرج شـده است.
سواالت و نگـرانیها معمـوالً بـه  3دستـه تقسیـم میشـوند ،سـواالت فراگیـر،
سـواالت اطالعاتی و سـواالت چالـش برانگیـز .سـواالت فراگیـر سـواالتی هستنـد که
در مـوضوع وسیـع هستنـد و تـوسط سازمـان جهت تحلیـل وضعیت عمـومی یک
موقعیت تهیـه میشـوند.
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سؤاالت اطالعاتی در مـورد یک جنبـه خاص میپرسنـد .سؤاالت چالـش برانگیـز غالباً
لحـن خشن و خصـومتآمیـز دارنـد .به عنـوان مثـال:
1 -1سـؤاالت فراگیـر" :مـردم می خواهنـد چه بداننـد؟ ".
2 -2سـؤاالت اطالعـاتی“ :بودجـه پاسخ شمـا کجـاست؟ “
3 -3سـؤاالت چـالش انگیـز “ :چـرا به چیـزی که به ما می گوینـد باید اعتمـاد
کنیـم؟ چند نفـر دیگر بایـد بمیـرند تا شمـا اقـدام تهـاجمی انجـام دهیـد؟
میتوانیـد تضمیـن کنیـد کـه مـردم امنیـت دارنـد؟ چه چیـزی را بـه مـا
نمی گوییـد؟ “
فهرستـی از سـؤاالت و نگـرانی های خـاص را نیـز میتوان از راه هـای زیر بدست آورد:
•تحقیقات
•تحلیـل محتـوای رسـانهها
•بررسی شکایـات ،سیـاهه های مربـوط به شمـاره تلفن هـای رایگـان و ...
•مصـاحبههای متمـرکز با کارشنـاسان موضـوع
•نشست هـای عمـومی ،تریبـون های آزاد و ....
مرحلـه  :3نگـرانیهـای معمـول را شنـاسایی کنیـد
فهرست نگرانـیهای خـاص را تحلیـل کنیـد .مطالعات مـوردی نشان میدهد که
نگرانیهای بـزرگ حداکثـر  15تا  20دستـهاند .در ایـن مرحلـه تهیـه یک ماتــریس یا
جدول بـرای مخاطبـان مفیـد است .در اینجـا مجموعـهای از نگـرانیهای رایـج میآیـد:
بهـداشت ،اعتمـاد ،ایمنـی ،محیـط زیست ،اطـالعات ،اخـالق ،اقتصـاد ،مسئـولیت،
قانـون ،حیـوانات اهلـی /دام ،مـذهب.
مرحلـه  :4پیـامهای کلیـدی را تهیـه کنیـد.
زمـانی که پیامها را آمـاده میکنیــد بـه نظـریـههای ارتبـاط با خطـر کـه در بخـش
 3-3ذکـر شـد باید توجه کنیـد( .سر و صـدای ذهنی ،نظـریه غلبـه منفـی) در
جلسـات طوفـان ذهنـی ،بــرای هـر پیـام بایـد کلمـهای کلیـدی پدیــدار شـود .هـر
مشکـل نبـاید بیشتـر از  3پیـام کلیـدی داشتـه باشـد .این پیـامهـای کلیـدی در
الیـه سـوم نقشه پیـام قرار میگیــرنـد.
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مرحلـه  :5اطالعـات پشتیبان را تهیه کنید
پنجمین مرحله ساخت یک نقشه پیـام تهیه اطالعات پشتیبـان یا مدارک پشتیبـان
بـرای هـر پیـام کلیـدی است .مثـ ً
ال در یک نقشـه پیـام دربـاره آنفـوالنـزا یک
پیـام کلیـدی ایـن است "تمام گـروههـای در معـرض خطـر بایـد واکسینـه شـوند"
اطالعات پشتیبان در این مثـال گـروههای پر خطر هستنـد :افــراد مسن ،بیمـاران
نقص ایمنی و کارکنـان بهـداشت .این پیـامهای پشتیبان در الیه سـوم نقشه پیـام زیر
پیـام کلیـدی مربوطه قرار میگیـرند.
مرحله  :6آزمایش
ششمیـن گام ایجـاد نقشـه پیام ،انجـام سیستمـاتیک پیش آزمونهـاست .آزمـایش
پیـام بـا ایـن مـرحلـه آغـاز میشـود :از یک متخصص کـه موضـوعی در دسـت دارد
ولـی در فراینـد تهیـه نقشه حضـور نداشتـه سوال کنیـد تا بفهمیـد اطـالعات تـا چـه
حـد دقیـق است.
متعاقبـا ًنقشـه پیـام بایـد روی گروههـای تخصصی کـه نماینـده مخاطبـان هستنـد
امتحـان شـود :مثـ ً
ال اگر موضـوع آنفوالنـزا باشـد یک گـروه میتواند افراد پیری باشـد
که منتظـر دریـافت واکسن هستنـد.
مرحلـه  :7نقشـه پیـام فراگیـر
یک نقشـه فراگیـر شامـل پیـامهای هستـهای (اصلـی) سازمـان اسـت .نقشـه پیـام
فراگیـر این سـواالت را دردستـور کـار قـرار میدهـد:
•مردم بیشتـر نیـاز دارند چـه چیـزی راجع به موضـوع بداننـد؟
•چه چیـزی در بیـانیه آغـازین یک کنفـرانس مطبـوعاتی که مربـوط بـه
موضـوع یا مبـحث است بایـد گنجـاند
یکـی از روشهـای اطمینـان انتقـال پیـام فراگـیر به مستمعیـن روش پـل زدن
است .پـل زدن وسیلـهای است کـه توسط رابطیـن خطـر بـرای برقـراری ارتبـاط بین
اظهارات و پاسـخها آنهـم به آرامـی و مستقیـم ،استفـاده میشـود.
در اپیـدمی آنفـوالنزا یک مثـال از پلـزنی میتـواند این باشـد :من میخواهم دوباره بـه
شمـا یادآوری کنـم کـه واکسـن آنفـوالنـزا در همـه کلینیـکها و بیمـارستـانهای
محلـی به راحتـی دردستـرس است ....
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مرحله  :8انتقـال
کلید انتقـال موفقیتآمیز پیام پیشبینی ،تدارت و تمـرین است .پس از پیـش آزمایش،
نقشه پیـام بایـد بوسیلـه یک سخنگـوی تعلیـم دیـده و از طـریق رسـانه انتقال داده
شـود (مثال :یک کنفـرانس خبـری یا یک پاسـخ ضبط شـده در خطـوط تلفـن
اضطـراری) مخاطبـان بایـد احسـاس کننـد که نگرانیهایشـان به صـورت جـدی
تحت پیگیـری است .تبلیغـات سمعـی و بصـری در یک کنفـرانس نیـز به کمک شمـا
خواهـد شتـافت .مـراحل ارائـه مطلـب به صـورت زیـر است:
 -1معـرفی :دریـافت تلقیـن درونـی ،یک عامـل حیـاتی و اساسـی در بنـا
نهـادن اعتمـاد و ساختـن اعتبـار است و این موضـوع در  9تا  30ثانیـه اول
تـوسط شنـوندگان شمـا ،ارزیابی میگـردد .چنـد جملـه در مـورد نگـرانی،
چند جملـه در مـورد عزم سـازمانی و در آنهـا چنـد عبـارت در مـورد هـدف و
طـرح جلسـه بگوییـد.
 -2پیـامهای کلیـدی و اطالعـات پشتیبـان  :روی  3پیـام کلیـدی کـه
میخواهیـد پس از مالقـات ،عمـوم مـردم در ذهـن داشتـه باشنـد تاکیـد
کنیـد .سپـس به اطالعـات پشتیبـان که بـه پیـامهای کلیـدی وسعت ،وضـوح و
آنها را تقـویت میکننـد اشـاره کنیـد.
 -3پس از ارائـه مطلـب :پس از آنکه سخنـران همـه اطالعـات کـه در نقشـه
پیـام است را ارائـه داد بایــد پاسخ سـواالت رسـانهها و شـرکتکننـدگان را
بدهـد .سخنـران بایــد پاسـخهای از قبـل آمـاده را در مـورد سـوالهای مـورد
انتظار و همچنیـن نگرانیهـای رسـانهها و شـرکتکننـدگان تهیـه و آمـاده سازد.
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پیـام نگاری در عمـل :سه مثـال
سه بخشی که در ادامـه میآیـد شامل مثالهـایی از نقشـه پیام بحـرانهایی است کـه
در دنیـای واقعـی ممکن است بروز کنـد؛ دستورالعملی راهبـردی بـرای سوالهـای
رایجـی که در یک بحـران پرسیـده میشـود .در هر مـورد ،از اتفـاقات دنیـای واقعـی
چنـد نمـونه آشنـا مثـال زده شـده است .مثالهـا عبـارتست از ویروس نیل غربی
در سـال  ،2002عملیـات تروریستـی انتشـار سیاه زخم در سـال  2001و آلودگی
آب آشامیدنی در سـال  1993در میلـواکی.
 -1-6ویـروس نیل غـربی :خالصـه و نقشـههای پیـام
زمـان و مکـان بحـران:
ویـروس نیـل غربی در تابستـان  2002در ایاالت متحـده آمـریکا توجـه زیـادی به
خـود جلب کـرد 39 .ایـالت و حـوزه کلمبیـا جمعـاً  4156مـورد ابتـال به ویـروس
نیـل غربی گـزارش دادنـد.
ویـروس نیل غربی -سابقـه:
ویـروس نیل غـربی بومی آفریقـا ،آسیـا ،اروپـا و استرالیـا است .ویروس نیـل غـربی
اولیـن بار در سال  1937در خـون یک زن تب دار در محـدوده نیـل غربی (اوگاندا)
کشف شـد .این ویروس میتوانـد مننـژیت و ورم مغـزی بسیار جـدی برای انسـان
بوجـود آورد که هـر دو باعث بوجود آمـدن التهـاب نخـاع و مغـز میشـوند .مسیر اصلی
آلودهشـدن انسان به ویـروس نیـل غربی ،گـزش یک پشـه آلـوده که بـه خانـواده
بنـدپایان تعلـق دارد ،میباشـد.
پشـهها وقتی آلـوده میشـوند که از پـرندگان آلـوده تغـذیه کننـد .در نهـایت ویـروس
وارد غـدد بزاقـی پشـه میشـود .وقتی پشـه میگـزد ویـروس ممکـن است وارد خـون
انسـان یا حیـوانات شـود ،جـائیکه میتوانـد تکثیـر شـده و تولیـد بیمـاری نمـاید.
اگـرچه نیش پشـهها معمـولترین روش ایجـاد بیمـاری است ،اما انتقـال خـون و
اهــدای عضـو نیز میتوانـد از روشهـای انتقـال آلـودگی باشـد.
اکثـر آلـودگیهای ویـروس ( )%80بـدون عالمت اسـت (نشـانهای از بیمـاری دیـده
نمیشـود) %20 .باقیمـانده هم عـوارض سـادهای مثل تب دارد که بـرای ادامـه حیـات
خطـرناک نیست .ولـی به هـرحال ممکن است بیمـاریهای مهلـک روانـی و عصبـی
ایجـاد کنـد.
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اولین نشـانه واقعه
اولین ورود و معـرفی ویـروس نیـل غربی به آمـریکایی شمـالی در سـال  1999اتفـاق
افتـاد ،وقتی یک مننـژیت گـروهی در شهـر نیـویورک گـزارش و مشـاهده شد .عالمت
ابتـدایی و آغـازش ضعف شـدید عضالنی بـود .همـزمان ،بیماری همهگیـری (که تعداد
زیـادی از حیوانات را تحت تاثیـر قرار داد) سبب مرگ تعـداد قابلتوجهی از پـرندگان
در محـدوده شهر نیـویورک شـد .ویروس از یک نمـونه کالغ آمریکایی در ِو ِچستـر 13و
یک نوع فالمینگـو شیلیـایی که در بـاغ وحشی در همـان نزدیکی بـود ،منتشـر شـده
بود .این ویـروس دلیل اصلـی شیـوع آنسفالیـت (نوعی ورم مغزی) بین پرندگان و
انسـانهاست .سیستم نظارت  ArboNETدر سـال  2000توسط مرکـز کنتـرل سـوانح
و بـرای پایش گستـرش ویـروس در ایاالت متحـده تأسیـس شـد .در سـال ،2002
 4156مـورد ابتالی انسـانی به ویروس در  39ایالت و محدوده کلمبـیا بـه ArboNET
گـزارش شـد .از این  4156مـورد %71 ،ضـایعه عصبی %28 ،تب معمـولی و %1
بدون نشـانه بود 284 .مـورد ( )% 6/8نیز مـرگ و میـر وجـود داشت.

شکل  :1-6یک تصویر الکترونی از ویروس نیل غربی که پشهها ،پرندگان ،انسان و دیگر پستانداران را آلوده میکند
13 Westchester
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ویژگیهـای بالینـی ویـروس نیـل غـربی
نشـانههای بیماری نیـل غربی شبیـه به نشـانههای ویـروس سنت لوییـس 14اسـت که
تـوسط نوعـی از پشـهها انتقـال مییـابـد و بیمـاری ورم مغـز را در سـرتـا سـر جهـان
انتقـال میدهـد.
آربـو ویـروسها یک گـروه بزرگ ویروسهـا هستنـد که بوسیـله بنـدپایان مثـل
پشههـا انتقـال مییابنـد ،که شـامل عوامـل بیمـاری ورم مغز و تب زرد میشـود .یک
ویـروس تبـزا نمونـهای از آربـو ویـروس است.
اکثـریت (حـدود  )% 80آلـودگی ویروسی نیـل غـربی بـدون عالمت میبـاشد .دوره
نقـاهت بـرای افـراد آلودهای که بیمـار شـدهاند  2تـا  14روز است  %28 .بیمـارانی
که نشـانه دارنـد ،از تب رنج میبـرند .تب نیـل غربـی با یک سـر درد و درد عضـالنی
و همچنیـن اختـالالت گـوارشی شـروع میشـود .انـواع حاد بیمـاری کمتـر از یک
هفتـه طول میکشـد ولی پس از آن خستگـی مـزمن بسیـار شـایع است.
تنهـا در  1نفـر از هـر  150مـورد آلـوده ،ضایعـات عصبـی مثـل آنسفـالیت( 15التهـاب
مغـزی) ،مننگـو آنسفـالیت( 16التهـاب مغـز و غشـای عصبی) و مننـژیت 17دیـده
میشـود .ایـن مـوارد احتمـال دارد کشنـده باشنـد بویـژه در بیمـاران مسـن .بیشتـر
مـرگ و میـرها ناشـی از مـورد اول (آنسفـالیت و مننگـو آنسفـالیت) است.
مـردم برای جلـوگیری از ویـروس نیل غربی چهکار میتواننـد بکننـد؟
اولیـن گـام جلوگیری از پشه گـزیدگی است .برای ایـنکار میتـوان کـارهای زیـر را
انجـام داد.
•آب راکـد همچنین الستیک کهنـه را که محـل تخـمریزی خـواهد شـد،
دور بریـزید
•در سـاعتهایی که احتمـال حمـله پشههـا زیاد است (روشن شـدن هـوا
تا طلـوع صبح) پیـراهن آستیـن بلنـد و شلـوار بپوشیـد و حتیاالمکـان
بیـرون نرویـد
•از مـواد دافـع حشـرات که در ترکیبشـان  DEETهست استفـاده کنیـد
St. Louis
encephalitis
meningoencephalitis
meningitis

14
15
16
17
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برای جلوگیری از انتشار در آینده چه باید کرد؟
روشهای جلوگیـری از انتشـار ویروس نیل غربی در آینـده به سه دستـه تقسیـم
میشـوند :مراقبـت ،کاهش منـابع و کنتـرل شیمیایی .مراقبت عبـارت است از تعییـن
گونـه پشـه ،محل زنـدگی ،خصـوصیات اکولـوژیک محـل زندگی ،فصـل و چرخـه
تولیـد مثـل ArboNET .یک پایگـاه داده الکتـرونیک سراسـری است که با آن میتـوان
اطالعـات مرتبـط با ویـروس را به اشتـراک گـذاشت .کاهش منبـع نیز عبـارت است
از محـدودکـردن شـرایط تولیـد مثـل (از بین بـردن الرو .)18کنتـرل شیمیـایی نیـز
همانطـور که از نامش پیـداست برای کمکــردن جمعیت پشـهها است.

چرخه انتقال ویروس نیل غربی
پستانداران
بیشتر گونهها در مقابل نیل غربی
آسیبپذیرنیستند

پشهها
برخی گونههای پشهها ناقل ویروس هستند
آنها وقتی میگزند ویروس منتقل میشود

ویروس بندرت
پستانداران را ،آنهم درصورت
پشهگزیدگی آلوده میکند

پستانداران آخرین
میزبان هستند

پرندگان
پشههای آلوده ،پرندگان را میگزند و برخی پرندگان
ویروس را به پشههای دیگر منتقل میکنند .برخی
پرندگان بیمار میشوند در حالیکه برخی از گونهها هیچ
نشانهای بروز نمیدهند .پرندگان مهاجر آلوده ،بیماری را
به مکانهای دیگر انتقال میدهند.

شکل  :2-6چـرخه انتقال ویـروس نیـل غربی که در آن پشـه آلوده پرنـدگان ،انسـان و دیگر حیـوانات را آلوده میکنـد
18 Larva
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 -1-1-6نقشه پیام ویروس نیل غربی
نقشـه پیام  :1نقشـه پیام فـراگیر
جـدولی که در زیر میآیـد یک نقشـه پیـام فراگیر است که شـامل عمـدهترین
اطالعات مـورد نیـاز مردم در مـورد ویروس نیـل غربی است :چگـونه یک فـرد توسـط
ویـروس آلوده میشـود؛ تأثیرات بهداشتـی ویـروس نیل غـربی و روشهـای سـاده کـه
یک فـرد میتـواند برای جلـوگیری از آلـودگی بکار بـرد.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یا مورد نگران کننـده :مردم چه چیـزی را حتم ًا باید بداننـد؟
پیـام کلیدی 1

پیـام کلیدی 2

پیـام کلیدی 3

ویـروس نیـل غربی را
پشـههای آلـوده منتقل
میکننـد

عـواقب بهـداشتـی ویـروس
نیـل غربی

روشهـای سـادهای وجـود
دارد که مـردم بتـوانند از
آلـودهشدن جلوگیری کنند

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

پشـههای با گزش پرندگان
یشـوند
آلوده ،مبتال م 

 % 80آلودگیهـا بـدون
نشـانه هستنـد

اسپـریکردن DEET

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

انتقـال از طـریق خـون نیز
امکانپـذیر است

تب سـاده 20

%

لبـاس آستیـن بلنـد
بپوشیـد

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

هنـوز ثابت نشـده کـه
تمـاس انسـانی باعـث
انتقـال ویـروس میشـود

آنسفالیت ،مننگو آنسفالیت و
مننژیت 1 :مورد از هر 150
ابتال ،معمـوالً در سالمندان
(کمتر از )%1

همـه آبهای مـانده را دور
بریزیــد
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نقشـه پیام  :2چه اتفاقـاتی افتـاده؟ مردم چه چیـزهایی بایـد بداننـد؟
این نقشـه پیـام بـه سـواالتی نظیـر چـه کسـی ،چـه چیـزی ،کی ،کجـا ،چـرا؟ پـاسخ
میدهد .در ایـن مـورد خاص نقشـه پیـام ،اطالعات بیمـاری را در ایاالت متحـده در
تابستان  2002مستندسازی میکند و اینکه چطور ویروس نیل غربی به یک خطر
تبدیل شد .آخرین پیامهای کلیدی درباره کاهش ابتال و آلودگی است.
مخاطبان :مردم/رسـانهها
سوال یا مورد نگرانکننده :چه اتفاقی افتاد (چه کسی ،چه چیزی ،کی،
کجا ،چـرا؟) مردم چه چیـزهایی باید بداننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

بیماری نیل غربی در ایاالت
متحده در تابستان2002

ویروس نیل غربی از طریق
پشه آلوده انتقال مییابد.

روشهای سادهای وجود
دارد که مردم بتوانند از
آلودهشدن جلوگیری کنند

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

 4,156مـورد مشاهده
ویـروس نیل غربی در 39
ایالت و حـوزه کلمبیا

پشهها با گـزش پرنـدگان
آلوده ،آلـوده میشـوند

با  DEETاسپری کنید

اطالعات پشتیبـان 2-1

اطالعات پشتیبـان 2-2

اطالعات پشتیبـان 2-3

 %71موارد مشاهده شده
عصبی %28 ،تب ساده ،یک ویروس تب زا که توسط
پشهها انتقال مییابد
 %1نامشخص و  284مورد
(کمتر از  )%7مهلک
اطالعات پشتیبـان 3-1
اولین مـورد آمـریکا در
شهـر نیـویورک (سال
 )1999مشاهـده شـد

لبـاس آستیـن بلنـد
بپـوشیـد

اطالعات پشتیبـان  3-2اطالعات پشتیبـان 3-3
انتشـار ویــروس از
نیـمکـره شرقی

از بیـرونآمـدن در ســاعت
گــزش خـودداری کنیــد
از طلـوع تا غروب
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نقشـه پیام  :3چه چیـزهایی در مـورد ویروس نیـل غربی دریافتـهاید؟
این نقشـه پیام در مـورد کشف ویـروس نیـل غربی در آمـریکا و تشخیـص اولیـن
مـوارد ابتـالی انسـانی سخـن میگـوید.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یـا مـورد نگـران کننـده :چـه چیـزهـایـی در مـورد ویـروس
نیـل غـربی دریافتهایـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

اولین موارد ابتال به
مننگوآنسفالیت در نیویورک
و در سال  1999مشاهده شد

مرگ پرنـدگان در ناحیـه
نیـویورک

ویـروس ،نیـل غربی
تشخیص داده شـد

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

 719مـورد بیمـاری
مننـژیت و آنسفـالیـت
شنـاسایی شـدنـد

ابتـالی پرنـدگان از لحـاظ پشـههـای بیمـار پرنـدگـان
جغـرافیـایی ،گستـردهتـر از
را میگـزنـد
انسـانهاست

اطالعات پشتیبـان 2-1

اطالعات پشتیبـان 2-2

اطالعات پشتیبـان 2-3

بیمـاری  62مـورد از این
 719مـورد ،نیـل غربی
تشخیص داده شـد

ویـروس از پـرنـده منتقـل
میشـود

پشـههای بیمـار انسـانها را
نیـز میگـزنـد

اطالعات پشتیبـان 3-1

اطالعات پشتیبـان  3-2اطالعات پشتیبـان 3-3

این بیمـاری ،آنسفـالیت
سنت لوییـس و همچنیـن
انـواع دیگــر آنسفـالیت
در اروپـا و اسـراییـل را
تـداعـی میکـرد

اگرچـه بیشتـر موارد
علـت رایج بیمـاریهای
ابتـال بـدون عالمت است،
انسـان
مشتـرک پرنـدگان/
ولـی برخـی مـوارد هـم
شـد
تشخیـص داده
مهلـک است؛ اجتنـاب از
پشهگزیـدگی ضـروری است
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نقشـه پیـام  :4ویـروس نیـل غـربی چه اثـراتی دارد؟
اثـرات ویروس سه دستـه است % 80 .بیماران هیچ نشانه یا نارسـایی از خود نشـان
نمیدهنـد .تقریباً  % 20تب سـاده دارند .یک مـورد از  150مـورد بیمـاریهـای
مهلک عصبی مانند مننـژیت ،آنسفـالیت و مننگـوآنسفـالیت دارنـد.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگران کننـده :ویروس نیـل غربی چه اثـراتی دارد ؟
پیـام کلیدی 1

پیـام کلیدی 2

سالمنـدان بیشتـر در
معـرض بیمـاری قــرار
دارنـد

بیشتـر آلــودگیها
تهـدیدکننـده سـالمتی
نیستنـد

تقـریباً یک مورد از 150
مـورد به بیمـاریهای
عصبـی ماننـد مننـژیت،
آنسفـالیت و مننگوآنسفالیت
مبتـال میشـوند

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

دوره نقـاهت  2تا  14روز

 %80آلودگیها بدون
عالمت هستند

ضعف عضالنی اولین نشانه
است

اطالعـات پشتیبان 2-1

اطالعـات پشتیبان 2-2

اطالعـات پشتیبان 2-3

نشـانه بالینی ،بیمـاریهای
عصبـی است

 %20بیمـاری خفیفـی با
نـام تب نیل غـربی داشتنـد
که اغلـب با نارسـاییهای
گـوارشی همـراه بود

آنسفـالیت و
مننگـوآنسفـالیت
مهلکتـرین مـواردند

اطالعـات پشتیبان 3-1

اطالعـات پشتیبان 3-2

اطالعـات پشتیبان 3-3

تقـریباً  %20افـراد باالی
 70سـال سن مـردند.
متـوسط سـن مرگ 77
سال بـود

پیـام کلیدی 3

شـدت بیماری معمـوالً یک
در سـال  ،2002از 2942
هفتـه است ولی بیماران از مـورد بیمـاری عصبـی276 ،
خستگی مزمن رنـج میبـرند
( )%9مـورد کشنده بود
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نقشه پیـام  :5مردم چـه کـاری میتواننـد بـرای جلوگیـری از ویـروس
نیـل غربی انجـام دهنـد؟
سادهترین روشهـایی را که مردم میتواننـد از ویروس نیـل غربی جلوگیـری کننـد
به سـه گروه طبقهبنـدی میشـوند .آبهـای راکـد را دور کنیـد ،لباسهـای پوشیـده
بپوشـید ،مـواد دافع حشـرات استفـاده کنیـد.
مخـاطبان :مردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگرانکننـده :مـردم چه کاری میتواننـد برای جلوگیـری
از ویـروس نیل غـربی انجام دهنـد؟
پیام کلیـدی 1
آب راکـد را دور بریـزید

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

مـواد دافع حشـرات استفاده
لباسهـای پوشیـده بپوشید
کنیـد
اطالعات پشتیبـان 1-3

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

الستیکهای کهنـه که
آب جمع میکننـد و محل
تخـمریزی پشـهها هستند،
دور کنیـد

پیـراهنهای آستیـن بلند
بپوشیـد

اطالعات پشتیبـان 2-1

اطالعات پشتیبـان 2-2

اطالعات پشتیبـان 2-3

گلـدانهای خـالی را هر روز
خـالی و تمیـز کنـید

شلـوار بلنـد بپوشیـد

 DEETبا غلظت %23

اطالعـات پشتیبان 3-1

اطالعـات پشتیبان 3-2

اطالعـات پشتیبان 3-3

آبخـوری گربـه/سگ را
روزانـه خالی و تمیز کنیـد

بویـژه در طلـوع و غـروب

مـوادی کـه  DEETنـدارند
استفـاده نکنیـد


 DEETتوصیـه میشـود

استفـاده کنیـد

57

نقشـه پیام  : 6برای جلـوگیری از این مـورد در آینـده چه کـاری بایـد
انجام شـود؟
روشهای پیشگیری از ابتال به ویروس نیل غربی به سه گروه طبقهبندی میگردد:
آگاهیدادن درباره شیوع بیماری ،کمکردن زمینه تولید مثل ،کنترل شیمیایی با ضد
آفتها
مخاطبان :مردم/رسانهها
سوال یا مورد نگرانکننده :برای جلوگیری از این مورد در آینده چه کاری
باید انجام شود ؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

نظارت -شیـوع مجدد را
پایش کنیـد ()ArboNET

کاهش منبـع -شانس
ابتـال را کاهش دهیـد

کنتـرل شیمیایی -آفتکش
استفاده کنیـد

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

نظـارت بر الرو پشـه

محلهای منـاسب
تخمریزی را کاهش دهیـد

الرو کـشی

اطالعات پشتیبـان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

نظارت بر پشـههای بالـغ

مـدیریت آب

کشتن پشـههای بالـغ

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

نظـارت بر ویـروس

روشهـای پیشگیـری
شخصـی

این اقـدامات بطـور کامل
انجـام نمیشـوند
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نقشه پیام  :7چطور این اتفاق افتاد؟
این نقشه پیام تاریخچه ویروس نیل غربی را بطور اجمالی بیان میکند که اولین بار از
یک بیمار که در ایالت متحده (در سال  )1937مشاهده شده کشف شده است:
مخاطبان :مردم/رسانهها
سوال یا مورد نگران کننده :چطور این اتفاق افتاد ؟
پیام کلیدی 1

پیام کلیدی 2

ویـروس بومی اروپا ،آفـریقا،
آسیـا و استـرالیا

در سـال  1999در
نیـویورک شناسـایی شـد

نحـوه راهیابی به ایاالت
متحـده نامشخص

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

ویـروس نیل غربی اولیـن
بـار در  1937ظاهـر شد

در پرنـدگان آمـریکای
شمـالی نیـز مشـاهده شد

انتقـال با پشـه

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

سـرایت به اسـراییل و
آفـریقای جنـوبی

محـدوده ویروس تا سـاحل
شـرقی ایاالت متحـده نیـز
گستـرش یافت

اطالعات پشتیبان 2-3

انتقـال از طـریق خـون نیـز
ممکـن است

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

اسبها نیز مبتـال شـدند

تماس انسـانی به نظـر ناقـل
نمـیآید

پیام کلیدی 3

 -2-6بیـوتروریسم (سیـاه زخم)  :خالصـه بحـران و جـداول اطالعـاتی
زمـان ومکـان حـادثه:
ترس از بیماری سیاه زخم در پاییز سال  2001در ایاالت متحده بوجـود آمد .سیاهزخم
از طـریق پست با فرستـادن نامههـایی که در آنها میکروب سیـاه زخم بود انتشـار پیـدا
کرد .این نامـهها به وسیله ترنتـون ا.جی  .به فلـوریدا ،واشنگتـن و نیـویورک فرستـاده
شد .به نظر میرسیـد این نامهها به اهـداف دولتـی یا شخصیتهـای رسـانهای فرستاده
میشـدند .یک نامـه به دفتـر تولید کننـده تلـویزیون تام بروکـوا و دیگـری به دفتـر
سنـاتور داشل فرستـاده شـد .این اقـدام منجـر به  22مـورد آلودگی سیـاه زخم شـد.
تا به امـروز مقصـرین حملههـای سیـاه زخم پیـدا نشـدهاند:
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تصـویر  :3-6یـک عکس از نامـهای که به دفتـر سنـاتور تام داشـل فرستـاده شـد و حامـل میکـروب سیـاه زخم بـود

سیـاه زخم -پیشیـنه:
سیاه زخم یک بیماری عفونی حاد است که با باکتری باسیل سیـاهزخم شکـل میگیرد.
مهـاجرت پنجـم یا ششـم بنی اسـرائیل از مصـر به کنعـان ،باعث شیـوع میکــروب
سیـاه زخم بیـن دام و انسـان شده است .سیـاه زخم به طـور معمـول بیـن حیـوانات
اهلـی و وحشـی اتفـاق میافتـد .اما میتوانـد بین انسـانهایی که بـا حیـوانات آلـوده
سـروکاردارنـد ،یا وقتـی هـاگ (تخـم) میکـروب به عنـوان یک سـالح تـروریستـی
بکـار رود بـروز کند .در اواسط دهـه  1800ایـن بیمـاری به عنـوان بیمـاری
پشـمریسان در انگلستان ،بیمـاری آشغـال جمعکـنها در آلمـان و بیمـاری کارگـران
آسیـاب در استـرالیا به خاطـر آلودهشـدن آنها (چـون بیشتـر با الیـاف حیـوانی
وارداتـی سـر و کار داشتنـد) ،شناختـه شـد.
در اوایل1900مـوارد انسـانی سیـاه زخم تنفسی در ایاالت متحـده در صنـایع
پارچـهبافی و دبـاغی دیـده شـد .تحقیقـات بـر روی سیـاه زخـم به عنـوان یک سالح
بیـولوژیکـی بیـش از  80سـال پیـش انجـام شـد.
اولیـن شـاخص بیـوتروریسم سیـاه زخم:
در سپتـامبر  ،2001میکروب باسیل سیـاهزخم از طـریق سـرویس پستـی ایـاالت
متحـده به مکـانهای مختلـف ارسـال شـد .دوم اکتبـر  2001یک پـزشک یک مـورد
ممکـن از سیاهزخم تنفسی را در بیمارستـان پالم کانتـی تشخیـص و چهـارم اکتبـر
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باسیـل سیـاهزخم توسط سـازمان سـالمت و بهـداشت فلـوریدا تأییـد شـد.
بالفاصلـه شواهـد بیماری سیـاه زخم در سـاختمان یکی از رسـانههای آمـریکا در 4
اکتبـر مشـاهده شـد .اولیـن قـربانی عکـاس خبـری این خبـرگزاری بـود؛ اولیـن مورد
سیـاه زخم در ایاالت متحـده!
سـرانجام  22مـورد آلـودگی و یا مظنـون به آلـودگی که به احتمـال زیـاد از طـریق
نامـه بوده شنـاسایی شـدند 11 .مـورد سیـاهزخم تنفسی ،که از میـان آنهـا  5نفـر
مـردند و  11نفـر دیگـر مـوارد پوستی بـودند که مهلک نبـود.
عالئـم بالینی سیـاه زخم:
آلـودگی سیاه زخم بـه  3شکل خـود را نشان میدهـد؛ پـوستی ،تنفـسی و گـوارشی.
بیشتـر مـوارد ( )%95بصـورت پوستی است یعنی وقتـی کـه باکتـری وارد پوست
میشـود .این اتفـاق از طـریق دستزدن به پشـم یا چـرم آلوده و یا تماس با حیـوانات
آلـوده اتفـاق میافتـد .اولین نشـانه کبـودی قسمتی از پـوست اسـت که آلـوده شده
است ،یک برآمـدگی با خـارش زیـاد که یک گـزش را نشـان میدهـد ،امـا درعـرض
 1تا  2روز به یک تاول تبـدیل شـده و به یک زخم بـدون درد تغییـر شکل خواهـد
داد .درحـدود  %20از مـوارد درمان نشـده منجـر به مرگ میشـود ،پس تالش
برای درمانهـای آنتـیباکتـریال بالفاصلـه پس از آلـودهشدن بسیـار ضـروری است.
سیـاهزخم تنفسی یک بیمـاری  2فاز است که این دو فـاز از هم متمـایزند.
در فـاز اول نشـانهها هشدار دهنـده نیستنـد .حتی ممکـن است یک سـرماخوردگی
به نظـر برسـد ،پس از چنـدین روز مشکالت و شـوک تنفسی جـدی نمایان میشـود.
سیاهزخم تنفسی اگر درمان نشـود میتواند کشنـده باشد .دوره نقـاهت  1تا  6روز است.
آلودگی گوارشی کمیـابترین شکل سیـاهزخم است .این نـوع از بیمـاری ممکـن
اسـت از طـریق مصـرف گـوشت آلـوده بوجـود آیـد و بـا التهـاب حـاد روده مشخـص
میشـود .نشـانـههای اسـاسـی آن عبـارتست از تهـوع ،از دسـتدادن اشتهـا ،استفـراغ
و تب بـه همـراه دل درد .سیـاه زخـم گـوارشـی در  25تا  60درصـد مـواقـع بـه
مرگ منجـر میشود.
ً
معمـولترین روش درمان سیـاهزخم مصـرف آنتـیبیـوتیک (معمـوال شـامل
سیپروفلوکساسین ،داکسـی سایکلیـن و پنیسیلیـن) میباشـد که عمـوماً تـا  60روز
بایـد ادامـه یابـد .یک واکسـن هـم وجـود دارد اما معمـوالً به نظامیـان یا افـرادی کـه
در معـرض خطـر باال هستنـد ،مثـل کارکنـان آزمایشگـاههای مرتبـط با سیـاه زخم،
تجـویز میشـود.
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شکل  :4-6تصـویر میکـروسکوبی از باسیـل سیـاهزخمی کـه تاریخچـه طـوالنی به عنـوان یک باکتـری کشنـده دارد

مـردم چه کاری میتواننـد برای جلوگیـری از انتشـار سیـاه زخم بکننـد؟
•هرگـونه نامه مشکـوک را باز نکنیـد
•نـامهها را از صـورت دور نگه داریـد
•دستهـایتان را پس از بازکـردن نامههـا بشوئیـد
•پاکت نامـهها را پس از بازکـردن دور بیـاندازید
•افـرادی کـه فکـر میکنند سالمتیشان به خطـرافتاده بایـد فـورا ً بـا یک
متخصص بهـداشت تمـاس بگیـرند
چه کارهـایی بـرای جلـوگیری از حملـههای آینـده انجـام شـده است؟
مرکز مدیریت بحران 19طرحها و روشهای زیـادی را برای حملههایی که با سیاهزخم
انجام میشـود ارائه کرده است .این طرحهـا به سـه بخش تقسیـم میشـوند :نظـارت،
تحصیـالت و تجهیـزات

)19 Center for Disease Control (CDC
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نظارت
 CDCگـروههای پاسخ اضطـراری را برای کمک به دولتهـای ملی و محلـی به
منظـور کنتـرل آلودگی ،تشکیـل داده است بطـوریکه نمـونهها را جمـعآوری کـرده،
بـر روی آنهـا آزمایش انجـام دهنـد .شبکه پاسخ آزمایشگـاهی 20یک سیستـم یکپارچه
است کـه آزمایشگاههای بهـداشت عمـومی ،بیمـارستانها ،آزمایشگاههـای دامپزشکی،
کشـاورزی ...واقع در ایاالت را به هم متصـل و تـرتیب تشخیـص سـریع و برخـورد با
عـوامل خطـر ماننـد سیـاه زخم را فـراهم میآورد .این شبکـه یک پایگاه دادههـای
الکتـرونیکی بیـنالمللی بوجـود آورده است.
تحصیـالت
 CDCبهیـاران ،رسـانهها و مـردم را در مـورد اینکه در حملـهها چه بایـد بکننـد
آمـوزش داده است.
مجهـزکـردن
 CDCبرای اطمینـان از اینکـه آزمایشگـاههای کافـی برای انجـام سـریع آزمـایشـات
مشکـوک بـه سیاهزخم وجـود دارد ،با بیمارستـانها ،آزمایشگـاهها ،تیـمهای پاسـخ
سـریع و اورژانـس و همچنیـن بهیـاران همکـاری داشتـه و تجهیـزات مـورد نـیاز آنها
را در اختیـارشان گذاشتـه است (آنتـی بیـوتیک و )...
درسـال  ،2004رئیـس جمهـور (بوش) قانـونی را با نام قانـون سپـر میکـربی 21امضـا
کـرد که به مـوجب آن دولت فـدرال بایستی بطـور دائم بودجـهای برای خریـد لـوازم
پـزشکی از شـرکتهای خصـوصی برای مقـابله با مـوارد حملـه میکـربی (ماننـد
واکسـن ،تستهـای تشخیصـی ،داروهـای انسـان وحیـوان) در نظـر بگیـرد.
بدیـن تـرتیب سـازمـان خـوار و بـار آمـریکـا 22مسئـول تهیـه دارو و واکسـن یـا
انجـام آزمـایشهـای تشخیـصی در مـواقع اضطـراری آنهم به سـریعترین صـورت
ممکـن ،گـردید.
حـال یک سـوال پیش میآیـد :اگر بـرای سیـاه زخم واکسـن وجـود دارد ،چـرا آنـرا
به طـور گستـرده در دستـرس قـرار نمیدهیم درسـت مثـل واکسیـناسیون آنفـوالنزا
کـه سـاالنه انجـام میشـود؟
)20 Labarotory Response Network (LRN
21 Bioshield Act
)22 Food and Drug Administration (FDA
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دلیـل آن اثـربخشی است .سیـاهزخم بیمـاری نادری است و بـرای پیشگیـری از %90

ابتـالها بـایـد تعـداد زیـادی از جمعیـت ( )%63-%95واکسینـه شـوند .همچنیـن
طبـق یک مقـاله منتشـر شـده در مجلـه  Natureتوسـط الیـزابت جانسـون و
رابـرت بولینگـر ،واکسینـاسیون بعـد از ابتـال دوره نقــاهت را کـوتـاه میکنـد و نیـز
بهتـرین راه مقـابله با سیـاه زخـم آگـاهکـردن افـراد دربـاره عالئـم بالینـی ،نظـارت و
توزیـع آنتـی بیـوتیک میباشـد.

شکل  :5-6آلـودگی پوستی به سیاه زخم -یک برآمـدگی با خـارش زیـاد که یک گـزش را نشان میدهـد ،امـا درعـرض
 1تـا  2روز بـه یک تاول تبـدیل شده و به یک زخم بـدون درد تغییـر شکل خواهـد داد

64

 -1-2-6نقشـههای پیـام مربوط به بیـوتروریسم با سیـاهزخم
نقشه پیـام  :1نقشه پیـام فراگـیر
یک نقشـه پیام فراگیـر که شـامل اطالعات مـورد نیاز مـردم در مـورد سیـاهزخم
است :چگـونه بعنـوان یک سـالح تـرور از آن استفـاده شد؟ عالئـم آلـودگی بـه آن؟ و
سـه شکـل ابتـال (تنفسـی ،گـوارشی و پوستـی)
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
ســوال یـا مـورد نگـرانکننـده :نقشـه پیـام فراگـیر -مـردم چه
چیـزهـایی را حتمـا بایـد بداننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

حادثه بیوتروریسم با
سیاهزخم در پاییز 2001

عالئـم آلودگی

سـه شکل ابتال

اطالعات پشتیبـان 1-1

اطالعات پشتیبـان 1-2

اطالعات پشتیبـان 1-3

میکــرب بـا نـامـه
منتـقــل شـد

تنفسی :ابتـدا عالئم مثل
سـرماخوردگی و بعـد
مشکالت شـدید تنفسی

تنـفسی (ریه)

اطالعات پشتیبـان 2-1

اطالعات پشتیبـان 2-2

اطالعات پشتیبـان 2-3

 22مورد ابتـال 5 ،مـرگ
(همـه تنفـسی)

پوستـی :ابتـدا گـزش ،بعـد
تـاول و در آخـر زخم

پـوستی

اطالعات پشتیبـان 3-1

اطالعات پشتیبـان 3-2

اطالعات پشتیبـان 3-3

قابـل درمـان با آنتـیبیوتیک
گـوارشی :استفـراغ ،از
درصورتیکه فوری تشخیص دسـت دادن اشتهـا ،اسهـال
شـدید
داده شـود

گـوارشی
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نقشه پیـام  : 2چه اتفـاقی افتاد؟ عمـوم مـردم چه چیـزی را باید بداننـد؟
در این مورد نقشه پیام حادثه سیاه زخم را درسال  2001توصیف میکند :چند نفر
آلوده شدند -چطور میکروب سیاه زخم انتقال پیدا کرد و سه راه آلودگی بالینی.
مخاطبان :مردم/رسانهها
سوال یا مـورد نگـرانکننده :چـه اتفـاقی افتـاد (چه کسی ،چه چیـزی،
کی ،کجا ،چرا؟) عمـوم مـردم چه چیـزی را باید بداننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

حـادثه بیوتروریسم بـا
سیـاهزخم در پاییـز 2001

میکـرب بـا نامـه
منتقـل شـد

نامههـا بـه شخصیتهـای
رسـانهای و سیـاسی ارسـال
شـدند

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

 22نفـر آلـوده شـدند

به فلـوریدا ،نیـویورک و
منطقـه کلمبیا ارسـال شدند

آمـریکن مـدیــا

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

 11مـورد تنفـسی و 11
مـورد پوستـی

همـه پاکتها از تـرنتون
نیوجـرسی ارسـال شدند

تـام بــروکا

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

 5مـرگ که همـه تنفـسی
بـودنــد

فـرستنـده هنــوز
نامشـخص است

سنـاتور تـام داشـل
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نقشه پیـام  :3چگونه به بیمـاری وحشتناک سیـاهزخم پی بـرده شـد؟
کلمـات کلیـدی این نقشـه پیـام سـه تـاریخ مهم دربـاره واقعـه سیـاه زخم 2001
میباشنـد.
اولیـن تشخیـص؛ روزی که میکـروب سیـاهزخم در سـاختمان آمـریکن مـدیا کشـف
شـد و  19اکتبـر زمـانی که اولیـن مـورد آلـودگی پوستـی سیـاهزخم شنـاخته شـد.
مخاطبـان :مردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگـرانکننـده :نقشـه پیـام فراگیـر -چگونه به بیمـاری
وحشتناک سیـاهزخم پی بـرده شـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

 2اکتبـر  - 2001اولیـن
تشخیص

 4اکتبـر  -2004سیـاهزخم
در ساختمـان آمـریکن مدیا

 9اکتبـر  -2004اولیـن
آلـودگی پوستـی تشخیص
داده شـد

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

بیمـار صبح روز  2اکتبر با دومیـن مبتال به سیاه زخم
اسهال و استفـراغ و سرگیجه در  5اکتبـر در ساختمان
آمریکن مدیا شناسـایی شد
از خواب بیـدار شـد
اطالعات پشتیبـان 2-1

بیمـار در دبیـرخانه
تهیهکننـده برنامه ،تام
بـروکا ،کار میکـرد

بیمـار در ساختمـان
آمـریکن مـدیا کار میکـرد

اطالعات پشتیبـان 2-2

اطالعات پشتیبـان 2-3

دومیـن بیمار در دبیـرخانه
کار میکـرد

جـراحت پـوست

اطالعات پشتیبـان 3-1

اطالعات پشتیبـان 3-2

اطالعات پشتیبـان 3-3

بیمـار در  4اکتبـر دچـار
مرگ شـد

کارکنـان پست نیوجرسی
در  13اکتبـر نشـانههای
سیـاهزخم پوستـی و
تنفـسی بـروز دادنـد
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نقشـه پیـام  :4اثرات بهـداشتی مرتبط با سیـاهزخم چیست؟
سیاهزخم به سه شکل مختلف و با نشـانههای متفاوت انتقـال مییـابد .کلمـات کلیدی
این نقشـه پیـام عبارت از سـه روش انتقال هستنـد :پوستـی ،تنـفسی و گـوارشی.
اطالعــات پشتیبـان نشـانههـا و پیـشبینـی سیـاهزخم پوستـی ،سیـاهزخم تنفـسی و
سیـاهزخم گوارشـی را توصیف میکننـد.
مخاطبـان :مـردم/رسـانههـا
سـوال یـا مـورد نگـرانکننـده :اثـرات بهـداشتی مرتبـط با سیـاهزخم
چیـست؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

پوستی

تنفسی

گوارشی

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

خـراش کوچک که ابتـدا
تبـدیل به تـاول و بعـد زخم
میشود

دوره نقـاهت  1تا  6روزه؛
بیمـاری دو فـازه که کام ً
ال
متفـاوتند

مصـرف گوشت آلوده

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

با آنتـی بیـوتیک درمـان
میشود

فـاز اول :عـالئم شبیـه
آنفـوالنزا ،سپـس روبـه
وخـامت سـریع

اسهـال خونی ،استفـراغ،
کـم شـدن اشتهـا ،دل درد

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

معمـوالً کشنـده نیست

فاز دوم :وخـامت و مـرگ

مـرگ در  25تا  60درصـد
مـوارد
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نقشه پیام :5مردم چطور میتوانند از آلودگی به سیاهزخم جلوگیری کنند؟
از آنجایی که ویروس سیاهزخم با نامه فرستاده میشد ،این نقشه پیام دستورالعملی ارائه
میدهد که چطور نامه را تحویل بگیرید ،هم برای مردم عادی و هم کارمندان پست.
پیام کلیدی سوم در رابطه با گامهایی است که اگر فکر میکنید در معرض ویروس قرار
گرفتید باید انجام دهید.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگرانکننـده :مـردم چطـور میتواننــد از آلـودگی
بـه سیـاهزخم جلـوگیری کننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

نامــه

کارکنـان پست

اگر در معـرض آن قـرار
گرفتیـد

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

پـاکتهـای مشکــوک را
بـاز نکنیـد

دستکشهای منـاسب و
ناتـراوا بپـوشید

بالفاصلـه دکتـر خبر کنیـد

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

اطالعات پشتیبان 2-1

هنگام بازکردن جلو صورت از تمـاس با چشم ،پوست

خود نگیرید؛ استشمام نکنید و هر عضو مخاطی بپرهیزید

معالجـه با آنتـی بیوتیک

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

پس از بازکردن دستهای
خود را بشویید

لبـاس و شلوارهای آستین
بلند بپوشیـد تا از تمـاس
پوستی اجتناب کرده باشید

واکسینـاسیون
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نقشـه پیـام :6چـه کـارهایی بـرای اجتنـاب از سیـاهزخم در آینـده بایـد
انجـام شـود؟
روشهای اجتناب از سیاهزخم در آینده به سه بخش تقسیم میشوند که پیامهای
کلیدی این نقشه پیام هستند :نظارت ،آموزش و تجهیزات.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یا مورد نگـرانکننـده :چـه کارهـایی بـرای اجتنـاب از سیاهزخم
در آینـده بایـد انجـام شـود؟
پیـام کلیـدی 1

پیـام کلیدی 2

پـیام کلیدی 3

نظـارت

آمـوزش

تجهیـزات

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

دولتهای ملـی و محلـی

اطالعرسانی کلـی به مـردم

ایمنسـازی آزمـایشگاهها

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

سازمانهای بهـداشت و
بیمـارستانهـا

کارکنـان پست

آنتـی بیـوتیک

اطالعات پشتیبـان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

پایگـاه ملـی دادههـای
الکتــرونیک

پزشکان تا بهتر بتوانند عالئم
بالینـی را تشخیص دهنـد

واکسینـاسیون پس از در
معـرض قرار گـرفتن
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 -3-6آلـودگی آب (کریپتـوسپوریدیوم :)23خالصـه بحـران و
نقشـههای پیـام
زمـان و مکان حـادثه:
آوریـل  ،1993در میلـواکی ،ویسکـانسین  403,000نفـر بیمـار شـدند و  111نفـر
کشتـه شـدند .افـراد مسن و آنـهایی که از نظـر ایمنی ضعیـف بـودند بیشتـر در
معـرض خطـر بودنـد.
کریپتـوسپوریدیـوم :پیش زمینـه
کریپتوسیوریدیـوم یک بیمـاری است کـه توسط یک پرتـوزئوا ایجـاد میشـود .راه
انتـقـال آن مدفـوعی -دهـانی است .بهـداشت نامنـاسب و نوشیـدن آب آلـوده
میتـواند موجب انتقـال ایـن بیمـاری شود .یک تکیاخته 2 24تا  6میکـرون قطـر
دارد .وقتـی که یک حیـوان یـا انسـان آلوده شـد ،انگل در روده او زندگـی میکنـد.
میلیـونها تکیاخته کریپتـوسپوریدیوم در مدفوع انسـان و حیـوان وجـود دارد.
مـدفوع انسـان و حیوان میتـواند منـابع آب را آلـوده کند ،همیـن اتفـاق در میلـواکی
افتاد .کـریپتوسپوریدیوم معمـوالً در رودخـانهها ،دریاچـهها و روانابهـای آلـوده به
مدفـوع حیـوانات و یا آبهـایی که پسـاب تصفیهخـانه به آنها وارد میشـود ،یـافت
میشـود .شیـوع این بیمـاری بین گوسـالهها و دامهـای دیگـر بسیـار باالست.
در مجمـوع سـه راه انتقـال/آلـودگی مدفـوعی/دهـانی وجـود دارد:
•انتقـال از طـریق آب و غذا
•انتقـال حیـوان به انسـان
•انتقـال انسـان به انسـان
کریپتـوسپوریدیـوم اشکـال مختلفی دارد که کنتـرل آن را دشـوارتر میکنـد .انگـلها
یک پوستـه بیـرونی دارنـد که آنهـا را در مقـابل گنـدزدایی کلـر مقـاوم میکنـد.
این پوستـه باعث میشـود تکیاختـهها خـارج از بـدن به مـدت طــوالنی زندگـی
کننـد .خـوردن حتـی  10تک یاختـه برای ایجـاد عفـونت کـافی اسـت .واقعیـت
بسیـار مشکـلتر است زیـرا امـروزه هیـچ روش درمـان مـوثر و ایمنـی بـرای
کریپتـوسپوریدیوزیس وجـود نـدارد.
23 Cryptosporidium
24 oocyst
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شکـل  :6-6تک یاختــه کریپتوسپـوریدیـوم

تک یاختـه کریپتـوسپوریدیوم در سـال  1976به عنـوان یک پـاتوژن برای انسـانها
شنـاخته شد .در  ،1982تعـداد مـوردهای گـزارش شده به طـور فجیعی افـزایش
یـافت .در میلـواکی آمـریکا بیشتـرین شیـوع را داشـت اما در استخـرهای شنـا و
پـارکهای تفـریحی بیشتـر دیـده شد .در سـال  1997شیـوع این بیمـاری در چشمه
آب در مینـه سـوتا 25گـزارش شـد.
شـاخصهای اولیـه اپیـدمی:
میلـواکی دو تصفیـهخـانه آب اصلی دارد :یکی در بخش شمـالی و دیگـری در بخـش
جنـوبی شهـر واقع شـده .آبرسانی از دریاچه میشیگان انجـام میشـود .تصفیـهخانه
جنـوبی به بخش جنـوبی شهـر سـرویس میدهـد.
در  21مـارس  ،1993گـزارشهای تصفیـهخانه نشـاندهنـده یک افـزایش کـدورت
در تصفیـهخانه جنـوب بود .کـدورت به بحث وضـوح آب بر میگـردد .هرچقـدر
میـزان  TSSبیشتـر باشـد ،میـزان کـدورت انـدازهگیـریشـده بیشتـر میشـود .از
ژانـویه  1983تـا ژانـویه  1993میـزان کـدورت آب تصفیـه شـده از  NTU 0/4تجـاوز
نکـرده بـود.

25 Minnesota
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شکـل  :7-6چـرخه حیــات کریپتوسیوریدیـوم و چگـونگی ورود تک یاختـه به بـدن

 26 NTUبـرای اندازهگیـری کـدورت آب استفـاده میشـود و شـاخصی از آلـودگی
اسـت (در ایـن مـورد ،شـاخص تکیاختههای کریپتوسپـوریدیوم) .از  23مـارس تـا
 1آوریـل سال  1993کـدورت روزانـه آب تصفیـهشـده  NTU 0/45یا بیشتـر بـود .بـا
مقـدار پیـک  NTU 1/7در  28و  30مـارس.
همچنیـن در  1آوریـل  ،1993یک داروسـاز متـوجه فـروش بیش از حـد داروی ضـد
اسهـال و ضـدگرفتگـی رودههـا شـد .داروخـانه او بـه طـور معمـول  30دالر در روز از
26 Nephelometric Turbidity Unit
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این دارو میفـروخت امـا در  1آوریـل  1993فـروش او به بیـش از  500تا  600دالر
در روز رسیـد .این دکتـر داروسـاز با سـازمان بهداشت تمـاس گـرفت تا ایـن اتفـاق
غیـر معمول را گـزارش دهـد.
در  5آوریـل سازمـان بهـداشت میلـواکی با افـزایش شـدید بیمـاریهای گـوارشی
و غیبت فـراوان معلمـان و دانشآمـوزان و کارمنـدان بیمـارستان ،با سـازمان
بهـداشت ویسکانسیـن تمـاس گرفت .در  7آوریـل آزمایشگاهها متـوجه تکیاختـه
کریپتوسپردیوم در مـدارس میلواکی شـدند .در  7آوریل ،بـه سـاکنین میلـواکی
پیشنهـاد شـد که آب را بجـوشانند و تصفیهخانه جنوب در  9آوریل تعطیـل شـد.
بـرآورد کلی نشـان داد که  403,000نفـر آلوده شـدند و  111نفـر کشته شـدند.
ویژگیهـای بالینی کریپتوسپـوریدیـوزیس:
کریپتـوسپوریدیوزیس از طـریق مصرف تکیاختـههای آزادشـده از مدفـوع انسـان
و حیـوانات منتقل میشـود .کریپتوسپوریدیوزیس سـه روش انتقـال دارد  .1:غـذا و
آب  .2حیـوان به انسـان  .3انسـان به انسـان .دوره کومـون این بیـماری  2تا  10روز
میباشـد .بچـههای زیـر دو سـال ،اشخـاصی که سیستـم ایمنـی ضعیفی دارنـد و
افـراد مسـن شانس بیشتـری در ابتـال به کریپتوسپوریدیوم دارنـد.
معمـولترین نشـانه این بیمـاری اسهـال میباشـد .نشـانههای دیگـر :کمشـدن آب
بـدن ،کـاهش وزن ،دلـدرد ،تب و استفـراغ .برخی از افـراد مبتـال نشـانههای آشکـاری
نـدارند .در افـراد سالم این نشـانهها  1تا  2هفتـه وجـود دارد .امـا در اشخـاص ضعیف
این بیمـاری جـدی ،متـداوم و حتـی کشنـده است .این بیمـاری گـاهی با آنفلـونزای
شکمـی اشتبـاه گرفته میشـود.
چـه کارهـایی میتـوانیـد بـرای اجتنـاب از کـریپتوسپـوریدیوزیس
انجـام دهیـد؟
•مدام دستها را بشوییـد
•از تمـاس با حیـوانات مزرعـهای خودداری کنیـد.
•از تمـاس با مـدفوع حیـوانات خانگی پرهیـز کنید.
• از خـوردن آب در هنگام شنـا در دریـا ،دریاچه ،رودخـانه و یا استخـر
پرهیـز کنیـد.
•غذا را کام ً
ال بپـزید یا بشـویید.
•آب سالم بنوشیـد .جوشـاندن و فیلتـرکردن آب شمـا را از ایـن تکیاختـه
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رها میکنـد اما همه فیلتـرها موثـر نیستنـد .دنبـال فیلتـر اسمـز معکـوس
باشیـد.
چه کارهـایی میتوان انجام داد تـا از شیـوع آن در آینـده جلوگیـری کرد؟
روش اصلـی برای اجتنـاب از شیـوع بیماری در آینـده فنـاوری پیشـرفته تصفیـه
آب است .تکیاختههـای کریپتـوسپریدیوم دیـواره محکمی دارنـد که آنها را نسبـت
به روشهـای متعـارف مثـل کلریناسیـون و گنـدزدایی مقـاوم میکنـد .موثـرترین
روشهـا برای حـذف ،فیلتـراسیون و ازن زنی میباشنـد .اما شهـرهای زیادی
(بوستـون ،سیـاتل ،پرتلنـد ،و سـان فرانسیسکو) هستنـد که آب شـربشان فیلتـر
نمیشـود .در شهـر نیویورک ،مخـزن کـروتون فیلتـر میشـود ،اما مخـازن دلاور 27و
کتسکیـل 28فیلتر نمیشـوند .از زمان حـادثه میلـواکی ،شستسشـوی فیلتـر محـدود
شد .تصفیهخانههـای میلواکی کنتـورهای اندازهگیـری مستمـر کـدورت را بر روی
هر بستـر نصب کـردند و یک زنگ هشـداردهنـده بـرای متـوقفکردن سیستـم در
صـورتیکه کـدورت از  NTU 0/3بیشتـر شـود در نظـر گرفتـه شـد.
حفـاظت از حـوزه آبخیـز روش دیگـری برای اجتناب از آلـودگی است .در نظـر
گـرفتن مقـررات برای سیستـمهای سپتیـک و جلـوگیری از ورود روانـابها به
مخـازن آب سطحـی ماننـد دریاچـهها یا رودخـانهها میتـواند تا حد زیـادی مـواد زائد
انسـانی و حیـوانی را از منـابع آب دور نگـه دارد.

27 Delaware
28 Catskill
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 -1-3-6نقشـههای پیـام برای عفـونت کریپتـوسپوریدیوم:
نقشـه پیـام  :1نقشـه پیـام فراگیر
این نقشـه سـه پیام اصلی دارد :شیـوع کریپتـوسپریدیوزیس در میلـواکی ،افـرادی که
بیشتـر در خطـر بیمـاری هستند و در آخـر نشـانههای بیمـاری.
مخاطبان :مردم/رسـانهها
سـوال یا مورد نگرانکننـده :نقشـه پیـام فراگیر -مـردم چه چیـزی را
حتمـا باید بداننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

شیـوع کریپتوسپریدیوزیس
در میلـواکی

گـروههای پرخطر

نشـانهها و تمهیدات

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

از منبـع آب آلـوده

از نظـر ایمنی ضعیـف،
 ،HIVدیـابت

اسهال نشـانه معمـول است.
تب و استفـراغ هم از عـالئم
دیگـر است

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

دو تصفیـهخانه شمـال و
جنـوب

اشخـاص مسن

دوره کومـون 2 :تا  10روز

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

تصفیهخانه جنوب کدورتش
در  21مارس افـزایش یافت

کـودکان

عـالئـم  1تا  2هفتـه باقـی
میمـاند
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نقشه پیام :2چه اتفاقی افتاد؟ مردم چه چیز را باید بدانند؟
ایـن نقشه پیام به این سوال پاسخ میدهد که "چه اتفاقی افتاده است؟" در ایـن
مـورد کارمنـدان تصفیـهخانه جنوب و  403,000نفر از ساکنین میلـواکی به بیمـاری
کریپتوسپوریدیوم مبتال شـدند.
مخـاطبان :مـردم/رسـانهها
سوال یا مورد نگرانکننـده :چه اتفـاقی افتاد؟ مـردم چه چیـز را بایـد
بداننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

شیـوع کریپتوسپریدیوزیس
در میلواکی

از منبع آب آلوده

 403,000نفـر مبتال

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

کریپتوسپـردیوم یک
پرتـوزئوا (تک .یاختـه)
اسـت

تصفیـهخانه جنـوب
کـدورتش در  21مـارس
افـزایش یافت

در  7آوریل نمـونههای
مـدفوعی از  7نفر
بزرگسـال نشـان داد کـه
به کـریپتوسپریـدیوزیس
مبتـال شـدند

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

از مدفـوع در آب آزاد
میشـود

دو تصفیـهخانه شمـالی و
جنـوبی

اسهــال نشـانه اصلـی
اسـت

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

تکیاختـهها نسبـت بـه
کلـرزنی مقـاوم هستنـد و
در خـارج از بـدن به مـدت
زیـاد زنده میمانند

در  7آوریل دستـور داده
شـد آب را بجـوشانند

 111نفـر کشتـه
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نقشـه پیام :3چطـور متوجه شیـوع کریپتوسپوریدیـوم شـدید؟
سه واقعه مهم که منجر به کشف آلودگی کریپتوسپوریدیـوم شد :تصفیهخانهها افزایش
کدورت را گزارش کردند ،فروش داروهای ضد اسهال به شدت افزایش یافت ،غیبت
بسیار زیاد معلمان و دانشآموزان و کارمندان بیمارستانها مشاهده شد که منجر به
تماس با سازمان بهداشت میلواکی شد .در  7آوریل نمونههای مدفوعی شیوع بیماری
کریپتوسپوریدیوزیس را تأیید کردند.
مخاطبـان :مردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگـرانکننده :چطـور متـوجه شیـوع
کریپتـوسپوریدیـوم شـدید؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

فـروش باالی داروخـانهها

تصفیـهخانه آب

غیبـتها

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

داروسـاز میلـواکی متوجه
افـزایش شـدید فـروش
داروی ضـد اسهـال شد

تصفیـهخانه جنـوب
کـدورتش در  21مـارس
افزایـش یافت

بیـن معلمـان ،دانشآمـوزان
و کارمنـدان بیمـارستان

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

فـروش معمـول 30:دالر
در روز

غلظت متـداولNTU 0/45 :

غایبیـن همـه بیمـاری
گـوارشی داشتنـد

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

بعـد از  1آوریـل  500تا
 600دالر در روز

کـدورت در زمـان شیـوع
 NTU 1/7شـد
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نقشه پیـام :4اثرات بهـداشتی کریپتوسپوریدیوزیس چیـست؟
این نقشـه پیـام ساده است :پیـامهای کلیـدی نشانههـای اصلی کریپتوسپوریدیوزیس،
راههـای انتقال و گـروههایی مـردمی که بیشتـر در خطـر هستنـد میباشـد.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یـا مـورد نگـرانکننـده :اثـرات بهـداشتی
کریپتوسپوریدیوزیس چیست؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیـام کلیـدی 3

اسهـال

سـه روش انتقـال
مـدفوعی -دهـانی

گـروههای پر خطـر

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

دوره کـومون 2 :تا  10روز

خوردن و آشـامیدن آب یا
غـذای آلـوده

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

کودکان ،اشخـاص مسن ،و
از نظر ایمنی ضعیف
اطالعات پشتیبان 2-3

عالئم  1تا  2هفتـه باقی
میماند

حیـوان به انسـان

بیمـاری میتواند جـدی
و طـوالنی بـدون هیـچ
درمـان خـاصی باشـد

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

انسـان به انسـان

ممکن اسـت منجـر بـه
مـرگ شـود

دارای تب ،خشکشـدن
آب بـدن ،استفراغ ،دل درد
میباشـد و برخـی از مـردم
هیچ نشـانهای نـدارند.
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نقشـه پیام  :5مردم چه کارهـایی میتواننـد انجام دهنـد تا از آلـودگی
کریپتوسپوریدیـوم جلوگیـری کننـد؟
روشهای اجتنـاب از آلـودگی به سـه دستـه تقسیم میشـوند :عـادت بـه مصـرف آب
سالـم ،رعایت بهـداشت ،و اجتنـاب از تمـاس با حیـوانات مزرعـهای
مخاطبـان :مردم/رسـانهها
سوال یا مورد نگـرانکننده :مـردم چه کـارهایی میتواننـد انجـام دهند
تا از آلـودگی کریپتوسپوریدیـوم جلوگیـری کننـد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

عـادت به مصـرف آب سـالم

رعـایت بهـداشت

حیـوانات

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

به هشـدارهای عمـومی
درباره آلودگی توجه کنید

دستهایتان را بشـویید
مخصـوصاً بعـد از اجـابت
مزاج و عوضکردن بچـهها

از تمـاس با حیـوانات
خـودداری کنید

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

آب را فیلتـر کنیـد (فیلتـر
در حد میکـرون یا کمتـر)

مقـاربت ایمنتر

اجتنـاب از تماس با مدفـوع
حیـوانات

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

خـوراک شستـهشده یا
پختـهشده

شستن دستهـا بعـد
از جمـعکردن مـدفوع
حیـوانات خـانگی

اطالعات پشتیبان 3-1

جوشـاندن آب بـرای افـراد
با سیستـم ایمنـی ضعیـف
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نقشـه پیام  :6چه کارهـایی میتـوان انجـام داد تا از شیـوع این بیمـاری در
آینـده جلوگـیری کرد؟
سه روش برای جلوگیـری از شیـوع در آینـده وجـود دارد :تصفیـه بهتـر آب
(فیلتـراسیون یـا ازن) ،حفـاظت آب (چـون آالینـدههای مـدفوعی براحتـی بـه مخازن
آب سطحـی وارد میشـوند) و آگاهی عمـوم
مخاطبـان :مردم/رسـانهها
سـوال یـا مورد نگـرانکننـده :چـه کارهـایی میتـوان انجـام داد تا از
شیـوع این بیمـاری در آینـده جلوگیـری کرد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

تصفیـه آب

حفاظت از حـوزه آبخیز

آگاهی عمـومی

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

فیلتراسیون منـابع آب
شهری

قوانیـن سیستمهای سپتیک
(نباید به دریاچهها بریزند)

پایش میـزان کدورت

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

تصفیـه با ازن موثر است

کنتـرل رواناب

جوشـاندن آب بـرای
گـروههای پر خطر

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

تصفیـهخانه میلواکی اگر
کـدورت بیشتر از  0/3بود
متـوقف میشـود.

به سختـی انجـام میشـود
مخصوصاً در نواحی روستایی
بـا گاو و گوسفنـد زیـاد

فیلتـراسیون آب بـرای
گروههـای پر خطـر
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نقشـه پیـام :7این اتفـاق چطـور افتـاد؟
رعایتنکردن استـانداردهای کیفیـت آب ،تشخیـص ناکافی و وجـود مـردمی که
بـه آلودگی آسیبپذیـر بودنـد همگـی در شیـوع بیماری در  1993تأثیـر داشتنـد.
تکیاختـههای کریپتـوسپرودیوزیس از سیستـم فیلتـراسیـون شهـر عبور کـرده بودند،
این بیمـاری معمـوالً توسط پزشکـان تشخیـص داده نمیشـود و به همیـن دلیل
اشخـاص ضعیـف شـدیدا ً مریض شـدند.
مخاطبـان :مـردم/رسـانهها
سـوال یا مـورد نگرانکننـده :این اتفاق چطـور افتاد؟
پیام کلیـدی 1

پیام کلیـدی 2

پیام کلیـدی 3

تصفیـه ناکافی آب

تشخیص نـادرست

ســه گـروه آسیبپذیر

اطالعات پشتیبان 1-1

اطالعات پشتیبان 1-2

اطالعات پشتیبان 1-3

تکیاختـههای
کریپتوسپرودیوزیس از
سیستم فیلتـراسیون شهـر
عبـور کـرده بودنـد

تشخیصهـا به اشتبـاه
اسهـال و یا آنفـوالنزا
هستنـد

سالمنـدان (اغلـب در
خـانههای سالمنـدان)

اطالعات پشتیبان 2-1

اطالعات پشتیبان 2-2

اطالعات پشتیبان 2-3

کـدورت در تصفیـهخانه
جنـوب ثبت شد

خیلـی از بیماران برای
اسهـال به پزشک مـراجعه
نمیکننـد

مبتـالیان به ضعـف ایمنـی
()... ،+HIV

اطالعات پشتیبان 3-1

اطالعات پشتیبان 3-2

اطالعات پشتیبان 3-3

تصفیـهخـانـه شمــال
آلـوده شـد

معالجه مشخصـی وجـود
نـدارد

نونهـاالن
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نتـایج
ارتبـاط با خطـر یک مفهوم نسبتاً جـدید برای ارتباط مـردم با محیط زیست و
خطـرات بهـداشتی است .این مفهـوم بیشتـر توسط وینسنت کویلو گستـرش یـافت.
انجمن ملی تحقیقـات آمـریکا تعـریف زیـر را برای ارتبـاط با خطـر ارائـه کرد :ارتبـاط
با خطـر فرآینـد تبـادل اطالعات و نظـرات بین افـراد ،گروهها و موسسـات است؛
معمـوالً شـامل چنـد پیـام در رابطـه با طبیعت خطـر ،نشـاندادن نگرانیها و نظرات،
واکنـش به پیـامهای خطـر و اقـدامات قانـونی مرتبـط میباشـد.
مـوقعیتهای مختـلف روشهـای مختلفـی را میطلبـد .برخـی از مـوقعیتها ،باعث
برانگیختن شـدید خشـونت مردم میشود در حالیـکه مثـ ً
ال خطـر واقعی کمتـری دارد.
نکتـه مهم در همه موقعیتها ،درک خطـر است .بعنـوان یک قانون کلـی ،مـردم عالقه
دارند خطـرهایی از این دست را دست پاییـن بگیـرند:
خطـری که مخـوف نباشد ،طبیعی باشـد ،از نظر علمی شنـاخته شـده و براحتـی قابل
درک باشـد؛ قابل کنتـرل بوده ،تأثیـرات سـریع بر سـالمت نداشتـه باشد و در نهـایت
اینکـه به یـاد ماندنی نبـوده و هیـچ اثر بـدی بر نسـل آینـده نداشتـه باشـد.
خطـراتی از نـوع زیـر را هم همیشـه دست باال میگیرند :مخـوف ،غیراختیـاری،
صنعتـی ،از نظـر علمی ناشنـاخته ،قابـل کنترل توسـط دیگـران ،مدیـریت شـده
توسـط مراجـع غیـر مطمئـن ،قــربانیبودن کودکـان ،فاجعـه بار ،جالـب توجـه توسط
رسانهها و در آخـر خطـرناک برای نسـلهای بعـدی.
عـالوه بر بکارگیـری اطالعـات مربوط به درک خطـر طبق گفتـههای کویلو  7قانـون
اصلـی نیز در این رابطـه وجود دارد که به شـرح زیـرند:
1 .1مـردم را بعنوان یک شریک قانونی بپذیرید و درگیـر کنید
2 .2به حضـار گوش دهیـد
3 .3راستگو و روراست باشیـد
4 .4با منـابع قابل اعتماد همکـاری کنیـد
5 .5نیازهـای رسانهها را برآورده کنیـد
6 .6به وضـوح و مهربانی صحبت کنیـد.
7 .7به دقت برنامهریـزی کنیـد و کارایی را ارزیـابی کنیـد
پیـامنگاری یکی از ابزارهـای مفید است که توسط رابطان خطـر و برای آگاهکردن مردم
استفاده میشود .پیامنگاری بسیاری از قوانیـن ارتبـاط خطـر (به اختصار صحبتکردن،
و خـود را به سه پیام کلیـدی محـدودکردن) را بازگـو کرده و برای موقعیتهای زیادی
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میتـواند مورد استفـاده قرار گیرد .پیـامنگاری به سازمانهـا کمک میکنـد تا به
اهـداف زیادی در ارتبـاط با خطـر دست یابند:
•مخاطبـان را در فراینـد ارتباط شنـاسایی کنید
•سـواالت و نگرانیهـای مخاطبـان را پیش از مطـرحشدن حدس بزنیـد
•افکـار و ایدههـایتان را سـازماندهی کرده و پیـامهایی در پاسـخ به نگرانیها
و سواالت مخاطبیـن فراهم کنیـد
•پیـامهای کلیـدی و اطالعات پشتیبان را به صـورت شفاف و با چـارچوب
قابلقبـول تهیـه کنید
•یک گفتگـوی آزاد در رابطـه با پیامها هم در داخـل و هم خـارج سـازمان
ترتیب دهیـد
•یک دستـورالعمل کاربرپسنـد برای سخنـران تهیـه کنیـد
•مطمئـن شوید که سـازمان اطالعات و پیامهـای نامتنـاقض دارد
•مطمئـن شوید که نظـر سازمـان یکی است
یک نقشـه پیـام شامل یک شبکه سه ردیفه با تأکید بر  3پیام کلیدی است
•در ردیف اول مخاطبین و سواالت و نگرانیهـایی که نقشه میخواهـد به آنها
بپـردازد جای میگیـرد
•در ردیف دوم سـه پیـام کلیدی که به سوال فـوق پاسخ میدهنـد قرار دارد
•ردیف سـوم شـامل اطالعـات پشتیبـان است کـه بـه صـورت گـروههای
سهتایی زیـر هر پیـام کلیـدی قرار میگیـرند .ایـن اطالعـات را میتـوان
به شکـل تصـاویر ،داستـانهای شخصی ،شمـاره تلفنهـای اضطـراری و/یا
نقـلقولهـایی از منـابع معتبر ،در آورد.
چنین قالبـی را میتـوان در نشستهـای خبری ،سخنـرانیها و هـرجایی که الزم
است بزرگی و احتمـال خطـر انتقـال داده شـود ،بکـار برد.
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واژهنــامـه
آربـو ویروس :هر کـدام از ویـروسهای منتقل شده توسط بنـدپایانی مثـل پشـه و
سـاس و کنه که منجـر به بیمـاری آنسفالیت ،تب زرد و تب استخوانشکن ،میشود

پـل زنـی :یک روش مـورد استفاده در ارتبـاط با خطـر برای تصـریح نکات کلیـدی؛
مثـال "میخـواهم به مـردم یادآوری کنـم که اگـر  ...زود کشـف شـود احتمـال مـرگ
خیلـی کـم است"

پوستـی :مربوط به پـوست؛ انتقـال پوستی یعنـی انتقـال (مث ً
ال سیـاه زخم) از طـریق
پـوست
همهگیـر :دامنگیر کـردن تعـداد زیادی از حیـوانات در یک منطقـه جغـرافیایی
خـاص به طـور همـزمان

مدفـوعی -دهـانی :یکی از راههـای انتقال بیمـاری که در آن عـامل بیمـاریزا
بطـریقی از مدفوع یک نفـر به دهـان یک شخص دیگـر راه پیدا میکنـد؛ مثـال
خـوردن آب آلـوده

ضعف ایمنی :ضعف دستگاه ایمنـی بـدن که معموالً بوسیلـه یک بیمـاری اتفـاق
میافتـد .این اصطالح بیشتـر در مـورد ایـدز بکار میـرود

دوره کومـون :مدت زمـان بین آلـودگی و بـروز عالئم بیمـاری

پیـام کلیـدی :اطالعاتی که تمـاشاگـرها بیشتـر از همـه نیـاز دارنـد تا بداننـد

نقشـه پیـام :یک پاسخ سـازماندهی و اولویتبنـدی شـده مفصل به سـواالت مـورد
انتظـار در هنگـام بحـران/حادثـه

تکیاختـه :ساختـاری با یک دیـواره ضخیـم که تخم انگـل در آن رشـد کـرده و آن
را تبـدیل به میـزبانی جدیـد میکنـد؛ مث ً
ال تک یاختـه کریپتوسپوریدیوم

شیـوع :افـزایش ناگهـانی یک بیمـاری؛ در سال  1993در میلـواکی
کریپتوسپوریدیوم شیـوع پیـدا کـرد

نقشه پیام فراگیـر :نقشهای کـه شـامل پیامهای اصلی یک سـازمان است.
تمـرکز آن بـر روی مطالبی است که مـردم بیشتـر بایـد آگاه باشنـد .کاربـرد آن در
نشستهـای خبـری است.

89

پـروتوزؤا :هر کـدام از ارگانیـسمهای تک سلـولی و معمـوالً میکـروسکوپی مثـل
آمیبها ،مـژهدارها ،تـاژکداران و آغـازیان

رادون :یک نــوع گاز سمی و بی رنگ که از تجـزیه رادیـم و اورانیـوم آزاد میشـود
و در مجـاورت خاک و سنگ وجـود دارد .این گاز به داخل محل سکـونت راه پیـدا
میکنـد .مناطق جغرافیـایی مختلف مقــادیر مختلفی از رادون دارنـد .رادون تولیـد
سـرطان ریـه میکنـد

احسـاس (درک) خطـر :درک ذهنی از خطـر که لزوماً برابـر با خطـر واقعـی نیست
ارتبـاط بـا خطـر :یک فراینـد تعـاملی کـه در آن اطالعـات و نظـرات مـربوط بـه
پاسخگـویی به خطـر یا حـادثه بیـن افراد ،گروهها و موسسـات رد و بـدل میشـود

مخـاطب :همه اشخـاص و گروههای عالقهمند ،تحت تأثیـر یا ذینفـوذ در یک حـادثه
کـدورت :مقـدار تیـرگی آب؛ هرچـه جامـدات کل معلـق ( )TSSموجـود در آب
بیشتـر باشد ،آب گلآلـودتر به نظـر آمده و کـدورت آن بیشتـر است
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سـواالتی که خبرنگاران در یک بحـران بیشتر میپرسنـد
•اسـم ،عنوان ،مسئولیـت شغلـی و قابلیتهای شمـا چیست؟
•میتوانیـد به ما بگوییـد چه اتفاقی افتاد؟ کی و کجـا این اتفاق افتـاد؟
•چند نفر آسیب دیـدند؟
•به کسـانی کـه آسیب دیـدهاند کمکرسـانی میشـود؟
•چقـدر در مـورد ایـن اطالعات مطمئن هستیـد؟
•آیا همـه چیـز تحت کنتـرل است؟
•آیا خطـر قریبالـوقوعی وجـود دارد؟
•چه اقـدامی در پاسخ به ایـن اتفـاق صـورت گرفته است؟
•چه توصیـهای برای مـردم داریـد؟
•چقدر طـول خواهـد کشیـد تا شـرایط به حـالت عادی برگـردد؟
•آیا امکـان دارد شـرایط بدتـر شـود؟ بدتـرین حالت چیست؟
•چـه کمکهـایی از دیگـران خواستـه شـده؟
•چـه پاسخهایی دریافت شـده؟
•آسیب چقدر بوده و آیا انتظار آسیبهای بیشتری دارید و چقـدر؟
•آیـا شخص دیگـری هست که مسئـولیت داشتـه باشـد؟
• چرا این اتفـاق افتـاد؟
•علـت حادثـه چه بود؟
•آیا اخطـار قبـلی در مورد احتمـال بروز حـادثه دریافت کـرده بودیـد؟
•اگر در مـورد علت مطمئـن نیستیـد بهتـرین حدستـان چیست؟
•چه کسی را باید سـرزنش کـرد؟
• میشد از حـادثه اجتناب کـرد؟
•به نظر شما مسئوالن شرایط را بخوبی کنترل کردهاند؟
•چه کسی مسئـول هزینـههاست؟
•تابحـال چه یافتـههایی داشتـهاید؟
• چرا اقدامـات بیشتری برای اجتنـاب از حادثه انجـام نشـده بود؟
•نظر شخصتـان چیست؟
•آیـا بینظمـی بوجـود آمـده است؟
•کسی قانـونشکنی کـرده است؟
•چـه چیـزی را از ما پنهـان میکنیـد؟
•این مـورد چه تأثیـری بر افـراد درگیـر دارد؟
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•چه سنجشهـای پیشگیـرانهای انجام شـده است؟
•آیا مسئولیـتهای اتفاقـات افتاده را میپذیـرید؟
•آیا قب ً
ال این اتفـاق افتاده بـود؟
•این اتفـاق امکان دارد جـای دیگری هم بیفتـد؟
• چه درسهایی گرفته شـد؟ و آیا بکار برده شـده؟
•چه اقـداماتی برای پیشگیـری از وقوع آن در آینده میتـوان بعمل آورد؟
•به افـرادی که آسیب دیدهانـد و خانوادههایشـان چه میخواهید بگوییـد؟
•آیا خطـر از مـردم دور شده است؟ مـردم در امـان هستند؟
•آیا کارمنـدان و مـردم به دردسر خواهند افتـاد؟
•همه اینهـا چقـدر هزینه خواهـد داشت؟
•آیا قـادر بـه پرداخـت هزینهها خواهیـد بود یا اصـ ً
ال قصـد داریـد هزینـهها
را پرداخت کنیـد؟
•چـه کـس دیگـری در پـرداخت هـزینهها مشـارکت خـواهد کرد؟
•همـه اینهـایی که گفتیـد یعنـی چه؟

شکـل  :1-9در شــرایط بحــرانی ،روزنامهنگــاران و گـزارشگــرها فقـط جـواب میخواهنــد؛ همیـن االن!

