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 مقدمه
ها با اطالعات درست و نادرست مواجه هستند. در زیست جهان اطالعات، انسان

اگر تولید این اطالعات نادرست به طور سهوی اتفاق بیفتد، شبه اطالعات 
(Misinformation ،) اما اگر به عمد و با انگیزه نادرست صورت گیرد، ضد

(. به هر جهت، گرایش عمومی 1شود )( نامیده میDisinformationاطالعات )
اما گاهی نیز به دالیل مختلف، افراد  ها به استفاده از اطالعات معتبر است،انسان

قصد داشته  شوند. اکنون اگر فردیگرفتار تولید و استفاده از اطالعات نادرست می
باشد که خود را از گرداب و باتالق اطالعات نادرست نجات دهد، چه باید بکند؟ 

کننده برای خرید کاال حلی برای کمک به مصرفراه« اصول بازاریابی»در کتاب 
گیری از مراحل آن یعنی شناخت نیاز، کسب شده است که با بهرهو خدمات ارایه 

( و 2، خرید و در نهایت، رفتار پس از خرید )اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات
تطابق آن با موضوع پرهیز از شبه اطالعات و ضد اطالعات در بافت سالمت، 

 توان از آن در این زمینه استفاده کرد.می
کیفیت زندگی،  گاهی افراد به دالیلی مانند بهبود کشف شکاف دانشی:

لوب گذشته و شناخت بیشتر و افزایش آگاهی، جبران افکار، عقاید و رفتار نامط
کنند. ها، انگیزه و تمایل کافی برای پرهیز از اطالعات نادرست پیدا میبهتر واقعیت

به عنوان مثال، در حوزه سالمت، فرد ورزشکار با کسب اطالعات دارویی نادرست، 
آسیب جدی به خود یا دیگران وارد کرده است یا این که تبعات چنین رفتارهایی 

 ها پایبند نبوده است،ابتدا چندان به آن ها شنیده؛ هرچند درگران یا رسانهرا از دی
اما همین شواهد، انگیزه قوی برای پرهیز از اطالعات نادرست را برای وی ایجاد 

کند. در واقع، وجود خأل و شکاف دانشی و همچنین، برخی شواهد مبنی بر می
 نماید.ت میزا بودن، وی را به سمت تغییر رفتار هدایآسیب

در مرحله قبل، انگیزه کافی برای کسب اطالعات جستجو و کسب اطالعات: 
در فرد ایجاد شده است. اکنون الزم است منابع معتبر کسب اطالعات را شناسایی 
کند. با وجودی که منابع کسب اطالعات غیر معتبر بسیار زیاد است، اما منابع معتبر 

مردم به کسب اطالعات سالمت معتبر مانند  نیز با وجود زیرساخت دسترسی عموم
ای وجود دارد که فرد الزم های متولی سالمت و... در هر حوزهها، سازمانکتابخانه
ها ها را شناسایی نماید. برای مثال، در زمینه اطالعات دارویی )مانند مکملاست آن

با وزارت های معتبر مرتبط و داروهای رژیمی(، پزشک متخصص و متعهد و سازمان
ها غیر ها و کانالبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منبع معتبری است و نه گروه

 های اجتماعی.معتبر در رسانه

پس از جستجوی منابع اطالعاتی، در مرحله بعد باید  ارزیابی اطالعات:
ها شناسایی گردد. الزمه این شناخت، مجهز بودن فرد به سواد معتبرترین آن
ها الزم نایی تفکر انتقادی و قدرت نقد منصفانه است. در برخی حوزهاطالعاتی، توا

ها، با متخصص آن است فرد عالوه بر کسب اطالعات از منابع معتبر مانند کتاب
فکری و مشورت داشته باشد. به عنوان مثال، در زمین مصرف حوزه حتماً هم

قدام به مصرف ها الزم است فرد با متخصص تغذیه مشورت نماید و سپس امکمل
نماید؛ چرا که مصرف این نوع داروها بسته به شرایط فیزیولوژیک هر فرد متفاوت 

 است و نمی توان نسخه واحدی برای همه افراد در نظر گرفت.
در مرحله قبل، فرد ضمن ارزیابی اطالعات  تصمیم به پرهیز از شبه اطالعات:

 ادرست است. به طور مثال،رسد که برخی اطالعات نبندی میمختلف، به این جمع
رسد که خوردن این نوع بندی میمادر باردار با کمک پزشک معتبر به این جمع

ها یا گفتگو غذا با توجه با شرایطی که دارد، نادرست است؛ با وجود این که در رسانه
اما به جزء اهمیت  با دوستان و آشنایان توصیه دیگری دریافت کرده است،

دیگر این است که هر رفتار یا اقدامی تحت تأثیر دو عامل تشخیص دقیق، جنبه 
قرار دارد. اگر فرد در تصمیمات « طرز تلقی دیگران و پذیرش تبعات اقدام»اساسی 

خود تحت تأثیر القای دیگران باشد، این نشانه خوبی برای پرهیز از اطالعات 
سط برخی نادرست نیست. برای مثال، فردی که تصمیم به ترک سیگار دارد، تو

اند، اما سالم ها سیگار کشیدهشود که خیلی از افراد سالگونه تشویق میافراد این
کنند یا این که مادر بارداری هستند و برای اثبات ادعای خود کسانی را معرفی می
تر و زیباتر شده است. عامل این ماده غذایی را مصرف کرده و کودک وی باهوش

 باشد.توسط فرد می دوم، پذیرفتن تبعات آن کار
 های مادر، همسایه، به عنوان مثال، خانم باردار در زمینه تغذیه از بین توصیه
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آشنایان و پزشک یکی را باید انتخاب کند و این به استقالل رأی و اهمیت قایل 
شدن یا نشدن برای اطالعات معتبر در بین افراد متفاوت است. شاید بتوان گفت 

باشد؛ مرحله دشوارترین بخش پرهیز از اطالعات میدر بین مراحل یاد شده، این 
چرا که فرد در معرض تصمیم تأثیرگذاری است که باید تبعات آن را بپذیرد. 

های دریافتی فرد در طول زندگی، میزان سواد اطالعاتی، همچنین، نوع آموزش
تواند بر تصمیم پس از نوع شخصیت و سبک زندگی از عوامل مهمی است که می

 از اطالعات نادرست تأثیرگذار باشد.پرهیز 
رسد وضعیت فرد در این مرحله، بسته به به نظر می رفتار پس از پرهیز:

 های دریافتی،شخصیت فرد، نوع فرهنگ حاکم بر جامعه و میزان آموزش
متفاوت خواهد بود. اگر با انجام پرهیز از اطالعات نادرست، سطح انتظارات فرد 

و کمترین تبعات منفی را برای وی داشته باشد، فرد از این پرهیز محقق شود 
کند از این نوع استراتژی استفاده نماید. در این ها نیز سعی میدر سایر حوزه

اند، دیگران را نیز مرحله، برخی افراد ضمن این که شبه اطالعات استفاده نکرده
ها قرار نکنند و دانش و تجربه خود را در اختیار آبه چنین رفتاری تشویق می

اما در صورتی که پیامد چنین رفتاری چندان مثبت نباشد و فرد تحت  دهند،می
تواند به درستی از تأثیر القائات و طرد شدن از طرف دیگران قرار گیرد، نمی

های عمومی در اطالعات نادرست اجتناب نماید. در این مرحله است که آموزش
وش هیجانی و اهمیت استفاده جامعه در خصوص سبک زندگی سالم، تقویت ه

دهی عموم مردم از اطالعات معتبر در زندگی، نقش اساسی در ترویج و جهت
برای استفاده از اطالعات معتبر و پرهیز از اطالعات نادرست بسیار مؤثر خواهد 

 بود.

 

 گيرینتيجه
باورهای ها بسته به نگرش و تغییر هر رفتار همیشه با پیامدهایی مواجه است. انسان

کنند. تضمین انتخاب درست در گرو دسترسی و استفاده از خود راهی را انتخاب می
های پیشنهاد شده مطالعه گام باشد.اطالعات معتبر و پرهیز از اطالعات نادرست می

حاضر به منظور پرهیز و ممانعت از اطالعات نادرست در زندگی فردی، شغلی و 
دعوت از پژوهشگران و ناقدان برای بررسی این  بنابراین، ضمن باشد.اجتماعی می

شود این چارچوب توسط سایر محققان توسعه، تعدیل مراحل پیشنهادی، توصیه می
های ویژه برای پرهیز از اطالعات نادرست به ویژه در نامهو اصالح گردد و پرسش

حال، این توجه و حساسیت در بین مدیران و حوزه سالمت طراحی شود. در عین 
ها ایجاد شود که به آموزش اندرکاران رسانهمتخصصان سالمت و همچنین، دست

عموم مردم در زمینه شناسایی اطالعات معتبر از غیر معتبر بیشتر توجه کنند و بستر 
سازی مفهوم پرهیز از اطالعات نادرست را در بین عموم مردم الزم برای نهادینه

که مردم آن در فضای اطالعاتی متناقض قرار ای رسد جامعهفراهم نمایند. به نظر می
قرار گیرند، قدرت « زیست جهان اطالعات متناقض»تر، در گیرند یا به عبارت دقیق

تشخیص اطالعات درست از نادرست را نخواهند داشت و ممکن است تصمیمات 
نادرستی اتخاذ کنند و این آسیبی جدی به فضای تبادل اطالعات و به ویژه اعتماد 

 ی در جامعه خواهد زد.عموم
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The Stages for Avoiding Misinformation and Disinformation in Health Context:  

A Commentary 

 

Zahra Kazempour1 , Hasan Ashrafi-Rizi2  

 

Abstract 
In the information world, humans are faced with valid and invalid information (misinformation and disinformation); however, the 

general tendency of humans is to use valid information. sometimes, however, individuals get caught up in developing and using 

invalid information for different reasons. Nevertheless, changing any behavior has consequences and individuals choose a path 

considering their attitudes and beliefs. Ensuring the right choice depends on accessing and employing valid information and avoiding 

invalid information. Now what should an individual do if one wants to save oneself from the swamp of invalid information? In this 

commentary, identifying the knowledge gap, searching and acquiring information, evaluating information, and deciding to avoid 

misinformation are suggested as steps for avoiding misinformation and disinformation in health context. 
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