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در حاااح حا،اارر تررنتااری رااالش تاارای سيساات هااای تاشایااتا و ادت ااادی در سراساار رااااا یاااهر تي اااری ه ااه نياار
 COVID-19است .خطرات مرتبط تا ای ه ه نيری فقط یامل مسائل پریكا نيستر تلكه پيامشهای زیاا تار نساترد ای را
ترای مسائل ادت ادی روانا  -ارت اعار رفتاریر حك رانار محيطا و فناوری در پا دایته است ] .[1ای تي اری ه ه نير تاه
ادت اد (ته دليل مشكالت ادت ادیر تيكاریر نا امنا مالا و فقر) آسيب رسانش است .محشودیت های اع اح یش تاعا اااهش
نيروی اار در ت ام تخشهای ادت ادی یش و تاع از تي رفت تسياری از مشاغل یش است .افراد تا مشاغل ا درآماش و افاراد
خهدایتغاح تيشتری تأثيرپذیری را ته دليل از دست دادا اار یا تعطيلا مهدت اار خهد متح ل یش انش .عالو تر ای ر از آنجاا
اه تحراا  COVID-19ته طهر تالقه آسيبهای عاطفا طهالنا مشت را تح يل ما انشر اثرات مخرتا را تر سالمت رسا انا
و روانا و ايفيت زنشنا افراد رامعه ته دنباح دارد .ته نظر ما رسش ترخاا از مباحا اساساا رواناا-ارت ااعا نایاا از ایا
تي اری عبارتنش از :عرای غير طبيعا ترای مرگ عریاراار درنطيناه خاان ار اخاتالح در زناشنا روزمار ر افارایش حساسايت و
وسهاس در ت ير اردا و یستشه و ،شعفهنا اردا .ه چني ا،اطرا،ر ن راناا و نااراحتا رواناا آار و در ناایات پریشاانا
ع هما روانشناختا و نير مشكالت نایا از یایعات و تضعيف سرمایه ارت اعا و اختالالت حهز ارت اعا مشكالت مالا نایا
از تيكاری و درنطينه خان ار تعطيلا مشارسر دانش ا ها و تأثيرات ارت اعا -آمهزیا -تفریحاا در مختال ااردا آا از دی ار
مسایل مرتهط ته ای رخشاد تلقا ما یهد ].[2
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تا تهره ته نبهدا روش درمانا مناسب و مشخص و نير عشم ورهد وااس مؤثرر و احت اح تاثيرات طهالنا ماشت تي ااریر مشاارات ارت ااعا
راهبردی اليشی در ترنامه ریری ترای انترح ای تي اری ه هنير است .مشارات ارت اعا فراینشی اه ته وسيله آا افراد درنير مه،هعاتا ما
یهنش اه در آا ن رانا یا نياز مشتراا دارنش .در سطهح تاالتر مشاراتر تهان نش سازی رامعه و افرایش پتانسيل رامعاه در پاذیرش مسایهليت
نسبت ته سالمتا است .فرآینش تهان نش سازی یك ع لكرد ارت اعا است اه مهرب ارتقای مشارات مردمر سازماناا و رامعهر و تابهد ايفيات
زنشنا ارت اعا در تح سالمتا ما نردد .در مفاهم الا آار فرآینشی است اه در آا افرادر نرو ها و رهاما از و،اعيت مهراهد زناشنا و
یرایط حاا تر آا آناها پيشا ميكننش و ترای تغيير یرایط مهرهد ته س ت یرایط مطله ،ادشام آناهانه و سازماا یافته انجام مادهنش .از نظر
سازماا سالمت رااا تهان نشسازی فرآینشی است اه افراد از طریق آار انترح تيشتری تر ت ي نيریها و فعاليتهایا اه تر سالمتشاا اثار
مي ذاردر خهاهنشدایت .در واد ر افراد و رهام تهان نش نقاش تيشاترر فعاالتر و آناهاناه تاری در اماهر مرتاهط تاه ساالمت ایفاا خهاهناشاارد.
تهان نشسازی رامعه تر ادشام ر ي افرادر سازمااها و ناادها ته منظهر رسيشا ته رای ااها ااه در آا افاراد و رهاما ر نقاشهاای مرتاهط تاه
سالمت را ته صهرت ذار یش ایفا ن اینشر داللت دارد ] [3,4راار مؤلفه مهثر تر فرآینش تهان نشسازی اساساا عبارتناش از )1 :داناش ااافا ااه
اسب ای اطالعات تاه ساهاد سالمت اافار اطالعات مناسبر معتبر و در دسترس و ماارت تار منشی از مناات ساالمت نيااز دارد )2 .درک و
تاور فرد نسبت ته تهانایا یخص خهدش در اع اح ای انترح تر و،عيت سالمت خهد (خهداارآمشی)  )3افراد ماارت های الزم را ترای ارزیاتا
و،اعيت ت ي نيری و ادشام را اسب ن اینش )4 .در مرحله آخر فردی ااه از داناشر خهداارآمشی و ماارت ااافا ترخاهردار اسات؛ نيااز تاه
یك محيط تسايلاننش و ح ایتهای محيطا دارد تا تتهانش مج هعۀ فهق را تاه رفتاار ساالمتتخش تبشیل ن ایش .ایا ح ایات ماا تهانااش
یاامل ایجااد تساايالت الزم تارای اساب داناشر ماارت و ان يرشر تشهیق و ترغيب و افرایش نرینهها ترای انتخا ،سالمت تایش ].[5
تا تهره ته آنچه نفته یشر امروز دیشنا ارتقای سالمت از طریق سطهح تاالی مشارات ارت ااعا در راساتای انتارح و پيشا يری از تي ااری
 COVID-19ت ه عنهاا یكا از راهبردهای اصلا در ترنامه ریری ترای انتارح تي ااری ،اروری اسات .در مقهلاه تهان نشساازیر ترناماه هاای
ناادهای ارائهدهنش خشمات سالمت ته نحهی راتدها مانردد اه در ناایت منجر ته ایجاد زیرساختهاای ماهرد نيااز (انساانار سااختاریر
اطالعاتا و محيطا) ترای ا ك ته مردم در راستای تبشیل یشا آناا ته افراد تهان ناش ناردد .تنااترای ترناماهریاری و سياساتناذاری وزارت
تاشایت در یرایط حا،ر تایش تر تاشایت و پيش يریر آمهزش و مشارات مردم در سطهح مختلف و ایجاد محيط تسايل اننش مت رار تایش.
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