نقش سواد رسانهای در بحران کرونا
سكينه خيامي
كارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسي،كارشناس كتابخانه الكترونيك سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوی،
مشهد ،ایران .رایانامهsara.khayami@yahoo.com :
صديقه جهاني
كارشناس علم اطالعات و دانششناسي ،كارشناس تاالر جوانان و نوجوانان سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوی،
مشهد ،ایران .رایانامهSedigheh.jahani1354@gmail.com :

چكيده
امروزه شيوع كرونا ویروس تبدیل به یك بحران بزرگ جهاني شده است و همه كشورهای جهان از جمله ایران را درگير مشكالت خود نموده
است .از عواقب شيوع كرونا ویروس ایجاد شایعات ،ترس و تغييرات سریع در سبك زندگي مردم است كه عموماً توسط رسانهها به ویژه
شبكههای اجتماعي ایجاد و گسترش یافته است.
هدف :هدف از این پژوهش بررسي نقش رسانهها و شبكههای اجتماعي در شكلگيری شایعات ناشي از شيوع كرونا ویروس و نقش آن در
دامن زدن به این شایعات و یا كنترل آن است.
شيوه گردآوری :مطالب این تحقيق از طریق مرور مقاالت و كتب مرتبط جمعآوری شده است .مقاله حاضر سعي دارد به سواد رسانهای و
نقش آن در كنترل بحران كرونا پرداخته و نگاهي به ضرورتها و بایستههای سواد رسانهای و ویژگيهای آن داشته باشد .همچنين از اهداف
دیگر این بررسي ،این مسئله است كه مهارت و دانش سواد رسانهای چگونه ما را به شهروندان دقيقتر و آگاهتر در مواجهه با انواع محتواها
تبدیل خواهد كرد.
يافتهها :با توجه به همهگيری ویروس كرونا و لزوم مقابله با آن و همچنين تغييرات اساسي به وجود آمده در سبك زندگي انسانها كه باعث
حركت به سوی زندگي در فضای مجازی برای بزرگساالن و كودكان شده است ميتوان گفت كه داشتن سواد رسانهای از ملزومات این دوران
شناخته ميشود .آشنایي با ویژگيهای فضای مجازی و اخبار و اطالعات منتشرشده در آن ميتواند افراد را از اضطرابهای ناشي از دریافت
اخبار جعلي محافظت نماید و فشارهای رواني ایجاد شده در این زمينه را كنترل نماید .این آشنایي نياز به برنامهریزیهای دقيق دولتها و
مراكز آموزشي بينالمللي و ارائه آموزشهای مورد نياز در این حوزه دارد.
کليدواژهها :ویروس كرونا ،فضای مجازی ،شایعات ،سواد رسانهای ،بحران ،جهان پساكرونا.
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مقدمه
جهان در نخستين روزهای سال  3535شاهد شيوع بيماری جدید و ناشناختهای به نام كرونا (كووید  )31شد .همهگيری
این ویروس بسيار شدید بود ،به طوری كه در عرض چند هفته شيوع بيواسطه و همهگيری جهاني آن ،به تنهایي عنوان
كرونا را به یدک كشيد .این بيماری شئون مختلف زندگي بشر و حتي كره زمين را به شدت تحت تأثيرخود قرار داده است
(نصيری ،3111 ،ص.)34 .
خانهنشيني مردم در اكثركشورهای جهان موجب تغييری جدی در تعامالت ،تجارتها ،آموزشها و در گامي جدیتر
موجب روی آوردن هرچه بيشتر مردم به فضای مجازی شده است.
صنعت همزمان ارتباطات ،رایانه و به دنبال آن شكل فراگير ارتباطات شبكهای در قالب اینترنت فضای جدیدی برای
زیستن به وجود آورد كه از آن به جهان موازی یا فضای مجازی تعبير ميشود .فضای مجازی و بسترهای تبادل
الكترونيكي ،كمك شایاني به تداوم زندگي شهروندان در ایام فراگيری كرونا كرد .از اخبار ابتال و انتقال زنجيره ویروس
كرونا گرفته تا دستورالعملها و نكات بهداشتي برای مقابله و پيشگيری از این بيماری نيز از طریق فضای مجازی مخابره
ميشود.
در دوران كرونا لشگر شایعهسازان و توليدكنندگان اخبار جعلي با تمسك به نياز افكار عمومي برای دریافت اخبار
اطالعات كرونا ،اهميت ارتقا و تجهيز به سواد رسانهای را گوشزد كرده و نشان داد چگونه بيسوادی رسانهای ميتواند
فاجعهبار باشد و چطور در دنيای شبكهای ،زودباوران قرباني ميشوند.
امروزه سواد رسانهای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چرا كه سوادرسانهای به دنبال قدرتمندكردن شهروندان و
تغيير ارتباط آنها با رسانه است و شهروندان را قادر ميسازد تا با استفاده از شيوهها و دستورالعملها با بحرانها آشنا و
روبهرو شوند .ساختار سواد رسانهای پلي است كه ما را از ورطه خطرات رسانهای به سمت استفاده صحيح رسانهای همراه
با بهرهمندی از ثمرات آن رهنمون ميسازد.
رسانه عالوه بر وظيفه آگاهسازی و اطالعرساني باید شيوهنامههای مؤثری جهت صيانت از مخاطبانش را نيز داشته
باشد تا در سایر اطالعرسانيها ،امنيت رواني مخاطبان را برهم نزند (نصيری ،3111 ،ص.)34 .كرونا نشان داد؛ رسانهها
باید برای مدیریت افكار عمومي و جلوگيری از برهم زدن آرامش انسانها دقيقتر عمل كنند.
كرونا با ترسيم نادانستههای ما و با به چالش كشيدن توانایيهایمان در مدیریت شرایط نشان داد دنيای پساكرونا
ميتواند جهشي به سوی آگاهي و توانمندی باشد.
جهان پساكرونا احتماالً به عنوان گامي بلند و جهشي جدی برای آینده تحوالت بشری قلمداد شده و احتمال ميرود
برخي مناسبات جدید ایجاد شده در این دوران دیگر ،ميل به بازگشت به قبل را نيز نداشته باشند.
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پيشينه تحقيق
در رابطه با سواد رسانهای و بحران كرونا پژوهشهایي در كشور انجام شده است كه در ادامه به آنها ميپردازیم:
مرتضوی امامي زواره ( )3111در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثير ميزان آگاهي زنان از سواد رسانهای بر كنترل
شرایط بحران كرونا (مطالعه موردی :معلمان زن شهرستان زاوه) به بررسي نقش آگاهي زنان در خصوص سواد رسانهای
بر كنترل شرایط بحران كرونا پرداخته و چنين نتيجهگيری كرده است كه هرگونه عمليات بيوتروریستي ،قابليت تبدیل به
بحران را دارد و همه اقشار جامعه از جمله معلمان ميتوانند با استفاده از سواد رسانهای راه مقابله ،تقویت بهداشت فردی
و عمومي و خطرات ناشي از این اقدام غيرانساني را به حداقل برسانند.
حسيني ( )3111در پژوهش خود با عنوان «راهبردها و راهكارهای رسانه رادیو در افزایش سواد رسانهای مخاطبان در
مقابله با بحران كرونا» به ارائه راهبردها و راهكارهایي برای رسانه رادیو در جهت افزایش سواد رسانهای مخاطبان در
مقابله با بحران كرونا دارد و این راهبردها را با توجه به تأثيرپذیری برنامههای رادیو بر مردم و با هدف افزایش سواد
رسانهای مخاطبان رادیو ارائه ميدهد.
در پژوهشي دیگر روزگاری و روزگاری ( )3111در مقاله خود با عنوان «ضرورت آموزش سواد رسانه ای در بحران
جهاني ویروس كرونا (كووید  »)31به ضرورت آموزش سواد رسانهای در بحران جهاني ویروس كرونا (كووید  )31پرداخته
و سواد رسانهای را شاخص اصلي شهروندی جهاني در عصر اطالعات برای رمزگشایي ،گزینش ،نقد و ارزیابي اطالعاتي
و بازاندیشي مستمر ميداند.
باقری ،اكبری ،یوسفي سياكوچه و انصاری فر ( )3111در مقالهای با عنوان «نقش سواد سالمت و سواد رسانهای در
پيشبيني ترس از كرونا ویروس  »3531به نقش سواد سالمت و سواد رسانهای در پيشبيني ترس از كرونا ویروس
 ،3531پرداخته و معتقدند هر قدر ميزان سواد سالمت و سواد رسانهای كاهش پيدا كند ،به مقدار قابلتوجهي ترس از
كرونا ویروس كووید  31افزایش پيدا ميكند.
بياتي اشكفتكي و تقي پور ( )3111در پژوهشي با عنوان «نقش رسانهها در مدیریت بحران كرونا (مطالعه موردی
استان چهار محال و بختياری)» به بررسي نقش رسانهها در مدیریت بحران كرونا پرداخته و استفاده از رسانههای
الكترونيكي غيرمجاز و فيلتر شده موجب كاهش ميزان مدیریت بحران گردیده است .رسانههای غيرمجاز به تناقضگویي
و انتشار اخبار غيرعلمي و ایجاد عمليات رواني ،باعث ایجاد اختالل در مدیریت بحران شده و با شایعات و اخبار جعلي در
ذهن افراد زودباور نفوذ ميیابند.

هدف و شيوه گردآوری اطالعات
هدف از این پژوهش بررسي نقش رسانهها و شبكههای اجتماعي در شكلگيری شایعات ناشي از ویروس كرونا ،سواد
رسانهای و نقش آن در دامنزدن به این شایعات و همچنين كنترل آن است.
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روش گردآوری مطالب این تحقيق از طریق مرور مقاالت و كتب مرتبط است .این مقاله نگاهي به ضرورتها و
بایستههای سواد رسانهای و ویژگيهای آن داشته و این كه مهارت و دانش سواد رسانهای چگونه ما را به شهروندان
دقيقتر در مواجهه با انواع محتواها تبدیل خواهد كرد را مورد بررسي قرار ميدهد.
سواد رسانهای و بحران کرونا
چارچوب مفهومي رسانه
رسانهها منبع و منشأ بسياری از بحرانها در سطوح مختلف بوده و در عينحال ميتوانند؛ تهدید و تدبيركننده بحران نيز
باشند .رسانه ميتواند رویداد یا حادثهای را به هر نحو ممكن در قامتي جدید تفسير كرده و از نيست هست بسازد و
برعكس هست را به نيست تبدیل نماید.
سرعت جمعآوری انباشت و توزیع اطالعات مهمترین كار رسانههای نوین است .اهميت تأثير رسانه بر افكار عمومي
باعث شد تا قدرتهای مطرح دنيا در عصر جدید سرمایهگذاری بيشتری روی این موضوع داشته و تالش نمایند تا برای
رسيدن به اهداف مورد نظر خود از آن استفاده نمایند.
كشورهایي كه در امور دانش و فناوری سرمایهگذاری بيشتری دارند ،در صحنه رقابت با دیگران موفقتر هستند؛ اما
این مهم دليل بر موفقيت هميشگي آنان نخواهد بود.
در عصر اطالعات قدرت از آن كسي است كه توان استفاده بهتر از فناوری را در حوزه خود و خارج داشته باشد.
اگرچه دانش اوليه از آن توليدكنندگان آن بوده ،اما نحوه بهرهگيری و شكل استفاده ميتواند در جوامع مختلف مورد
استفاده قرار گرفته و با مدیریت ابزاری بر آن ،زشت و زیبا ،خوب و بد را به نمایش بگذارد (ساوه درودی ،3114 ،ص.
.)31

رسانه و سواد رسانهای چيست؟
رسانه در لغت از مصدر«رسانيدن» به معنای وسيله رسانيدن و در اصطالح علوم ارتباطات اجتماعي مقصود از رسانه وسيله
رساندن پيام از پيامدهنده به گيرنده پيام است .رسانه مهمترین و مؤثرترین ابزار انتقال اطالعات و آگاهيها در تحقق
فرایند ارتباطات هستند .به عبارتي هر وسيلهای كه مطلب یا خبری را به اطالع مردم برساند ،رسانه محسوب ميشود.
توانایي و قدرت دسترس ،تحليل ،ارزیابي و انتقال اطالعات و پيامهای رسانهای را كه ميتوان در چارچوبهای
مختلف چاپي و غيرچاپي عرضه نمود؛ را سواد رسانهای گویند .به زبان سادهتر ،سواد رسانهای عبارت است از «سواد و
مهارتهایي كه ما برای مواجهه با رسانهها و ابزارهای رسانهای ،نحوه كار با آنها ،دانستن محاسن و معایب آنها و نحوه
تعامل با آنها باید یادبگيریم ».در تعریفي دیگر «سواد رسانهای شامل كنترل سوادهای پيشين مانند خواندن و نوشتن،
مواد سمعي و بصری ،سواد دیجيتال و مهارتهای جدید مورد نياز در شرایط همگرایي رسانهها است» (كمال،3111 ،
ص.)35 .
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تواناييهای مرتبط با سواد رسانهای
 -3توانایي استفاده از تكنولوژی روزانه از جمله كامپيوتر ،برای پردازش و توليد اطالعات.
 -3توانایي نتيجهگيری در مورد روابط علي و معلولي ،ميان گزارشهای رسانهها و واكنش عمومي.
 -1توانایي تشخيص تأثير تحریف،كليشهسازی ،تبليغات و خشونت در رسانههای دیداری.
 -0توانایي تشخيص ،تفسير و به وجود آوردن تصویرهای بصری.
 -0توانایي مصرف انتقادی و نه منفعالنه از رسانهها.
 -1توانایي اخذ رژیم مصرف رسانهای :كسي كه از سواد رسانهای برخوردار است؛ ميتواند به درستي تصميم بگيرد
كه چه مقدار و چگونه از غذاهای رسانهای استفاده كرده و در معرض چه بخشهایي از رسانه قرار بگيرد.
 -4توانایي تجزیه و تحيلي اجتماعي ،سياسي و اقتصادی رسانهها (مينایي ،3111 ،ص.)332 .

تاريخچه سواد رسانهای در ايران و جهان
سواد رسانهای یكي از مباحث جذاب در حوزه ارتباطات است كه اولين بار در سال  3110توسط مارشال مك لوهان
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در یكي از كتابهایش تحت عنوان درک رسانه :توسعه ابعاد وجودی انسان 2عيناً به كار برده شد .مك لوهان معتقد بود
زماني كه دهكده جهاني فرا رسد باید انسانها به سواد جدیدی به نام سواد رسانهای دست یابند.
سواد رسانهای به عنوان یك اندیشه كليدی در عصر حاضر و نيز در معنای دسترسي ،تجزیه و تحليل و همچنين
توليد ارتباط در شكلهای گوناگون رسانهای ،به مخاطبان این امكان را ميدهد كه به صورتي فعال به سراغ رسانهها
رفته و سعي كنند معنای پيامهایي كه با آنها مواجه ميشوند را تعبير و تفسير كنند (خانزاده.)3115 ،
كانادا نخستين كشوری بود كه راهبردی درازمدت برای «سواد رسانهای» اتخاذ كرد .از كانادا به عنوان اولين كشوری
یاد ميشود كه به صورت رسمي سواد رسانهای را از طریق آموزش و پرورش جزء برنامههای درسي مدارس گنجاند .علت
اصلي این رویكرد هم نزدیكي جغرافيایي كانادا به آمریكا بود .اكنون كانادا یكي از قویترین جنبشهای سواد رسانهای در
دنيا را دارد و سازمان «شبكه آگاهي رسانهای» به عنوان سازماني برجسته در این كشور مستقر است .غير از كانادا،
انگلستان و استراليا نيز باید در زمره پيشگامان و سردمداران آموزش سواد رسانهای در دنيا معرفي نمود .ژاپن نيز مانند
كانادا این راهبرد را برای حفظ فرهنگ خود برگزیده است.
با وجود این كه قدمت سواد رسانهای در جهان به بيش از سه دهه ميرسد اما زمان كمتری از ورود آن به ایران
ميگذرد و به همين دليل است كه در كشور ما مبحث فوقالعاده جواني محسوب ميشود .به تازگي كتابي در این زمينه در
آموزش و پرورش در پایه دهم تدوین شده است كه محتوای كتاب و مباحث مطرح شده در آن ،نقدهای فراواني را از
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سوی اساتيد علوم ارتباطات در پي داشته است .متأسفانه با وجود تاریخچه سواد رسانهای در دنيا و اهميت این مقوله در
سایر كشورها ،در ایران با وجود تأكيدات مسئوالن ارشد كشور به سواد رسانهای و بهرهبرداری صحيح از فضای مجازی
اهميتي داده نميشود.
ضرورت فراگيری سواد رسانهای
عصر جدید ارتباطات ،هر روز افراد را در معرض اخبار و اطالعات جدیدی ميگذارد كه جدای از صحت و سقم آن ،ذهن
افراد را درگير كرده و تغييرات محسوس و نامحسوسي در زندگي آنها بر جای خواهد گذاشت.
با پيشرفت روزافزون فناوریهای نوین ارتباطي و پيدایش اینترنت ،رشد ،تكامل سایتها و خبرگزاریهای خبررساني،
به وجود آمدن شبكههای اجتماعي ،تحولي شگرف در شيوه جستجو ،درک خبر ،مطالعه و نحوه آگاهي مردم از رویدادها
ایجاد كرده و محيط را تغيير داده و آن را آكنده از رسانه ساخته است .از سوی دیگر به لحاظ حقوقي و رفتارشناسي نيز
ناكارآمدی سانسور به همگان آشكار شده است .در این شرایط نميتوان به مخاطب تحميل كرد كه به این برنامه خاص
نگاه نكند؛ فالن موسيقي را گوش ندهد؛ به فالن كتاب توجه نكند و از فالن سایت بازدید نكند ،زیرا با افرادی روبهرو
هستيم كه خيلي اوقات به اندازه یك اقيانوس اطالعات پراكنده دارند و در مورد موضوعات گوناگون اظهار نظر ميكنند.
تحت چنين شرایطي لزوم آموزش سواد رسانهای به همه افراد خصوصاً كودكان و نوجوانان آشكار ميگردد؛ اما به عنوان
آموزشگر قبل از هر چيز باید به این اصل اساسي حقوقي گردن نهيم كه دسترسي آزاد به اطالعات ،حق همه مردم است.
در واقع سواد رسانهای آموزش مهارت نقدكردن است نه آموزش مهارت نقد رسانه (ساوه درودی ،3114 ،ص.)05 .
نكته مهمي كه در سواد رسانهای باید به آن توجه كرد این است كه ميتوان با افزایش آگاهي مردم ،تهاجم فرهنگي
را به تبادل فرهنگي تغيير داد .رسالت نخبگان جامعه در تعادل فرهنگي بسيار بيشتر از سایر مردم است .نخبگان در جوامع
توسعهیافته هر روز افزایش مشاركت مردم را رصد ميكنند .سواد رسانهای نهضتي عليه رسانهها نيست؛ بلكه عادات
رسانهای افراد را تغيير ميدهد و با هوشياركردن مخاطبان به آنان ميآموزد؛ چطور از رسانهها استفاده كنند .درصورتي كه
معلمان از سواد رسانهای مناسبي برخوردار باشند ،ميتوانند در نحوه برخورد و تدریس خود ،مواردی چون تفكر نقادانه به
رسانهها ،جامعهپذیری مناسب و نحوه مواجهه صحيح با رسانهها را به دانشآموزان یاد دهند و این باعث ميشود كه سواد
رسانهای دانشآموزان هم درسطح باالتری قرارگيرد.
چارچوب مفهومي بحران
«بحران» از ریشه یوناني كرینون 3معني نقطه عطف (به ویژه در مورد بيماری) و همچنين به معنای بروز زمان خطر
در مورد مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادی گرفته شده است.
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فرهنگ لغات وبستر 3بحران را نقطه عطف بهتر بودن یا بدتر بودن معنا كرده است.
بحران به واسطه گستردگي تعریف واحد مشخصي ندارد .ميتوان گفت بحران واقعهای پيشبيني نشده است كه به
دليل اضطرار و فوریت آن ،باید به صورت فوری مورد توجه قرار گيرد و عدم رسيدگي به آن منجر به وخيمتر شدن اوضاع
خواهد شد .به عبارت دیگر بحران ،وقوع رویدادی است كه روال عادی كار و چرخش زندگي عادی را در یك كشور،
سازمان و یا محيط مختل ساخته و رسيدگي به آن در اولویت اقدامات مسئولين قرار دارد .بحران از لحاظ لغوی به معنای
برآشفتگي و تغييرحالت و از نظر امنيتي به معني ستيزش و جنگ ادراكي است.
بحران ميتواند فرصتهایي را برای سامانه بحرانزده ایجاد كند و این بدان خاطر است كه در بحران مجموعه
امكانات ،ساختارها ،نيروی انساني و توانمندی قانوني ،به خوبي ميتوانند با هم تركيب شده و به تقویت انسجام و
یكپارچگي در سامانه كمك كنند .از این رو ميتوان گفت كه بحران ویژگيهای مثبتي هم دارد كه از جمله آنها تسریع
در ایجاد تغيير و تحوالت ،ظهور راهبردها و تصميمات بدیع و نوآورانه ،تقویت انسجام و یكپارچگي ،ایجاد شوک در
سامانه و بيداری آن است (ساوه درودی ،3110 ،ص.)30 .
کارکرد رسانه در شرايط بحران
از جمله مهمترین اقدامات ي كه در عصر حاضر به واسطه توسعه فناوری اطالعات درحوزه فناوری حادث شده؛ رشد و
توسعه اطالعرساني از طریق به كارگيری رسانه است .رسانهها به واسطه كارهای ویژه خاص خود در اطالعرساني كه
سرعت ،مهمترین آن است ميتوانند در كوتاهترین مدت زمان ممكن اطالعات الزم در مورد حادثه یا رویداد مورد نظر را
به اطالع توده مردم رسانده و آنها را تشویق به حضور در صحنه نمایند.
رسانه به عنوان ابزار و ركن بالمنازع جهان امروز در همه مقاطع خصوصاً در موقع بحران در آگاهيبخشي،
جریانسازی و هدایت افكار عمومي نقشي بيبدیل ایفا ميكند (همان.)315 :
كار ویژهای كه در صورت توفيق تحقق آن ،ميتواند كمك شایاني به عبور از بحران به وجود آمده داشته باشد و
اذهان عمومي را برای برخورد و مقابله با وضعيت جامعه آگاه كند.
«كرونا ویروس» به عنوان پدیدهای نوظهور كه خالق پارادیمهای جدی و جدیدی در عرصه جهاني بوده ،عالوه بر
نياز برای آگاهي و اطالعرساني ،بر وجوه دیگری همچون زیست دیجيتال و زندگي در شرایط جدید متأثر از آن نيز تأكيد
مي كند .ویروسي كه شاید بتوان ادعا كرد به جهت اثرگذاری برروی شئون مختلف زندگي بشر ،جهان را به قبل و بعد از
خود تقسيم ميكند .جهاني كه با ورود این ابررخداد نه تنها به دوران پيشين باز نخواهدگشت بلكه آیندهای نه چندان
شفاف اما جذاب را برای ما ترسيم ميكند (نصيری ،3111 ،ص.)34 .
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نقش رسانه در مراحل سهگانه بحران (ويروس کرونا)
چنانچه رسانه بركاستيها و نواقص داخلي فائق آمده و با مدیریت مؤثر كاربران ،رسيدن به اهداف رسانهای در چارچوب
مدیریت و رسالت خود را دنبال نماید ،امكان هدایت و راهبری بحران موجود در سطوح كشور توسط همين رسانه متصور
است.
در واقع در چنين شرایطي نقش ویژه رسانه در زمان مراحل بحران ،نمود پيدا كرده و ميتوان به عنوان بازوی
حكومتي و یا برعكس ،دشمن آن مطرح شود.
 شروع بحران :در این مرحله رسانهها در تشریح شرایط حاكم بر كشور باید تالش نمایند تا با درک از موقعيتموجود ،فهم عموم را در مورد مسئله به وجود آمده ،باالبرده و زوایای مبهم و تاریك آن را از طریق تحليل خبری و
در صورت لزوم تحليل اجتماعي مشخص نمایند .مهمترین نقشي كه رسانه برعهده دارد؛ بررسي و تحليل در مورد
پدیدههای اثرگذار بر بحران و چگونگي تبدیل آن به موضوع است.
 وقوع بحران :در این مرحله رسانهها به لحاظ قدرت ذاتي خود در نحوه مواجهه با بحران تأثير فراواني دارند.مهمترین اقدام در این مرحله شيوه برخورد با اصل بحران ،چگونگي اطالعرساني به جامعه ،تعامل با سازمانهای
دولتي و مردمي و سرانجام ترسيم نقشه جامعه ارتباطي برای پایان دادن و كاهش تخریبهای روحي و ذهني آن در
جامعه است .در مرحله وقوع بحران كاركرد اطالعرساني و خبری رسانهها و نيز جلب مشاركت همگاني از اهميت
بيشتری برخوردار است.
 بعد از بحران :شيوههای مختلف تقویت روحي و اجتماعي مردم ،ارائه تحليلهای مناسب همراه با آموزشهایالزم برای پيشگيری از درگيرشدن مجدد و بهرهبرداری از تجربيات به دست آمده مهم است .در مرحله پایاني،
رسانهها با تشخيص پيامدهای نامطلوب و ناخواسته ميتوانند عوارض بحرانهای بعدی را بكاهند .رسانهها در صورت
آگاهي از ارتجاعي بودن وضعيت پس از بحران ،ميتوانند این وضعيت را تعدیل نموده و آثار بازگشتي پس از بحران
را به صفر برسانند (ساوه درودی ،3114 ،ص.)323 .
نقش شايعات برافكار عمومي در دوران کرونا ويروس
شایعه اساساً در زماني كه موضوعي«مهم» بود و البته «ابهاماتي » درباره آن وجود داشته باشد ،بروز ميیابد .افكارعمومي
معموالً در چنين مواقعي به جهت ميل به شنيدن اخبار و اطالعات در دام شایعات افتاده و ناخواسته به زنجيره نشر آن نيز
كمك ميكنند .حال تصور كنيد ویروس مرگبار كه برای اولين بار تجربيات جدید را پيش روی دنيا قرار داده ،اپيدمي شده
و سراسر رسانهها و شبكههای اجتماعي مملو از پيامها و اطالعات متعدد درباره آن است .اخبار ویروس افكار عمومي را
نشانه گرفته و فرصت تفكر و تعمق را از او ميگيرد؛ اما بحث بر سر این است كه چگونه شایعات ميتوانند روند
اطالعرساني و آموزشي یك رسانه را مخدوش نموده و پيامهای رسانهای را به ضد خود تبدیل كنند (نصيری ،3111 ،ص.
.)00-04
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شایعات و شایعهسازان البته با علم به نگراني مخاطبان كه متأثر از اضطراب ناشي از شرایط بحران هستند ،بر روی
زودباوری و عجول بودن مخاطبان حساب ویژهای باز كرده و معتقدند با بارش اطالعات نادرست و شایعات بر سر
مخاطب باعث ميشوند كه جریان رسانهای از مسير اصلي خارج و شكاف بين حقيقت و دروغ شكل بگيرد و در این مواقع
به قول معروف تاحقيقت بخواهد كفشهایش را بپوشد ،دروغ دنيا را فراگرفته است (همان.)11 :
اما شایعات چه ویژگيهایي دارند؟ مخاطبان از روی چه عالئمي باید فرق بين خبر دروغ ،شایعه رسانهای و واقعيت را
تشخيص دهند؟
شایعات اساساً در موقعيتهای خاص و به صورت موقت و گذرا پدیدار ميگردند وگاه شایعات كهنه در موقعيتهای
جدید یا مشابه ظاهر ميشوند .معيار تشخيص شایعه از خبر ،خرافات از علم ،سادهلوحي و زودباوری از بصيرت و دانایي
همان دالیل متقن و دشوار مطمئن است .منبع شایعه هميشه مبهم و ناشناخته است .خبر مورد تأیيد واقع ميشود درحالي
كه شایعه هميشه مورد تأیيد قرار نميگيرد .شایعات عمدتاً از جمعي عالقمند به اخبارساختگي سرچشمه ميگيرد .شایعات
اعم از این كه به ظاهر مثبت یا منفي باشند؛ هدفي جز تخریب رواني و پاشيدن تخم بياعتمادی به همراه ندارد .برخي
شایعات یا اخبار ساختگي در روزنامهها و مجالت و خبرنامههای رسمي ،درج شده و به امواج رادیویي راه پيدا ميكند.
در حقيقت انتقال شایعه از طریق جراید و مطبوعات مستقل و خبرنامهها و منابع وابسته به دولت و كارگزاران نظام از
قدرت تخریب رواني اجتماعي بيشتری برخوردار خواهد بود؛ لذا هميشه مدیران و سردبيران مطبوعات باید بسيار مراقب
باشند كه به جای «اخبار موثق»« ،شایعه» انتشار ندهند .برای این كه در زندگي روزمره متوجه باشيم كه به شایعه گوش
ميسپاریم یا اخبار و اطالعات واقعي دریافت ميكنيم ،ميبایست همواره به جستجوی دالیل منطقي ،معيارهای عقالني و
شواهد معتبر برخيزیم .منابع رسمي هميشه مشخص و قابل ارزیابي است ،ليكن سرچشمه شایعات و اخبار ساختگي
همواره نامعين و پنهان است (افروز ،3140 ،ص.)2 .
مهمترین اقدام در این جریان پيشرو ،افزایش توانایي تشخيص مطالب بي اساس و نادرست و اتخاذ رفتار صحيح در
برابر آنهاست .یكي از اقدامات مهم برای تشخيص شایعه یا واقعي بودن یك خبر یا مطلب ،بررسي«منبع» است .اعتبار
منبع كه البته از آن به عنوان «منبع معتبر» نيز یاد ميشود؛ در همان گام نخست تكليف ما را با محتوای دریافتي روشن
ميكند .منبع معتبر یعني منبعي كه در مقابل مخاطب مسئوليت حقوقي ،اجتماعي و اخالقي داشته باشد و نسبت به
محتوای خود پاسخگو باشد.
در شبكههای اجتماعي به علت خاصيت پنهانبودن گردآورندگان صفحات و رقابت بر سرالیك و كليك بيشتر ،شاهد
نشر شایعات و انحراف افكار عمومي هستيم .هر محتوایي را از حداقل سه منبع معتبر رسمي بررسي كنيد و بعد پذیرفته و
برای سایرین ارسال كنيد .در شرایط ویروس كرونا ما شاهد شيوع انواع ویروسهای رسانهای اعم از اخبار جعلي و
شایعات بودیم كه خسارات و اثرات جدی بر افكار عمومي و حوزههای شناختي آنها برجای گذاشت .تأثيراتي كه در اكثر
مواقع موجب انحراف مخاطبان از كنشگری صحيح در شرایط بحراني كرونایي شد (نصيری ،3111 ،ص.)01-04 .
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سواد رسانهای در مواجهه با شايعات کرونايي چه نقشي دارد؟
در حال حاضر رسانهها و شبكههای اجتماعي سرشار از پيامها و اطالعات مختلف پيرامون ویروس كروناست .چه ما به
درستي این پيامها را تشخيص دهيم و چه ندهيم؛ این پيامها دائم چشمها و گوشهای ما را نشانه گرفتهاند .زماني كه ما
خود را به دست امواج رسانهای ميسپاریم و درعين حال نيز رصد و پاالیشي پيرامون پيامها نداریم ،سبب خواهد شد به
پيام هایي كه ممكن است برای ما سودمند باشند توجهي نكرده و ندانيم كه چه چيزی را ازدست ميدهيم .غرق شدن در
پيامهای رسانهای باعث ایجاد خستگي در درازمدت در بين مخاطبان ميشود ،طوری كه مخاطب توانایي تمركز را از
دست ميدهد .در حالي كه انتخابها بيشمارند ،این انتخابهای بيش از حد ميتواند ما را فلج كند و نتوانيم واكنشي
انجام دهيم .در شرایط كنوني ،ویروس كرونا به فضای مجازی رخنه كرده است.
در تبليغات ،فضای مجازی گونهای تبليغ است كه به آن پيامهای ویروسي یا تبليغات ویروسي گفته ميشود؛ یعني
پيامهایي كه بدون اطمينان به صحت یا نادرستي آنها به هر شكلي منتقل ميشوند و كامالً قابل انتقال هستند .از
آنجایي كه این پيامها شاخصهای اصلي پيامهای جذاب و قابل انتقال ،یعني مبهم بودن و ترسناک بودن را با خود دارند
(البته ترس كه به واسطه ناآگاهي به وجود ميآید) اكنون خبرهای مربوط به ویروس كرونا به شكل پيامهای ویروسي
منتقل مي شوند و این شيوع یك موج خبری سریع و پر از هيجان است .دو چيزی كه برای مخاطب بسيار جالب و
سرگرمكننده است؛ سرعت دریافت و انتقال پيام از یك سو و از سوی دیگر هيجاني است كه به همراه دارد.
بسياری از افراد متأسفانه به كارگيری رسانه را بلد نيستند .فرقي نميكند كه این رسانه جمعي باشد یا شبكه اجتماعي
شخصي؛ هركس به خود اجازه ميدهد كه اظهار نظر تخصصي و غيرتخصصي خود را نشرداده و جامعه را دچار رعب و
وحشت بيشتری كند.
نقش تفكر انتقادی در پايش مطالب منتشر شده در فضای مجازی
در مواجهه با اخبار چه در تلویزیون ،رادیو ،فضای مجازی و سایتها بحثي به نام تفكر انتقادی بسيار تأثيرگذار است چرا
كه مخاطب با داشتن تفكر انتقادی نسبت به مطالب منتشرشده ميتواند پایش داشته باشد و هرمطلبي را باور نكند .باید
برای ورود اطالعات به ذهن خود نگهبان داشته باشيم .از كلمه «چرا» به عنوان یك نگهبان یاد ميشود و هر فرد
ميتواند در مقابل هر مطلبي كه از هر رسانهای شنيد واژه چرا قرار دهد و به این ترتيب از ورود افسارگسيخته اطالعات
به ذهن خود جلوگيری كند .بدین ترتيب مطالب توسط ذهن سنجيده و پایش ميشود.
در این مواقع بهتر است برای بهداشت رواني خود و عزیزان و هموطنانمان در این برهه زماني احترام قائل باشيم و به
عنوان سفيران سواد رسانهای مراقب افكار و اندیشه خود و دیگران باشيم و هر پيامي را بالفاصله برای اعضای خانواده و
دوستان و آشنایان بازنشر نكنيم.
در مواجهه با پيامهای كرونایي مثل یك دروازهبان با دقت و تمركز عمل كرده و با انتشار اخبار نگرانكننده ،خود و
دیگران را دچار «شكنجه خاموش» نكنيم و به آثار و تبعات اجتماعي و اخالقي انتشار پيامها توجه داشته باشيم.
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عدم زودباوری ،تأمل به جای واكنش هيجاني به ویژه در برابر پيامهایي كه در فضای مجازی با آن روبهرو ميشویم؛
عدم ارسال سریع محتواهای بيپایه برای دیگران و نيز حفظ آرامش در برابر پيامهای رسانهای ،از الزامات سواد رسانهای
در چنين بحرانهایي است( .روزنامه همشهری ،باشگاه خبرنگاران جوان ،ساری.)3111 ،
الزامات سواد رسانهای در عصر کرونايي
با توجه به وضعيتي كه كرونا به ارمغان آورده است و اهميت فزاینده سواد رسانهای برای بشر امروزی ،باید درباره پيوند
الزامات سواد رسانهای درعصركرونایي بيشتر تأملكرد .قطعاً چنين كاری از یك طرف به یافتن تكنيكهای عملياتي برای
رها شدن از ترس اضطراب زندگي در سایه ویروس كرونا كمك ميكند و از طرف دیگر زندگي سالمتری برای ما به
ارمغان ميآورد .الزامات سواد رسانهای در عصركرونایي ما را قادر ميسازد تا از رهگذر زیست ناخواسته با كرونا ،زندگي
فردی و خانوادگي ثمربخشتری داشته باشيم ،همچنين گونه جدیدی از زیست اجتماعي را برای هر كدام از ما حاصل
ميكند .باید توجه داشت كه كرونا هرچه هست و به هر ميزان كه قرار باشد ادامه داشته باشد ،نباید و نميتواند زیست
فردی و اجتماعي ما را در بلندمدت مختل سازد.
این الزامات كه از ضروریات زندگي بشر در بحبوحه پاندمي كروناست عبارتند از:
 -3سكوهای جدید رسانهای و ظرفيتهای فناورانه آنها را بشناسيم .به عنوان مثال ،این روزها همه ما به نوعي با
آموزش درگير هستيم .ازجمله این پلتفرمهای جدید؛ آنهایي است كه امكان آموزش مجازی را فراهم ميسازد .ميتوان
جلسات كاری و غيركاری را كه بعضا مجبور به حضور فيزیكي در آن بودیم ،در چنين پلتفرمهایي برگزار كنيم.
 -3رسانههای جدید تنها كاركرد سرگرمكنندگي ندارند؛ بلكه ميتوان از طریق آنها بسياری از نيازهای اطالعاتي
خود را مرتفع نمود .باید یاد بگيریم؛ با توجه به عالیق و نيازهایمان چگونه ميتوان از این رسانهها برای افزایش سبد
اطالعاتي و دانشي خود بهره بگيریم.
 -1از اخبار بد و نااميدكننده دوری نمایيم .بسياری از ما هر آنچه كه باید درباره كرونا ،آمار تلفات و تبعات آن بدانيم
از طریق رسانههای جمعي و اجتماعي فراگرفتهایم .باید دست نگه داشت و به چشمها و ذهن خود استراحت داد .اخبار را
تاجایي دنبال كنيم كه امكان كنشگری ما را تقویت كند .از جایي به بعد باید از مواجهه با اخبار بد جلوگيری كرد .انبوه
خبرها و اطالعات جز انفعال و ترس عاید دیگری ندارند.
 -0موبایلها را به كناری بگذاریم و وقت بيشتری را با افراد خانواده سپری كنيم .جایي را درخانه برای قراردادن
موبایلها وتبلتها قراردهيم؛ ضابطهای بگذاریم فقط درساعات مشخص از موبایل و  ...استفاده كنيم و وقتمان را با
گفتگو با اعضای خانواده ،بازیكردن با كودكان و مطالعه كتاب بپردازیم .یكي از مزیتهای كنارگذاشتن موبایلها ،كاهش
مصرف اینترنت و به تبع آن آزاد شدن ظرفيت برای دیگراني است كه به آن نياز دارند.
 -0برای استفاده از هر رسانهای دليلي داشته باشيم .برخي مواقع عادتكردهایم تلویزیون را از صبح روشن گذاشته
و به انجام كارهای روزمره بپردازیم؛ یا عادتكردهایم بيهدف در اینستاگرام بچرخيم .در چنين مواقعي باید هوشيار بود و
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اجازه نداد كه رسانهها ما را محو خود كنند .بایدبدانيم هر شكل مصرف رسانهای كه حضور فيزیكي ما را در جامعه كاهش
ميدهد دليل خوبي برای استفاده از رسانه ميباشد .مثالً خریدهای اینترنتي یا دیدوبازدیدهای مجازی.
 -1اجتماعي شدن ،شكل جدیدی به خود گرفته است .حواسمان باشد وضعيت كرونایي ،هرقدر هم كه طوالني
شود موقتي وگذراست.گرچه هيچ چيزی نميتواند جای حضور فيزیكي در ميهمانيها و نشستها را بگيرد؛ ولي باید خود
را با شرایط جدید تطبيق دهيم .شكل مجازی ارتباطات اجتماعي ميتواند به تجربهای منحصر به فرد تبدیل شود ،اگر با
همدلي همراه باشد ميتوان از این طریق به كيفيت ارتباطات حقيقي نزدیكتر شویم .شكل جدید ارتباطات اجتماعي از
اصليترین و مهمترین مؤلفههای زیستن در شرایط كرونایي است .گونهای از ارتباط كه ميتواند بركات و مزایای
بيشماری در آینده غيركرونایي برای هر كدام از ما رقم بزند.
 -4گاهي مصرف رسانهای افراد خانواده با هم تداخل دارد .مثالً كودک ميخواهد كارتون ببيند و مادر سریال و پدر
ميخواهد فيلم سينمایي مشاهده كند .باید مصرف رسانهای را قاعدهمند كرد .بيقاعدهگي در مصرف رسانه در آینده
ميتواند صدمات جبران ناپذیری برای كودكان داشته باشد .باید حواسمان به كودكانمان باشد.
 -2هر برنامهای را نبينيم و هر مطلبي را به اشتراک نگذاریم .سليقه خود را ارتقا دهيم و اجازه ندهيم هر برنامهای
با هركيفيتي در آن جای گيرد .به همينترتيب به خود اجازه ندهيم هر مطلبي را در رسانههای اجتماعي به اشتراک
بگذاریم و منتشر كنيم .قبل از هرچيزی درباره آن به تحقيق و جستجو پرداخته و نظر افراد مطلع را در آنباره جویا شویم.
همه ما مسئول عملكرد خود هستيم؛ خواه انتخابهای بزرگي مانند ازدواج یا انتخابهای كوچك مانند به اشتراکگذاری
یك پيام در پيام رسانهای مختلف .درست انتخاب كنيم تا دیگران هم درست انتخاب كنند.
 -1در این شرایط هستند كساني كه از ناراحتي و نااميدی ما سود ميبرند .آنها اغراض مشخص مادی و غيرمادی
دارند و از این كه شهروندان ایراني در غم و ناراحتي باشند ،لذت ميبرند .كاسبان غم و اندوه هستند .محتواهای مختلفي
را با اهداف مشخص ناراحتي و غم ما تهيه و منتشر ميكنند .در بحرانها اخباركذب و دروغ بيشتر ميشود ،باید دقت كرد
در تله این افراد گرفتار نشویم .همه ما به نوعي درگير مشكالت اقتصادی و معيشتي هستيم ولي این گرفتاریها نباید
هوشياری و عقالنيت ما را تحت تأثير قرار دهد .از اصليترین كاركردهای رسانه در دنيای امروز انتشار اخبار غمانگيز
است .این خبرها مشتری بيشتری دارند .قبل از هر چيز صحت و درستي آنها را ارزیابي كنيم .بسياری از رسانهها اخبار
تركيبي از دروغ و راست را به خورد مخاطبان ميدهند .دقت كنيم؛ فكر و ذهنمان ميدان تركتازی دروغ پردازان نشود.
 -35در وضعيت كرونایي حواسمان به كودكان و سالمندان باشد .آنها جسم و روحشان بيدفاعتر است .درحضور
كودكان از مرگ و مير و خبرهای بد صحبت نكنيم .شادی را در هر شرایطي برای آنان رقم بزنيم و سعي كنيم روح و
روان و فكرشان را با اخبار بد و نامناسب آزار ندهيم .سالمندان را بيشتر دریابيم .بسياری از آنان تلفن هوشمند ندارند و یا
طریقه استفاده از آن را نميدانند؛ راهي پيدا كنيم با حداقل هزینه چنين امكاني را برای آنها فراهم كنيم.گاهي صحبت
تصویری با آن ها درد و رنج دوری را از بين مي برد .جز شادی و خبرهای اميدواركننده و اطالعات الزم برای مقابله با
كرونا ،چيزی به اطالع آنها نرسانيم.
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 -33اصليترین و مهمترین مؤلفه زندگي در این شرایط ،همدلي است .با همدلي چراغ اميد را روشن نگه داریم و
روشنا یي را برای همه اعضای جامعه به ارمغان آوریم (گودرزی.)3111 ،

جهان پساکرونا؛ تحوالت دردنيا
كرونا به انسان قرن بيست و یكم خبرداد كه عقبماندهتر از آن است كه طرفداران توسعه و پيشرفت فكر ميكردند.
فاصلهای كه ویروس كرونا در جهان ایجاد كرده به ما یادآوری نمود كه باید نوع جدیدی از نزدیكيها را بياموزیم .آن
گسستگي كه بين خانوادهها دوستان و همسایگان ایجاد شده بود ،باید دوباره بازآفریني شود ،اما به شكل جدیدتر و بهتر.
ماتياس هوركس ميگوید« :اما پشت ریزش جهاني كه خيال ميكردیم ميشناسيم ،جهان دیگری در حال جوش
خوردن است» .یورگن هابرماس جملهای دارد كه ميگوید« :كرونا باعث شد ما بفهميم چقدر نميفهميم» .همه این
نظریهها و نظریات دیگر اندیشمندان جهان به ما یادآوری ميكند كه جهان پساكرونا ،جهان دیگری خواهد شد ،چه
دولتها و حاكمان بخواهند چه نخواهند.
جهان پساكرونا جهان زیبایي خواهد شد ،جهاني كه دیگر خرافات و منيتها و زورگویيها و خودخواهيها ،تهدیدها
تخریبها ،ترسها و  ...جایي ندارد .انسانها آگاهتر شده و دنيای جدیدی برای خود و كشورشان ميسازند تا از گذشتهها
بهتر شود ،با دانش برتر و حفاظت از محيط زیست زیباتر شود و با اجتماعي شدن انسانها برای همزیستي بهتر.
جهاني كه در آن علم به همه چيز سيطره پيدا خواهدكرد ،پژوهش و تحقيقات جای خود را به دولتها تحميل خواهد
نمود .خرافات ،بازی كلمات ،واژگان خودساخته جایش تنگتر خواهد شد .جهان پساكرونا جهاني است كه در همه
حوزههایش تحولي شگرف رخ خواهد داد .تحولي كه انسان را به حال و آینده خوشبينتر ،به زندگي با تكنولوژی اميدوارتر
و به ارتباطات و با هم بودن بدون حضور فيزیكي ضرورت بيشتری ميبخشد.
جهان پساكرونا با اقتصاد و سياست جهاني ضعيفشدهای روبهروخواهد بود .افت توليد و تقاضای جهاني ،سرمایهداری
و تجارت جهاني را به چالش خواهد گرفت .اجتماعات انساني در ابعاد مختلف كاری و دیني و اقتصادی برای مصلحت
باالتر سالمت به شدت كاهش خواهد یافت .تا انسان عصرپساكرونا تا به دنيای پيشاكرونا باز گردد ،زمان زیادی خواهد
گذشت .اگرچه نميتوان از بازگشت دنيای پيشاكرونا سخن گفت ،چرا كه تمهيدات سالمت احتماالً در قالب ویروسهای
جدیدی سربرخواهدآورد .سالمت و بهداشت تا مدتها مسئله اول بشر خواهد بود .این امر به اموری كه نيازهای اوليه و
مهم بشر محسوب نميشود ،سایه خواهد انداخت .كشورها به سمت سياستهای ملي نه بينالمللي گرایش خواهند یافت.
مسافرتهای جهاني و گردشگری كاهش خواهد یافت و جهانيسازی روندی معكوس پيدا ميكند .البته شاید بتوان گفت
جهانيشدن و جهانيسازی در فضای مجازی تداوم یافته و حتي گسترش بيشتر و شتابانتری خواهد یافت .كار اداری،
آموزشي و تجاری در قالب وب تقویت خواهد شد و این امر بسياری از كسب و كارها را دچار از مد افتادگي خواهد كرد.
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جهان پساکرونا از ديدگاه انديشمندان و نشريات معتبر
نظریات ماتياس هوركس و همكارانش در مركز پژوهشهای وابسته به مؤسسه رابرت كخ آلمان
-

كرونا ،فرهنگ مراودات و تعامالت اجتماعي را تغييرخواهد داد.

-

جمعهای دوستانه كوچكتر ميشود.

-

حضور فيزیكي افراد جای خود را به تصاویر دیجيتال و مجازی ميدهد.

-

دلتنگيها بيشتر و آهسته آهسته این سيطره تلفنها و دنيای اینترنت ،جای خالي عزیزانمان را پر

خواهد كرد .این در حالي است كه انسان ،موجودی است كه در طول فرهيختگي اجتماعياش ،نياز به مراودات
و ارتباطات حضوری و دیده شدن دارد.
-

دنيای بعد از كرونا ،شاید ميزها و صندليهای بسياری خالي از حضور خواهند بود.

-

كرونا ،ميانگين مطالعه افراد سياره را در یك سال افزایش خواهد داد.

-

انسانهای زیادی برای زنده ماندن مجبور به یادگيری و خواندن خواهند شد.

-

قرنطينههای درماني ویروسكرونا ،كتابهای دیجيتال و خاک خورده كتابخانهها را جان دوباره

خواهد داد.
-

ویروس كرونا ،هنر و خالقيت را به شكل قابل توجهي رشد خواهد داد.

-

ویروس كرونا ،به ما یادآوری ميكند كه سمت روشن تكنولوژی چقدر حياتي است .شاید انسان پس

از كرونا بيش از هر چيز باید وامدار تكنولوژی باشد.
-

سيستم آموزشي انساني تغيير خواهد كرد.

-

ویدئوكنفرانسها و آموزش تحت شبكه اینترنت ،سرفصل تازهای از آینده علم و دانش است.

-

تمامي مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسياری از علوم

آموزشي دچار تحولي بزرگ خواهد شد .این اتفاق ميتواند به صورت غيرمستقيم و بعضاً مستقيم ،از نابودی
جنگلهای بسياری جهت چاپ كتب درسي و آموزشي در سراسر سياره محافظت كند.
-

مشاغل سطحي و روزمره دیگر جایي در جامعه پساپاندميك ندارند و نميتوان افرادی را متصور شد

كه در خيابانها و متروها دستفروشي ميكردند.
-

كرونا بيولوژیك سياره را متحول خواهد كرد.

-

كاهش بيش از  355ميليون متر مكعب گازهای گلخانهای و دیاكسيدكربن

-

پایين آمدن دمای كره زمين در آینده

-

حفظ بقایای بيش از هفتصدگونه گياهي و جانوری در صورت حفظ این وضعيت به مدت یكسال

-

كاهش چندميليون تن زباله پالستيكي

نقش سواد رسانهای در بحران کرونا
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-

افزایش چشمگير بهداشت عمومي

-

اختصاص بودجههای هنگفت جهاني و احيای سندیكاهای و مجامع بهداشت در سراسر جهان برای

حفظ انسان
-

بهرهمندی عموميتر كشورهای فقيردنيا از بهداشت و آموزش (خبرنامه شورای راهبردی روابط

خارجي.)3111 ،

نتيجهگيری
با شيوع و همهگيری ویروس كرونا ،فضای مجازی یا جهان موازی بسيار مورد توجه عموم مردم قرار گرفت و این مهم را
كه جهان شبكهای چندان بد و ترسناک و ناكارآمد نيست را به عنوان موضعي جدی پيشرو قرار داد.
ویروس كرونا در گام نخست موجب كاهش حضور و حركت جمعيت در جهان واقعي شد و در گام بعدی با بحراني
كردن شرایط و افزایش نياز به اخبار و آگاهي ،جمعيت را به دنيای مجازی رهنمون كرد .در واقع مجازی شدن زندگي در
ایام كرونا پاسخ ناخواسته اما طبيعي بشر به اجباری شدن قرنطينه بود .هرچند مردم از قبل با فضای مجازی آشنا بودند؛
اما با همهگيری كرونا به یكباره مجبور شدند كه از فضای مجازی به عنوان عاملي برای انجام امور اجتماعي ،ارتباطي،
اقتصادی و آموزشي بهره ببرند.
در كنار همه این امكانات و موهبتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی ،تهدیدهایي نيز در كمين
شهروندان قرار دارد كه الزم است از آنها غافل نباشيم و با ارائه آموزشهای مناسب و رعایت نكات فني ایمني؛
زمينههای بروز آسيب های فردی و اجتماعي را از بين ببریم .موج ورود كودكان به فضای مجازی بدون آمادگي و برنامه
قبلي بوده است .در كنار این حضور یكباره و غيرمترقبه ،والدین هم از سواد اطالعاتي و رسانهای الزم برای پشتيباني از
فرزندان برخوردار نيستند .این زنگ خطری است كه با زیست مجازی به صدا درآمده است.
بنابراین اگر«سواد رسانهای» را به معنای استفاده درست از فناوریهای جدید بدانيم ،بيشك آموزش و لزوم
برنامهریزی دولتها و مجامع بينالمللي در این حوزه ،ضرورت دو چندان ميیابد .این دیدگاه در نهایت منجر به آموزش
سواد رسانهای و واكنش معقوالنه در برابر رسانههای جدید ميشود و باید نسبت به حل آن اقدام كرد .این آسيب پيوسته
فقدان رژیم و الگوی مصرف صحيح رسانهای را نيز با خود به همراه دارد.
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بختياری ،همایش ملي مجازی زیست جهان پساكرونا از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب ،دانشگاه ایالم.
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