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Infodemic in the Countries Around the World

After Corona Virus Outbreak:

Necessity of Media Literacy and
Information Literacy Improvement for Citizens

Seyed Mohammad Hossein Mirhashemi*

Abstract

Simultaneously with the widespread outbreak of the Corona virus in late 2019,

which swept the countries one after another, a wealth of true and false information

pervaded the societies of these countries. The wave was so large that media experts

used the term "infodemic" to refer to it. The ignorance of the exact function of the

virus by experts, its rapid spread, and the high speed of dissemination of sometimes

inaccurate information through social networks have caused confusion and anxiety

among citizens in many countries. Meanwhile, reliable media of some countries,

including Iran, tried to take over the news authority at the community level and, with

measures, take the initiative at the media level against this information pandemic.

But one of the reasons that this information pandemic spread so successfully in

some cases was the poor media and information literacy of the citizens in the host

communities. This vulnerability and its unforeseen consequences are a reminder of

the undeniable need to increase information and media literacy as essential life skills

of citizens in the present age. Therefore, in this study, after describing the

phenomenon called "infodemic ", strengthening media literacy and information

literacy will be mentioned as a vital solution against its dominance. It is also noted
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that media literacy requires a supplement called media authority, both of which

should be on the agenda as a governance necessity.

Keywords: Media literacy, Information literacy, Infodemic, Crisis, Governance.
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در کشورهاي جهان»گیري اطالعاتیهمه«بررسی 
پس از شیوع ویروس کرونا؛

میان شهرونداناي درضرورت افزایش سواد اطالعاتی و سواد رسانه

*حسین میرهاشمیسیدمحمد

چکیده
کـه کشـورها را یکـی پـس از     1398همزمان با شیوع گسترده ویـروس کرونـا در زمسـتان    

دیگري درنوردید، انبوهی از اطالعات درست و نادرست، فضـاي جوامـع ایـن کشـورها را     
ــدازه  ــه ان ــود کــه کارشناســان حــوزه ر دربرگرفــت. ایــن مــوج ب ســانه از واژه اي بــزرگ ب

براي اشاره به آن استفاده کردند. ناشناخته بـودن عملکـرد   )Infodemic» (اطالعاتیگیريهمه«
دقیق این ویروس نزد متخصصان، گسترش بسیار سریع آن و سرعت باالي پخش اطالعـات  

هاي اجتماعی به آشفتگی و اضطراب شـهروندان در بسـیاري   بعضاً نادرست به واسطه شبکه
کشورها از جملـه ایـران کوشـیدند    هاي معتبر برخیاز کشورها دامن زد. در این میان، رسانه

که مرجعیت خبري را در سطح جامعه به دست گرفتـه و بـا تمهیـداتی، ابتکـار عمـل را در      
گیري اطالعاتی در اختیار داشته باشند. امـا یکـی از دالیلـی    اي در برابر این همهسطح رسانه
اي و رسـانه گیري اطالعاتی در مواردي با موفقیت اشـاعه یافـت، ضـعف سـواد    که این همه

بینـی نشـده آن،   پـذیري و ابعـاد پـیش   اطالعاتی شهروندان در جوامع میزبان بود. این آسـیب 
هـاي  اي بـه عنـوان مهـارت   انکار افزایش سـواد اطالعـاتی و رسـانه   یادآور ضرورت غیرقابل

اساسی زندگی شهروندان در عصر کنونی است. از این رو در این پـژوهش پـس از تشـریح    

علوم ارتباطات اجتماعی، دانشـگاه عالمـه طباطبـائی، تهـران،     ةدانشکد،کارشناسی ارشد علوم ارتباطات*
mirhaashemi@gmail.com، ایران

10/08/1400، تاریخ پذیرش: 22/06/1400تاریخ دریافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 3سال ،سیاست کاربردي240

اي و بـه تقویـت سـواد رسـانه    شـود یاد می» گیري اطالعاتیهمه«از آن با عنوان اي که پدیده
چنـین  سواد اطالعاتی به عنوانی راهکاري حیاتی در برابر سیطره آن اشاره خواهـد شـد. هـم   

دو اي نیـاز دارد کـه هـر   عیـت رسـانه  اي به مکملی به نام مرجشود که سواد رسانهیادآور می
حکمرانی در دستور کار قرار بگیرد.چون یک ضرورتبایست هممی
.گیري اطالعاتی، بحران، حکمرانیاي، سواد اطاالعاتی، همهسواد رسانهها:دواژهیکل

مقدمه. 1
پی شیوع گسترده ویروس کرونا و آلوده شدن سریع یک به یک کشورهاي جهـان بـه آن،   در

پیامدهاي آن شـکل گرفـت.   و عطش زیادي از سوي افکار عمومی براي آگاهی از این پدیده
) انجـام داد، خبرهـاي حـوزه    Pewحتی در شرایط عادي نیز مطابق پیمایشی که موسسه پیو (

جنایت، جامعـه، محـیط زیسـت و سیاسـت،     وهوا، جرموسالمت پس از اخبار مربوط به آب
کـه ایـن بیمـاري بـه     ). حـال آن Kohut, 2009رتبه ششم اهمیت را در نظر مخاطبان داشـت ( 

ه سالمت محدود نماند و به سرعت، ابعاد مهـم سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی یافـت.      حوز
هاي ویروس کرونا و بیمـاري ناشـی از بـراي جامعـه علمـی      ناشناخته بودن بسیاري از جنبه
هاي درمانی، فرصت مناسبی براي گسترش اطالعات نـاموثق و  سبب شد که در غیاب توصیه

گیـري کرونـا در توصـیف آن از    که بسیاري در دوره اوج همهاي گونهبهاساس فراهم آید.بی
). همه جهان کمـابیش ایـن   Nature,2020) سخن گفتند (Second pandemic» (گیري دومهمه«

هـایی از  د و در مقـاطعی بخـش  گیـري اطالعـاتی را تجربـه کـر    اي از همهسابقهبیهايموج
ه پیامدهاي خطرنـاکی را بـه دنبـال دارد بـا     عمومی نیز با آن همراه شد. این امر که بالقوافکار

دید اي شـهروندان تشـ  هاي معتبـر و ضـعف سـواد رسـانه    هاي بعضاً نادرست رسانهسیاست
ــوع همــه هــم ــدکی پــس از وق ــاظران متوجــه شــد. در نتیجــه تنهــا ان ــري ویروســی، ن گی

گیـري ویروسـی   همـه بینـی نشـد بـود. در واقـع     شدند که در نگاه نخسـت پـیش  مخاطراتی
اي را پیامـدهاي غیرمنتظـره  هـاي اطالعـاتی کـه در پـی آن بـه راه افتـاد،       گیريواسطه همهبه
بسا سالها زمـان ببـرد. ایـن موضـوع،     آورد که زدودن برخی از آنها از جوامع انسانی چهباربه

هـا را  هاي رسانهپذیري جوامع از ناحیه شهروندانشان را نشان داد و تهدیدها و فرصتآسیب
مودار ساخت.  زمان نهم
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پذیري کشورهاي پیشرفته جهان از این ناحیـه بـود.   نکته جالب توجه در این میان، آسیب
نتن شبکه نسـل پـنجم تلفـن همـراه     آ20در بریتانیا همزمان با تعطیالت عید پاك، دست کم 

هـا بـا گسـترش ویـروس کرونـا      نآتش کشیده شد چـرا کـه شـایعه شـده بـود ایـن آنـت       به
گیـري اطالعـاتی، مـوجی از    ). یکی دیگر از نمودهاي این همـه Kelion, 2020هستند (مرتبط

هـا بـه راه افتـاد. مبنـاي چنـین      تبعیض نژادي بود که در کشورهاي غربی نسبت بـه آسـیایی  
اي، اخبار و اطالعات نادرستی بود که انگشت اتهام براي آلودگی ویروسـی  رویکرد خصمانه

یی نشانه رفته بود. بدین ترتیب، اَشـکال جدیـدي از   در غرب را تنها به سوي شهروندان آسیا
پراکنانه روانه بسیاري از افرادي شد کـه ظـاهر آسـیایی داشـتند.     نژادپرستی و رفتارهاي نفرت

ها در حالی اسـت کـه رهبـران، سیاسـتمداران و مسـئوالن کشـورهاي مختلـف در        اینهمه
خـود بـه اطالعـات دقیـق علمـی      مواردي نه تنها در مسیر هموار ساختن دستیابی شهروندان

گیري اطالعاتی دامن زدند. در ایاالت متحـده،  گیري همهکردند بلکه خود به اوجحرکت نمی
پراکنانـه  از سوي رئیس جمهور بر عبارات نفـرت » ویروس چینی«گیري عبارت کارپس از به

مورد تهدیـد و  ). در مکزیک، پرستارانMami, 2020ها در این کشور افزوده شد (علیه آسیایی
حمله قرار گرفته چرا که در اخبار انتشار یافته در فضاي مجازي بـه عنـوان عامـل گسـترش     

) و در برزیل در پی نشر اخباري نادرست مبنـی بـر   Semple, 2020شدند (ویروس قلمداد می
هـاي اینترنتـی   بـرداري گیري، موجی از کالهدلیل همهحذف قبوض انرژي از سوي دولت به

).Mari, 2020به راه افتاد (
گیـري اطالعـاتی   هـا در زمینـه همـه   با همه اینها، نباید صرفاً بر سویه تاریک تأثیر رسـانه 

دیجیتـال هـاي  ویژه به رسانهتمرکز کرد. در برخی از مناطق فقیر جهان که دسترسی اندکی به
گیري اطالعاتی پدید آمد. یکی از این منـاطق، شـمال   اَشکال دیگري از این همه، وجود دارد

هاي آیینی براي درمان ایـن بیمـاري   کشور اوگاندا بود که در غیاب اطالعات علمی به روش
روي آوردند و دولت این کشور کوشید با همکاري سازمان بهداشـت، اطالعـات صـحیح را    

هـا  هـاي محلـی در اختیـار آن   هایی همچـون رادیـو  رسانههاي محلی ترجمه و از راهبه زبان
هـاي  ) مدتی بعد، او فیلمی از سوي حسـاب کـاربري او در شـبکه   Amony, 2020دهد (قرار

کرد کودکان تقریبـاً در برابـر ایـن ویـروس     اجتماعی توییتر و فیسبوك منتشر شد که ادعا می
هـاي  ت و البتـه در کشـاکش رقابـت   ناپذیرند؛ این فیلم به دلیل نشر اطالعـات نادرسـ  آسیب

ــاالت متحــده از ایــن دو شــبکه اجتمــاعی حــذف شــد (  ). Seetharaman, 2020سیاســی ای
) معاون دبیرکل سازمان ملل متحد بـراي ارتباطـات جهـانی    Melissa Flemingفلمینگ (ملیسا
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دارنـد  ترس، عدم قطعیت و انتشار اخبار جعلی از این پتانسـیل برخور «گوید: در این باره می
گرایانـه را تقویـت کننـد و    هاي بومیکه پاسخ ملی و جهانی به ویروس را تضعیف و روایت

». آوردهـاي اجتمـاعی هسـتند، پدیـد     هایی را براي کسانی که به دنبال ایجاد شـکاف فرصت
گیـري اطالعـاتی   همین اساس، این سازمان، اقـداماتی ارتباطـاتی را بـه منظـور مهـار همـه      بر
رسـد بـا توجـه بـه     ). در همین راستا بـه نظـر مـی   2020ازمان ملل متحد، پیش گرفت (سدر

کننـده را  تواند نقش تسـهیل پیشرفت ناگزیر و روزافزون بسترهاي نوین نشر اطالعات که می
هـا همزمـان بـا    گیـري گیـري ایـن همـه   بازي کند و اوجهاي اطالعاتیگیريبراي بسط همه

هـا و عوامـل   ضروري است که با شناسایی زمینـه هایی همچون بحران ویروس کرونا،بحران
هـا  روي آنها در سطح جامعه، به توانمندسازي هرچـه بیشـتر کشـورها در مهـار بحـران     پیش

شود، جلوگیري کـرد.  هاي سنگینی که بر بدنه جامعه تحمیل میپرداخت و همچنین از هزینه
هـاي  گیـري شهروندان در مهـار همـه  اي بر این اساس، این مقاله با تأکید بر نقش سواد رسانه

گـذاري بـراي   کوشد سرمایهمی1398هایی همچون بحران ویروسی سال اطالعاتی در بحران
اي شهروندان را به مثابه یک ضرورت حکمرانی معرفی کند.ارتقاء سواد رسانه

گیري اطالعاتیفضاي مجازي و همه.2
تـري  ترسی به اطالعات، امکانـات بـیش  اي و دسهاي رسانهدر گذشته و در سایه محدودیت

هـاي اجتمـاعی،   براي نظارت و کنترل گردش اطالعات وجود داشت. امـا بـا ظهـور رسـانه    
ها بـا  قلمروهاي ارتباطی جدیدي گشوده شد و اخبار و اطالعات گوناگون فارغ از نسبت آن

ر زمانی که بحرانـی  سابقه جوامع انسانی را درنوردید. این امر به ویژه دواقعیت، با سرعتی بی
گسـترده رواجرفتاري،دانشمنداندیگروسیاسیروانشناسانگیرد. برايآید اوج میپدید می

2کلـی وب عنـوان بـا آنهـا ازکـه بـرخط هايو سرویستارنماهاادغامواجتماعیهايرسانه
فـراهم راايقابل مالحظـه روانشناختیونظريهايچالشوتجربیهايفرصتشود،مییاد

بـر مبتنـی کـه راجمعـی کـنش هـاي مـدل اجتمـاعی، هايرسانهناگهانیظهور.استآورده
ازانبـوهی سـاخت. همزمـان،  دگرگونبود،انسانیارتباطاتسیاقوسبکدربارهمفروضاتی

اختیـار دررامنـابعی آمـده، دسـت بـه سـازي شـبکه بسـترهاي مجـازي  ازکههادادهبایگانی
قـرار آنهـا برابـر درپـیش مـدتها ازکـه بپردازندمهمیهايپرسشبهتادادقرارگرانپژوهش

).61: 1398بود (جاست و دیگران، گرفته
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ــا، نخســتین همــه همــه ــروس کرون ــري وی ــريگی هــاي ویروســی در عصــر شــبکهگی
، ویـروس ابـوال   H1N1گیـري ویـروس   کـم سـه همـه   نبود. طی دهه گذشته دستاجتماعی

)Ebola virus ویـروس زیکـا (  ) وZika virus    2020) رخ داده بـود (دورایسـامی و دیگـران؛ :
سـابقه بـود.   ها بسیار کمگیري در زندگی اجتماعی انسان). اما ابعادي از تاثیرات این همه587

ویروسـی، گیـري ایـن همـه  پیدرنشینی اجباريرودرو و خانهارتباطاتسابقهبیکاهشبا
میـان شـد و ترافیـک اینترنـت حتـی در    جدیـدي مرحلـه اردونیـز هاانسانمجازيزندگی

و )1399درآمد، افزایش چشمگیري یافـت (خبرگـزاري فـارس،    کمطبقهوفقیرهايگروه
هــاي بــرخط روي آوردنــد هــاي علمــی نیــز بــه نســخههــا و نشســتآیــیحتــی گــردهم

)Pacchioni, بـا حجمـی   هاي اجتماعی همچـون تـوییتر و فیسـبوك   بسیاري از شبکه).2020
و شـواهد حـاکی از   )Priebe, 2020سابقه از اخبار و اطالعـات نادرسـت روبـرو شـدند (    بی
است که با وجود تمهیدات صورت گرفته براي مهار ایـن حجـم از اطالعـات نادرسـت،     آن

).  Spring, 2020اند (هاي اجتماعی در حذف آنها ناکام ماندهاین شبکه
نشر اخبـار و اطالعـات   ایران نیز نقش مهمی در زمینههاي اجتماعی رایج در داخل شبکه

خورشـیدي نشـان داد کـه    1398هاي سـال  مربوط به ویروس کرونا بر عهده داشتند. بحران
هـا  ، نقش آن به ویژه در زمـان بحـران  1397افزار تلگرام در سال حتی با وجود فیلترینگ نرم

میلیـاردي ایرانیـان از آن در   2تـا  1.5بسیار برجسته است. به عنوان مثـال بـا وجـود بازدیـد     
میلیارد بازدید، رکورد بازدیـد  3.5روزهاي عادي، پس از ماجراي سقوط هواپیماي اکراینی با 

میلیـارد بازدیـد   2.7ایرانیان از تلگرام شکسته شد و در روز ترور سردار سلیمانی نیز حـدود  
نیـز بخشـی از مطالـب    گیـري ویروسـی  در این شبکه اجتماعی صورت گرفت. با آغاز همه

علمی، آموزشی و خبري از دریچه همین رسانه اجتماعی در اختیـار مخاطبـان قـرار گرفـت     
).1399(روزنامه اعتماد، 

هـاي طبیعـی و   هاي اجتمـاعی در هنگـام بـروز بحـران    نشر اطالعات نادرست در شبکه
همچـون تـوییتر   هـاي اجتمـاعی   رسد. ولی برخی از شبکهناپذیر به نظر میاجتماعی اجتناب

دهند که با توجه به رویکرد خود نسبت به آن محتـوا بـر پخـش    این قابلیت را به کاربران می
توانـد  آن تأثیرگذار باشند. در واقع این اصالح کردنِ اطالعات نادرست از سوي کاربران، مـی 

تولیـد و  گسیخته آنها تأثیر بسزایی داشته باشد. پژوهشگران بسیاري در جلوگیري از نشر لگام
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انـد تـا دریابنـد رویکردهـاي انتقـادي و      بین قـرار داده گسترش اطالعات نادرست را زیر ذره
ها تا چه میزان موثر است.  کننده در این شبکهتصحیح

)Castillo, 2013هاي نشر دهنده اطالعات نادرست بـه همـان میزانـی    ) دریافتند که توییت
یابنـد، بـا عـدم تأییـد و نکـوهش نیـز       فته و نشر میها مورد استقبال قرار گرکه در بازتوییت

هاي اجتمـاعی، انتشـار شـایعات در    گیري از رسانه) با بهرهTakayasu, 2015شوند. (همراه می
ژاپن را بررسی کردند. در آن زمان شایعه شده بود که باران پس از ایـن  2011لرزه سال زمین

اك باشـد و بـه همـین دلیـل بـه مـردم       حادثه طبیعی ممکن است حاوي مواد شیمیایی خطرن
شد که با خود چتر همراه داشته باشند. ایـن پژوهشـگران توجـه خـود را بـه      هشدار داده می

هایی که این شایعه را دربرداشت، معطوف ساختند. آنها مشاهده کردنـد کـه   بازتوییت توییت
انـد. بـه   برآمـده کننده درصدد اصالح اطالعات نادرست منتشر شـده برخی کاربران بازتوییت

ها، پخش آن اطالعات نادرست اولیه تا اندازه زیادي متوقف شد.این ترتیب با این بازتوییت
دهنـد.  هایی نیز هستند که این سطح از خوشـبینی را نشـان نمـی   از سوي دیگر، پژوهش

)Procter,2013شیلی را بررسی کردند، سـرعت اثرگـذاري اصـالح    2010لرزه سال ) که زمین
ــد و پــژوهش اســتربید        اطال ــاربران را کنــد قلمــداد کردن ــات نادرســت از ســوي ک ع

)Starbird, کننده از قـدرت انتقـادي کـاربران در برابـر نشـر اطالعـات       ) تصویري ناامید2014
هـاي حمـایتی   نادرست در این شبکه اجتماعی ارائه داند. بر اساس پژوهش او وزن بازتوییت

هـاي انتقـادي اسـت. در واقـع ایـن      از وزن بازتوییتاز این دست اطالعات، به شدت بیشتر
ــاربران   ــه عمــده ک ــت از آن دارد ک ــژوهش حکای ــات نادرســت  پ در خــدمت نشــر اطالع

اند. ایـن  گیري اطالعاتی را بسط دادهاي کافی، یک همهاند و در فقدان سواد رسانهکردهعمل
، نقشـی محـوري متوجـه    هاي اطالعـاتی گیريدهد، در رویارویی با همهها نشان میپژوهش

هاي اجتماعی خواهد بود.اي کاربران شبکهسواد رسانه

سازي جامعهاي و ایمنسواد رسانه.3
توان توانایی انتقاد از اطالعاتی دانست کـه مخاطبـان، مصـرف یـا حتـی      اي را میسواد رسانه

یابنـد (سـاعی و   مـی کنند. بدین ترتیب آنها در برابر اخبار جعلی بـه ایمنـی دسـت    تولید می
اي بـاالتري دارنـد   سـواد رسـانه  دهد افـرادي کـه  ها نشان می). پژوهش238: 1398دیگران، 

گیرنـد (اشـلی و   اي قـرار مـی  هـاي رسـانه  امـان پیـام  هاي بیاي انتقادي در  برابر موجگونهبه
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). چنین شهروندانی همچون عناصـري فعـال در جامعـه خـود عمـل کـرده و       2013دیگران، 
شـوند بلکـه   تنها خود در برابر اخبار و اطالعات نادرست با مواضعی انتقـادي روبـرو مـی   نه

&,.Masyada, Sکننـد. ( زنجیره گسترش این اطالعات به سوي سایر افراد جامعه را قطع مـی 

Washington, 2016  اي را بـا  ) یک مدل آموزش شهروندي را پیشنهاد کردند که سـواد رسـانه
هـا،  ايِ مدنظر آندر آموزش سواد رسانهآمیزد. می) درهمConceptual thinkingتفکر مفهومی (

شـود،  کـه سـاخته یـا دریافـت مـی     جوي فعال و تفکري انتقـادي دربـاره هـر پیـامی     وپرس
کننـدگانی اسـت کـه آگـاه،     دارد. هدف آنها از ایـن آمـوزش، پدیـد آوردن مشـارکت    وجود
ادي بـه زعـم آنهـا عنصـري ضـروري بـراي       اندیش و درگیر در امور هستند؛ چنین افرژرف

آیند.ساالر به شمار میاي مردمجامعه
تمرکـز بـر   بـا اي در ارتباط با سـواد رسـانه  )Potter’s cognitive theoryر(پاتیمدل شناخت

را بـر سـاختارهاي دانـش رسـانه اي     تیـ محورو تفسیر پیام هاي رسانه اي،نشیادراك، گز
حـوزه را  جپـن پـاتر .قرار داده استیهاي ذهنییرسانه، و نیازها و توانامصرفافراد، انگیزه

و ،یاي، تـاثیرات رسـانه، جهـان واقعـ    رسـانه عیصـنا کرده است محتـواي رسـانه،   ییشناسا
کننـد.  یمدهیجهتپردازش اطالعات و برساختن معنا راگریموارد با همدنیا-کهخویشتن

هاي پردازش اطالعـات،  فعالیتیحوزه طجپننیادانش درافراد با داشتن "پاتر معتقد است 
کـردن اطالعـات،   جستجوبیشتري برايییتوانانیبنابرابیشتري برخوردارند،بسیاریاز آگاه

توانـد آنهـا را در رسـیدن بـه    یامـر مـ  نیدارند، که اآنهاساختن ازیکار با اطالعات و معن
).Potter, 2004: 69(رسانداريیاهدافشان 

اي، چارچوبی را ارائـه کردنـد کـه    ) نیز براي پیشبرد سواد رسانه20008فلنگین و متزگر (
) که شامل اعتبـار  Source credibilityهم است. نخست، اعتبار منبع (شامل سه عامل وابسته به

گرایـی اسـت؛ اهمیـت    ايمولف و اسپانسر، وابستگی سازمانی، فراگیر بودن تارنمـا و حرفـه  
تواننـد  کننـد در ایـن اسـت کـه مـی     هایی که منافع عمومی را دنبال مین رسانهمرجیعت یافت

ــار و اط   ــت اخب ــراي دریاف ــهروندان ب ــدید ش ــحیح  عطــش ش ــاتی ص ــا اطالع ــات را ب الع
هایی که تعهـدي بـراي بیـان حقـایق علمـی و      ساخته و از روي آوردن آنها به رسانهسیراب

پیش آمده نیز، بـا وجـود انبـوه اطالعـات     در بحران ویروسیآماري ندارند، جلوگیري کنند. 
هـاي جلـوگیري از آن، اهمیـت    هاي گسترش ایـن ویـروس و راه  ضدونقیض پیرامون شیوه

اي نسـبت بـه   هاي معتبر نیز دوچندان شد. بر همین اساس، انتظار ویژهمرجعیت یافتن رسانه
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ند، به وجـود آمـد.   اهاي خدمات عمومی که با کارویژه تأمین منافع عمومی شکل گرفتهرسانه
The European Broadcasting(هـاي خـدمات عمـومی اروپـا    اتحادیـه رسـانه   Union (EBU) (

گـاه بـه انـدازه    ها هیچکند که با توجه به نشر گسترده اخبار جعلی، وجود این رسانهتأکید می
ق مطـاب هـا امروز اهمیت نداشته است. دلیل این امر وجود این پیشفرض است که این رسـانه 

ها، موضوع سـالمت و بهداشـت   کنند. فراتر از این رسانهتعریفشان، منافع عمومی را دنبال می
جمعـی  هـاي  و آموزش عمومی درباره آنها همواره از موضوعات مـورد توجـه کلیـه رسـانه    

& Nabiها نقش مهمی در ارتقاء بهداشت عمـومی بـر عهـده دارنـد (    است و این رسانهبوده

Oliver, 2009 .(هـاي اجتمـاعی نیـز در همکـاري بـا      گیري ویروسی، رسـانه البته در این همه
گیـري  سازي کاربران در ارتباط با این همـه هایی را براي آگاهسازمان بهداشت جهانی، تالش

).Convertino, 2020آغاز کردند(
) Message credibilityدومین عاملی که فلنگین و متزگر به آن اشاره کردنـد، اعتبـار پیـام (   

است که مربوط به صحت محتوا و ساختار اطالعـات اسـت. بـراي نمونـه، مـدارکی کـه در       
رود؛ سوم، اعتبـار رسـانه   شود و ارجاعاتی که در متن به کار میپشتیبانی از یک ادعا ارائه می

)Media credibility ــال ــر کان ــت ب ــه دالل ــه ) ک ــایی دارد ک ــات  ه ــال اطالع ــور انتق ــه منظ ب
توان به روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنـت اشـاره کـرد   که از جمله آنها میشود. میاستفاده

)Flanagin, Metzger, 2008(.
هـا در پـرداختن بـه موضـوعات     اي بر اهمیت رسانهدر شرایط غیربحرانی نیز تأکید ویژه

سـالمت را  هـاي حـوزه  سـازي سیاسـت  شـود؛ چـرا کـه ایـن امـر، پیـاده      حوزه سالمت می
ــاثر ــه اصــولی کــه از ســوي انجمــن روزنامــه مــیمت نگــاران مراقــب ســالمت ســازد. بیانی

)Association of Health care journalistsنگـاران  کند که روزنامـه ) انتشار یافته است، تاکید می
اي در پوشش اخبار حوزه بهداشت و سالمت دارنـد. بـه زعـم ایـن انجمـن،      مسئولیت ویژه
هـاي مهمـی در زمینـه    انـد، تصـمیم  اطالعاتی که آنها فراهم آوردهها بر مبناي مخاطبان رسانه

.)Sharma, 2020: 146گیرند(هاي بهداشتی میمراقبت
هـا و پیامـدهاي آن بـراي فـرد و     گیـري هاي حوزه سالمت، اهمیت این تصمیمدر بحران

هـاي  گیري، ضرورت وجود منابع معتبر که پرسششود. در آغاز این همهجامعه دوچندان می
شـد. در  شهروندان را پاسخ دهند و ابهامات آنها را برطرف سـازند بـه شـدت احسـاس مـی     

گیـري ویـروس کرونـا، همـه شـرایط الزم بـراي       شوك آغازین ناشی از بروز گسترده همـه 
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هـاي قطعـی   اطالعـی جامعـه پزشـکی از روش   گیري شایعات وجود داشت؛ اظهار بیشکل
میـر قابـل توجـه آن و نبـود     ومـرگ طعـی بـراي آن، نـرخ   انتقال آن، نبود واکسن و درمانی ق

» ابهـام «هاي دیگر این ویروس، اهمیت آن را در نظر عموم با توضیحی براي بسیاري از جنبه
فراگیري همراه ساخت. همین امر براي به راه افتادن شایعات پیرامون آن کافی بـود. چـرا کـه    

هـایی  همـین دلیـل اسـت کـه حتـی در بحـران      کنند. به اهمیت و ابهام، شایعات را تغذیه می
که در غیاب خبررسانی بهنگـام بـه شـایعات    اي با علم به اینچون جنگ جهانی دوم عدههم

تـرین و  تـرین اخبـار ممکـن را در سـریع    شود، به این نتیجه رسیدند کـه دقیـق  دامن زده می
. ایـن  )Allport, Postman, 1947: 501تـرین شـکلِ خـود بـه آگـاهی مـردم برسـانند (       کامـل 

المللـی در پـیش گرفتنـد و کوشـیدند بـا      هـاي معتبـر داخلـی و بـین    بود که رسـانه سیاستی
هاي پیشگیري از آن به ایـن  هاي پزشکی درباره این بیماري و شیوهآوردن آخرین یافتهفراهم

هـاي معتبـر جهـان، بخشـی جداگانـه در      ابهامات پاسخ گویند. به این ترتیب در بیشتر رسانه
ره ایـن بیمـاري   دربـا ب خبـر، گفتگـو، پرسـش و پاسـخ و... بـه ارائـه چنـین اطالعـاتی        قال

یافت.اختصاص
ــانه  ــواد رس ــخن از س ــع در س ــانهدر واق ــان رس ــبکه اي مخاطب ــاربران ش ــا و ک ــاي ه ه

بایست در نظر داشت که برخورد انتقادي و ژرف نسبت به خبرهـا و اطالعـات   میاجتماعی
اي مخاطبـان،  قهـري بـا محتـواي دریـافتی نیسـت. سـواد رسـانه       دریافتی به معناي برخورد 

است که با دسترسی آنها به منـابع معتبـر و دقیقـی کـه پشـتوانه اطالعـات بهنگـام و        مهارتی
شود.ضروري است، تغذیه می

گیرينتیجه. 4
هـاي  شـوند و کارآمـدي سیاسـت   ها را یادآور میها ضرورت بازنگري در برخی رویهبحران

گیري گسترده اطالعـاتی نیـز   گیري ویروس کرونا که با همهسازند؛ همها آشکار میعمومی ر
هـاي  سازي شـهروندان در برابـر مـوج   در مقیاسی جهانی همراه بود، بیش از پیش لزوم ایمن

اي در گیري نشان داد که ضـعف سـواد رسـانه   اطالعات نادرست را روشن ساخت. این همه
ترده سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی    هـا، پیامـدهاي گسـ   نگاهتواند در برخی بزشهروندان می

هـا از خـود بـر جـاي بگـذارد.      همراه داشته و آثار مخرب ماندگاري را در همه این حـوزه به
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بایسـت رویکـردي کـالن اتخـاذ کـرد و      اي مـی ازهمین روي در راستاي پیشبرد سواد رسانه
ي بهبود آن همراه ساخت.  ها، نهادهاي رسمی و غیررسمی را نیز براافزون بر دولت

هایی با مرجعیـت  اي، سرمایه اجتماعی و وجود منابع و رسانهمکمل آموزش سواد رسانه
باال است که مورد وثوق و اتکاي شهروندان قرار دارند و  نقطه عزیمت نگاهی انتقـادي آنـان   

هـاي  و گسـل گیرند. از ایـن ر در مواجهه با انبوه اخبار و اطالعات در فضاي مجازي قرار می
هـا در ایـن حـوزه را    هاي معتبر، کارآمـدي آمـوزش  اجتماعی و فرهنگی و گسست از رسانه

تواند صرفاً در سطح آموزشـی دنبـال شـود و    اي نمیسازد. از این روي، سواد رسانهمتأثر می
بایست در سطوح دیگر حکمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.می
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