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 ایران در عمومی افکار و ایرسانه فضای و کرونا شیوع دوم خیز

 طباطبایی عالمه دانشگاه رسانه و ارتباطات خوشة

 (۱۳۹۹ مرداد ۲۵ – ۱۰ شماره گزارش)

  یعمل پیشبرد برای خود ایحرفه و علمی مأموریت پایة بر طباطبایی عالمه دانشگاه رسانة و ارتباطات خوشة

  باطاتارت فضای «ارزیابی و هاچالش مسائل،» پیرامون شده انجام تحقیقات و مطالعات «دولت و دانشگاه وگویگفت»

  صاراخت به را ذیل هاییافته و نتایج و است کرده رصد کرونا شیوع دوم خیز در را کشور عمومی افکار و هارسانه و

 دارد:می عرضه

  مسئله طرح -۱

  شرایط در را عمومی افکار ،آن کنترل در دولت موفق نسبتاً دیریتم از پس کشور در 19 کووید شیوع ةدوبار خیز

  مؤثر مداخله دیگر سوی از و اجتماعات برگزاری در رسمی هایگیریسخت شدنکم سویی از داد. قرار متفاوتی

  ارفش کی()فیزی اجتماعی گذاریفاصله حتی و قرنطینه قواعد تضعیف در روانی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل

 به تریعوسی پراکنش کرونا به ابتالی که آوردپیش موقعیتی کشور سالمت و بهداشت حوزه درمانگران بر مضاعف

  ومد خیز اصطالحاً که اوج یا و موج این کرد. گرفتار متفاوت حدت و شدت با را ایران جغرافیای همة و گرفت خود

  تا اول لةمرح در که بیماری مدیریت به نسبت اعتمادیبی و آن به نسبت نگرانی شد موجب گرفت نام کرونا شیوع

  انباشت اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایچالش به کرونا مسألة و گردد باز جامعه به دیگر بار بود شده ترمیم حدودی

  ارکتمش و همگرایی به نیاز کشور که شرایطی در ترتیب این به شود. اضافه عمومی افکار و جمعی ذهنیت در شده

 هب ویروس شیوع نخست ماه دو در نیز آن ذهنی هایزمینه حدودی تا و داشت کرونا مدیریت برای جامعه بیشتر

  نینچ در طبیعتاً گذاشت. افول به رو «مخاطره از عمومی ادراک» و یافت کاهش دوم خیز در بود گرفته شکل تدریج

  نگرانی و نارضایتی و شده کم مسأله حل در همگانی شارکتم و آینده به اطمینان دولت، و حاکمیت به اعتماد عیتیوض

  ایرسانه هایسازیحاشیه و هافعالیت دولت، با مجلس نمایندگان برخی سیاسی تقابل ،میان این در یابد.می افزایش

 ونگوناگ نظرهای اختالف و مرکزبی اجتماعی هایشبکه تحرک کشور، از خارج انمخالف یارسانه سازماندهی داخلی،

  تریبیش اثر اجتماعی سرمایة و عمومی اعتماد کاهش بر بحران مدیریت شیوة زمینة در حاکمیتی و دولتی ادهاینه

  این در داد. شکل سراسری هایآزمون و محرم ماه اجتماعات نظیر رو، پیشِ مسائل سر بر هاییدوگانه و گذاشت

 دوم خیز در که رودمی شمار به مخاطرات و هابحران مدیریت در مهمی ضرورت ،ارتباطی گذاریسیاست ،وضعیت

  تعامل و هارسانه رفتار مرحله، این در رسدمی نظر به .گرفت قرار غفلت مورد بیشتر نخست مرحلة به نسبت کرونا
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  قویتت برای مدنی و مستقل ایرسانه هایظرفیت از استفاده و عمومی افکار با مواجهه در حاکمیتی و دولتی نهادهای

  شد. دور «بحران مدیریت و ارتباطات» الزامات از عمومی حوزة

  ؤثرم ارتباطی فنون و سازوکارها و رویکردها از استفاده دارد اهمیت مخاطره مرحلة این در و بحران ارتباطات در آنچه

  تعامل و همگرایی جلب برای جایگزین و اصلی جریان هایرسانه همة اجتماعی و علمی مرجعیت بردن باال برای

  همچنین و مردم هایدغدغه و هانگرانی احساسات، و ادراکات از صحیح درک مستلزم موضوع این است. جامعه

  راترف بحران قلمرو از تدریج به که بود جدیدی مخاطره کرونا شیوع دوّم خیز هاست.آن با رویارویی تجربة و دانش

   کرد. ضروری ار )ریسک( مخاطره ارتباطات به توجه جهانی و ملی سطح در و رفت

  این از .ستهاحلراه به ورود و مسأله شناخت برای همگانی مشارکت جلب دارد اهمیت مخاطره ارتباطات  در آنچه

  یزن و همگانی مشارکت تحقق در لفهؤم مهمترین «مشترک خطر از مشترک درک» به کمک برای هارسانه مداخلة رو

  برای که اریاضطر وضیعت این در «اجتماعی سرمایه» تقویت و تولید یعنی این و است سیاسی نظام توانمندی افزایش

  هایظرفیت از وسیعی طیف باید و تواندمی مخاطره ارتباطات .آمد وجود به جامعه عمومی بهداشت و سالمت

  سالمت و بهداشت جدی رویدادهای در را واکنش و کنش آمادگی، آگاهی، مراحل و برگیرد در را مدنی و حاکمیتی

 ضرورت مهم نای به نیل برای دهد. شکل اعتماد حفظ و مثبت رفتار تغییر آگاهانه، گیریتصمیم تشویق برای عمومی

   :شود ارزیابی دوم خیز و نخست مرحلة تفاوت و کرونا شیوع از عمومی تصور نخست دارد

 کرونا شیوع خیز از عمومی تصور -۲

  رکزم و تهران شهرداری فرهنگی و اجتماعی مطالعات دفتر سوی از که کرونا نظرسنجی هفتم موج نتایج بر بنا

  میزان تهرانی هایخانواده درصد 51 است شده انجام جاری سال مردادماه 1۶ در )ایسپا( ایران دانشجویان افکارسنجی

  نگرانی میزان ترتیب این به اندکرده اعالم «کم» درصد 29 و «زیاد» کرونا به ابتال از را هایشانخانواده یا خود نگرانی

 است. یافته افزایش دوباره بود رسیده میزان کمترین به خرداد نیمه در که ابتال از

  زمان مورد در اکنون هاتهرانی چهارم یک حدود که ایگونه به است مبهم نظرسنجی این در کرونا مهار زانداچشم

  نیمی که حالیست در این .ندارند جاری سال در کرونا مهار به امیدی نیز هاآن درصد ۶0 و دارند کامل ابهام کرونا مهار

 ند.اهبود امیدوار تیر پایان تا کرونا مهار به فروردین ماه در هاتهرانی از

  به است شده ترنزدیک هاخانواده به ابتال دایرة که دهدمی نشان نظرسنجی این 19 کووید ویروس فراگیری نظر از

  در د.باش شده مبتال کرونا به که هست کسی شانخانواده در اندگفته پاسخگویان از درصد 17 مردادماه در که ایگونه

  کرونا به شانخانه در نفر یک حداقل بودند گفته افراد درصد 3.5 سوال این به پاسخ در فروردین میانه در که حالی

 است. شده مبتال
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 یانمبتال و درگذشتگان میزان درباره رسمی هایآمار به مردم یاعتمادبی میزان افزایش دارد اهمیت میان این در آنچه

  51 سطح )تا مرداد نیمه در دیگر بار اما بود رسیده د(درص ۴۴) خود سطح کمترین به خرداد نیمه در که کروناست به

 است. یافته افزایش درصد(

 

  یماریب با مواجهه در عمومی نهادهای و دولت عملکرد از رضایت کاهش با مستقیم رابطه تقریباً ،تغییر این

  نهادهای سایر و دولت عملکرد از را خود رضایت تهرانی شهروندان از درصد ۶0 کهطوری به دارد. کرونا

 اند.کرده اعالم «زیاد» درصد 15 و «متوسط» درصد 25 ،«کم» کرونا با مقابله در عمومی

 

 

 

 جامعه هایدغدغه تنوع و کرونا -۳
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  گرفته انجام 1399 خردادماه در ملی هایطرح دفتر سوی از که کرونا خصوص در مردم دیدگاه کشوری مطالعه در

  بوده کنونی شرایط در پاسخگویان اصلی دغدغة دو «درآمد کاهش» و کرونا ویروس به ابتال از «نگرانی و ترس» است

   است.

  درصد 35.8 و شانخانواده یا خود تحصیلی هایبرنامه در را کرونا تأثیر مردم درصد 58.۴ نظرسنجی همین اساس بر

  آینده به نسبت کرونا علت به درصد 27.9 اند.دانسته زیاد خیلی یا زیاد شانخانواده یا خود اضطراب و افسردگی بر

 است. درصد(2۴)  مردان از بیشتر درصد( 32.2)  زنان میان در احساس این که دارند ناامیدی احساس

 دیگران از بیش دانشگاهی تحصیالت دارای افراد و سال ۴9 تا 30 افراد و زنان از بیشتر مردان ظرسنجین این در

  این لتع دارد. زیاد تأثیر بهداشتی مالحظات کمتر رعایت بر کرونا شیوع شدن طوالنی از ناشی خستگی معتقدند

  رفتارهای از خستگی کرونا، خطر از ترس کاهش مانند شناختیروان -ذهنی دالیل از ناشی توانمی را خستگی

 در رددت و زندگی و کار شرایط اجبار مانند معیشتی -عینی دالیل و هانامهشیوه رعایت بودن فایدهبی بهداشتی،

  کنندیم احساس که گیرندمی قرار شرایطی در افراد وقتی دانست. شودنمی رعایت هانامهشیوه که مترو مانند هاییمکان

  نتیجه نای به افراد حالت این در کنند.می تجربه را امیدی نا نتیجه در شودنمی منتهی مطلوب نتیجه به آنها رفتار

  افکار از بخشی واکنش دهد.می رخ انفعال عمالً و نیست مؤثر هدف به رسیدن برای آنها هایتالش که رسندمی

  وضعیت به رسیدن از ناامیدی است ویروس این مقابل در وارونه دفاعی سازوکار واقع در که کرونا به ایران عمومی

  جامعه حسطو برخی در بهداشتی هایپروتکل رعایت برای تالش از کشیدن دست و انفعال نوعی به که است مطلوب

  .است شده منجر

  حال عین در ولی انددانسته خود خانوارهای درآمد کاهش باعث را کرونا تهرانی شهروندان ،مردادماه نظرسنجی در

   اند.بوده کشور اقتصاد به ضربه نگران درصد 35 و مردم میر و مرگ نگران هاآن درصد 58

  زنی و غیرعمیق و روزانه ،سریع اطالعات بر تمرکز کشور، رسمی ایرسانه فضای در رسدمی نظر به حال عین در

  است نیآزمود و غیرماندگار هایپدیده مختص که «یجانه و احساس بر یمبتن مشارکت» بر مشارکت جلب به تمایل

  ناپایداری و شناختی تحریف به ،عمل در رویکرد این که دارد غلبه «استدالل و اطالعات بر مبتنی جوییمشارکت» بر

  هجامع جوییمشارکت است الزم سالمت موضوع و بیماری مانند ماندگار هایپدیده در واقع در شود.می منجر شینک

  اکرون با مواجهه برای عمومی افکار در آن اثرگذاری طول و میزان تا باشد اقناع و استدالل و اطالعات بر مبتنی

 شود. ماندگارتر
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  کرونا دوباره خیز و هارسانه -۴

 در دهد.می نشان را اندکی تفاوت نخست مرحله به نسبت کرونا دوم خیز در هارسانه به مراجعه هانظرسنجی در

  در اما رفتمی شمار به کشور در کرونا اخبار پیگیری منبع ترینمهم درصد ۶3.۶ با «سیما و صدا» نخست مرحلة

  هایسایت و هاخبرگزاری و اجتماعی هایشبکه طبانمخا میزان به و شده مواجه مراجعه کاهش اندکی با دوم مرحله

   (.1 نمودار ،99 خرداد ارتباطات، و هنر فرهنگ، )پژوهشگاه است شده افزوده اینترنتی

 

  پس و است درصد 58.5 تهرانی شهروندان نگاه از سیما و صدا به راجعهم میزان تهران، مردادماهِ نظرسنجی براساس

  درصد، 8.۴ با خبری هایسایت درصد، 10.5 با )تلگرام تفکیک به خبری هایسایت و اجتماعی هایشبکه آن از

  و ندوستا و درصد 5.1 نیز ایماهواره هایشبکه سهم دارند. قرار درصد( 1.۶ اپواتس درصد، ۶ با اینستاگرام

  دنبال را کرونا به مربوط اخبار اندگفته زنان درصد 3.3 و مردان درصد ۶.2 اساس همین بر است. درصد 2.۶آشنایان

  در ماسی و صدا به تهران مردم مراجعه اساس این بر دهد.می نشان افزایش فروردین به نسبت رقم این که کنندنمی

  ابعمن سایر و اجتماعی هایشبکه مانند دیگری منابع به و یافته کاهش درصد هفت حدود کرونا شیوع دوم مرحله

 (.99 مرداد )ایسپا، است افزوده خبری

 

 کرونا شیوع دوم ةمرحل با مواجهه در تلویزیون -۵

  روناک با مقابله ملی ستاد بویژه و دولت موضوع، با مواجهه در مجموع در کرونا شیوع اول مرحله در که سیما و صدا

  را نپیشی موفقیت بهداشتی هاینامهشیوه رعایت برای جامعه حساسیت ایجاد برای مرحله این در کرد عمل موفق

  ملی دستا به کرونا اخبار پوشش در تلویزیون اولویت نخست، مرحله همانند رسانیاطالع و خبر بخش در نداشت.

  «زنمیم ماسک من» ،«مساوات و همدلی» هایپویش تقویت و هانامهشیوه رعایت ترویج شد.می مربوط کرونا با مقابله
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  ملی رسانه در کشور در کرونا  مربوط آمار اعالم روزانه پخش بویژه بهداشت وزارت مسئوالن مستمر حضور و ...

  هاآمار غیرمتنوع و یکنواخت ،روزانه پخش سو دیگر در دهد.می نشان کرونا ملی ستاد با را سیما و صدا همسویی

  وعاتموض به پرداخت شیوه شدن تکراری است. شده کرونا میر و مرگ میزان درباره مخاطبان حساسیت کاهش موجب

 شده موضوع شدن عادی موجب اتفاقاً مردم کردن حساس برای خبری هایگزارش و هامصاحبه در کرونا به مربوط

   است.

  گردی از بیماری با مواجهه در امریکا بویژه غربی کشورهای درمان و بهداشت نظام واقعی التمشک سازیبرجسته

 و میر و مرگ میزان گرفتن باال شرایط و اخبار این پوشش زیاد حجم گاهی که بود ملی رسانه در مهم محتواهای

   شد.می سیما و صدا در اخبار این باورپذیری کاهش موجب داخل، در مبتالیان

   پخش و یازدهم مجلس آمدن کار روی داد نشان سیما و صدا در را قبال در انتقادی رویکرد چه آن میان این در

  از برخی در آن انعکاس و مجلس فعالیت نخست روزهای در بویژه مجلس نمایندگان عضیب تند گاهی اظهارنظرهای

  تشتت لکهب نکرد کمک کشور در کرونا شیوع مدیریت به تنها نه عمالً سیاست این .بود سیما و صدا  خبری هایبخش

  هایرهگزا در رییتصو چنین نتیجه .کرد برجسته نیز کرونا موضوع با مواجهه برای را حاکمیت سطح در هادیدگاه

  در بحران ارتباطات و بحران مدیریت کردن دشوارتر نتیجه در و دولت و حاکمیت به اعتماد کاهش ،انمخاطب ذهنی

 .است مخاطره شرایط

 زبانفارسی هایرسانه و ایماهواره هایشبکه و دوم خیز -۶

  سیبیبی اینترنشنال، ایران جمله از نظام معارض زبانفارسی هایرسانه در کرونا ویروس شیوع دوم مرحله در آنچه

  کردن متهم» و «جامعه در ناامیدی و یأس ایجاد» و «افکنیهراس» رویکرد ادامه خوردمی چشم به تو و من و فارسی

  ردمم بین سازی قطبی دو هدف با کشور در کاریپنهان و میر و مرگ میزان درباره «غلط آمار ارائه به نظام و دولت

  مدارکی و ناداس ناشناس منبعی از نقل به فارسی سیبیبی  مثال برای  است. دولت و پزشکی جامعه نیز و حاکمیت و

 بهمن دوم از آن بالینی هاینشانه با یا کرونا ویروس به ابتال بخاطر مرگ رهزا ۴2 دندهمی نشان که کندمی عرضه را

  طور به واقعی آمار درصد 3/1 حدود یعنی آن از بخشی فقط اما شده ثبت ایران در امسال تیرماه پایان تا1398 ماه

  عیس آمارهایی چنین هارائ و شده بندیچارچوب خبرهای ارائه با زبانفارسی هایتلویزیون است. شده منتشر رسمی

  با همقابل در دولت اقدامات کردن مخدوش با و دهند نشان «بحرانی» ویروس شیوع نظر از را کشور وضعیت کنندمی

  مجموع، در و شهروندان انگاریسهل ،رسمی نهادهای موقع به هشدارهای ندادن و کاریکم موفقیت، عدم از ،کرونا

  یوهش این برآیند گویند.می سخن جامعه تمکین عدم و بیماری مدیریت برای حاکمیت و دولت «بار فاجعه قصور»

  هایبینیپیش نیز و اقتصادی و معیشتی هایدغدغه سازی برجسته  کنار در ایران کرونایی رویدادهای شپوش

  کارآمدی بردن السو زیر و شهروندان جان به نسبت مسؤوالن اییاعتنبی بر آینده، به نسبت بدبینی القای و انگیزهراس

 دهیشکل و رکشو اوضاع نماییآشفته برای بستری خود که دارد اصرار کرونا با مقابله بویژه مختلف هایعرصه در نظام
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  ضوعاتمو در نظام مسئوالن میان در نظر اختالف القای ۱.شودمی عمومی افکار در اعتراض و نارضایتی فضاهای

  یط کشور از خارج زبانفارسی هایرسانه که است دیگری محورهای از جدید مجلس کارآمدن روی با بویژه مختلف

  افزایش با کشور در کرونا دوباره گرفتن اوج که کرد توجه باید نیز مسأله این به  2.اندکرده تکیه آن بر مدت این

  تباطار ختاللا با و شده همراه اجتماعی سرمایة تنزل و داخل رد سیاسی نظرهای اختالف ابراز و اقتصادی تنگناهای

  یوعش اول مرحلة به نسبت کشور اوضاع نماییسیاه برای برانداز و مخالف هایرسانه سوی از را فضا ،جامعه و دولت

 است. کرده ترفعال کرونا

 مجازی اجتماعی هایشبکه و کرونا شیوع خیز -۷

 اول مرحله از ابتال و میر و مرگ تعداد و شدت نظر از شد شروع هام خرداد اواخر از که کشور در کرونا شیوع خیز

 موج ندازها به هیچگاه ،مجازی اجتماعی هایشبکه در مسئله این ابعاد برخی به حساسیت این، وجود با گرفت. پیشی

 هب مردادماه، و تیر روزهای از یک هیچ  در تلگرامی هایکانال مطالب و هاتوئیت تعداد که ایگونه به نبود آن اول

 .نشد کرونا اول موج روزهای اندازه

 همزمان که است تیرماه 1۴ روز در زمینه این در شده منتشر مطالب بیشترین که است آن توجه قابل نکته فرآیند این در

 از ناشی میر و مرگ و یانمبتال تعداد روز، این از پس که است حالی در این .است بوده ماسک شدن اجباری اعالم با

 شدت با ،ماه مرداد 8 و تیر 17 روزهای در البته است. گرفته شکل جدیدی هایرکورد و داشته افزایش نیز کرونا

 لگرامت در ایم.بوده کرونا به راجع هایتوئیت تعداد نمودار در قله دومین شاهد مجددا کرونایی، بیماران تعداد گرفتن

 است. شده منتشر ماه تیر 2۴ روز در پست ترینبیش تیر، 1۴ از پس هم

                                                 
 بدترین در یا کند می سردرگم یا را مردم که پیچیده رفتارها و است نقیض و ضد هامقام سخنان قدری به ایران در : 1911 مرداد 11 اینترنشنال، ایران  1

 دهد می کاهش بهداشتی تدابیر به نسبت را حساسیتشان حالت

 دولت نهایی سیاست نیست مشخص که حالی در کرد حمایت کنکور برگزاری از بهداشت وزیر معاون حریرچی ایرج ،1911 مرداد 11 اینترنشنال ایران  2

 جلسم رئیس قالیباف باقر محمد اما کنند می مخالفت ها نشین خارج او گفته به شود گرفته تصمیمی هر گوید می حریرچی چیست کنکور قبال در

 دکترا نکورک میزند مثال اون کرد تحمل را ماسک ساعت چند بوشد هوا شدن تر خنک با و بگذرد کرونا پیک که زمانی تا بیفتد عقب باید کنکور گفته

 خواند، بار تاسف توجهی بی یک را اتفاق این قالیباف حال شد برگزار شده داده وعده تدابیر بدون
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 3دوم و اول پیک مقایسه و کلی آمارهای

  هزار1۶ و میلیون یک از بیش ماه، مرداد 15 روز تا ایران در کرونا شیوع زمان از که گفت توانمی آماری لحاظ به

  هدهندنشان آمار این .اندکرده منتشر را «ماسک» و «کرونا» هایکلیدواژه حاوی توئیت میلیون 3 از بیش توئیتری کاربر

  از درصد یک ا،ایسپ نظرسنجی با )مطابق اندداده نشان واکنش موضوع این به توئیتری کاربران تمام تقریبا که است آن

  با را تلگرامی پست یک حداقل تلگرامی، کانال میلیون ۴5/1 حدود نیز تلگرام در دارند(. حضور توئیتر در ایرانیان

  پست میلیارد 1۶ بر بالغ هااین تعداد مجموع در .اندکرده منتشر تاکنون کرونا شیوع زمان از مذکور هایاژهکلیدو

  انداشتهد محتوا تولید رابطه این در تلگرامی هایکانال اتفاق به قریب که است آن گویای خود که شودمی تلگرامی

  بنابراین است(. میلیون 97/1 تلگرامی هایکانال کل تعداد هران،ت دانشگاه اجتماعی هایشبکه آمارآزمایشگاه با )مطابق

 است. بوده فراگیر کامال امری اجتماعی، هایشبکه در کرونا به توجه که گرفت نتیجه توانمی

  تولید کرونا اول مرحلة در توئیتری حساب هزار  802 و تلگرامی کانال هزار 371 و یلیونم یک آمار، این میان از

  واکنش همسئل این به که توئیتری هایحساب و تلگرامی هایکانال تعداد کرونا شیوع دوم خیز در ولی اند.کرده محتوا

  حساب هزار 308 فقط نیز توئیتر در و کانال هزار ۴97 فقط تلگرام در که نحوی به است. بوده محدودتر بسیار اندداده

  ساسیتح که ادعاست همین کننده تأیید امر این .اندکرده منتشر را ماسک و کرونا هایاژهو کلید حاوی مطالبی کاربری

 است. کرده افت آن اول مرحلة به نسبت مجزای فضای کاربران میان در کرونا شیوع دوم خیز در

                                                 
 .است شده لحاظ ماه مرداد 51 تا خرداد 51 از کرونا دوم اوج و خرداد 51 تا اسفند ابتدای از کرونا اول اوج گزارش این در :نوشتپی  3
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 ایرسانه بازنمایی در مهم موضوع ود محرم هایعزاداری و سراسری آزمون -۸

  مرداد اواخر در سراسری آزمون برگزاری با تهرانی پاسخگویان از درصد 58 ،تهران ماه مرداد نظرسنجی اساس بر

  کسی آنان خانواده در اندگفته پاسخگویان درصد 20 فقط که حالیست در این .ندابوده موافق درصد 31 و مخالف

 آزمون زاریبرگ مخالفان بیشتر که دکر برداشت چنین توانمی بنابراین باشد. داشته سراسری آزمون امسال که هست

  ودب الزم ،اعتبار این به ندارند. باشد موضوع این به مبتال که خانواده در را کسی که هستند کسانی سراسری

  یا زآمودانش امسال که شود انجام هاییخانواده و کنندگانشرکت نظر سنجش برای دقیقی و مشخص هاینظرسنجی

   .اندشتهدا کنکوری دانشجوی

  است هترب کشور کرونایی شرایط به توجه با اندگفته تهرانی پاسخگویان درصد 7۴ نیز محرم ماه هایعزاداری مورد در

  تحصیالت با افراد درصد ۶7 و دانشگاهی تحصیالت با افراد درصد 80 نشود. برگزار محرم در گروهی مراسم امسال

  دادندمی ترجیح تهرانی پاسخگویان از درصد 83 برابردر هستند. گروهی مراسم برگزاری مخالف کمتر و دیپلم

  شهروندان درصد ۶۴ حتی کنند. عزاداری منزل در «حسینیه یک خانه هر» قالب در گروهی مراسم جای به هاخانواده

  نیز اجتماعی گذاریفاصله رعایت و هاهیئت عزاداری مراسم برگزاری برای ورزشی هایزمین یا مدارس واگذاری با

  .نیستند موافق

 حوهن نیز و سراسری آزمون برگزاری برای دولتی و حاکمیتی هاینهاد سطح در واحد تصمیم فقدان شرایط این در

  هایشخصیت یا قوا سران سطح در حتی مسئوالن میان در متناقض اظهارنظرهای و محرم ماه عزاداری با مواجهه

  هانگرانی نیا سراسری(، آزمون درباره کرونا ستاد نشده قطعی تصمیم توییت مثال: )برای اجرایی و سیاسی و مذهبی

  است. کشانده جامعه سطح به را

  و فتاوا یزن و کرونا ملی ستاد تصمیمات از پیروی درباره انقالب رهبری سخنان از پس بویژه داخلی هایرسانه البته

  خیبر حتی و اندپرداخته محرم ماه در الینآن عزاداری برگزاری ترویج به بیشتر علما و مراجع برخی اظهارنظرهای

  صوت هایرسانه به آنالین عزاداری و مذهبی هایبرنامه انتشار برای رایگان باند نایهپ با را تسهیالتی ایرسانه مراکز

  رارق رسمی تأکید مورد آن برگزاری نهایت در چه اگر نیز سراسری آزمون مورد در .اندنموده ارائه فراگیر تصویر و

  باقی عهجام عمومی افکار و ایرسانه فضای در همچنان هاگیریتصمیم تغییر از ناشی اجتماعی و روانی آثار اما گرفته

 است.

 هاچالش و مسائل بندیجمع -۹

  دهدمی نشان ارتباطی نهادهای و اجتماعی هایشبکه و جمعی هایهرسان هایفعالیت ارزیابی و عمومی افکار رصد

  کاهش «عمومی و اجرایی هایدستگاه عملکرد از رضایت» و «رسمی آمارهای به اعتماد» کرونا شیوع دوم خیز در که

  در ت.سا شده دشوارتر شهروندان سوی از «حاکمیتی هایبرنامه و هاسیاست و رویکردها» پذیرش نتیجه در و یافته
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  اعتبار و مرجعیت باالبردن و سطوح همة در اجتماعی سرمایة تقویت و ترمیم» ارتباطی چالش مهمترین یشرایط چنین

  هک را برانداز هایشبکه و هارسانه ویرانگر نقش توانمی که است صورت این در است. «ارتباطی نهادهای و هارسانه

 کرد. کم پردازندمی عمومی افکار تخریب به تباطیار و مجازی جدید هایکنش و هابندیصورت با

 ایرسانه و سیاستی هکارهایرا -۱۰

 بهداشت وزارت النئومس سوی از شدهمطرح اندازچشم به توجه با رسدمی نظر به .یکم 

 ارائه و «کرونا با زندگی مهارت» ایرسانه سیاست بر تمرکز ،ملی سطح در است ضروری

 گیرد. قرار توجه مورد کرونا دوام شرایط در روزمره زندگی تداوم برای ایرسانه راهکارهای

 ماه شش در شهروندان روزمره رفتارهای سرراه بر مانع ایجاد بر قهری( )گاه اصرار و تأکید

 از هبرآمد هرچیز از بیش نیز آمده وجود به تغییرات و است داده نشان را خود اثریکم گذشته

 اب زندگی» ایرسانه سیاست ،اساس همین بر .است بوده ییرتغ برسر آگاه شهروندانِ اجماع

 هایپروتکل گرفتن نظر در با روزمره زندگی شکل در بازنگری آموزشِ مبنای بر «کرونا

 دارد. بیشتری اثربخشی کرونا از گیریپیش

 فهم» ایرسانه سیاست اتخاذ با باید «کرونا با زندگی مهارت» ایرسانه سیاست کنار در .دوم 

 با نآ بودن جدی و کرونا خطرات به نسبت گسترده بخشیآگاهی فرآیند «کرونا دربرگیری

 قربانیان مادران جمله از جهانی متعدد هایتجربه )نظیر کرونا از دیدهآسیب هایخانواده کمک

 و بودند( یاجاده پرخطر رفتارهای تغییر برای تبلیغ پیشرانِ که آرژانتین در ایجاده تصادفات

 دلیل به روحی هم و جسمی هایآسیب معرض در هم که درمان کادر کمک با همچنین

 تمرکز اب کرونا دربرگیری دربارة بخشیآگاهی فرآیند هستند، گیریهمه دوران شدن فرسایشی

 پذیرد. صورت «آن پیامدهای بودن دردناک» و «کرونا بودن جدی» موضوعِ دو رب

 و مشارکت ثیرأت و اهمیت ایرسانه سطح در شود تالش باید سیاست، دو این کنار در .سوم 

 برجسته دوم، خیزش در خاص طور به کرونا بیماری مدیریت و پیشگیری در مردم همراهی

 عمومی نظارت همچنین و ابالغی هایپروتکل رعایت و شهروندان مشارکت لزوم بر و شود

  شود. تأکید حاکمیت قهریِ مداخله جای به یکدیگر( با شهروندان وگویگفت)

 بر بتنیم سیاستی هایبسته تدوین و مؤثر بحران ارتباطات کلیدی هایمؤلفه به توجه .چهارم 

 موضوع در دخیل نهادهای هایعمومی روابط و هارسانه برای عملیاتی هایپروتکل به که آن

 رد توانندنمی  هاسازمان اینکه به توجه جمله از شوند. تبدیل خشیبآگاهی و رسانیاطالع

 اشتهانب آفالینِ و آنالین اجتماعی سرمایه باید پیش از و کنند عمل واکنشی بحران موقعیت
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 و گذارندب باز بازخوردها برای را راه نباشند، طرفهیک پیام ارائه دنبال به اینکه باشند. داشته

 ظرفیت زا و باشند داشته شفافیت و صداقت باشند. منعطف گیریهمه یک تحوالت به نسبت

  شوند. مندبهره داردغدغه مدنی نهادهای و سالمت سفیران

 توجه مورد ایرشته بین و بخشی بین پایدارِ حلراه یک عنوان به سالمت ارتباطات .پنجم 

 ارتباطات سالمت، آموزش مختلف هایزهحو شامل سالمت ارتباطات گیرد. قرار تأکید و

 باید و است شناسیمردم و شناسیروان اجتماعی، بازاریابی کالمی، ارتباطات اجتماعی،

 ماندگاری هب توجه با دربرگیرد. را اجتماعی بسیج تا فردی بین از مختلف سطوح در ارتباطات

 دیگر، هایپاندمی و هایاپیدم با کشور مواجهه احتمال و طوالنی مدت برای کرونا بقی و

 و رسمی آموزش هایدوره تقویت و ایجاد برای مدتمیان و مدت دراز ریزیبرنامه ضرورت

 عالمه دانشگاه دو علمی همکاری آغاز است. ضروری سالمت ارتباطات زمینة در ایحرفه

 و دشار کارشناسی مشترک هایدوره اندازیراه برای بهشتی شهید پزشکی علوم و طباطبایی

 حمایت با که است مثبتی و عملی گام جاریسال مردادماه در سالمت ارتباطات دکترای

  بدهد. نیاز این به پاسخگویی در مؤثری شتاب تواندمی بهداشت و علوم هایوزارتخانه

 لمیع نهادهای ظرفیت از دارجهت و اخبارجعلی با مقابله و هاپیام به اعتباربخشی در .ششم 

 و لمع ترویج کرسی سالمت، آموزش کرسی یونسکو، فناوری و علم تباطاتار کرسی نظیر

 هایمنظومه و هاکنسرسیوم تشکیل از حمایت ویژه به و تخصصی و ایحرفه علمی هایانجمن

 مشارکت و اعتماد سطح ارتقای برای فرهنگی و عمومی مذهبی، نهادهای و علمی هایانجمن

  شود. گیریبهره کرونا شیوع با مقابله ملی هایبرنامه در عمومی

 دمیاینفو است. شده خوانده کرونا پاندمی در اینفودمی سالمت ارتباطات جهانی چالش .هفتم 

 جامعه در 19کووید ویروس گسترش با همزمان علم شبه و جعلی اخبار گسترده انتشار به اشاره

 ههمواج ارتباطی گذارانسیاست اینفودمی، .سازدمی دشوار را آن با مقابله و درمان کار که دارد

 ستنادر اطالعات وقفهبی انتشار از ناشی ترس و گیریهمه برای تا کندمی مجاب را کرونا با

 اساس نبرهمی بیندیشند. تدبیری ندارند، ارتباطی اختالل ایجاد جز ایکارویژه که انگیزسهرا و

 با اربخشیاعتب این گیرد. قرار توجه کانون در ایرسانه هایپیام به اعتباربخشی سیاست باید

 ثالث نهاد یک اندازیراه و ایجاد در علمی نهادهای علمی و اجتماعی اعتبار از گرفتن کمک

 و شمش بند در مذکور نهادهای مشارکت با اعتبارسنجی نهاد این است. پذیرامکان اعتبارسنجی

 اطالعات آزماییتیراس و سنجیصحت به نسبت حاکمیت و دولت از مستقل هایرسانه

  کند.یم تالش شهروندان اعتماد بازسازی برای ناظر نهاد یک عنوان به و کندمی اقدام منتشرشده
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