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  چکیده

سیله آگاهی وسانه ها در شرایط کنونی یکی از مهمترین دستاوردهاي پیشرفت بشري و یکی از با ارزش ترین ر

قاضیان در حال اهمیت کلیدي و طبق نیازمندي مت ،جایگاهبه دلیل  مگانی هستند که پیوسته و با سرعترسانی ه

ها، موانع  ر اهمیت رسانه ها این نکته کفایت می کند که در پرتو آگاهی دهی آن. دگسترش و فراگیري اند

ه وسیله رسانه ها با بمیلیاردها نفر  و میان برداشته شده(دهکده جهانی)جغرافیایی و تاحدودي سیاسی و فرهنگی از 

ت ارادي مردم به صور می توانند اطالعاتی را که نیازمند هستند را به دست آورند. اند وبسیار سادهه هم مرتبط شد

وزش مورد انتظار یا بدون قصد، از هر رسانه تا حدي به کانال ارتباط آن و تا حدي به موضوع، شکل و اهداف آم

 .بستگی دارد

ر ایجاد دابل توجهی از جامعه، نقش پررنگی وسائل ارتباط جمعی به دلیل نفوذ و پوشش گسترده در بخش ق

سازي فرهنگ داراست و البته به همین دلیل در فضاي جنگ نرم، بسیاري از رفتارهاي جمعی، عمومی و نهادینه

پذیري پذیري و فرهنگدهد. جامعهاي روي میتخریب الگوها و باورها در فکر و ذهن مخاطب نیز در بستر رسانه

روه همساالن، سیستم یند خانواده، گآیابد و در این فرشود و تا هنگام مرگ ادامه مین آغاز میاز بدو تولد در انسا

اساسی و تعیین کننده  هاي جمعی مانند تلویزیون، رادیو، مطبوعات و فضاي مجازي نقشرسمی آموزشی و رسانه

   اي ایفا می کنند.

  شبکه اجتماعی. مخاطب فعال.فضاي مجازي.  ،سواد رسانه اي واژگان کلیدي:

 بیان مسئله

نه ها. از جمله رسا تأثیر آن دامنه هاي مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است ،همه گیري ویروس کرونا و 

یی مطالعه پویا از زمان آغاز این بحران سالمت ، این خبر به منبع ارزشمندي براي شهروندان تبدیل شده است.

اسی بسیار مهم اطالعات از نظر توانایی آن در تبدیل سیستم رسانه اي و نیز از نظر وقوع آن در دموکر مصرف

  .است
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شناسی هاي ارتباطی، منبعث از نظریه کارکردگرایی در جامعهها و کارکردهاي فردي و اجتماعی پیامتعریف نقش

معه، بر نظم اجتماعی هاي مشترك براي جاها و هنجاراست. نظریه کارکردگرایی ضمن بنیادي انگاشتن ارزش

ها در جامعه تعریف ها و کارکردهایی که براي رسانه. بنابراین، نقشکندضمنی تأکید میهاي مبتنی بر توافق

، کند رفع نیازهایی چون تداوم، نظم، یکپارچگی، هدایت و سازگاري است. بر اساس رویکرد کارکردگراییمی

- ر مرتبط میهاي مختلف نظام را به یکدیگشوند که بخشرمجموعه نظام محسوب میها یکی از عناصر زیرسانه

ها ها بر اساس واقعیتگویی آن را در بحرانسازند و ضمن تأمین نظم و یکپارچگی درونی نظام، ظرفیت پاسخ

  )46: 1391زاده، (مهدي». دهندافزایش می

کنند که براي جذب و حفظ مخاطبان طراحی پیروي میهایی مشخص اي از فرمولي رسانهمطالب سرگرم کننده

کنیم درك شناسیم، تصور میي هنرپیشگان بزرگ را میبسیاري از ما صرفاً به دلیل اینکه نام و چهره. اندشده

هاي تلویزیونی توانیم برنامههاي معروف آشنا هستیم. میها داریم. ما با متن و ملودي ترانهخوبی از محتواي رسانه

ها ها، حرکتي خود را با تمام جزئیات براي دوستانمان تعریف کنیم. با این حال، با الگوهاي شخصیتورد عالقهم

هایی در ها تا چه اندازه آشنایی داریم؟ مثالً چه تیپ شخصیتهاي نهفته در دورنماي سرگرمی رسانهو موضوع

 با این حال، با الگوهاي. براي دوستمانمان تعریف کنیم ي خود را با تمام جزئیاتهاي تلویزیونی مورد عالقهبرنامه

ها تا چه اندازه آشنایی داریم؟ مثالً چه هاي نهفته در دورنماي سرگرمی رسانهها و موضوعها، حرکتشخصیت

هاي سرگرمی هاي نهفته در برنامهدانید که موضوعترند؟ آیا میهاي سرگرمی غالبهایی در برنامهتیپ شخصیت

ي ما بخش بزرگی از سرگرمی تلویزیون، فراگیرترین رسانه براي سرگرمی است. تقریباً همه ها چیستند؟رسانه

امروزه اینترنت نیز در حال قدرت گرفتن است، به  .اي دیگرکنیم، تا از رسانهخود را از تلویزیون دریافت می

  ي فراگیر بعدي تبدیل شود. اي که ممکن است به رسانهگونه

کنند. با این وصف، وقتی به هاي سرگرمی ارائه میي متنوعی از پیامها، گسترهرسد که رسانهبه نظر می در ظاهر

کنند. براي مثال، در شویم که تمامی آنها از الگوهایی معیار پیروي میپردازیم، متوجه میها میتحلیل این پیام

هاي فشرده و پسند در نوارهاي کاست، لوحهاي عامهنگها به عنوان آهي متنوعی از ترانههاي متوالی، گسترهدهه

ها صرفاً کنند. هیچ یک از این ترانههاي خاصی پیروي میها از فرمولاند. هر یک از این ترانهرادیو پخش شده

هایی را دهند که چه نتسازان نشان میآهنگ هاي موسیقی بهها نیستند. فرمولي تصادفی از نتیک زنجیره

هایی را در کنار هم (آکورد) قرار داد. تعداد کمی ضرب ي ملودي) و چه نتن در یک زنجیره (رشتهتوامی

مورد  هاي معیار هستند. چنین امري دراي از فرمولهاي خالقانهها، تنوعآهنگ معیار وجود دارد. تمامی آهنگ

  .اي نیز صادق استهاي رسانهپیام



پرداز ارتباطات و داراي کرسی استاد و نظریه( 2دنیس مک کوئیلاز نظر  انهبا این حال با توجه به کارکردهاي رس

، عصر جدید و وجود  6و سرگرمی 5، تحریک عواطف 4آموزش  3آگاهی و اطالع رسانی )در دانشگاه آمستردام 

نوجوانان و جوانان خو گرفته با تکنولوژي و متاثر از رسانه هاي جمعی، به نظر می رسد کارکرد سرگرمی براي 

رسانه ها بیش از پیش مورد توجه واقع شده است که با تلفیقی از آموزش و سرگرمی، زبانی جدید براي برخورد 

ه عرصه سپهر رسانه اي پا ب  7رسانه هاست. زبان جدید نسل سوم با نسل جدید به وجود آمده است و آن سرگرمی

تر شده همه گیري ویروس کرونا بسیار مهم و اثر گذاررسانه ها در عصر  هاي کارکرداز این رو. گذاشته است

و باید به آن توجه ویژه اي شود و از آن در جهت حفظ آرامش، ایجاد ثبات، اطالع رسانی دقیق و آموزش است 

  برد. بهره

زان اثر با توجھ مباحث ارائھ شده و اھمیت موضوع در این پژوھش محقق بھ بررسی می(معرفی جھت گیری تحقیق -ادبیات پژوھش
بنای بخشی نقش و کارکرد شبکھ ھای اجتماعی بر کنترل و بھبود شرایط پاندمی کرونا بوده است از این رو دو فرضیھ زیر م

  . مطالعات پژوھشگر قرار گرفتھ است 

 

  پژوهشاهداف 

تماعی بر میزان اثرگذاري شبکه هاي اجاز دیدگاه  نا و تأثیرات آن بر جامعۀ ایرانیمطالعۀ بحران جهانی کرو

ین پژوهش ااز اهداف خبري، اطالع رسانی و آموزشی از کارکردهاي  همدیریت صحیح پاندمی کرونا با استفاد

ه کردن به این راهگشاي نحوة نگامی تواند  پژوهشگران ارتباطاتهاي استادان و در این زمینه دیدگاه  است. 

نبه هاي نظري را تنها ج نه ها این دیدگاه هاي ممکن باشد.  خطرهاي آن و نیز تالش براي ارائۀ راه حل ،بحران

عدي در رابطه با بحران ببلکه با تبیین راه کارها و تعیین عوامل موثر، زمینه ساز سیاستگذاري هاي  تشریح کرده اند

  کرونا، به ویژه در داخل کشور هستند. 

  

  پرسش و فرضیه: 

فکار عمومی داشته بر مخاطبان و ا میتواند در پاندمی کرونا چه تاثیري ي اجتماعیها شبکهپرسش: نقش و کارکرد 

  است؟
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کار عمومی در و افزایش آگاهی افبر مدیریت صحیح میتواند : توجه به کارکردهاي شبکه هاي اجتماعی 1فرضیه 

  باشد. پاندمی کرونا 

ی اعتمادي، بو نادرست، اعتماد و  درستاطالعات ت و منفی بانه مثگها در پاندومی کرونا کارکرد دو رسانه

تحلیل هاي  آگاهی بخشی و ارائهتالش بر با  هرسان استرس و اضطراب داشتند. و آرامش بخش و اطمینان بخش

ابتداي پاندمی  هستند اما در این بین برخی رسانه در جامعه و بین مخاطبانرامش در آکارشناسی درصدد ایجاد 

هداف و اکرونا، آگاهی بخشی به مخاطب و چگونگی مواجهه با آن را در برنامه داشتند ولی با توجه به 

ا ویروس بونگی برخورد گسیاستگذاري هایشان، به مرور زمان درصدد تخریب وجهه و چهره برخی کشورها در چ

  کرونا نزد افکار عمومی برآمدند.

   روش تحقیق:

به  با عنایتست. ا يهدف کاربردو از نظر  کتابخانه اياز نوع  تحلیلیو  تبیینی ياز متدولوژ پیش رو در مقاله

ن بر آأثیر و ت ها در پاندومی کرونا و نقش و کارکرد رسانه تحقیقدر پژوهش حاضر به  محققع، اهیمت موضو

موضوع سعی  بقسوابا مطالعه در پیشینه و  و محقق، توصیفی بوده تحقیقروش . پردازد افکار عمومی میمدیریت 

روش زمینه  از طریق مخاطبان يپذیر تأثیر چگونگیها، به بررسی  نماید ضمن بررسی نقش و کارکرد رسانه می

  .بپردازد یابی

  پیشینۀ تحقیق

هاي  ها و دیدگاه بحران کرونا، بسیار سریع در سطح جهان گسترش یافت و به همین دلیل باعث شد واکنش

صورت می توان نام برد که در مدت کوتاهی به  گوناگونی در این زمینه شکل گیرند. در داخل کشور دو کتاب را

بحران ویروس  جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعین منتشر شدند. نخستین کتاب را با عنوا مجموعه مقاالت

 و دیگري را نیز با عنوان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) 1399( در ایران با دبیري حسین میرزایی کرونا

) دانشگاه امام صادق(ع) 1399دگاه ها و راهبردها به اهتمام محمد هادي همایون و رضا بنی اسد(زمون کرونا؛ دی

در منابع خارجی نیز ، در خصوص تاثیرگذاري کارکرد رسانه ها بر پاندمی کرونا توجه گردیده منشتر کرده اند. 

  20208هاي فاجعه بار پاندمی کرونا.است. از جمله مقاله: بررسی تاثیر اطالعات نادرست بر مقاومت فردي و پیامد

پرداخته شده است  20209در مقاله دیگري به بررسی تغییر کارکرد رسانه هاي اجتماعی در قبرس بر پاندمی کرونا.
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در مورد  یو علم يارتباطات رسانه او اثربخشی مثبت آن را مورد توجه قرار داده است.و نمونه دیگري به بررسی 

 لیو فراتحل کیستماتیس یبررس يبرا یمردم: پروتکل یآن بر سالمت روان يامدهایپو  COVID-19 يریهمه گ

  پرداخته شده است202010.

  سواد رسانه اي

جیتال محسوب امروزه سواد رسانه اي، مهارتی پر کاربرد و اساسی براي شهروندان عصر فناوري اطالعات و دی

 باشند . ارا میبردن مزیت رقابتی پایگا ه هاي خبري دمی گردد و مخاطبان فعال رسانه اي نقش مهمی در باال 

  )1384(نصیري

اطب رسانه و با هدف تغییر نگرش مخ 1965اصطالح سواد رسانه از براي اولین بار توسط مک لوهان در سال 

ارت می داند که ، سواد رسانه اي را نوعی درك متکی بر مهمعتمدنژاد پروفسور کاظم مورد استفاده قرار گرفت. 

ر میزان سنخیت می توان بر اساس آن ماهیت انواع رسانه ها و تولیدات هر یک را از یکدیگر تفکیک نمود و  ب

 ؛رح کرده اندنظران معروف کانادایی نقطه نظراتی را مط صاحبپیام محتواها با عدالت اجتماعی قضاوت نمود.

داراي  زاید؛ افراداف وي در ادامه می» سازد. اي از شما شهروند بهتري می سواد رسانه« پات کیپینگ معتقد است: 

اخبار بسیار ظریف و  وها، اطالعات  ها براي انتقال دیدگاه اي به این مسـئله توجـه دارنـد کـه رسانه سواد رسانه

ق پیام و تحت هاي خاصی براي خل ها و شیوه دانند که از تکنیک کنند. همچنین این افراد می پیچیده عمل می

  شـود .  دادن احساسات و عواطف استفاده می تاثیر قرار

اي مـی تواننـد  ههاي هدف گذاري شده را شناسایی کند. افراد داراي سواد رسان تواند تکنیک اي می سواد رسانه

ی یـا کسـانی کنـار ها ذینفع هستند و چه کس در ایـن باره بحث و تبادل نظر کنند که چه کسی یا کسانی در رسانه

اي منابع مختلف اطالعات  افتد. افراد داراي سواد رسانه شود و به چه دلیل این اتفاق می نادیده گرفته میگذاشـته و 

ند. آنها مـی شو مند می ها بر اساس نیازهاي اطالعاتی خود بهره کنند و از رسانه ها را جستجو می وسرگرمی

ها واگذار نمایند. از  انهاختیار عمل خود را به رس داننـد در مواجهـه بـا رسـانه چگونه عمل کنند تا اینکه بخواهند

  .این نظر افراد داراي سواد رسانه اي، شهروندان بهتري هستند

در تعریف رسانه سخن بسیار گفته شده اما در یک تعریف اجمالی و اجماعی، رسانه ابزاري براي انتقال پیام از 

کارکرد سرگرمی به عنوان  .هدف ) تعریف شده استفرستنده به گیرنده (فرد و جامعه و گروه هاي مخاطب و 

در قالب طرح مجموعه اي از اصول راهبردي و خطوط راهبري عملی  ترین کارکرد این رسانه، خصوصاً برجسته

ویروس کرونا در حوزه رسانه و از منظر .به مثابۀ بنیادهاي هنجاري هدایت گر رسانه در تأمین این مهم بدست دهد

ها بحث بر سر چگونگی ارائه اطالعات مربوط به این بحران و نقش رسانه است، اهمیت داراي 	»کارکرد« و » نقش«
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با توجه به آن چه گفته شد، کارکرد  .هاستدر تأمین امنیت و سالمت روانی و جسمی افراد جامعه کار ویژه رسانه

ات ؛ کمک به مخاطب براي افزایش اصلی سواد رسانه اي به عنوان یکی از مهم ترین پدیده هاي عصر اطالع

 سطح دانش و اطالعات و حضور فعاالنه در تولید و تفسیر پیام ها تعریف می گردد.  

 کرونا

 ایفاء می جذب مخاطباقناع و ی درایجاد و نمایش قدرت نرم نقش مهم ابزار عنوان یکی از مهمترین رسانه به

افزایی و  ، معرفتباعث آگاهی بخشید نتوانمی متناقض متضاد و ي دوگانهارکرماهیت وک با رسانه هانماید. 

، وحشت، ترس و ث گسترش اطالعات نادرستر باعگدی يکرونا شوند یا از سو بحرانزمان ی در شخبامید

  .دهند را شکل می عمق بحرانره و گست، حجم، شدت، فضاها به درك و فهم ما از  شوند. رسانه باضطرا

بزر گی از و یروس هـا و ز یر مجموعــه کرونـاویریــده هســـتنـد کـه از ویروس کرونــاویروس هــا، خــانواده 

را شامل می شود. 19سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماریهاي شدیدتري همچون سارس، مرس و کووید 

ت. ادامه داش 1980کشف شدند و مطالعه بر روي آنها به طور مداوم تا اواسط دهه 1965کروناویروس ها در سال 

این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند. با این حال تاکنون هفت کرونــاو یروس 

در شهر ووهان چین با همه گیري 2019انســــا نی کشــــف شــــده اســــت. آخر ین نوع آنهــا، در دســــامبر 

  .ایر کشورهاي دنیا را برانگیختدر انسان شیوع پیدا کرد و موجی از نگرانی در چین و س

ها، کشورها را در سراسر جهان درگیر نموده و مورد توجه دولت 19در شرایط کنونی بیماري نوپدید کووید 

هاي بین المللی در زمینه بهداشت ایجاد کرده محققان و مردم در کشورهاي مختلف قرار گرفته است و نگرانی

هاي اجتماعی اطالعات مربوط سراسر جهان مشتاق هستند تا از طریق رسانه است. در این حالت، میلیاردها نفر در

ها نقش بسیار مهمی در کنترل همه گیري این بیماري را به دست آورند. در چنین موقعیتی رسانه 19به کووید 

گام عالئم، دارند، زیرا در همه گیري ها کنترل شیوع بیماري یک نیاز اساسی است که این امر به شناسایی زود هن

هاي مختلف از دولت اقدامات سریع تشخیصی، مدیریت مؤثر بیماري و اقدامات پیشگیرانه مناسب نیاز دارد. بخش

  .ها و عموم مردم به نوبه خود در این موضوع نقش مهمی دارندهاي بهداشتی، رسانهگرفته تا مراکز مراقبت

از  . توییترها روي آورده اند به رسانه براي آگاهی از آخرین تحوالت ها نفر میلیون ویروس با این مواجههدر 

ست.  داده ا خبر 2019سال  آخربه سه ماه  نسبت  2020در سه ماه اول سال  روزانه بیشتر میلیون کاربر 12حدود 

 )Allem 2020ت. (داده اسخبر اي در فعالیت هاي کاربران  سابقه بی از افزایش یبوك همچنینفیس

هاي اجتماعی اغلب به عنوان بسترهاي سریع و مؤثر براي جستجو، به اشتراك گذاري و انتشار امروزه، رسانه

کنند. هاي اجتماعی استفاده میمیلیارد نفر به طور منظم از شبکه 2,9اطالعات بهداشتی در بین مردم هستند. بیش از 



شش دهی اطالعات مربوط به بیماري دارند. انتشار هاي اجتماعی سرعت شگفت انگیزي در انتشار، پواین رسانه

  .بر رفتار مردم در طی این اپیدمی تأثیر گذار خواهد بود 19سریع موضوعات و اطالعات مربوط به کووید 

  بحران

به دست آورد که ی معناي آن را بر اساس تحلیل معنایی مفهوم بحران، می توان جنبه هاي نظري و گستردگ

را به معناي بحران،  crisisواژه  11جامعه خطر با مخاطره آمیز مرتبط باشد . فرهنگ پیشرفته آریان پورتواند با می

 شور، سرگشتگی، نقطه عطف سختی و پریشان حالی معنا کرد. 

  در همین راستا، فرهنگ پیشرفته کمبریج معانی مختلف ذیل را دارد:

اال نبوده، زدیک شده است، عدم توافق بسیار بوضعیتی که به شدیدترین مرحلۀ سختی و یا نقطۀ خطر ن .1

 نبود قطعیت یا رنج کشیدن.

 نبود قطعیت .2

 بحران اطمینان(بحران اعتماد به نفس) کاهش ناگهانی اطمینان(اعتماد به نفس) .3

 موقعیت سخت، تجربه ناخوشایند، تجربه ناگوار .4

  ١٢چندید مسئلهآشفتگی، سردرگمی یا اضطراب به علت عدم توانایی انتخاب یکی از میان  .5

ین معناها جمع بندي ا 1 جدول. است مرتبط ریختگی هم به و اضطراب وب،بنابراین، بحران با خطر، آش .6

 را نشان می دهد.

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                        
1 1 ( Aryanpur,2000) 
1 2 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 



  تحلیل معنایی واژة بحران 1جدول 

  آشوب

Chaos  

موقعیت 

  سخت

Difficult 
situation  

  خطرنقطۀ 

Dangerouspoint  

  تنبود قطعی

Uncertainty  

  يگیرمکان تصمیم 

Confusedoranxioud  

سرگشتگی، 

ناگهان یا بدتر 

شدن، بهتر 

آشفتگی، 

سردرگمی یا 

  اضطراب

سختی و 

حالی ،  پریشان

شدیدترین 

مرحلۀ سختی، 

رنج کشیدن، 

موقعیت سخت، 

تجربۀ 

ناخوشایند، 

  تجربۀ ناگوار

قطه عطف، نزدیک 

  شدن به نقطه خطر

نبود قطعیت، بحران 

اطمینان (بحران 

نفس)، کاهش 

تمادبهناگهانی اع

اطمینان نفس)، 

 به ندانستن (اعتماد

اینکه چه کاري باید 

  یا معتقد بودنجام داد 

  عدم توافق بسیار باال

 هاي اجتماعی رفتاري رسانهنظریه

هایی هستند شوند، از آن جا که نظریههاي موسوم به اجتماعی رفتاري که گاه علوم ارتباطات نیز نامیده مینظریه

اند، جهت تبیین نقش شناسی اجتماعی اخذ شدهشناسی و روانشناسی و به ویژه روانعلوم جامعه که از مبانی

کانون توجه این «چه این که . رسنداي شناختی است، بسیار مناسب به نظر میها در امید و امیدواري که سازهرسانه

ها و رفتارهاي مخاطبان است. شها، رابطه میان رسانه و جامعه و تأثیر محتواي ارتباطی بر نگرنظریه

توان ذیل نظریات هاي ارتباطی را میهاي ارتباطی و نظریه تأثیر پیام) نظریه کارکرد پیام45: 1391زاده،(مهدي

  .اجتماعی رفتاري رسانه(و به دیگر بیان، سنت روانی اجتماعی ارتباطات) مورد توجه قرار داد

 ارتباطی) هايکارکردهاي رسانه (نظریه کارکرد پیام

شناسی هاي ارتباطی، منبعث از نظریه کارکردگرایی در جامعهها و کارکردهاي فردي و اجتماعی پیامتعریف نقش

ها و هنجارهاي مشترك براي جامعه، بر نظم اجتماعی است. نظریه کارکردگرایی ضمن بنیادي انگاشتن ارزش

ها در جامعه تعریف ها و کارکردهایی که براي رسانهبنابراین، نقش . کندضمنی تأکید میهاي مبتنی بر توافق

کند رفع نیازهایی چون تداوم، نظم، یکپارچگی، هدایت و سازگاري است. بر اساس رویکرد کارکردگرایی، می



- هاي مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط میشوند که بخشمحسوب میها یکی از عناصر زیرمجموعه نظام رسانه

ها ها بر اساس واقعیتگویی آن را در بحراننظم و یکپارچگی درونی نظام، ظرفیت پاسخ سازند و ضمن تأمین

  ) 46: 1391زاده، (مهدي». دهندافزایش می

اند، کارکردهاي متفاوتی براي هاي مدرن به اظهار نظر پرداختهنظرانی که درباره کارکردهاي رسانهصاحب

ارلز رایت، دو تن از پژوهشگران و اندیشمندانی هستند که به نقش و اند. هارولد السول و چها بیان کردهرسانه

   :ها داراي چند کارکرد هستنداند. آنها معتقدند که رسانهها توجه نشان دادهکارکرد رسانه

 کارکرد نظارت بر محیط (نقش خبري) .1

 ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط (نقش ارشادي یا راهنمایی) .2

 فرهنگی (نقش آموزشی) انتقال میراث .3

   .)83: 1382سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت (مک کوئیل،  .4

زنند ها به نظارت، مراقبت و تهیه و رساندن خبر دست میپرداز معتقدند که در کارکرد نخست، رسانهاین دو نظریه

نجا است که رسانه، حامل در ای .و در دومین کارکرد، وظیفه انتخاب و تفسیر اطالعات در محیط را بر عهده دارند

هاي ها است. در این نقش، رسانه به تقویت ارزشانتقادها و پیشنهادهایی براي چگونگی نگرش افراد به واقعیت

اجتماعی، اجماع و افشاي انحرافات، رجوع به پایگاه رهبران فکري، پیشگیري از تهدید ثبات اجتماعی و وحشت 

   .پردازدر حکومت و حفاظت میعمومی، مدیریت افکار عمومی و نظارت ب

کوشد از میراث فرهنگی جوامع پاسداري کند و با یاري رساندن به انسجام اجتماعی، در کارکرد سوم، رسانه می

  .هاي مشترك انسانی را نهادینه سازدتجربه

رهنگ، اطالعات، دهنده فها را انتقالریکایی، در نظریه خود رسانهپرداز آمشناس و نظریههارولد السول، جامعه

ها با داند که این کارکرد رسانهوارد میها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به افراد تازهارزش

  .دهدگسترش بنیان تجربه مشترك، انسجام اجتماعی را افزایش می

جمعی را در دهاي وسایل ارتباطتوان کارکرگوید که میها، میپردازان حوزه رسانههانمن، یکی دیگر از نظریه

   :سه بخش تقسیم کرد

هاي جمعی قادرند کاري انجام دهند که ممکن است ساختن بر مبناي خطوط تولید: به این معنا که رسانه  .1

  .رساندهایی باشد که مردم را به اهدافشان میشده و یاد دادن روشتعیین از پیش

  .یند و تغییر ایجاد کنندهاي جدید را تشویق نماابداع: یعنی ایده .2



 ) 452: 1384نگهداري: یعنی روابط موجود را حفظ و نگهداري کنند. (سورین و تانکارد،  .3

  :شودبندي میها در سه حوزه تقسیمدر نهایت، هایبرت اصرار دارد که تأثیرات رسانه

 ها؛ ها بر شناخت و ادراك انسانتأثیر رسانه .1

 ها؛ و ارزشها بر تغییر عقیده تأثیر رسانه .2

  .ها بر تغییر رفتارهاتأثیر رسانه .3

اند؛ از جمله: نقش تعمیم و ها برشمردهها و کارکردهاي متفاوت دیگري براي رسانهدیگران نیز نقش

سازي، راهنمایی و پذیري، نوگرایی و توسعه، همگنپذیري، فرهنگسازي، جامعهسازي، برجستهپارچهیک

بخشی، اعطاي پایگاه اجتماعی، حمایت از هنجارهاي زدایی، آگاهیبحران رهبري و ارشاد افکار عمومی،

اجتماعی، بیان عقیده، ایجاد همبستگی بین اجزاي جامعه در پاسخ به نیازهاي محیطی، تبلیغی، سرگرمی و تفریح. 

عیتی که در ها در عصر کنونی پی برد؛ واقتوان به گوناگونی و گستره وسیع کارکردهاي رسانهبا این توصیف می

   .فضاي عینی زندگی بشر نیز به صورتی ملموس قابل مشاهده است

اند؛ ولی ها درباره کارکردهاي رسانه، نظریات متفاوتی را مطرح کردهنظران حوزه ارتباطات و رسانهصاحب

   :تواند مورد توجه اصحاب رسانه واقع شود، عبارتند ازترین کارکردهایی که درباره این موضوع میمهم

کارکرد تعمیم و  (بخشی؛ درسانی؛ ج) کارکرد آگاهیالف) کارکرد آموزشی؛ ب) کارکرد اطالع

   .پذیریپذیري و فرهنگ) کارکرد جامعهسازي؛ هپارچهیک

   :پذیري مخاطبان عبارتند ازها بر فرهنگ و فرهنگهاي اثرگذار رسانهمقوله

 پردازي اندیشه

 گذاري ارزش

 هنجارسازي 

 ي نمادساز

 پذیري جامعه

  الگوسازي و نوآوري رفتاري 

ها گردد. بدین معنا که در رسانهمیها ذیل این کارکرد تعریف توان گفت که مقوله ایجاد امید توسط رسانهمی

باید مورد توجه قرار گیرد، گسترش اعتماد و امید در فرهنگ جامعه است ها و هنجارهاي جامعه که یکی از ارزش



توان گفت که ایجاد امید در جامعه به میك و ادامه حیات آن جامعه خواهد بود. در مجموع که موجب تحر

   .ساز در جامعه، رسانه استسازي نیاز دارد و یکی از عوامل فرهنگفرهنگ

سازي؛ ح) کارکرد نوگرایی و توسعه؛ ط) کارکرد و) کارکرد راهنمایی و رهبري؛ ز) کارکرد برجسته

   .زداییبحران

توان یک رابطه غیرمستقیم نیز بین اعتماد و امید وه بر رابطه مستقیم رسانه جمعی با اعتماد و امید اجتماعی، میعال

توانند از طریق تأثیر گذاشتن بر سایر عواملی که با اعتماد هاي جمعی میقائل شد؛ به این معنی که رسانه و رسانه

اجتماعی،  میزان اعتماد و امید افراد، تأثیر بگذارند. مثالً احساس امنیتطور غیرمستقیم نیز بر و امید مرتبط هستند، به

 .13هستند گرایی، تعهد اجتماعی و ارزیابی مثبت از محیط، از جمله عوامل مرتبط با اعتماد و امید اجتماعیعام

ارزیابی  ز رسانه بههاي جمعی، نظارت بر محیط است. افراد به واسطه اطالعات دریافتی ایکی از کارکردهاي رسانه

اي از آن به عنوان ترین این تصورات که گربنر در نظریه کاشت رسانهپردازند. یکی از مهممحیط پیرامون خود می

امنی است که این احساس با اعتماد و امید رابطه  ها یاد کرده، احساس امنیت یا نایکی از بارزترین آثار رسانه

   .دارد

کنجکاوي  گیري و ارضاي حسهاي جمعی ما را در ارزیابی شرایط موجود، تصمیمهاطالعات دریافتی از رسان

شود. حاصل این می تحرك ذهنی کنند. همین امر یکی از علل اصلی تحرك روانی یا به قول فیسک،یاري می

گیري به شکلگرایی در نگاه پارسونزي و کمک تحرك روانی، افزایش مبادله و تعامل بین افراد و در نتیجه، عام

مؤثري بر افزایش اعتماد  جامعه مدنی در قالب مفهوم گستره عمومی از نگاه هابرماس است که در مجموع، نقش

   .اجتماعی در بین افراد دارد

 ظرفیت تحرك فیزیکی و فراخوانی خاطرات و سوابق«نویسد: پیتر دالگرن در توضیح نظریات فیسک می

 ا سایرین، به زعم فیسک مربوط به کیفیتبواکنش در مخاطب و مبادله اندیشه  شده به حافظه، برانگیختنسپرده

است  ورنالیسمژ «عملگرایانه«ژورنالیسم است. اصل آفرینندگی مورد نظر فیسک بعد ارتباطی یا  «آفرینندگی«

مخاطبان با یکدیگر را کند، بلکه نقش ژورنالیسم در تعامل و تنها بر ارتباط بین رسانه و مخاطبانش تأکید میکه نه

عه مدنی و گذشتن از منظور از این تعامل، ارتباط فعاالنه مخاطبان در هیئت شهروندان جام .گیردنیز دربرمی

 موقعیت صرف مخاطبی خویش است.

                                                        

   ) ,1998V.Shah؛1375؛ چلبی، 1378گیدنز، ( ١٣



تواند موجب پیشبرد ارتباط متقابل بین شهروندان باشد؛ طور بالقوه میتوان عاملی دانست که بهژورنالیسم را می 

کارکرد دیگر  )88 :1380(دالگرن، ». است یندي که خود براي استقرار گستره عمومی پایدار، ضروريفرا

همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و  .هاي ارتباط جمعی، ایجاد همبستگی اجتماعی استرسانه

وضاع و احوال دیگران، همدلی مک کوایل معتقد است که پیدا کردن بینش راجع به ا)اعتماد و امید اجتماعی است

وگو، تعامل اجتماعی، پر با دیگران و کسب احساس تعلق، یافتن مبنایی براي گفت پندارياجتماعی، همذات

هاي اجتماعی و توانا ساختن فرد به ایجاد پیوند در زندگی، کمک به اجراي نقش کردن جاي یک همراه واقعی

توانند همبستگی اجتماعی دهند و از آن طریق میها ارائه میی است که رسانهبا خانواده، دوستان و جامعه، از خدمات

 ) 211: 1380نمایند. (مک کوایل،  را تحکیم

جمعی از طریق کاهش انزواي اجتماعی و تقویت احساس مشترك با اعضاي جامعه، هاي ارتباطبه این ترتیب رسانه

گیرند. در نتیجه ها قرار میاي در رأس سایر هویتطوري که هویت جامعهشوند؛ بهموجد نوعی احساس تعلق می

شود. (چلبی، می تماد و امید اجتماعی در جامعهتعهد عمومی تقویت شده و این نیز به دنبال خود باعث افزایش اع

هاي الکترونیکی و چاپی ها، توجه به ماهیت متفاوت رسانه) یکی از نکات مهم در بررسی تأثیر رسانه140: 1375

 اي نشان داده است. النگر دو دستهاست. سوزان النگر این تفاوت را با تمایز قائل شدن بین انواع نمادهاي رسانه

 هاياي گفتمانی و نمادهاي نمایشی را از یکدیگر متمایز کرده است. به زعم او این تمایز بیانگر ظرفیتنماده

 هاي چاپی و الکترونیکی براي انتقال اندیشه تحلیل و مفهومی (رسانه چاپی) و انتقالمتفاوت دو دسته از رسانه

  ) 831:341رن، هاي الکترونیکی) است. (دالگهاي عاطفی و درونی (رسانهتجربه

ترین شیوه در مطالعه تأثیر شه کاملشه نیز در کار خود به این نکته توجه کرده بودند. به زعم وياوسلنر و وي

هایی است که تولید ها و نیز محتواي پیامهاي جمعی بر اعتماد اجتماعی، بررسی اثر هریک از انواع رسانهرسانه

بر توجه به کیستی صاحبان رسانه در بر این، با توجه به تأکید السول عالوه  (V.Shah, 1998: 474) .کنندمی

هاي جمعی مورد توجه ها نیز باید در بررسی آثار رسانهرسانه و نحوه مدیریت رسانه ها، صاحبانبررسی آثار رسانه

  )140: 1375با جرح و تعدیل برگرفته از چلبی، (  .قرار گیرد

  نقش رسانه

عمده دارند: خبررسانی، آموزش و سرگرمی. در ارتباط با اوقات فراغت کدام یک از این ها سه کارکرد رسانه

  تر شوند؟کارکردها باید پررنگ

کارگیري جدي اي باشد که نیاز به بهباید به گونه در زمان همه گیري کرونا ها در اوقات فراغتهاي رسانهبرنامه

 info) اطالعاتی-و تبلیغی (infotainment) اطالعاتی-یهاي اخیر مفاهیم جدید تفریحذهن نباشد. در سال



advertisement) اي با اند. منظور از این مفاهیم آن است که کارکردهاي رسانهدر ارتباطات پدید آمده

هاي رسانی. برنامهاند و یک برنامه رسانه هم کارکرد تفریحی دارد و هم نقش آموزشی یا اطالعیکدیگر تلفیق شده

ها طوري باشند که ضمن تواند از تلفیق این کارکردها بهره بجوید، یعنی برنامهبراي اوقات فراغت نیز می هارسانه

ایام همه گیري و در ها رسانی یا آموزشی نیز داشته باشند. به طور کلی رسانهحفظ جنبه سرگرمی، نقش اطالع

شود، شان کمتر میرسمی و سیاسی ، نیا اخبار جديیابند و ثاگرمی میاوال بیشتر جنبه سرشیوع ویروس کرونا و ... 

  .این امر حتی در لحن بیان و نحوه پردازش به مسائل جدي نیز مشهود است

ها و هاي سرگرم کننده مثل فیلمکنند با پخش برنامهسعی می بحران کروناهاي جمعی ما نیز در ایامی مثل رسانه

اي است ها به گونهرا داشته باشند، اما شکل این برنامه و اجتماعی ي امید آفرینهاي مناسبتی همین رویکردسریال

ها حالت کشکولی دارد. اصل اساسی باید این شود مدیریتی صورت گرفته باشد و مجموعه برنامهکه احساس نمی

زرگنمایی المللی و اجتماعی نباید بهاي بینهاي جدي مثل مسائل سیاسی و اقتصادي جامعه و بحرانباشد که برنامه

  .هاي دیگر زیادتر استشود، اما در مورد اینکه چرا گرایش به سمت رسانه

اي است اي نیاز دارند؛ این نکتهاي، به تربیت رسانهامروز در کنار تربیت خانوادگی و مدرسه و نوجوانان کودکان

ر کردن اوقات فراغت و سرگرمی هاي تلویزیون، سینما و حتی رادیو، عالوه بر پاي در آن نیست. برنامهکه مناقشه

سازي براي کودکان در گستره جهان و با شرایط بومی و فرهنگی بر رفتار و رشد فکري کودکان هم اثر دارد. برنامه

هاي کودك آن را در نظر سازان و سیاستگذاران برنامهاي است که برنامهخاص، نیازمند تحقیقات گسترده

ها از نظر تاثیرگذاري دارد. اهمیت رسانه تلویزیون تري در میان دیگر رسانهمهمگیرند. تولیدات تلویزیون نقش می

هاي مشخصی است اما وقتی به سن کودکی و نوجوانی و تاثیر آن بر مخاطب، در بزرگساالن داراي ویژگی

اط، در هاي دیگري را در خود داشته باشند که عالوه بر سرگرمی و شادي و نشرسیم، تولیدات باید مولفهمی

  دهی به شخصیت مخاطبان کوچک خود هم سهمی بر عهده بگیرند. شکل

ها در تولیدات خاص کودکان و نوجوانان دوچندان است. آنچه در تلویزیون روشن است که تاثیرگذاري رسانه

هایی، شود، در حد معادالت ذهنی یک کودك است و او در برداشت از چنین برنامهبه کودك نشان داده می

هاي کودك و نوجوان است اما عنصر پذیر است. سرگرمی یکی از اهداف بیشتر برنامهیار حساس و آسیببس

اي مورد اتفاق کارشناسان این حوزه است. ماندن در سطح و کافی آموزش، آن هم زیرپوستی و غیرمستقیم، وظیفه

دهنده کارتون یا سریال، کودکان را ها و عناصر شکلگیري از جاذبهدانستن یکسري شعارهاي تربیتی بدون بهره

هاي کودك به طور مستقیم هاي تربیتی را مجریان برنامههاي عمیق محروم ساخته است. این روزها پیاماز دریافت

هاي یک عروسک یا همخوانی یک ترانه کالمکنند و اگر نوآوري هم در کار باشد، تنها در حد تکیهبیان می

شاوران آموزشی و روانشناسان کودك معتقدند سرگرمی و آموزش باید به طور است. این در حالی است که م

  سازان قرار گیرد. توامان مورد توجه برنامه



هاي اخالقی را برنامه موفق براي کودك و نوجوان، عالوه بر سرگرمی و ایجاد نشاط و شادي در مخاطب، ارزش

شوند، نشان ها در دوران کودکی با آن مواجه میکه بچه تر، راه حل و فصل مسائلی راآموزش داده و از همه مهم

هاست. اینکه تصویر پدر هاي این برنامهدهد. تاکید بر نقش والدین در زندگی کودك، بخشی دیگر از آموختهمی

اي اندوهگین و مضطرب براي آینده کودك نشان داده شود، بار بیرون خانه و تصویر مادر، چهرهتنها با کار مشقت

هاي درسی با ها کودکان ما الفبا را در کتابها و سالسال .اي کودکان امروز حتماً قابل لمس و پذیرش نیستبر

رسد در بسیاري از و... به نظر می» خانواده هاشمی»، «غذاي لذیذ«، »بابا نان داد«چنین رویکردهایی آموختند: 

بینی اجتماعی و ظرافت رد. در مثال ما روشناي وجود داهاي گمشدهتولیدات تلویزیونی خاص کودکان حلقه

  .اندهنري دو حلقه مفقوده

باعث شده تعداد مخاطبان  2020گیري ویروس کرونا در سال ، همه Variety14برپایه آمارهاي نشریه معتبر

بینندگان در گزارشی که این نشریه منتشر کرده،  .گیري افزایش یابدتلویزیونی در آمریکا و جهان به طرز چشم

هاي درصد افزایش یافته است.میزان بازدید از برنامه 23، 2019نسبت به سال  MSNBC شبکه

در یک سال و نیم گذشته  43نیوز هم هاي فاکسدرصد رشد کرده و مخاطبان برنامه 83نیز  CNN  هايشبکه

 .بیشتر شده است

  

 نتیجه گیري

میز جهانی آالمللی را پدید آورده و جامعۀ مخاطرهینگسترش ویروس کرونا، در سطح جهان یک بحران جدي ب

ن در آینده، بیشتر آرا به وجود آورده است. در ایران، نیز ویروس کرونا نوعی از بحران را ایجاد کرده که آثار 

آن هاي حران و مخاطرهبنظران ارتباطات، در رابطه با این هاي استادان و صاحبقابل ارزیابی است. اما تحلیل نگاه

 رتباطی روشن کند. ا-تواند نوع نگاه به این بحران را از جنبۀ خبريمی

شده، اما اندازه اي روشن  آمیز تبدیل کرده که آثار آن اگرچه تا بحران کرونا، جهان را به جامعۀ جهانی مخاطره

احساس خطر جهانی،  آمدهنچه که از این بحران به دست اي از ابهام قرار دارد. آه ابعاد همه جانبۀ آن، هنوز در هال

هاي مختلف اجتماعی، زمینه  ریختگی درهم  هاي فراوان، گسترس اضطراب و ترس و به مواجهه با ریسک

 زندگی بکوضعیت درآمدي بر ایجاد ساین  حقیقت، در. است شده غیره و دینی غلی،اقتصادي، فرهنگی، ش

عنوان ابزار و رکن اساسی جامعه جهان سانه بهرپیش بینی کرده است. قبال را آن بک اولریش که است جدیدي

سازي و هدایت افکار عمومی، نقشی بخشی، جریانها به ویژه در مواقع بحران، در آگاهیامروز در همه دوره

                                                        
1   .آمریکا بنیان گذاشتھ شد نیویورکدر شھر  سیم سیلورمنتوسط  ١٩٠۵تجاری ھفتگی است کھ در سال -یک مجلھ سرگرمی 4



رسانی هاي ذاتی خود، باید در این برهه زمانی ضمن اطالعها در کنار نقش و مسئولیترسانه .کندبدیل ایفا میبی

د. ملی و امید اجتماعی نیز بپردازن ش در زمینه آموزش همگانی، بسیج عمومی، افزایش آگاهی، انسجامبه ایفاي نق

با ویروس کرونا انکار نقش بی بدیل اصحاب رسانه براي آگاهی بخشی و آموزش مردم براي مقابله  از این رو

و  ي آگاهی بخشی و اطالع رسانیبراو به ویژه کارکرد سرگرمی آن ها از ظرفیت حداکثري رسانهو  ناپذیر است

 .جدي گرفته شودباید آموزش مردم براي مقابله با شیوع ویروس کرونا 

 یکرس يارتباطات و دارا پردازهی(استاد و نظر  لیمک کوئ سیرسانه از نظر دن يحال با توجه به کارکردها نیبا ا

و وجود  دی، عصر جد  یعواطف  و سرگرم کی، تحرآموزش    یو اطالع رسان یدر دانشگاه آمستردام ) آگاه

 يبرا یرسد کارکرد سرگرم یبه نظر م ،یجمع يو متاثر از رسانه ها ينوجوانان و جوانان خو گرفته با تکنولوژ

برخورد  يبرا دیجد یزبان ،یاز آموزش و سرگرم یقیمورد توجه واقع شده است که با تلف شیاز پ شیرسانه ها ب

 ينسل سوم   پا به عرصه سپهر رسانه ا دیرسانه هاست. زبان جد یه است و آن سرگرمبه وجود آمد دیبا نسل جد

به آن  دیمهم و اثر گذار تر شده است و با اریکارکرد رسانه ها در عصر کرونا بس نیا رو نی. از اگذاشته است

  .شود يا ژهیتوجه و
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