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هم اندیشی هنر و رسانه های ارتباطی در عصر کرونا 

بهارک میرزایی

کرونــا«  عصــر  در  ارتباطــی  رســانه های  و  »هنــر  هم اندیشــی  وبینــار 
و  چندرســانه ای  گــروه  همــکاری  بــا  ارتباطــات  جهانــی  روز  در 

شــد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 

کــه بــا حضــور اســتادان برجســته  در نشســت اول ایــن هم اندیشــی 
ــزار شــد، غالمرضــا آذری، نصــراهلل  حــوزه ارتباطــات و دیجیتــال برگ
گلپایگانــی،  جهانگــرد، یونــس ســخاوت، بهــروز مینایــی و علیرضــا 
کردنــد. نشســت دوم  گــروه چندرســانه ای، ســخنرانی  از اعضــای 
ایــن هم اندیشــی نیــز بــه ارائــه مقــاالت برگزیــده اختصــاص داشــت.

غالمرضــا آذری، دبیــر علمــی ایــن هم اندیشــی، ابتــدا دربــاره برگــزاری 
توضیحاتــی  آن  در  مطرح شــده  موضوعــات  و  هم اندیشــی  ایــن 
گفــت: امــروز، 27 اردیبهشــت، روز جهانــی ارتباطــات  ارائــه داد و 
رســانه های  دگرگونی هــای  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  روابط عمومــی  و 
هم اندیشــی  ایــن  بــرای  روز  ایــن  کرونــا،  عصــر  در  هنــر  و  ارتباطــی 
انتخــاب شــده اســت. بیــش از یــک ســال و انــدی از شــیوع ویــروس 
کارکردهــای رســانه های  کرونــا می گــذرد و ســاختارها و نقش هــا و 
کــرد و ارائــه اخبــار  کرونــا و بعــد از آن تغییــر  ارتباطــی پیــش از شــیوع 
گزارش هــا و اطالعــات  به صــورت عملیاتــی و اســتراتژیک درآمــد و 
دقیــق لحظه به لحظــه ارائــه شــد. همه گیــری ایــن ویــروس باعــث 
و  دهنــد  ارائــه  متفــاوت  برنامــه ای  ارتباطــی  رســانه های  کــه  شــد 
کامــل ایــن بیمــاری را  کــه ابعــاد  هّم وغــم خــود را بــر ایــن بگذارنــد 
کارشناســان  کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه از زبــان  در 
در  حتــی  بکشــانند؛  بحــث  رشــته  بــه  متخصصــان  و  پزشــکان  و 

کــه آمادگــی پاســخگویی نداشــتند. جاهایــی 

اولیــن ســخنران ایــن نشســت نصــراهلل جهانگــرد، معــاون ســابق وزیــر 
کــه بــه اهمیــت رســانه های  ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــود 
کرونــا پرداخــت و دربــاره تأثیرهــای ویــروس  ارتبــاط جمعــی در عصــر 
کرونــا باعــث تغییــرات بزرگــی در ســاخت  کــرد: ویــروس  کرونــا اظهــار 
یســت اقتصادی اجتماعــی جامعــه شــده اســت. اثرهــای ارتبــاط  و ز
کــه مــن بیشــتر  جمعــی در ایــن دوره بیشــتر دیــده شــده اســت. نکاتــی 
کــردم، نقــش رســانه های ارتبــاط جمعــی در ُبعــد ارتقــای  بــه آن توجــه 
گاهــی عمومــی، انتظــام رفتــار اجتماعــی در برابــر بحــران و مدیریــت  آ
ــن  ــت، تأمی ــات فراغ ــن اوق ــد تأمی ــن در ُبع ــران، و همچنی ــه بح بهین
کمبــود  کــز علمــی و پژوهشــی، توجــه بــه  زمینــه آمــوزش مــدارس و مرا
و  اشــتغال،  و  تجــارت  کســب وکار،  خدمــات  حــوزه  در  امکانــات 
ــر از همــه اینهــا تغییــر و تحــول دیجیتــال در جامعــه و ســاختار  باالت

ایــران اســت.

پویش هــای  گفــت:  ارتباطــی  رســانه های  نقــش  دربــاره  جهانگــرد 
کــه بــدون رســانه های اجتماعــی  بســیاری در ایــن دوره بــه راه افتــاد 
امــکان راه انــدازی آنهــا وجــود نداشــت. زندگــی مــردم در دورتریــن 
کوهســتانی و در عمیق تریــن الیه هــای زندگــی  نقــاط روســتایی و 
کــه در دوره قبــل  شــهری از طریــق رســانه  بــه هــم متصــل شــد؛ چیــزی 

از آن بــدون رســانه های جمعــی امــکان تحقــق نداشــت.

جامعــه،  بحــران،  یــم؛  دار رو  پیــش  ســه گانه ای  مــا  داد:  ادامــه  او 
رســانه. رســانه زمینــه مبادلــه اســت. بحــران و جامعــه الیه هایــی 
کــه مــا بایــد از رســانه در چنیــن وضعــی بهــره ای  مختلــف دارنــد 
کارکــردی مهــم  ــا در حــوزه رســانه نقــش و  کرون بــزرگ ببریــم. ویــروس 
کــرده اســت. خــود رســانه تبدیــل بــه آموزشــگاهی بــزرگ شــده  فراهــم 
کــه خیلــی از جامعه شناســان می گوینــد  اســت؛ همــان نظریــه ای 
کــرده اســت.  رســانه آمــوزش مادام العمــر جامعــه بشــری را تأمیــن 
یــع می شــود. در دوران همه گیــری  ایــن آموزش هــا رایــگان تولیــد و توز
کشــور  کادر ســالمت  کرونــا مهم تریــن راهبــرد رســانه تثبیــت جایــگاه 
کــه در ایــن دوره مــردم اوقات  بــود. مــورد دیگــر، مســئله فراغــت اســت 
ــا تحقیقــات انجام شــده بیــش  فراغــت خــود را چگونــه بگذراننــد. ب
از 60درصــد مــردم بــا اســتفاده از رســانه های جمعــی اوقــات فراغــت 
کــه رســانه های  خــود را می گذراننــد. ایــن نشــان دهنده ایــن اســت 
جمعــی توانســته اند بخــش فراغــت و آرام ســازی جامعــه را نیــز فراهــم 
کننــد. ایــن اتفــاق، یعنــی آمــوزش در حوزه هــای فراغــت، درمــان، 
کاهــش تــردد و  کســب وکار،  آرامش بخشــی بــه جامعــه و اداره آن، 

ــا اتفاقــی ویــژه اســت. کرون ــر اســت.  تمــاس فیزیکــی، مؤث

مبتنــی  دانشــگاهی  آمــوزش  در  »تحــول  عنــوان  بــا  بعــدی  مقالــه 
ســخاوت،  یونــس  از  کرونــا«  عصــر  در  دیجیتــال  رســانه های  بــر 
سرپرســت دانشــکده چندرســانه ای دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز، 

بــود.

و  آمــوزش  گســترده  تغییــرات  بــه  خــود  مقالــه  اول  بخــش  در  او 
گفــت: مــا  یکــی آن پرداخــت و  تحصیــالت عالــی از جنبــه تکنولوژ
ــین هایی  ــی، ماش ــوش مصنوع ــدد ه ــه م ــه ب ک ــده ایم  وارد دوره ای ش
کاوش  ــا  کــه مــا را بهتــر از خودمــان می شناســند؛ ب در حــال ظهورنــد 
می کنیــم،  جســت وجو  اینترنــت  در  آنچــه  می بینــم،  آنچــه  در 
یتم هایــی  کــه می خریــم. الگور یــم و چیزهایــی  کــه می رو جاهایــی 
به ســبب دقــت  کــه در تشــخیص بیماری هــا،  ایجادنــد  در حــال 
انجــام  داد ه هــا  بــزرگ  مجموعــه  اســاس  بــر  کــه  تحلیل هایــی  و 
می کننــد.  عمــل  بهتــر  هــم  متخصصــان  بهتریــن  از  می شــود، 
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کــه حتــی  امــروزه تحــوالت هــوش مصنوعــی باعــث شــده اســت 
گــذار شــود؛ حتــی  بــه ماشــین ها وا بحث هــای تصمیم گیــری هــم 

 . قــی خال ی ا ی ها تصمیم گیر

دانشــگاه ها  گفــت:  افزوده شــناختی  واقعیــت  آزمایشــگاه  مدیــر 
ک  کــم بــود و بــه اشــترا کــه اطالعــات  کردنــد  در زمانــی ظهــور پیــدا 
گــر مشــکل آن زمــان  ــود و در دســترس همــه نبــود. ا گذاشــته نشــده ب
کمبــود اطالعــات بــود، مشــکل امــروزه وجــود انبوهــی از اطالعــات 
کــرد. پیــش  ــد بتــوان از بیــن آنهــا انتخــاب و اســتفاده  کــه بای اســت 
یافــت اطالعــات نادرســت را می گرفتنــد،  از ایــن بــا سانســور جلــِو در
امــا امــروزه بــا تولیــد انبوهــی از اطالعــات نادرســت و یــا مبهــم در 
کــرده اســت، بحث هــای  کــه تشــخیص را ســخت  فضــای مجــازی، 
مربــوط بــه حقیقــت را دچــار اســتحاله می کننــد و ایــن اتفاقــی اســت 

کــه در دنیــای مــا در حــال وقــوع اســت.

کرونــا  او در پایــان دربــاره آمــوزش هنــر در عصــر همه گیــری ویــروس 
ــر  ــه آمــوزش هن ک ــود  ــن ب ــاد ای ــی افت ــه در ُبعــد جهان ک ــی  گفــت: اتفاق
شــیوه  بــه  نتوانســت  فنی مهندســی  مباحــث  آمــوزش  بــه  نســبت 
کنــد. پیچیدگــی بیــان و ارائــه مفاهیــم  غیرحضــوری انتقــال پیــدا 
هنــری بســیار شــدیدتر و پررنگ تــر از دیگــر حوزه هاســت؛ از ایــن رو 
و  امکانــات  بــه  هنــر  غیرحضــوری  آمــوزش  زمینــه  فراهم کــردن 

دارد. نیــاز  بیشــتری  فناوری هــای 

ســخنران بعــدی ایــن هم اندیشــی بهــروز مینایــی، دانشــیار دانشــگاه 
کرونــا در صنعــت  کــه دربــاره »بررســی تأثیــر  علــم و صنعــت، بــود 
در   19 ُکویــد  تأثیــر  دربــاره  او  گفــت.  ســخن  رایانــه ای«  بازی هــای 
از  بســیاری  بــرای  بــازی  کــرد:  اظهــار  موبایلــی  بازی هــای  بــازار 
ــدن وقــت اســت.  گذران ــرار و  ــرای ف ــه راهــی ب ــراد محبــوس در خان اف
قرنطینه هــای ملــی و منطقــه  ای و ممنوعیت هــای ســفر در سراســر 
جهــان بــه افزایــش چشــمگیر تعامــل مصرف کننــده بــا بازی هــای 
و  قابل حمــل  ســاده تر،  به عبــارت  اســت؛  شــده  منجــر  موبایلــی 
ســال  در  بــازار  ایــن  ســلطه  همــراه  گوشــی های  دردســترس بودن 
جــاری را حتــی بیــش از پیــش پایــدار ســاخته اســت. بــازار بازی های 
کــرد  موبایلــی درآمــد 77.2میلیــارد دالری در ســطح جهانــی ایجــاد 

کــه نشــان دهنده رشــد ســالم ســاالنه  13.3+درصــد اســت.

گفــت: ســازندگان بــازی انــزوا ، عــدم برقــراری ارتبــاط ،  او در ادامــه 
کــودک را  کار و زندگــی، و تقاضــای مراقبــت از  یختــن تعــادل  به هم ر

از بخش هــای بســیار دشــوار دورکاری نــام برده انــد.

ایــن دانشــیار دانشــگاه علــم و صنعــت بــا اســتفاده از یــک تحقیــق 
گفــت مقــررات قرنطینــه خانگــی فقــط باعــث  ادامــه داد: می تــوان 
افزایــش ســرعت رشــد بازی هــا شــده اســت، نــه اینکــه باعــث ایجــاد 
آن شــده باشــد. همچنیــن مدت زمــان بــازی بــرای اغلــب ژانرهــا 
افزایــش یافتــه اســت. پیمایــش »نیــوزو« در ســه کشــور آمریــکا و ایتالیــا 
و ژاپــن نیــز همیــن نتیجــه را تأییــد می کنــد. 46درصــد پاســخگویان 
پیمایــش در پاســخ بــه پرسشــی، دالیــل اصلــی بیشــتر بازی کــردن 
95درصــد  و  کرده انــد  اظهــار  بــازی  بــرای  بیشــتر  وقــت  داشــتِن  را 
کرونــا  ایــن افــراد افزایــش زمــان بازی کــردن را نتیجــه مســتقیم شــیوع 

می داننــد.

عضــو  گلپایگانــی،  علیرضــا  اول،  نشســت  پایانــی  ســخنران 
کارشناسی ارشــد انیمیشــن دانشــگاه هنــر، بــا  گــروه  هیئت علمــی 
گاهی بخشــی  موضــوع »اســتفاده از ظرفیت هــای انیمیشــن بــرای آ
کــه بــا پخــش یــک انیمیشــن  جامعــه« بــه ایــراد ســخن پرداخــت. او 
ــرای همــه جــذاب  گفــت: انیمیشــن ب کــرد،  ســخنرانی خــود را آغــاز 
ــرای  ــه ب ــودک و چ ک ــرای  ــه ب ــد؛ چ ــم نمی شناس ــال ه ــت؛ سن وس اس
بزرگســال جــذاب اســت. انیمیشــن عــالوه بــر جذابیــت، به ســبب 
مخاطــب  از  را  نگرانــی  و  تــرس  دارد،  کــه  متعــددی  قابلیت هــای 
کنونــی به علــت تــرس و اضطــراِب  خــود ســلب می کنــد. در اوضــاع 
بســیار  ابزارهــای  از  انیمیشــن  کرونــا،  ویــروس  ماهیــت  از  ناشــی 
کــه اضطــراب مخاطــب را  خــوب پیام رســانی محســوب می شــود 
گاهی ســازی  ــر اطالع رســانی، آ کاهــش می دهــد. انیمیشــن عــالوه ب
و ارتقــای دانــش مخاطــب، اطالعــات را به صــورت ســاده و جــذاب 

می دهــد. ارائــه 

کنونــی، انیمیشــن را  کــودکان در وضعیــت  او دربــاره شــرایط ویــژه 
کــودکان دانســت و افــزود:  کاربــردی در آمــوزش  وســیله ای جــذاب و 
کمــک انیمیشــن مانــدگار می شــود. انیمیشــن باعــث  مفاهیــم بــه 
کالس می نشــیند  کــه به ســختی ســر  می شــود مخاطــب خردســالی 
نظیــر  شــیوه نامه ها،  مــوارد  از  بعضــی  رعایــت  دربــاره  به راحتــی 

اســتفاده از ماســک و شســتن دســت، آمــوزش بپذیــرد.

ُکویــد 19 بــر اســتفاده  در نشســت دوم، مقاله هــای »تأثیــر پاندمــی 
در  طنــز  »تأثیــر  اللــه؛  نفیســه  از  گرام«  اینســتا از  ایرانــی  هنرمنــدان 
کرونــا« از  کــودکان در دوران همه گیــری  آمــوزش مجــازی هنــر بــرای 
گرام در توســعه بــازار آثــار  ســارا واالنیــا؛ »تحلیــل ظرفیت هــای اینســتا
ُکویــد 19« از  هنــری در دوران محدودیت هــای ناشــی از همه گیــری 
گودرزپــروری؛ و »مشــکالت آمــوزش مجــازی در مــدارس« از  پرنــاز 

ــه شــد. ســارا عابدینــی ارائ


