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( بر اساس نظریه 91-تبیین بحران کرونا ویروس )کوید 

 ضداطالعات: بیان دیدگاه
Explanation of the Coronavirus (COVID-19) Crisis Based 

on Disinformation Theory: A commentary 
 

 

 2زهرا کاظم پور،  1* ریزیحسن اشرفی  

 نامه به سردبیر 
 

های تواند باعث ایجاد بحران در یک کشور شود. جنگ، سیل، زلزله، حمالت تروریستی و حتی بیماریوقوع حوادث می

در چین و شیوع  9111( در اواخر سال 11-شروع کرونا ویروس )کوید [1].ها هستندهایی از این بحرانمونهواگیردار ن

ای در این ابعاد ثبت گسترده آن در سایر کشورها مصداق یک بحران به معنای واقعی است که کمتر تاریخ چنین پدیده

بالینی  ظرویروس ازن کرونا هایعفونتبرای  آمیزیموفقیت ضدویروسیهیچ واکسن یا داروی  تاکنون [9] .کرده است

در  [3] .استبنابراین پیشگیری و کنترل عفونت و رعایت اصول بهداشتی توسط عموم مردم در اولویت است. تأیید نشده 

عمده کنترل این ویروس است. وجه  هایضمن باید توجه داشت که رعایت اصول بهداشتی توسط عموم مردم، یکی از راه

(، Misinformationاطالعات )یعنی تولید و اشاعه شبهطالعات اثرات مخرب آن بر حوزه ادیگر این ویروس، 

طور گسترده در ( بهContradictory Information( و اطالعات متناقض )Disinformationضداطالعات )

که تولید و اشاعه اطالعات صحیح از ضروریات کنترل این بیماری است، کنترل . ازآنجاییاست کشورهای مختلف جهان

نیز دارای اهمیت زیادی است چون ضداطالعات، اطالعات غیر معتبری است که « ضداطالعات»ویژه کرشده بهاطالعات ذ

علی محمدی و اسپندی نیز بر اهمیت اطالعات دقیق و صحیح در جهت  [4] .یابندباهدف کسب منفعت، تولید و انتشار می

 در ضداطالعات انتشار در این مقاله نویسندگان به دالیل [5] .کنندهای کنترل این ویروس در جامعه تأکید میریزیبرنامه

های خاص این ویروس، خود عامل تولید و دهند. درواقع، ویژگیهای پیشنهادی را ارائه میحلکرونا پرداخته و راه بحران

حال است. درعینها در جوامع مختلف شده طلبی گروهی از افراد یا گروهتبع آن منفعتاشاعه گسترده ضداطالعات و به

نظمی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، باعث سردرگمی عموم مردم در شناسایی جدای از ایجاد بی

اعتمادی مردم نسبت به مسئولین شده و با افزایش ضداطالعات در جامعه زمینه برای ظهور بی معتبر اطالعات معتبر از غیر

 کند.مردم را ایجاد می عموم گریزیکشور و نیز افزایش قانون
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  آن انتشار داليل و ضداطالعات

ها در شرایط بحران کرونا های یک جامعه سالم، ترجیح منافع جامعه بر منافع فردی است. برخی از افراد یا گروهاز ویژگی

ضداطالعات کردند. این منافع که منجر جای منافع جامعه، منافع خود یا گروه خود را برگزیدند و اقدام به تولید ویروس به

 اند از:به تولید ضداطالعات شدند عبارت

های اقتصادی اقدام به تولید و اشاعه : در بحران کرونا ویروس برخی افراد و بنگاهتأمین حداکثر منافع اقتصادی .1

رزمینه افزایش فروش، حذف یا کاهش کنند تا بتوانند حداکثر منافع اقتصادی را داشته باشند. این منافع دضداطالعات می

فروشی و... بود. راه رسیدن به این سازی برند، کمکیفیت، تبلیغ و برجستهقدرت رقیب، فروش محصوالت کم کیفیت و بی

های کاذب، رساندن کاال به مشتری های اجتماعی، اعالم تخفیفکیفیت در فضای رسانهمنافع تبلیغات گسترده کاالهای بی

رین زمان ممکن و... بود. درواقع ضداطالعات، گاهی در همان تبلیغات نهفته است؛ چراکه کاالی کم کیفیت تدر سریع

که این افراد و بنگاه باهدف منفعت اقتصادی در شرایط بحران عمداً تبلیغ شده است. ازآنجاییجای کاالی باکیفیت عرضهبه

 شود.، ضداطالعات محسوب میهااند، نوع تبلیغات آنکاذب و غیرواقعی انجام داده

های سیاسی البته تقریباً در همه کشورها، فرصت را در بحران کرونا ویروس، گاهی جناح. تأمین منافع سیاسی: 2

ها، ترین خطاهای افراد و گروهحساب شخصی و گروهی کردند. درواقع، کوچکغنیمت شمرده و اقدام به تسویه

ای، اقتصادی، ها با استفاده از همه امکانات رسانهیی به همدیگر نسبت داده شد. آنهاسازی شد و گاهی نیز دروغبرجسته

سازی خود و یا حزبی و نیز فضای ملتهب ناشی از بحران اقدام به تضعیف جناح رقیب، ناکارآمدی دولت فعلی، برجسته

ای پایین مردم نیز عاتی و سواد رسانهاعتمادی بین دولت و مردم و نیز سواد اطالحال، فضای بیحزب مقابل کردند. درعین

 شود.ساز و حتی تشدیدکننده این بحران و اثرگذاری بیشتر ضداطالعات میزمینه

ها به دنبال کسب شهرت یا احترام اجتماعی هستند، لذا به گاهی نیز افراد در بحران . تأمین منافع اجتماعی:3

کنند. حذف رقیب علمی، دیده شدن بیشتر، کسب شهرت و طبان میهای مختلف اقدام به اظهارنظر و اقناع مخامناسبت

کرده در زمان بحران کرونا های تحصیلکیفیت ازجمله منافع اجتماعی گروهاحترام و نیز افزایش تعداد آثار علمی بی

دهنده شود؛ چراکه تولید و اشاعه ها، ضداطالعات محسوب میویروس بود. هم اظهارنظرها و هم تولیدات علمی آن

 باشند.طور عمدی میاطالعات نادرست به

های اجتماعی خانوادگی مانند گاهی مردم عادی نیز تحت تأثیر شرایط بحران با حضور در رسانه. تأمین منافع فردی: 4

ع کنند. این نوتلگرام، واتس آپ و غیره و اظهارنظر و ارائه اطالعات غیر موثق اقدام به تولید و اشاعه ضداطالعات می

گیرد، بدون اینکه مبنای علمی و های اجتماعی دیگر قرار میها و شبکهاطالعات نادرست بالفاصله توسط افراد در گروه

، لذا مردم «کاالهای اساسی کم شده است»گذارد که درستی داشته باشد. برای مثال فردی عمداً پیامی را به اشتراک می

هی نیز علیرغم وقوف به اثرات این رفتار، جهت سرگرمی و دیده شدن اقدام به کنند. گاها را خالی میبالفاصله فروشگاه

 کنند. هر دو رفتار، رفتار تولید و اشتراک ضداطالعات است.اشتراک ضداطالعات بین مردم می

 شآن کشور و نیز خارج از آن کشور اهدافی فراتر از منافع پی گاهی برخی افراد از داخل. تأمین منافع مغرضانه: 5

های ها زوال، ابراز دشمنی و نیز کاهش اقتدار یک کشور یا دولت است. این افراد به کمک رسانهگفت دارند، هدف آن

پردازی و تهمت زنی به سایر کشورها یا کشور هدف سازی، دروغقدرتمند و پشتوانه مالی و سیاسی فراوان اقدام به شایعه

شود. برای مثال در ها، مصداق کامل ضداطالعات محسوب میهای آنانیکنند. درواقع نوع گفتار و اخبار و سخنرمی

 های کردند و گزارشها را به نادرستی اعالم میها و ترخیصیشدگان، بستریها یا آمار فوتبحران اخیر، برخی رسانه
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کنترل برای گاها غیرقابل عات،کردند. اثرات این نوع ضداطالنادرستی از کمبود دارو، اقالم بهداشتی و غیره منتشر می

 شود.دار میها برای تأمین سالمت مردم خدشهشود و اقدامات مناسب دولتها میدولت

گذاری و اجرایی و نیز عموم مردم باید در راستای یک هدف مشخص حرکت کنند. در مدیریت بحران، نهادهای سیاست

شود تا بتواند پاسخگوی سریع و دقیق بحران را داشته باشد. مدیریت بحران باید در یک چارچوب علمی طراحی و اجرا 

ها است. عدم کند، تبادل اطالعات دقیق و شفاف بین آنآنچه پیوند بین نهادهای مختلف و نیز عموم مردم را ایجاد می

شود. انین میاعتمادی و درنهایت سرپیچی مردم از قوساز تولید ضداطالعات، بیشفافیت دولت نسبت به مردم خود زمینه

 Information Swamp orتولید و اشاعه ضداطالعات در سطح گسترده، فضای جامعه را تبدیل به باتالق اطالعات )

Information Marshرفت از آن گاهی دشوار و حتی غیرممکن است. درواقع باتالق اطالعات، کند که برون( می

ریزی برنامه لذا .عات نادرست بسیار بیشتر از اطالعات معتبر استفضای جامعه در شرایط بحران است که در آن حجم اطال

ها است. افزایش اعتماد بین مردم و مسئوالن جامعه، افزایش استفاده از دقیق و کنترل آن از مسائل بسیار مهم برای دولت

ای و سواد اطالعاتی رسانهها، آموزش سواد گذاری و اجرایی، کنترل و نظارت بیشتر بر رسانهمتخصصان در ساختار سیاست

شده از طرف به مردم در راستای تشخیص اطالعات معتبر از غیر معتبر، پاسخ سریع و خردمندانه مسئوالن به انتقادهای مطرح

مردم، همدردی و همدلی مسئوالن با مردم در برخورد با آسیب دیدگان بحران، ارتقا سطح اقتصادی مردم و نیز 

تواند از رسانی دولت به مردم ازجمله راهکارهایی است که میموقع و نیز وحدت فرماندهی در اطالعرسانی دقیق و بهاطالع

بروز ضداطالعات و شیوع گسترده آن و افتادن مردم در باتالق اطالعات غیر معتبر جلوگیری نماید. این بحران اولین و 

این بحران تجربه کسب کنند و بسترهای تولید و اشاعه آخرین بحران برای کشورها نخواهد بود، لذا همه کشورها باید از 

تر ابعاد کنند که سایر پژوهشگران ضمن بررسی دقیقضداطالعات را کاهش دهند. نویسندگان این مقاله توصیه می

، ها بر کیفیت زندگی افراد، تشدید بحرانضداطالعات و گرفتار شدن مردم در باتالق اطالعات، به اثرات مخرب این پدیده

 جنگ روانی و... بیشتر بپردازند.

 ندارد. وجود منافعی تضاد اظهار داشتند که نویسندگان: منافع ضادت

 نهایت ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرساناطالعدانشکده مدیریت و کارکنان  از وسیلهینبد :قدردانی و تشکر

 .آیدیم عمل به قدردانی و تشکر

 :26/12/89: یینها رشیپذ 12/12/89:ییاصالح نها 02/11/89وصول مقاله 
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