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culture                              فرهنگ

کل درهم تنیده ای از عناصری چون دین، هنر، دانش، •

قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و همه عادات و توانایی 

(تایلور)انسان اکتسابیهای 

دنبال تحوالت عمیق اقتصادیفرهنگ جانمایه گذر انسان به•

(آگوست کنت)و توسعه در ادواربعد  

(جرج زیمل)فرهنگ ذهنی و عینی •

•culture is vital to our wellbeing.



تاثیر هنر

مشارکت هنری در دوران کودکی و جوانی با پیامدهای .•
ستدر آینده مرتبط اعاطفیو اجتماعی، تحصیلیمثبت 

و Art goingهمچنین روابط مثبتی بین رفتن سمت هنر •
بانه سایر فعالیت های اجتماعی و مدنی، مانند مشارکت داوطل

.در جوامع وجود دارد

• National Endowment for the Arts. The Arts in Early Childhood: Social and Emotional Benefits of Arts 

Participation. Accessed December 18, 2020



تاثیر بخش هنر در ایاالت متحده

میلیارد از تولید 877٪ درصد یعنی 4.5هنر و فرهنگ •
از طریق فعالیت مستقیم GDPناخالص داخلی ملی ساالنه 

٪ از کل نیروی کار3.4اقتصادی و 

کاری و در دوران کرونا بیشترین بخشی که تحت تاثیر بی•
قرنطینه قرار گرفت بخش هنر بود



(2017) آمار بخش هنر و فرهنگ 



تاثیر کرونا

وقفه درتولید آثار•

(کتابخانه، کانون های فرهنگی)روندهای جاری •

پرسنل رسمی و مستقل•

business modelتغییر در •

بسیاری مکان های فرهنگی بسته شد2020مارس •

GLAMگالری، کتابخانه،آرشیو،موزه ها •

نماکنسرت و فستیوال های هنری،باغ وحش، تئاتر و سی•



تاثیر کرونا

• Wild life tourism        توریسم دنیای وحش

• poaching                  شکار غیر قانونی

https://en.wikipedia.org/wiki/Poaching


cinema

میلیارد دالر ضرر 5تقریباً 2020برآوردهای مارس •

برای صنعت داشت

رستاخیزهای ،2آواتار بسیاری از تولیدات فیلم، از جمله•

ماتریکس به حالت تعلیق درآمدند

business Modelتغییر در مدل تجاری •



Broadcasting

ر لغو کامل سلایر هایی که برای چندین دهه بدون وقفه د•
حال اجرا بودند

• The Bold and the Beautiful (season 
34), Casualty (season 34), Days of Our 
Lives (season 55), Home and Away (season 
33), Saturday Night Live (season 45), and The 
Young and the Restless (season 47)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bold_and_the_Beautiful
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualty_(TV_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Days_of_Our_Lives
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_and_Away
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Live
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Young_and_the_Restless


موزه ها

درصد کاهش بازدیدکنندگان 77نشان از 2021مارس •

موزه ها

در بخش موزه اروپا revenue lossکاهش درآمد هفتگی  •

درصد80



تاثیرات کرونا

نود و پنج درصد Cirque du Soleilسیرک معروف•

نیروی کار را از دست داد و برنامه سفر به هفت کشور

لغو شد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil


درایام کرونا

درصد از افراد اوقات خود را با تماشای برنامه های 5۶•

درصد با فعالیت در شبکه40تلویزیونی سپری کرده اند و 

مطالعه حسنی( بیش ازگذشته)های اجتماعی 

بحران کرونا، با تشدید رکود اقتصادی،: شهر تهران•

به کاهش ازدواج و افزایش نگرانی و بی اطمینانی نسبت

(شهرداری و ایسپا)آینده

!بارداری؟•



     lifestyleسبک زندگی 

فاصله فیزیکی به فاصله اجتماعی می انجامد•

لکه درهم فاصله فیزیکی  و فاصله اجتماعی کامال جدا از هم نیستند، ب•
تنیده اند

ماعی وقتی فاصله فیزیکی ایجاد می شود به دنبال آن مناسبات اجت•
وابط ر. تغییر می کند و به طور خاص صمیمت تجدیدساختار می یابد

اسبات اگر من. عاطفی بر مبنای روابط فیزیکی تغییرشکل مییابد
تبندی فیزیکی جایگاهشان را بخواهند از دست بدهند، مناسبات ما صور

جدیدی مییابند

• coronavirus by interrupted, theory Social). 2020. (A, Pecotić /us/com.psychologytoday.www://https from 
Retrieved coronavirus-ruptedinter-theory-social/202003/society-sanity-synapses/bl



Žižek.اسالوی ژیژک

.  یندیشیمما به یک فاجعه نیاز داشتیم تا به جامعه جایگزین ب•

بدون فاجعه کرونا قادر نبودیم در مورد مسائل اساسی 
جامعه بازاندیشی کنیم



از منظر هابرماس

شود و تدریج جایگزین دنیای واقعی میدنیای مجازی به•

این جایگزینی به ایجاد تحوالت مثبت کمک می کند

رتباط اینترنت با هزینه پایین فرصت تماس و برقراری ا•

ان و برای افراد را فراهم کرده و با غلبه بر محدودیتهای زم
.  میشودموجب تجدید حیات اجتماعی مکان، 
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