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چكيده:
شیوع ویروس كووید  19و ضرورت اطالعرساني دقیق دربارة شرایط بیماری و آگاهيبخشي به مردم ،اهمیت
رسانهها ،بهویژه رسانههای جمعي را در مدیریت این بحران نوپدید بیش از پیش نشان داد .این مطالعه با هدف
شناخت شیوة پوشش خبری شیوع كووید  19در شبكۀ خبر صداوسیما و شبكۀ بيبيسي فارسي ،به راهبردهای
رسانههای خبری در مواجهه اولیه با این بحران دنیاگیر پرداخته است .به این منظور با تكیه بر نظریههای
برجستهسازی و چارچوبسازی ،اخبار مرتبط با كرونا در دو بخش مهم خبری (ساعت  13شبكه خبر و ساعت
 18شبكه بيبيسي فارسي) به روش طبقهبندی انتخاب و در بازة زماني اول اسفند ماه  1398تا  31شهریور 1399
تجزیه و تحلیل شدند .بر اساس یافتههای پژوهش ،شبكۀ خبر چهار راهبرد «آرامسازی جامعه»« ،مطالبهگری»،
«اطالعرساني» و «توجه به ارتباطات سالمت» را برای مواجهه اولیه با بحران كرونا مدنظر قرار داده است .در سوی
دیگر ،بيبيسي فارسي در پوشش خبری شیوع ویروس كرونا در ایران با تكیه بر راهبرد «اطالعرساني» ،رویكرد
«ابهام افكني» و «اعتمادزدایي عمومي» درخصوص حاكمیت جمهوری اسالمي را در پیش گرفته است« .ایجاد
تردید در صحت آمار روزانه اعالمي وزارت بهداشت ایران» و «القای ناتواني در مدیریت» ازجمله مؤلفههای این
اعتمادزدایي در مواجهه با بحران است .شبكۀ خبر عالوه بر انتشار آمار روزانه مبتالیان به كرونا ،با پیگیری مطالبات
مردمي و همهنین بهمنظور آرامسازی جامعه ،به مسائل و مشكالت مرتبط با ویروس كرونا در حوزههای مختلف
بهویژه حوزه اقتصادی پرداخته و بررسي مستمر مشكالت موجود و اقدامات انجامشده را در اولویت پوشش
خبری خود قرار داده است.
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مقدمه
جامعه جهاني را بهدلیل پاندمي كووید  119و پیامدهای آن ازجمله بیماری صدها هزار نفر و
مرگ دهها هزار نفر ،یكي از بحرانيترین شرایط نامناسب بهداشتي در دهههای اخیر را تجربه
ميكند .با شیوع ویروس كرونا در جهان ،بسیار اهمیت دارد كه مردم به اخبار و اطالعاتي
دسترسي داشته باشند كه سطح آگاهي افكار عمومي درخصوص ویروس كرونا افزایش یابد.
واضح است عكسالعمل رسانههای خبری در مورد این بحران متفاوت است

& (Nielsen

) .Others, 2020: 16باوجود اطالعرساني رسانههای خبری در مورد شیوههای مقابله با این
بحران ،اطالعات اشتباه و نادرستي در مورد بحران شیوع ویروس كرونا همراه با
جهتگیریهای سیاسي منتشر ميشود .رسانههای خبری از طریق خبررساني و انتشار اطالعات
در مورد شیوع ویروس كرونا ميتوانند هم عامل تشدیدكننده بحران باشند و هم ميتوانند نقش
كلیدی و مؤثری در مدیریت بحران ایفا نمایند ) .(Cinelli & Others, 2020: 5به دنبال بحران
پاندمي بیماری كرونا ویروس در نقاط مختلف جهان ،شیوع ویروس كرونا در ایران بهصورت
رسمي در  30بهمن  1398تأیید شد و روابط عمومي وزارت بهداشت ،نتایج آزمایش اولیه دو
مورد از موارد مشكون ابتال به كرونا ویروس را مثبت اعالم كرد .شنبه سوم اسفندماه وضعیت
در ایران از سفید خارج و وارد وضعیت زرد شد؛ رسانههای داخلي ازجمله شبكه خبر و
همهنین رسانههای خبری فارسيزبان خارج از كشور بهویژه بيبيسي فارسي پوشش خبری
بحران شیوع ویروس كرونا در ایران را در اولویت نخست خود قرار دادند ،اما مواجهه اولیه
رسانهها با این بیماری و مخاطبان خود به علت تفاوت آن با سایر بحرانهای طبیعي بسیار
اهمیت دارد .به نظر ميرسد بازنمایي شیوع ویروس كرونا كه در رسانههای خبری به آن اشاره
شده ،با شیوههای متفاوتي صورت گرفته است و هركدام از رسانهها فقط ابعادی از این بحران
را برجسته كردهاند .این پژوهش در پي پاسخ به این پرسش است كه راهبرد پوشش خبری
شبكه خبر صداوسیمای جمهوری اسالمي و شبكه بيبيسي فارسي در زمان شیوع ویروس
كرونا و در مواجهه با بیماری چگونه بوده است و چه تفاوتهایي در پوشش این دو شبكه
وجود دارد؟
)1. COVID-19 (Coronavirus Disease 2019
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ویروس كرونا ،به علت ماهیت خبررساني و اطالعرساني شبكه خبر ،بهخصوص در مواقع
بحراني ،اهمیت تأثیرگذاری این شبكه بر افكار عمومي ایران بیش از پیش برجسته ميشود.
همهنین شبكه بيبيسي فارسي با محوریت پخش اخبار سیاسي و اجتماعي بر تحوالت و
وقایع ایران متمركز است .با توجه به اهمیت بررسي ابعاد مختلف شیوع ویروس كرونا در
حوزه خبر و رسانه ،این پژوهش به شناخت شیوههای مدیریت بحران در شرایط شیوع
بیماریهای همهگیر بهویژه در زمان مواجهه با بیماری كمک خواهد كرد .به علت تازگي
موضوع در مقایسه با سایر موضوعات ،پژوهشهای معدودی در كشور انجام شده است.
ازاینرو ضرورت دارد بازنمایي و نحوه پوشش خبری این بحران در رسانههای خبری داخلي
و بینالمللي بررسي شود.
پيشينه پژوهش
در مقالهای باعنوان «چالش جهاني ارتباطات سالمت :اینفودمي در پاندمي 1بیماری كرونا
ویروس» الهوردیپور ( )1399به بررسي پدیده اینفودمي و نقش ارتباطات سالمت در
اطالعرساني شیوع ویروس كرونا و مقابله با انتشار شایعات و اخبار كذب ميپردازد .بر اساس
این پژوهش ميبایست برای مقابله با انتشار حجم عظیمي از اطالعات ناصحیح ،دفتر آموزش
سالمت وزارت بهداشت كشورها در سطح جهان و متخصصان آموزش بهداشت باید بهسرعت
در مورد شایعات عمومي ،ادراكات و باورهای ناصحیح و رفتارهای پیرامون كووید 19
اقدامات مناسب ،مفید و مورد نیاز را برای كنترل اینفودمي ارائه دهند .همهنین با ایجاد یک
سكو یا داشبورد تعاملي برای ارائه هشدار در زمان واقعي به شایعات و نگراني در مورد
گسترش كرونا ویروس در سطح جهان پایان دهند تا مسئولینن بهداشت عمومي و ذینفعان
مربوطه بتوانند با ادبیات مناسب وقابل قبول مردم بهسرعت اطالعات رلط را كاهش دهند.
در پژوهشي دیگر با عنوان «شیوع اطالعات نادرست در بحران جهاني كرونا ویروس» زارع
( )1399با هدف بررسي نحوه اطالعرساني در مورد ویروس كرونا به نحوه انتشار اخبار در
1. Pandémie
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باوجود آگاهسازی سایر شبكههای صداوسیمای جمهوری اسالمي ایران در مورد شیوع

 ❖ 138فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

این حوزه پرداخته است .بر اساس این تحقیق مردم ارلبقبل از تشخیص درستي یا نادرستي
اطالعات به سرعت آنرا به كار ميبرند و بازنشر ميكنند .شیوع اطالعات نادرست درخصوص
كرونا ویروس منجر به پیامدهای سیاسي ،اقتصادی ،بهداشت و سالمت و همهنین در حوزه
صنعت ميشود كه هركدام بر اساس بستر خاص خود نیازمند راهبرد متفاوتي بهمنظور مقابله
و رویارویي هستند؛ بنابراین ضروری است با ردیابي ،رصد و مدیریت خبر ،اطالعات به
صورت سازمانیافته بررسي و كنترل شوند.
برایت 1و همكاران ( )2020در پژوهشي با عنوان «پوشش خبری شیوع كرونا ویروس در
رسانههای دولتي انگلیسيزبان كشورهای چین ،روسیه ،ایران و تركیه» ،انتشار اخبار و اطالعات
حوزه بهداشت و سالمت در ارتباط با شیوع ویروس كرونا در رسانههای اجتماعي فیسبون
و توییتر را بررسي كردند .در این مقاله پوشش خبری رسانههای دولتي انگلیسيزبان كشورهای
چین ،ایران ،روسیه و تركیه در یک بازه دوهفتهای تحلیل شد .بر اساس یافتههای این تحقیق،
رسانههای خبری بررسيشده در مقایسه با سایر منابع خبری بینالمللي ،خبر تولیدی كمتری
داشتهاند ،اما اثرگذاری مطالبي كه تولید ميكنند بهمراتب بیشتر است .رسانههای دولتي
بررسيشده با جهتگیری سیاسي به انتشار اخبار در مورد شیوع ویروس كرونا پرداختهاند؛ به
این معنا كه رسانههای خبری در راستای سیاستهای دولت متبوع خود اخبار شیوع ویروس
كرونا را منتشر كردهاند.
در مقالهای با عنوان «اینفودمي شیوع كووید  19در رسانههای اجتماعي» كاینلي 2و همكاران
( ،)2020به تحلیل اخبار شیوع ویروس كرونا در رسانههای اجتماعي اینستاگرام ،یوتیوب و
توییتر پرداختهاند .این پژوهش با هدف بررسي انتشار شایعات از سوی منابع خبری ریررسمي
و تأثیر رسانههای اجتماعي بر افكار عمومي انجام گرفته است .با توجه به یافتههای این
پژوهش ،در مواقع بروز بحران پاندمي ،شایعات و اخبار جعلي از طریق رسانههای اجتماعي
بهسرعت در جامعه منتشر ميشود كه ميتواند پیامدهایي بهمراتب بدتر از نتایج شیوع ویروس
كرونا داشته باشد.
1. Bright
2. Cinelli

مقایسه تطبيقی پوشش خبري بحران کرونا 139❖...

هارون 1و ریزوی )2020( 2اجرا كردهاند .در این مقاله اخبار مرتبط با تأثیرات منفي شیوع
ویروس كرونا بر دنیای اقتصاد و بازارهای جهاني بورس تحلیل و بررسي شده است .بر اساس
این مطالعه بحران پاندمي كرونا ویروس منجر به تمركز بيسابقه رسانههای خبری بر حوزه
اقتصادی شده است .چراكه بحران شیوع ویروس كرونا بهشدت حوزه اقتصاد و كسبوكار را
تحتالشعاع خود قرار داده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،در كشورهایي كه شیوع
ویروس كرونا شدت بیشتری دارد؛ ازنظر اقتصادی نیز با چالشها و موانع متعددی مواجه
هستند.
مبانی نظري پژوهش
این پژوهش مبتني بر نظریه برجستهسازی و نظریه چارچوبسازی اجرا شده است.
برجستهسازی یكي از شیوههایي است كه از طریق آن رسانههای خبری ميتوانند بر عامه تأثیر
بگذارند؛ به این معنا كه این رسانهها با ارائه خبرها ،موضوعاتي را كه عامه راجع به آنها فكر
ميكنند ،تعیین مينمایند (سورین و تانكارد .)173 :1392 ،رسانهها با برجسته كردن بعضي از
موضوعها و رویدادها ،بر آگاهي و اطالعات مردم تأثیر ميگذارند .رسانهها اگرچه نميتوانند
تعیین كنند كه مردم در هر موردی چگونه بیاندیشند ،اما ميتوانند باعث شوند كه درباره چه
بیاندیشند .نتیجه این ميشود كه بعضي از مسائل خاص از سوی بسیاری از مردم در سپهر
عمومي به بحث گذاشته ميشود ،درحاليكه به مسائل و موضوعات دیگر توجه نميشود
(مهدیزاده .)53 :1393 ،به عبارتي برجستهسازی به این واقعیت اشاره دارد كه اگر مسئلهای
بیشتر مورد توجه و تأكید اخبار رسانهای قرار بگیرد ،از اهمیت بیشتری در ذهن مخاطبان
برخوردار خواهد شد؛ این كار بیشتر شامل نوعي گزینشگری است .ازاینرو ،برجستهسازی
متضمن انتخاب ،تأكید ،استثنا و تشریح بیشتر برخي مضامین است تا از طریق اخبار به
اولویتهای ذهني مخاطبان شكل داده شود .برجستهسازی به رسانهها این قدرت و اختیار را
1. Haroon
2. Rizvi
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پژوهش دیگری با عنوان «كووید  :19پوشش خبری تغییر و تحوالت بازارهای اقتصادی» را
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ميدهد تا تعیین كنند چه اخباری ببینیم یا بشنویم و چه بخشي از اخبار برای دیدن و شنیدن
مهم است (نصراللهي .)173 :1391 ،بهبیاندیگر برجستهسازی به این منظور به كار ميرود تا
دستور رسانه را مشخص و افكار عمومي را بازیابي كند.
مفهوم چارچوبسازی را ابتدا گافمن 1در پژوهش خود در حوزه جامعهشناسي به كار برد .به
باور او ما از «طرحهای تفسیری» برای سازماندهي و دستهبندی تجربههای زندگي خود استفاده
ميكنیم تا معنادار شوند .این طرحهای تفسیری چارچوب نام دارند و افراد را قادر ميسازند
تا درن و شناسایي كرده و برچسب بزنند (زابليزاده .)7 :1393 ،در تعریف گافمن از
چارچوب ،الگویي پیشبیني شده در ذهن است كه افراد با استفاده از آن ميتوانند تجربههای
زندگي خود را با قرار دادن در این قابها معنادار سازند .با این تعبیر چارچوب به مفهوم زمینه
نزدیک ميشود .در حوزه ارتباطات ،مفهوم چارچوب نخستین بار از سوی گیتلین و گي
تاچمن 2برای بررسي چگونگي بستهبندی و ارائه كارآمد اخبار رسانهای به كار رفت .گیتلین
معتقد است چارچوبها عمدتاً به طور ضمني و تلویحي ،جهان را هم برای روزنامهنگاراني
كه وقایع آن را گزارش ميكنند و هم برای ما (مخاطبان) كه دریافتكننده آن گزارشها هستیم،
تعریف و سازماندهي ميكنند (مهدیزاده .)82 :1393 ،بهطوركلي ،چارچوبسازی به این
معناست كه رسانهها ،نه آینهای برای انعكاس واقعیت ،بلكه سازنده واقعیت و شكلدهنده به
آن هستند .چارچوبسازی به رابطه میان متن و اطالعات بهگونهای كه معنای خاصي را به
ذهن متبادر ميسازد ،اشاره دارد؛ بر پایه این نظریه ،رسانهها توجه خود را بر بعضي موضوعات
و رویدادها متمركز ميكنند و سپس آنها را در چارچوب معنایي خاص قرار ميدهند .ازاینرو
چارچوبسازی ریشه در فرایند انتخاب ،تأكید ،استثنا و شرح و تفصیل خبر بهوسیله سازمان
خبری دارد (زابليزاده .)13 :1393 ،به بیاني چارچوبسازی ،نحوه انتقال اطالعات به مخاطبان
در ارتباط با رویدادهای مختلف است؛ به همین دلیل رسانههای خبری برنامهریزیشده و
ساختاریافته از طریق چارچوبسازی واقعیتها ،به واقعیات اجتماعي معنا ميبخشند
).)Cissel, 2012: 71
1. Goffman
2. Gitlin & Gay Touchman
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اگرچه تعریف جامع و مانعي از بحران وجود ندارد ،اما همه تعاریف ازنظر مفاهیم و مؤلفههای
مورداستفاده قرابتهای زیادی دارند .كمبوس بحران را چنین تعریف ميكند« :درن رخدادی
ریرمنتظره كه ميتواند تأثیر جدی بر عملكرد جامعه داشته باشد» .او سه ویژگي مهم بحران را
ریرمنتظره بودن ،تهدیدزا بودن و محدود بودن زمان واكنش ميداند ).(Coombs, 2014: 28
فرقاني ،زماني را بحراني ميداند كه حادثهای طبیعي یا ریرطبیعي ،ابعادی ریرقابل پیشبیني
و ریرمنتظره پیدا ميكند و زندگي عادی و روندهای اجتماعي را دستخوش تغییرات ریرقابل
كنترل ميسازد ( .)1394 :81خانیكي معتقد است كه بحران ،مشاهده یک رویداد ریرقابل
پیشبیني است كه گروههای ذینفع را تهدید ميكند ،آثار مهمي بر عملكرد جامعه دارد یا
پیامدهای منفيای را ایجاد ميكند (.)1387 :90
بحرانها ،رخدادهای ریرمنتظره و ریرمعمولي هستند كه سطوح باالیي از عدم قطعیت و تهدید
را به وجود ميآورند ،چراكه بحران زماني رخ ميدهد كه هیچكس انتظار آن را ندارد و برای
هركس كه درگیر آن شود ،بهت و عدم قطعیت زیادی به بار ميآورد (اولمر و همكاران:49 ،
.)1391
دنیاگیری 2یا دنیاگیر به حالتي از همهگیری یک بیماری گفته ميشود كه از مرز چند قاره فراتر
رفته باشد .بیماریهایي مثل ایدز و كووید  ،19نمونههایي از دنیاگیری بیماری در سالهای
اخیر هستند .به این حالت همهگیری جهاني نیز گفته ميشود .در زبان فرانسوی به
آن

پاندِمي (به فرانسوی

)Pandémiee

و

در

زبان

انگلیسي

به

آن پاندِمیک (به انگلیسي  )Pandemicگفته ميشود (World Health Organization,
) Website: 2020در گذر تاریخ چند دنیاگیری رخ داده است كه از شناختهشدهترین آنها
ميتوان آبله ،3سل 4و وبا 5را نام برد .یكي از دهشتبارترین دنیاگیریها بیماری طاعون سیاه

6

1. Crisis
2. Pandemic
3. Smallpox
)4. Tuberculosis (TB
5. Cholera
6. Black Death
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بود كه در سده  1300میالدی 75 ،تا  200میلیون تن را كشت .پیش از دنیاگیری كرونا ویروس
 ،2019یكي از دنیاگیریها در دوران معاصر ،دنیاگیری  2009آنفلوانزایخوكي 1بود

(Centers

) .for Disease Control and Prevention, 2020: Websiteدنیاگیری كرونا ویروس ،2019
یک دنیاگیری ناشي از سندرم حاد تنفسي است .این بیماری برای نخستین بار در دسامبر
 2019در شهر ووهان 2استان هوبئي 3كشور چین شناسایي شد .در  11مارس ،سازمان جهاني
بهداشت 4شیوع بیماری را دنیاگیری اعالم كرد

).(Nature, 2020: Website

گونهشناسی بحرانها
برای اینكه بتوان بحرانها را شناسایي و تفكیک كرد بهتر است آنها را دستهبندی كرده و
مبناهایي برای تفكیک آنها در نظر گرفت .به اعتبار شدت تهدید ،تداوم زماني و درجه آگاهي
ميتوان برخي بحرانها را به بحرانهای شدید ،نوظهور و بدعتي ،كند ،موردی ،انعكاسي،
برنامهای ،عادی و اداری تقسیمبندی كرد (خجسته باقرزاده و آقامحسني.)12 :1390 ،
درباره طبقهبندی بحرانها از لحاظ ناگهاني بودن یا تدریجي بودن آنها نیز ميتوان گفت كه
بعضي از بحرانها بهطور ناگهاني و یک دفعه بهوجود ميآیند و تأثیرات ناگهاني بر محیط
دروني و بیروني سازمان ميگذارند ،به این بحرانها ،بحرانهای ناگهاني 5ميگویند.
در مقابل این بحرانها ،بحرانهای تدریجي 6وجود دارند كه از یکسری مسائل بحرانخیز
شروع ميشوند و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا
ميكنند .برای مقایسه بحرانهای ناگهاني و تدریجي ميتوان از  6ویژگي كلیدی استفاده كرد.
بحرانهای ناگهاني باسرعت بهوجود ميآیند ،قابلیت پیشبیني كمي دارند ،صراحت و روشني
آنها متمركز است ،آشكارند ،از یک رویداد مشخص یکدفعهای شروع ميشوند ،در یک زمان
ثابت به وقوع مي پیوندند و از عدم انطباق سازمان با یک جنبه یا تعداد كمي از جنبههای
1. Swine Influenza
2. Wuhan
3. Hubei
)4. World Health Organization (WHO
5. Abrupt Crises
6. Cumulative Crises
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ميآیند ،قابلیت پیشبیني زیادی دارند ،واضح و روشن نیستند ،نقطه شروع آنها از یک سطح
آستانه است ،با گذشت زمان احتمال وقوع آنها بیشتر ميشود و از عدم انطباق سازمان با
چندین جنبه از محیط بهوجود ميآیند).(Hwang, Lichtenthal, 1999: 14
آنتوني

پارسونز 1بحرانها را به سه دسته تقسیم كرده است كه عبارتاند از:

بحرانهاي فوري :این بحرانها هیچ گونه عالمت هشداردهنده قبلي ندارند و سازمانها نیز
قادر به تحقیق در مورد آنها و نیز برنامهریزی خاصي برای دفع آنها نیستند.
بحرانهاي تدریجی :این بحرانها به آهستگي ایجاد ميشوند .ميتوان آنها را متوقف كرد یا
از طریق اقدامات سازماني محدود ساخت.
بحرانهاي ادامهدار :این بحرانها هفته ها ،ماهها یا حتي سالها به طول ميانجامد .راهبردهای
مواجهه شدن با این بحرانها در موقعیتهای متفاوت بستگي به فشارهای زماني ،گستردگي
كنترل و میزان فراگیری این وقایع دارد (سوری.)107 :1394 ،
مدیریت ارتباطات بحران
مدیریت ارتباطات بحران را ميتوان جمعآوری ،پردازش و انتشار اطالعات الزم برای مقابله
با موقعیت بحران تعریف كرد) .(Coombs, 2014: 23مدیریت بحران در زمان بحرانهای
پاندمي مثل شیوع بیماریهای ویروسي همهگیر نمود بیشتری پیدا ميكند .بهطوریكه پیامدهای
منفي و تأثیرات مخرب آن بر جامعه بهمنرله یک حادثه و بحران ،معموالً دستور كار ویژهای را
پیشروی رسانهها ميگذارند ،اولویت آنها را تغییر ميدهند و انتظارات جدیدی از رسانهها
تحت تأثیر چنین رویدادهایي شكل ميگیرد؛ بنابراین رسانههای خبری در گام اول مدیریت
بحران باید با هدف پوشش خبری دقیق و لحظهای از بحران پاندمي اعتماد مخاطبان را جلب
نمایند ) .(Pieri, 2019: 78بر اساس آخرین نظرسنجي در خرداد ماه  1399در مورد میزان
اعتماد شهروندان تهراني به اخبار مربوط به كرونا در رسانههای خبری (نمودار شماره )1
1. Antoni Parson
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37/6درصد از مردم شهر تهران به مقدار «كم»33 ،درصد به میزان «متوسط» و 29/4درصد به
میزان «زیاد» به اخبار صداوسیما در خصوص كرونا اعتماد دارند .این در حالي است كه
12/6درصد از شهروندان به اخبار منتشر شده در شبكههای ماهواره اعتماد «زیاد» دارند (ایسپا،
 :1399سایت).

29.۴

12.۶

33

21.۵

37.۶

شبکههایماهوارهای

۶۵.9

زیاد

متوسط

صداوسیما

کم

نمودار  .1میزان اعتماد شهروندان تهراني به اخبار مربوط به كرونا در رسانههای خبری

طبیعي است كه اساسيترین گام در برنامهریزی برای مدیریت ارتباطات بحران ،تعیین دستور
كار و راهبرد ارتباط با رسانهها با هدف جلب اعتماد مخاطبان است .دو اصل مهم در مدیریت
ارتباطات بحران را ميتوان انتشار نخستین خبر و اطالعرساني دقیق در كوتاهترین زمان ممكن
و كنترل هیجانات كاذب دانست كه قابلیت پیهیدهتر كردن موضوع را دارد .درواقع،
اطالعرساني باید بهمنظور محدود كردن و كاهش پیامدهای رواني بحران انجام شود .فرایندهای
مدیریت ارتباطات بحران الزاماً درگرو تعامل با رسانههاست كه اگر درست و با روشهای
صحیح انجام شود ،ميتواند به حل بحران كمک نماید .اگر از شیوههای ناصحیح ارتباطي
استفاده شود ،ميتواند به تشدید بحران یا خلق بحرانهای جدید بیانجامد؛ بنابراین مهم است
كه در هنگامه بحران ،رسانههای خبری ابتكار عمل را در دست داشته باشند و به مردم و
مسئوالن برای پشت سر گذاردن هر چه سریعتر و كمهزینهتر بحران و بازگشت به زندگي
عادی ،یاری رسانند (فرقاني.)49 :1387 ،
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كانالهای دیگر منتشر شود .به همین دلیل ،باید اقدامات زیر بهصورت مستمر از سوی
رسانههای خبری انجام

پذیرد ).(Tiripelli & Reilly, 2017: 17

اطالعرساني سریع و صحیح به افكار عمومي 1یا مخاطبان؛اجتناب از انباشت اطالعات و تالش برای اطالعرساني بههنگام؛حفظ ارتباط مستمر با افكار عمومي.بنابراین رسانههای خبری در شرایط بحران بهترین ابزار برای برقراری ارتباط و اطالعرساني
هستند .بهطوركلي ميتوان گفت ،امروزه رسانهها در عمل ،با قدرت بسیار باال و سرعت زیاد
برای پوشش خبری بحرانها وارد صحنه شده و در جایگاه نمایندگان افكار عمومي به یكي از
صحنهگردانان عرصه بحران تبدیل شدهاند؛ بنابراین عملكرد رسانهها اگر همسو با اهداف
مدیران بحران باشد ،خدمتي بزرگ به آنان در حل بحران است؛ اما در مواردی ،رسانه بنا به
دالیل معین ميتواند در جهتي ناهمسو با خواست اداره كنندگان بحران حركت كند و با ایجاد
مشكالت تازه برای مدیران ،بحران را تشدید نماید ).(Tiripelli & Reilly, 2017: 17

1. Public Opinion
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رسانههای خبری برای انتشار سریع خبر بحران آمادهاند تا از سوی سازمان متبوع آنان و نه
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ارتباطات سالمت و انتشار اخبار شيوع ویروس کرونا
ارتباطات سالمت 1را نخستینبار انجمن ارتباطات بینالمللي ،2مطرح كرد .شناسایي و ارائه
راهكارهای ارتباطي بهتر و مؤثرتر برای سالمت جامعه ،از اهداف اصلي تحقیقات در حوزه
ارتباطات سالمت به شمار ميرود ) .(Ming, 2020: 32بهعبارتي ارتباطات سالمت به این
مسئله ميپردازد كه چه ابعادی از مطالب ،متقاعدكننده و تأثیرگذار هستند .محیطهای ارتباطي،
نحوه بكارگیری كانالهای انتشار و در آخر كیفیت و كمیت پیام ازجمله مؤلفههایي هستند كه
ميتواند بر میزان پذیرش و نحوه جهتگیری مخاطب درخصوص مطالب تأثیرگذار باشد
) .(Hui, 2020: 265ارتباطات سالمت بهویژه در شرایط بحراني و شیوع بیماریهای پاندمي
راهبردی كلیدی در اطالعرساني به توده مردم در حوزه بهداشت و سالمت است .در شرایط
تشدید بحران پاندمي ،بهطور طبیعي ممكن است حجم زیادی از مطالب همراه با شایعات و
اطالعات نادرست از طریق رسانههای مختلف منتشر شود كه نتایج سوئي بر سالمت افراد
جامعه خواهد داشت ) .(Shimizu, 2019: 685درواقع ،رسانههای خبری همهون تیی دولبهای
هستند كه ميتوانند برای مقابله با شیوع پاندمي نقش كلیدی داشته باشند یا با انتشار اطالعات
شبهعلم و نادرست موجب شدت گرفتن بحران و گسترش شیوع پاندمي شوند .ازاینرو محتوا
و نحوه انتشار اطالعات ميتواند منجر به افزایش یا كاهش اثرگذاری رسانههای خبری

شود

) .(Mejova & Kalimeri, 2020: 28در حال حاضر ،جامعه جهاني در اوج شیوع بیماری
ویروس كرونا ،شاهد كانونهای متعدد انتشار اخبار و مسائل مرتبط با این بیماری است.
بهطوری كه انبوهي از اطالعات ازجمله روشهای كنترل ،پیشگیری و پیامدهای شیوع بیماری
كرونا ویروس از طریق رسانههای مختلف بدون اینكه درستي آنها بررسي شود ،منتشر ميشوند

) .(Elías & Catalan-Matamoros, 2020: 464چنانكه مدیر كل سازمان بهداشت جهاني در
كنفرانس امنیتي مونیخ بیان كرد كه «ما فقط در حال مبارزه با بیماری همهگیر ویروس كرونا
نیستیم .ما همزمان در حال مبارزه با یک سونامي اطالعاتي نیز هستیم كه خود ميتواند یک
1. Health Communication
2. International Communication Association
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گسترش است و مقابله با اخبار جعلي احتماال تا زماني كه ویروس شایع باشد ،ادامه خواهد
داشت .به همین دلیل به محض پخش برخي از پرسشها یا شایعات ،رسانههای خبری بهمثابه
مرجع اطالعرساني باید با یافتن پاسخهای مبتني بر شواهد و كمک به شفافیت و انتشار اخبار
درست ،مانع تقویت شایعات و خبر نادرست شوند )(Oh Sang, Lee & Han, 2020: 3؛
بنابراین ،موضوع اصلي درخصوص ارتباطات سالمت و بحران شیوع ویروس كرونا مدیریت
خبر و مقابله با انتشار شایعات و اخبار كذب در سطح جهاني است.
روش پژوهش
در این پژوهش ،روش تحقیق ،تحلیل محتوای كمي است .با توجه به موضوع پژوهش پیش
رو و با در نظر گرفتن هدف اصلي كه توصیف ،تحلیل ،بررسي و درمجموع راهبرد شبكههای
خبری صداوسیمای جمهوری اسالم ایران و بیبيسي و سیمای جمهوری اسالمي ایران و شبكه
بيبيسي فارسي است ،تحلیل محتوا بهمنزله روشي مناسب در نظر گرفته شد .جامعه آماری
این پژوهش اخبار شبكه خبر صداوسیمای جمهوری اسالمي ایران و شبكه بيبيسي فارسي
است .به این منظور بخشهای خبری  13شبكه خبر و  18بيبيسي فارسي كه مهمترین
بخشهای خبری این دو شبكه به شمار ميروند و معرف همه بخشهای خبری این دو شبكه
هستند به صورت هدفمند انتخاب شدند كه در ادامه همه خبرهای این دو بخش خبری درباره
كرونا به عنوان نمونه تجزیه شدند.
اخبار ساعت  13شبكه خبر و اخبار ساعت  18شبكه بيبيسي فارسي به عنوان نمونه آماری
این تحقیق محسوب ميشوند .به علت شدت شیوع ویروس كرونا و انعكاس سریع پیامدهای
آن در جامعه طي ماههای اولیه ،روش نمونهگیری به شیوه نمونهگیری طبقهبندیشده انجام
گرفت و به همین منظور ،در هفت ماه ابتدایي بروز این بحران ،در ایران در بازه زماني اول
اسفند ماه  1398تا  31شهریور  1399با انتخاب چهار هفته آماری ،اخبار مرتبط با شیوع
ویروس كرونا جمعآوری و بهوسیله نرمافزار  Spssكدگذاری و تحلیل شدند .به این صورت
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كه از هر ماه ،چهار روز به تصادف و به این ترتیب از هفت ماه برررسي شده ،چهار هفته به
روش تصادفي انتخاب شد .بهگونهای كه از هر هفته یک روز و از تمام روزهای هفته در نمونه
موجود بود .بر همین اساس ،از میان تمام شنبهها و دوشنبههای اسفند ،دو روز شنبه و دو روز
دوشنبه ،از میان تمام یکشنبهها و سهشنبههای فروردین ،دو روز یکشنبه و دو روز سهشنبه
بهطور تصادفي ،از میان تمام چهارشنبهها و جمعههای اردیبهشت ،دو روز چهارشنبه و دو روز
جمعه به طور تصادفي ،از میان تمام پنجشنبهها و شنبههای خرداد ،دو روز پنجشنبه و دو روز
شنبه ،از میان تمام یکشنبهها و جمعههای تیر ،دو روز یکشنبه و دو روز جمعه ،از میان تمام
دوشنبهها و چهارشنبههای مرداد ،دو روز دوشنبه و دو روز چهارشنبه و از تمام سهشنبهها و
پنجشنبههای شهریور ،دو روز سهشنبه و دو روز پنجشنبه بهطور تصادفي انتخاب شد و در
آخر ،چهار هفته آماری انتخاب ،بررسي و تحلیل شد.
دستورالعمل كدگذاری بر مبنای اهداف ،پرسشهای تحقیق و چارچوب نظری ساخته شد.
سپس محتوای تمام خبرهای مرتبط با شیوع ویروس كرونا ،در بازه زماني موردبررسي بر
اساس دستورالعمل كدگذاری به برگه كدگذاری منتقل و به این ترتیب اطالعات كیفي به
اطالعات كمي تبدیل شد .واحد تحلیل در این پژوهش ،متن اخبار جمعآوری شده در بازه
زماني انجام تحقیق است .منظور از واحد تحلیل ،مواردی است كه بر اساس آن اطالعات
پژوهش جمعآوری ميشود .روشن كردن واحد تحلیل ،موضوع بسیار مهمي است؛ چراكه
انتخاب نمونه به واحد تحلیل بستگي دارد .ضریب پایایي در این تحقیق  81درصد محاسبه
شده است .این پژوهش ،دارای اعتبار صوری است؛ چراكه سنجههای این پژوهش را استادان
و صاحبنظران موضوع این تحقیق ،تأیید كردهاند.
یافتههاي پژوهش
با جمعآوری  1312مطلب از اخبار ساعت  13شبكه خبر و  1617مطلب از اخبار ساعت 18
شبكه بيبيسي فارسي 41 ،موضوع ،بهمنزله موضوعات پرتكرار و مهم مشخص شدند .به این
ترتیب ،برمبنای موضوعات مشخص شده ،چهار راهبرد «آرامسازی جامعه»« ،مطالبهگری»،
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پاندمي ،انتخاب و بر همین اساس مدل پژوهش ارائه شد:

جدول  .1رابطه بين رسانههاي خبري بررسیشده و آرامسازي جامعه
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«اطالعرساني» و «ارتباطاتسالمت» بهمنزله راهبردهای اصلي شبكه خبر برای مدیریت بحران
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آرامسازي جامعه

رسانههاي خبري بررسیشده
شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

484

222

706

68/6

31/4

100

36/9

13/7

24/1

224

267

491

حمایت دولت از کارکنان حوزه

45/6

54/4

100

بهداشت و سالمت

17/1

16/5

16/8

273

235

508

53/7

46/3

100

20.8

14/5

17/3

331

893

1224

27

73

100

25/2

55/2

41/8

1312

1617

2929

44/8

55/2

100

100

100

100

تامين مایحتاج
و نيازهاي معيشتی مردم

کمکهاي مالی به سازمانها

سایر

جمع کل

آزمون كایاساكوئر )(X2=333.739در درجه آزادی  (df=3) 3نشاان ميدهد كه بین مطالب
رساانههای خبری بررسايشاده و آرامساازی جامعه ،با درجه اطمینان بیش از 99درصاد)،(P<0.001
رابطه معنيدار اسات و با توجه به میزان ضاریب في ) (Phi=0.338بین متغییرها شادت همبساتگي
متوساط وجود دارد .بر اسااس دادههای جدول شاماره ( ،)1شابكه خبر برای پوشاش خبری ویروس
كرونا با هدف مدیریت بحران و آرامسااازی جامعه ،بر سااه حوزه تامین مایحتاج و نیازهای معیشااتي
مردم (36/9درصاد) ،حمایت دولت از كاركنان حوزه بهداشات و ساالمت (17/1درصاد) و كمکهای
مالي به سازمانها (20/8درصد) متمركز بوده و فعالتر از بيبيسي فارسي اقدام كرده است .درحاليكه
شابكه بيبيساي فارساي در ارتباط با آرامساازی جامعه ،تنها به حواشاي پرداخته اسات و منفعل بودن و
بيتوجهي حاكمیت درخصاوص مطالبات كادر درمان و نیازهای معیشاتي عموم مردم را برجساته كرده
است.
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رسانههاي خبري بررسیشده
شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

310

247

557

55/7

44/3

100

23/6

15/3

19

21

228

249

وضعيت زندانها و اعطاي

8/4

91/6

100

مرخصی

1/6

14/1

8/5

69

204

273

تشييع جنازه و نحوه تدفين

25/3

74/7

100

قربانيان

5/3

12/6

9/3

179

194

373

48

52

100

13/6

12

12/7

342

264

606

56/4

43/6

100

26/1

16/3

20/7

103

129

232

توليد واکسن و داروي ضد

44/4

55/6

100

کرونا

7/9

8

7/9

145

169

314

46/2

53/8

100

11/1

10/5

10/7

22

33

55

40

60

100

1/7

2

1/9

مطالبهگري

وضعيت بيمارستانها

احتكار ،قاچاق ،گرانی

واردات و توليد اقالم بهداشتی

برگزاري جلسات مقامات

بازدید ميدانی مقامات ارشد
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ادامۀ جدول  .2رابطه بین رسانههای خبری بررسيشده و مطالبهگری
رسانههاي خبري بررسیشده
مطالبهگري

انتقاد از اقدامات دولتها

سایر

جمع کل

شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

85

104

189

45

55

100

6/5

6/4

6/5

36

45

81

44/4

55/6

100

7/2

2/8

2/8

1312

1617

2929

44/8

55/2

100

100

100

100

آزمون كایاسااكوئر )  (X2=237.282در درجه آزادی  (df=9) 9نشااان ميدهد كه بین
مطالب رسااانههای خبری بررساايشااده و مطالبهگری ،با درجه اطمینان بیش از  99درصااد
) ،(P<0.001رابطه معنيدار اسااات و با توجه به میزان ضاااریب في ) (Phi=0.285شااادت
همبستگي پاییني بین متغییرها وجود دارد .بر اساس دادههای جدول ( ،)2در ارتباط با پیگیری
اقدامات انجام شااده از سااوی دولت ،شاابكه خبر ،بیشااترین حجم اخبار خود را به پیگیری
وضاعیت بیمارساتانها (23/6درصاد) ،احتكار ،قاچاق ،گراني (13/6درصاد) و واردات و تولید
اقالم بهداشاتي (26/1درصاد) اختصااص داده اسات .شابكه خبر ساعي داشاته تا ضامن پیگیری
اقدامات انجام شاده ،با اطالعرسااني در مورد مشاكالت موجود و همهنین نیازهای ضاروری،
اقدامات دولت را در راسااتای بهبود مدیریت بحران ساارعت ببخشااد .درحاليكه بيبيسااي
فارساي ،درباره وضاعیت زندانها در ایران (14/1درصد) و تشییع جنازه و نحوه تدفین قربانیان
(12/6درصاد) اقدام به انتشاار اخبار كرده اسات و به مخاطب خود القا ميكند كه زندانیان در
ایران در شارایط نامناساب بهداشاتي قرار دارند و برخي از مراسام تشاییع جنازهها از ساوی
دولت و بدون رعایت پروتكلهای بهداشتي برگزار شده است.
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رسانههاي خبري بررسیشده
اطالعرسانی

جلوگيري از تخلفات فضاي مجازي و برخورد با آن

تكذیب شایعات و اخبار جعلی

موضعگيري در مورد علل و عوامل شيوع ویروس کرونا

اطالعرسانی دقيق و لحظهاي آمار

جهتگيريها و موضعگيري سياسی مقامات ارشد

ابتال و فوت مسئولين و مقامات

ابتال و فوت کارکنان و پرسنل حوزه بهداشت و سالمت

اعالم تعطيلی

اعالم قرنطينه

شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

58

0

58

100

0

100

4/4

0

2

27

0

27

100

0

100

2/1

0

0/9

28

80

108

25/9

74/1

100

2/1

4/9

3/7

260

140

400

65

35

100

19/8

8/7

13/7

90

110

200

45

55

100

6/9

6/8

6/8

59

110

169

34/9

65/1

100

4/5

6/8

5/8

28

96

124

22/6

77/4

100

2/1

5/9

4/2

70

144

214

32/7

67/3

100

5/3

8/9

7/3

135

296

431

31/3

68/7

100

10/3

18/3

14/7
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ادامۀ جدول  .3رابطه بين رسانههاي خبري بررسیشده و اطالعرسانی
رسانههاي خبري بررسیشده
شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

به تعویق افتادن و تغيير در

65

60

125

52

48

100

نحوه برگزاري و برنامههاي سياسی و نظامی

5

3/7

4/3

بهتعویق افتادن ،تعطيلی و تغيير در

108

0

108

100

0

100

نحوه برگزاري رویدادهاي مهم ورزشی ،علمی

3 /7

0

8/2

63

76

139

45/3

54/7

100

4 /8

4/7

4/7

75

321

396

18/9

81/1

100

5 /7

19/9

13/5

25

22

47

انتصاب مسئولين براي مقابله

53/2

46/8

100

با شيوع ویروس کرونا

1 /9

1/4

1/6

27

30

57

استعفا و برکناري مسئولين براي مقابله

47/4

52/6

100

با شيوع ویروس کرونا

2 /1

1/9

1/9

27

16

43

واکنش رسانه خبري در خصوص انتشار اخبار در

62/8

37/2

100

سایر رسانههاي خبري

2 /1

1

1/5

اطالعرسانی

به تعویق افتادن و تغيير در
نحوه برگزاري جلسات و برنامههاي مذهبی

بستهشدن مساجد و اماکن مذهبی

16

28

44

گفتوگو و روابط دیپلماتيک مقامات کشورها با

36/4

63/6

100

یكدیگر

1 /2

1/7

1/5

18

32

50

36

64

100

1 /4

2

1/7

کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
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رسانههاي خبري بررسیشده
شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

27

32

59

ضررر و زیانهاي اقتصادي ناشی از شيوع ویروس

45/8

54/2

100

کرونا

2/1

2

2

52

20

72

72/2

27/8

100

4

1/2

2/5

54

4

58

93/1

6/9

100

4/1

0/2

2

1312

1617

2929

44/8

55/2

100

100

100

100

اطالعرسانی

کاهش و لغو پرواز هواپيماهاي مسافربري

سایر

جمع کل

آزمون كایاساكوئر )  (X2=591.441در درجه آزادی  (df=20) 20نشاان ميدهد كه بین
مطاالاب رسااااناههاای خبری بررسااايشاااده و اطالعرسااااني ،باا درجاه اطمیناان بیش از 99
درصاد) ،(P<0.001رابطه معنيدار اسات و با توجه به میزان ضاریب في ) (Phi=0.449شادت
همبساتگي بین متغییرها متوساط اسات .بر اسااس دادههای جدول فوق ،شابكه خبر در حوزه
اطالعرسااااني ،اعالم آماار دقیق و لحظاهای در ارتبااط باا تعاداد مبتالیاان و قرباانیاان كروناا
(19/8درصاد) را در اولویت خبری خود قرار داد .درحاليكه بيبيساي فارساي با ایجاد تردید
در درستي آمار اعالم شده از سوی رسانه ملي ،سعي در اعتماد زدایي عمومي نسبت حاكمیت
داشته اشت.
شابكه بيبيساي فارساي ،در حوزه اطالعرسااني ،اخبار مرتبط با بساتهشادن مسااجد و اماكن
مذهبي (19/9درصد) و اعالم قرنطینه (18/3درصد) را در اولویت خبری خود قرار داده است.
نكته قابل توجه این اسات كه علي ررم اینكه شیوع ویروس كرونا ،یک بحران دنیاگیر است و
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تمامي كشاورها ،در ساراسار جهان با این ویروس درگیر بودند ،این شابكه ساعي داشاته اسات تا
عدم تعطیلي مسااااجد و اماكن مذهبي در روزهای ابتادایي شااایوع ویروس كرونا در ایران و
همهنین عدم اعالم قرنطینه عمومي در ساراسار كشاور ازجمله شاهر قم را به عنوان مهمترین و
عمدهترین دالیل گسااترش شاایوع ویروس كرونا در ایران معرفي كند و بنابراین از پرداختن
بیشاتر نسابت به واقعیت بحران پاندمي ویروس كرونا و دالیل اصالي شایوع این ویروس در
ایران پرهیز ميكند.
جدول  .4رابطه بين رسانههاي خبري بررسیشده و ارتباطات سالمت
رسانههاي خبري بررسیشده
ارتباطات سالمت

پيامهاي آگاهیبخش

پيامهاي آموزشی

پيامهاي اقناعی

سایر

جمع کل

شبكه خبر

بیبیسی فارسی

جمعکل

435

863

1298

33/5

66/5

100

33/2

53/4

44/3

397

171

568

69/9

30/1

100

30/3

10/6

19/4

352

452

804

43/8

56/2

100

26/8

28

27/4

128

131

259

49/4

50/6

100

9/8

8/1

8/8

1312

1617

2929

44/8

55/2

100

100

100

100

آزمون كایاسااكوئر ) (X2=214.084در درجه آزادی  (df=3) 3نشااان ميدهد كه بین
مطالب رساانههای خبری بررسايشاده و ارتباطات ساالمت ،با درجه اطمینان بیش از 99درصاد
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همبساتگي بین متغییرها پایین اسات .بر اسااس دادههای جدول ( )4هرچند بيبيساي فارساي
در حوزه ارتباطات ساالمت همانند شابكه خبر ،فعال عمل كرده است ،اما همانگونه كه تحلیل
یافتهها نشااان ميدهد ،بيبيساي فارساي با پوشااش خبری حوزه ارتباطات سااالمت ازجمله
انتشااار پیامهای آگاهيبخش (53/4درصااد) سااعي در جلب اعتماد مخاطبان در مورد اخبار
شیوع ویروس كرونا در ایران داشته است.
بحث و نتيجهگيري
انتشار اخبار در رسانههای خبری سهم یكساني ندارند .درواقع ،بعضي از رویدادها و خبرها
بیش از سایر رویدادها برجسته ميشوند و در اولویت قرار ميگیرند .به عبارتي اگر مسئلهای
بیشتر موردتوجه و تأكید اخبار رسانهای قرار بگیرد ،در ذهن مخاطبان از اهمیت بیشتری
برخوردار خواهد شد؛ این كار بیشتر شامل نوعي گزینشگری است .به عبارتي ،رسانهها از
طریق برجستهسازی در اخبار و گزارشهای خبری این قدرت را دارند كه توجه عموم را به
مجموعهای از مسائل و موضوعات مشخص ،معطوف نمایند و از مسائل و موضوعات دیگر
چشمپوشي كنند (نصرالهي .)175 :1391 ،رسانهها عالوه بر اینكه یک خبر را گزینش ،انتخاب
و برجسته ميكنند؛ به مخاطبان ميگویند درباره چه فكر كنند و سپس چگونه فكر كردن را نیز
در چارچوبي كه از پیش ساخته و پرداختهاند ،بر آنان تحمیل ميكنند .رسانههای خبری درواقع
سعي دارند معنایي متفاوت از یک رویداد را خلق بكنند؛ چارچوبسازی درواقع معناسازی از
یک رویداد است (مهدیزاده .)105 :1393 ،بهطور ضمني در همین مورد ميتوان به اخبار
شیوع ویروس كرونا در ایران اشاره كرد كه هم رسانههای خبری ایران و همهنین رسانههای
فارسيزبان خارج از كشور ،اخبار مرتبط با شیوع ویروس كرونا را انعكاس و در اولویت خبری
خود قرار دادهاند ،اما نوع چارچوبهای خبری و معنایي ،رسانههای خبری را از هم متمایز
ميكند .چراكه چارچوبها ،نقشههای شناختي هستند كه ميخواهند به نحوه نگرش و طرز
تفكر مخاطبان درخصوص رویدادهای خبری ،شكل بدهند .به عبارتي مخاطب بهگونهای دنیا
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) ،(P<0.001رابطاه معنيدار اسااات و باا توجاه باه میزان ضاااریاب في ) (Phi=0.27شااادت
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را تفسیر و فهم ميكند كه بر اساس نقشههای شناختي و تفسیر شناختي رسانههای خبری باشد.
به بیاني بازتعریف واقعیتها ،در قالب محتوایي متفاوت به واسطه رسانههای خبری صورت
ميپذیرد؛ چراكه باوجود استقالل گزارشگران در تحقیق و تهیه گزارشها ،گاهي اوقات
تصمیمگیرندگان اصلي رسانههای خبری بهطور ریرمستقیم در تغییر معنای واقعیت و تولید
محتوای خبر نقش ایفا ميكنند.
بنابراین ،بر اساس تحلیل اخبار ساعت  13شبكه خبر و ساعت  18بيبيسي فارسي ميتوان
گفت كه شبكه بيبيسي فارسي در پوشش خبری شیوع ویروس كرونا در ایران با هدف
اعتمادزدایي عمومي درباره حاكمیت (نظام جمهوری اسالمي) ،جهتگیری سیاسي داشته است،
این مورد بهویژه در برجستهسازی اعالم آمار روزانه مبتالیان به كرونا از سوی وزارت بهداشت
و تعیین چارچوب ایجاد تردید در ارتباط با اعتبار و صحت این آمار در ایران از سوی این
شبكه ،به وضوح مشهود است .در سایر موارد نیز بهمنظور القای عدم كارآمدی حاكمیت در
مدیریت بحران شیوع ویروس كرونا ،تنها بر اساس مشكالت و مسائل پیشآمده ،اقدام به
پوشش خبری ميكند و با چارچوب «ناكارآمدی حاكمیت» اثربخشي اقدامات انجام شده از
سوی حاكمیت را كم رنگ و بياثر جلوه ميدهد .درحاليكه در شبكه خبر عالوه بر انتشار
آمار روزانه مبتالیان به كرونا ،با هدف پیگیری مطالبات مردمي و همهنین بهمنظور آرامسازی
جامعه ،به مسائل و مشكالت مرتبط با ویروس كرونا در حوزههای مختلف بهویژه حوزه
اقتصادی پرداخته است و همهنین بررسي مستمر مشكالت موجود و اقدامات انجامشده را در
اولویت پوشش خبری خود قرار داده است.
بهطور كلي با توجه به یافتههای پژوهش ،چهار راهبرد اصلي برای شبكه خبر بهمنظور مقابله
با بحران كرونا ،شناسایي شدند :آرامسازی جامعه ،مطالبهگری ،اطالعرساني و ارتباطات
سالمت.
مسائل اقتصادی یكي از حوزههای بسیار مهمي بود كه با آراز شیوع ویروس كرونا رسانهها به
آن توجه كردند؛ بنابراین با اهتمام به تامین نیازهای اقتصادی عموم مردم ،آرامسازی جامعه
بهمثابه یكي از اركان اصلي مدیریت بحران ميتواند تحقق یابد .بر اساس یافتهها ،شبكه خبر
در مقایسه با شبكه بيبيسي فارسي در این موضوع فعالتر عمل كرده است .بهطوری كه بیش

مقایسه تطبيقی پوشش خبري بحران کرونا 159❖...

است .پیگیری و مطالبهگری اقدامات الزم بهویژه در مواقع بحراني بهمنزله یكي از ابزارهای
مهم رسانه در پیشبرد اهداف مدیریت بحران محسوب ميشود .با توجه به تحلیل اخبار دو
رسانه خبری بررسيشده« ،وضعیت بیمارستانها» و «واردات و تولید اقالم بهداشتي» بیشترین
اخبار برجسته شده در شبكه خبر و شبكه بيبيسي فارسي است .در شرایط وقوع بحران،
اطالعرساني و انتشار اخبار دقیق و لحظهای از سوی رسانههای خبری ازجمله عواملي است
كه ميتواند به دولت و همهنین عموم مردم در راستای مدیریت بحران كمک شایاني نماید.
در این شرایط ،رسانههای خبری ضرورت دارد فقط به موضوعاتي بپردازند كه منجر به حل
بحران ميشود و باید از پرداختن به موضوعات حاشیهای و جناحي اجتناب كنند.
با توجه به شیوع كرونا ،حوزه ارتباطات سالمت در مدیریت بحران نقش محوری و اصلي را
ایفا ميكند كه این مهم تنها با ورود رسانههای خبری میسر خواهد شد .از طرفي جامعه در
مواجهه با شیوع ویروس كرونا دو رفتار كامال متفاوت را از خود بروز داد .ابتدا ترس و وحشت
در باره شیوع ویروس كرونا و سپس بيتوجهي و كماهمیت بودن شیوع آن .بر اساس اخبار
جمعآوری شده از دو رسانه بررسيشده ،سه نوع پیام در حوزه ارتباطات سالمت منتشر شده
است كه نشاندهنده چارچوبهای تعیین شده در پوشش اخبار كرونا در این رسانههاست.
«پیامهای آموزشي» كه تنها رفتارهای مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس كرونا را به مخاطبان
ميآموزد« .پیامهای آگاهيبخش» عالوه بر آموزش مخاطبان ،اطالعات مهمي را با هدف
فروكش كردن وحشت جامعه در مورد مشخصات و ویژگيهای ویروس كرونا ارائه ميدهد.
«پیامهای اقناعي» نیز برای مقابله با بيتوجهي جامعه و آگاهي عموم مردم درباره خطرات
گسترش ویروس كرونا منتشر ميشود.
پيشنهادهاي کاربردي
•

تهیه و پخش برنامههای آسیبشناسي با موضوعات مرتبط با شیوع ویروس كرونا در
حوزههای مختلف بهویژه حوزه اقتصادی از سوی رسانه ملي.
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از نیمي از مطالب در چارچوب «آرامسازی اقتصادی جامعه» از سوی شبكه خبر پخش شده
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•

پوشش خبری مستمر جلسات ستاد ملي مقابله با كرونا و پیگیری میزان اجرای مصوبات
این ستاد و نمایش تالش حاكمیت برای مدیریت بیماری.

•

ارائه برنامههای آموزشمحور در حوزه ارتباطات سالمت با هدف فرهنگسازی رعایت
پروتكلهای بهداشتي از سوی عموم مردم.

•

ارائه گزارشهای خبری از وضعیت بیمارستانها و كادر درمان و پیگیری نیازهای
اساسي حوزه بهداشت و درمان با دعوت از مسئولین مربوطه در برنامههای مختلف
شبكه خبر.

•

پرداختن به تبلیغات منفي رسانههای فارسيزبان خارج از كشور و سیاست یک بام و
دو هوا درباره موضوع دنیاگیری چون ویروس كووید  19در ایران.

•

بهرهگیری ازنظریههای مبتني بر ترس در تولید و انتشار پیامهای بهداشتي معتبر و قابل
استناد در باره بیماری ویروس كرونا ،به علت بيتوجهي بخشي از مردم در ایران
درخصوص رعایت پروتكلهای بهداشتي.

•

آرامسازی جامعه از طریق پوشش خبری اقدامات انجام شده از سوی دولت ازجمله
اتخاذ سیاستهای اقتصادی جبراني و ارائه بستههای حمایتي بهخصوص به گروههای
جمعیتي كه از این بیماری بیشتر صدمه ميبینند.

•

ارائه برنامههای آموزش محور از سوی شبكه خبر بهمنظور مقابله با انتشار حجم
عظیمي از شایعات عمومي و باورهای ناصحیح پیرامون مقابله با شیوع ویروس كرونا.

•

همكاری مستمر بخش آموزش سالمت وزارت بهداشت با شبكه خبر با هدف انتشار
اطالعات و برنامه آموزشي در حوزه بهداشت و سالمت بهمنظور قطع زنجیره انتقال
ویروس كرونا.

•

ترویج فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتي در برابر ویروس كرونا در رسانه ملي.
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ملي ،استاني و محلي برای پیروی از رویههای مناسب در خانه ماندن ،رعایت فاصله
و قرنطینه.
•

ارائه راهنمایيهای دقیق و اطالعات صحیح و منسجم برای جلب اعتماد عمومي
بهمنظور افزایش مشاركت شهروندان در اثربخشي اقدامات بهخصوص قرنطینه و
فاصلهگذاری اجتماعي در مقابله با شیوع بیماری ویروس كرونا.
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•

استفاده از ظرفیتهای شبكه خبر برای تقویت اطالعات مورد نیاز جامعه در سطوح
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