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بندی، اقناع و سازی، چارچوبهای برجستهگذری بر نقش نظریه

 تقویت اجتماعی در مواجهه با بحران کرونا

 پژوهشگر ارتباطات و مترجم –مهرداد مالیی 

 

ستتا،ی، نظریه بندی، نظریه برجستت ه: نظریه چارچوبهاکلیدواژه

 ، 19اقناع، نظریه تقویت اج ماعی، کووید 

 ایهای اج ماعی، پوشش رسانهبحران، شبکه

 

 مقدمه

شهر گمنام ووهان چین،  شناخ ه ا،  شار ویروس مرگبار و نا ان 

سر  سرا شغلی مردم  سبک ،ندگی و  شمگیری که در  ضمن تغییرات چ

ش هجهان ایجاد کرد،  شگران ر های حو،ه جدیدی را به روی پژوه

شود. این سی مخ لف گ صادی به برر سان اق  شنا گونه بود که کار

تأثیرات اق صتتتتادی بحران کرونا بر ستتتتا،وکارهای ما ی و 

سب سی به فرایندهای ک سیا شمندان علوم  وکار پرداخ ند، اندی

ا مللی در کن رل بحران مشتتت ره جهانی توجه نقش تعامالت بین

هایی چون سا،مان ا ملل نقش سا،مانند، پژوهشگران حقوق بینکرد

ها به رعایت ها و شتترکتبهداشتتت جهانی را در مل م کردن دو ت

ش هقوانین ،مان سایر ر سی کردند و  ها هم هر های خاص را برر

ای که به ذهن اندیشمندان شان رسیده یک به فراخور سؤاالت تا،ه

 کنکاش کردند.  بود ابعاد این فاجعه انسانی را

های مرتبط با بحران اما شتتاید بیشتت رین تنوع در میان ستتو ه

کرونا نصیب پژوهشگران علوم ارتباطات و رسانه شد تا انبوهی 

های مخ لف اثرگذاری ارتباطات بر ا، مقاالت علمی درباره جنبه

کن رل بیماری و با عکس اثرات بیماری در تجدیدنظر پیرامون 

سانهها و بایدوناو ویت سپرده بایدهای ر شار  ست ان  ای به د

شتتتود. در این نوشتتت ار کوتاه به طور خاص نگاهی اجما ی به 
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ای بررسی تأثیر چند نظریه مهم علوم ارتباطات بر پوشش رسانه

 بحران رخ داده خواهیم پرداخت. 

 هاترین یافتهمهم

وقایعی مثل ان شار ویروس در این سطح بار مضاعفی را بر دوش 

ها آگاه گذارند تا در  حظه مردم را ا، واقعیتها میرستتتتانه

کنند بندی که ان خاب میها بر استتتتاس چارچوبکنند. رستتتتانه

شکالت برو، می شی ا، م توانند باعث اف ایش یا کاهش ا  هاب نا

شوند. در واقع بیش ا، آنچه گف ه می شود، نحوه گف ن بیماری 

س ا شت. در این را ست که اهمیت خواهد دا سانه آن ا ها هنگام ر

شیوع  بیماری کرونا، گ ارش شار او ین اخبار  های مخ لف، ان 

سانیتی رهای جلب نظر کننده و به س ور رو،ر های مداوم را در د

ند تا ب وانند نقش تاریخی خود را در برهه ای کار قرار داد

 حساس ا، حیات انسانی ایفا کنند. 

سانه شش ر سی نحوه پو ست در برر س ه ا شای این را در نظر ها 

چی  ا، بگیریم که ا، ،مان آغا، بحران که در آن تقریبًا هیچ

دانستتت یم تا امرو، که تا حد ،یادی ویروس ناشتتتناخ ه نمی

دانیم برای مب ال نشتتدن به آن باید چه کاری انجام دهیم و می

سانه شویم، ر صورت اب ال با آن مواجه  ها حجم ،یادی چگونه در 

من قل کرده و ما را در مورد جدی بودن ا، اطالعات را به ما 

شیار کردهبحران همه ساس میگیر ه توان ادعا کرد اند. بر این ا

شش باال بوده اما به د یل توجه بیش سانهکه می ان پو ها ا،حد ر

شده  ، ا،«خبر فوری»به  سندگی مح وای ارائه  سجام و خودب ان

مورد کسانی کاس ه شده است. به همین د یل در بعضی موارد در 

ا،حد اند منجر به ترس و اضتتطراب بیشکه به بیماری مب ال شتتده

شرایط روحی آن ست. مثالً در با،تاب شده و  ها را بدتر کرده ا

گستت رده توییت ترامد در مورد تأثیر داروی ماالریا بر درمان 

این دارو در  ا،حد ا،کرونا، شتتاهد مواردی ا، استت فاده بیش

کنندگان بودیم. این باعث ، آن در مصرفآفریقا و تبعات ناشی ا

سانه شت جهانی درباره توجه ر سا،مان بهدا صا ت »ها به شد  ا

 تأکید مجدد داش ه باشد. « منبع خبر
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شیوع بیماری همه ضاعف پیدا آنچه در وقایعی چون  گیر اهمیت م

سا،مانمی سا،ی  شت کند توانا سا،مان بهدا سئول مانند  های م

اخبار و  بندیچارچوبمح وای مدنظر و  ستتازیبرجستتتهجهانی به 

ست. در رویکرد  سی ا شنا سو با هدف و برآوردهای کار اطالعات هم

س ه س ه کردن برج شت ،مان در برج ست نقش گذ سا،ی آنچه ملموس ا

گونه را در مح واهای مخ لف استتت. خطا نیستتت اگر ا گویی این

 ها ارائه دهیم:سا،ی رسانهرویکرد برجس ه

( تأکید بر   وم هشیاری مردم در برابر ویروسی : ا فمدتکوتاه

رسانی و تلقی بحران به من  ه یک او ویت عجیب و مبهم ب( اطالع

 بهداشت و سالمت 

سانی اطالعات علمی و تالش برای ارتقای :  ا ف( بهمدتمیان رو،ر

عنوان یک مستتئله دانش عمومی ب( اصتتالر رویکرد تلقی بحران به

صرف و تعمیم آ ش ی  سایر حو،هبهدا ست، ن به  سیا ها اعم ا، 

 های اج ماعیگردشگری، اق صاد و بحران

: ا ف( تالش برای مقابله با عادی شتتتدن بیماری برای بلندمدت

گیر مردم و کاهش رعایت مالحظات پروتکلی ب( تلقی بیماری همه

سیدن به به سعه ج( پیگیری روند ر عنوان یک عامل با،دارنده تو

 درمان یا واکسن

ها سعی کردند در رو،های او یه برو، بحران کرونا، این سا،مان

سانه س فاده ا، ظرفیت ر شبکهبا ا سمی) سمی و غیرر های های ر

شن ضوعات مهم اج ماعی(، اقدام به رو سا،ی موقعیت و تعیین مو

ای ا، موارد برای طرر بحث و ارائه هشتتتتدار کنند. در پاره

،ی هدفمند بهره گیرند و سابندی و برجس هتوانس ند ا، چارچوب

های  ا، قبل تعیین شتتتتده خود برای کن رل ترس عمومی و پیام

سانی در مورد پروتکلاطالع ضروری را به مردم جهان من قل ر های 

سات گرایی حاکم بر  سا شت و اح سایه وح کنند اما گاه هم تحت 

ها را های اج ماعی قرار گرف ند که بعضتتًا اهمیت پروتکلشتتبکه

 بردند. می،یر سؤال 

 19سازی کووید بندی و برجستهچارچوب
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ها در بدو پیدایش بحرانی به ،دگی رستتانهآنچه آستتیب شتت اب

را ملموس کرد، موج اطالعات نادرست و اخبار  19گس ردگی کووید 

سانه صلی جعلی در مورد بیماری بود. تدریجًا اما ر های جریان ا

ستتتطح اع باری  برای مقابله با این روند و به منظور ارتقای

شبکه سریع خود تالش کردند ا، رویکرد  شار  های اج ماعی در ان 

نظران، همدردی هر اطالعاتی اج ناب کنند و با دعوت ا، صتتتاحب

با مب الیان و خانواده افراد درگذش ه، اس فاده ا، ،بان درست 

دادند و دقت در ان خاب وا گان و بار معنایی که ان قال می

 آسیب بروند.به مقابله با این 

س رده و دامنه دار، دو چارچوب با توجه به یک تحلیل مح وای گ

بیشتت رین کاربرد را در بحران به وجود  ترسو  عالئق انستتانی

ش ه ساخ ارگرا مورد غا ب بوده که بیان آمده دا اند. چارچوب 

س همی سانه ارائه گر ب ست که هم با،تاب کند ر سیری ا های تف

م سعی در اضافه کردن موضوعات فرهنگی واقعیت موجود هس ند و ه

بان مورد اشتتتتاره برای  ند. بر استتتتاس همین پژوهش، ، دار

ای های جریان اصلی، آمیخ هرسانی درباره کرونا در رسانهاطالع

 ا، امید، هشدار و سرخوردگی ا، گس رش سریع بیماری است. 

های استت فاده شتتده ا، این ترین چارچوبدر پژوهشتتی دیگر، مهم

صادی، اخالق و بودند: قرار  سانی، پیامدهای اقت تنش، عالئق ان

تر . همچنین در مراحل بعد با حضتتتور پر رن پذیریمستتتیو یت

گرایی هایی چون قومیتسیاس مداران و سلبری ی ها شاهد چارچوب

سی با،ی هم بودیم که باعث تنش سیا های های  فظی میان دو تو 

ای مقیم کشورهای مخ لف هآمریکا و چین و یا آ،ار و اذیت چینی

 شد. 

شت ،مان و با رویکرد منطقی ضر با گذ تر عموم مردم در حال حا

ها به پیدایش این ویروس خطرناه، شتتتتاهد تقویت و رستتتتانه

سانهچارچوب شدار و امید در مح وای ر س یم که های ترس/ ه ای ه

 شوند. هر دو اغلب توأمان مطرر می

  19پوشش خبری کووید  های مهم کاربردی در: چارچوب1جدول 
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 مثال تعریف چارچوب

پیتامتدهتای 

 اق صادی

در این چارچوب، موضتتوعات مرتبط 

با شتتتیوع بیماری با توجه به 

های اق صتتتتادی آن مد یا ها بر پ

ها یا کشتتتورها افراد، ستتتا،مان

 مورد بررسی قرار گرف ند.

بررستتتی اف ایش قیمت 

کت هام شتتتر های ستتت

شار  سا،ی با ان  دارو

اختتبتتار در متتورد 

هتتای بتتا ینی آ،متتایش

داروهای خاص بر کن رل 

 عواقب کرونا

ارائه چهره انسانی و احساسی در  عالئق انسانی

با،نمایی رخداد، موضوع یا مشکل 

 پیش آمده

ثر  بر ا مرگ متتادر 

مان  نا پس ا، ،ای کرو

 در بیمارس ان اوکراین

تتتأکیتتد بر تنش میتتان افراد،  تنش

ها گروه هاد ها و ن ها، کشتتتور

 توجه مخاطببمنظور جلبه

س اری می گوید: جن  پر

بار،ه  هانی امرو،، م ج

بتتا ایتتن ویتتروس 

 ناشناخ ه است

بررسی رخداد، مشکل یا مسئله در  اخالق/ مذهب

های انسان بافت مذهبی یا دیدگاه

 گرایانه و اخالق مدار

شد ویروس کرونا،  با ر

مردم جهتتان در حتتال 

های خود  تغییر رف ار

هستتت نتتد. امتتاکن و 

مذه به رهبران  بی هم 

تتتبتتعتتیتتت ا، نتتظتتر 

کارشتتتناستتتان در پی 

سنت سم تغییر  ها و مرا

نه به منظور کن رل دام

 شیوع هس ند

نستتتتتبتتت 

دادن)اسناد( 

 مسئو یت

ید بر  تأک با  یداد  ئه رو ارا

های افراد نسبت به هم و مسئو یت

ها به جامعه و مستتتتئو یت دو ت

 نسبت به مردم

برای ستتتالم ی خود و 

ماستتتتک خانواده تان 

 ب نید

نگاه به مسائل ا، منظر سیاست و  یاسی سا،یس

بردن  یر ستتتتؤال  برای ، تالش 

یهدو ت یا، های ،او دار و ام 

 های ان خاباتیگیری

گوید: چین در ترامد می

رستتانی او یه در اطالع

کاری و مورد بیماری کم

 ک مان واقعیت کرد

یت در تفستتتیر  گراییقومیت به قوم جه  تو

 های خبریگ ارش

سوی م هم  شکان فران پ 

شدند که در رسیدگی به 

سیاه ست و بیماران  پو

کم ین،  جر کتتاری مهتتا

 کنند می

هراس  ترس/ 

 افکنی

ماری  عات بی یان تب اغراق در ب

 منظور ایجاد ترس عمومیبه

جمهور چین نستتبت رئیس

به موج دوم کرونا در 

 جهان هشدار داد
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ها بیشتت ر به امید تأکید رستتانه امید 

ردم و بتتیتتان دادن بتته متت

 اندا،های رفع مشکل استچشم

واکسن کرونا در روسیه 

 24ام حتتان شتتتتتد/ 

آ،مایشتتگاه در ستتطح 

کافی  جه  با بود هان  ج

در حال آ،مایش ستتاخت 

واکستتتن تا شتتتش ماه 

 آینده هس ند

 

*** 

ها توجهی به پروتکلتر کردن عواقب بیها برای ملموسبرخی رسانه

حوادث ترا یک قبلی  اقدام به مقایستتتته قربانیان بیماری با

کردند. مثالً در یک مورد عنوان شتتد که تعداد قربانیان حادثه 

نفر بود در حا یکه تنها در چند هف ه  2753یا،ده ستتتپ امبر 

نفر در جهان ا، دنیا  7000نخست شیوع گس رده بیماری، بیش ا، 

 رف ند.

ضوعات  شورها با بیماری، ا، مو نحوه واکنش و مواجهه رهبران ک

های مربوطه بوده استتتتت. اینکه رهبران وجه در پژوهشمورد ت

سی برای تأثیرگذاری مثبت باید عالوه بر قدرت برنامه ری ی سیا

ستتتا،ی نهادهای ،یردستتتت خود، ا، های هماهن اجرایی و مهارت

های روشن و صریح توانایی برقراری مناسب ارتباط و ارائه پیام

 شند. به مردم در مورد شرایط موجود برخوردار با

ند ماری عنوان موفقبه نیوزیل با بی هه  ترین کشتتتور در مواج

ستشناخ ه می صلی آن،  عملکرد نخ و،یر شود که یکی ا، دالیل ا

این کشتتور استتت. وی به خوبی توانستتت با استت فاده ا، ظرفیت 

بوه های رو،مره، پخش ،نده فیسهای مخ لف)در قا ب مصاحبهرسانه

ها( توانایی برای رو،نامه و اینستت اگرام و نوشتت ن یادداشتتت

مدیریت بحران خود را به کار گیرد و نوعی وحدت اج ماعی در 

 مقابله با شرایط پیش آمده ایجاد کند. 

، ا، نظریه اقناعاین پژوهش با اشتتتتاره به مفاهیم مطرر در 

ست س فاده نخ و،یر نیو،یلند در ایجاد حس اطمینان ،بان مورد ا

ا این مشتتتکل اج ماعی یاد و اهمیت نقش فردی در مقابله ب
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اند ا،: های او، نکات برجستتت ه عبارتکند. در ستتتتخنرانیمی

منظور اف ایش گیری ا، اطالعات نهادهای مرجع و م خصتتب بهبهره

ید  تأک نده،  به عموم در مورد آی نان دهی  بار منبع، اطمی اع 

سئو یتبر نقش عنوان رهبر های نهادها، حفظ وجهه خود بهها و م

سلط بر ا س رس و م س فاده ا، گ ارش عملکردهای در د ضاع با ا و

سیت خود به س فاده ا، جن شار و نی  ا عنوان ،ن برای قابل ان 

گیری ا، انگاره عمومی که ،نان را در مشتتتکالتی ا، این بهره

 کند. دست، د سو،تر و فداکارتر تلقی می

*** 

توجهی ا، در عصتتر کرونا، تأثیر مخرب قابل های اجتماعیشتتب ه

داشتتت ند. هراس افکنی افراطی « اطالعات نادرستتتت»یث ارائه ح

شایعهتوجه عموم، بیبرای جلب سا،ی در توجهی به اع بار منبع، 

مورد درمان یا واکستتتن و ناامید کردن عموم ا، تأثیرگذاری 

های غیررستتمی در ترین آفات این رستتانهقرنطینه عمومی ا، مهم

اندرکار ستتتعی در تقابل با مح وایی بود که مستتتئو ین دستتتت

 های رسمی داش ند. با،نمایی و جا انداخ ن آن ا، طریق رسانه

سئول اجا،ه میشبکه دهند در های اج ماعی هر چند به نهادهای م

ای ا، مخاطبین دس رسی داش ه باشند ،مانی کم به دایره گس رده

دهند اما به دیگر مراجع خبری هم امکان اشتتاعه اطالعات را می

دار درستتت و مع بر اندا،ه اطالعات مراجع صتتالحیتکه شتتاید به 

 نباشد. 

ماعی در همین راستتت ا، یت اجت یه تقو یان می نظر که ب ند  ک

هتتای رختتدادهتتای توأم بتتا خطر عمتتدتتتًا بتتا ستتتتویتته

گیرند شناخ ی،اج ماعی، نهادی و فرهنگی در تعامل قرار میروان

به  کل دادن  یت تلقی عمومی ا، خطر موجود و شتتت عث تقو با و 

سک میرف  صورت ارها در قبال ری شکل  شوند. این روند به دو 

دهد که گیرد: تقویت خطر موجود در طی ارائه اطالعات رخ میمی

های اج ماعی خواهد شتتتد و این خود خود باعث اغراق در واکنش

شود. وق ی این روند به تقویت خطر در ذهن عامه مردم منجر می

فرهنگی مانند واکنش  -شتتتناخ ی و اج ماعیهای روانبا ستتتویه
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شبکه شود جا برای اطالعات شدید عمومی در  های اج ماعی همراه 

توان ،ده با، خواهد شد و با توجه به اینکه نمینادرست و ش اب

ومرج اطالعاتی به آسیب بینی کرد هرجآینده بحران موجود را پیش

 به روان اج ماعی من هی خواهد شد. 

سانه شامثالً در ر هد این مورد بودیم. با توجه به های وی نام 

ش ند و  سئو ین اطالع ،یادی ا، ماهیت ویروس جدید ندا اینکه م

حال می ان کنجکاوی مردم برای دره  خطری که تهدیدشتتان درعین

شد، فضا برای ارائه اطالعات نادرست، رو، بیش ر میکرد رو،بهمی

 د یل و نوعی مخا فت عمومی باشتتایعات، هشتتدارهای بعضتتًا بی

ضمن اینکه خطاهای تداوم روابط درهم شد.  تنیده با چین فراهم 

سئو ین اطالع سانی باعث نوعی بیپرتعداد م اع مادی به اطالعات ر

شبکهآن ضای نیا، اطالعاتی خود به  شد و مردم برای ار های ها 

 میان فردی و منابع خبری نه چندان مع بر م کی شدند. 

ستاطالعسه نوع عمده ها منجر به همه این سانی نادر ( 1شد:  ر

های توطئه در مورد منبع و خاستتت گاه ویروس گیری نظریهشتتتکل

صور که چین ا، ویروس به سالر بیو و یک مانند این ت عنوان یک 

س فاده کرده  شورها ا سایر ک صادی  شرفت اق  برای مقابله با پی

آفرینی عمومی مانند ان شتتار ( اشتتاعه ترس و وحشتتت2استتت 

ساخ گ ساکن ووهان چین که ادعا میویدیوهای  کرد ی ا، یک مرد 

جان  بل بر اثر این ویروس  یه ق ماه  انو ه اران نفر در 

اند اما دو ت چین این خبر را ا، جهانیان پنهان کرده باخ ه

استتت. در این مورد اطالعات ارائه شتتده عمدتًا فاقد شتتواهد و 

مداره م قن بودند اما به د یل عطش مردم به کستتتتب اطالعات 

س رش ،یادی پیدا کردند  ش ر، گ ش باه در مورد 3بی ( اطالعات ا

های بهداشتت ی داروها و درمان بیماری ا، جمله ارائه توصتتیه

که هنو، غیر کارشناسی در بدو ان شار خبر شیوع ویروس درحا ی

سایی ویروس و رف ارهای آن را تا،ه آغا،  شنا شمندان کار  دان

 کرده بودند.

*** 
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اقناع باید به اهمیت ،بان مورد اس فاده  در بررسی نقش نظریه

در نشتتتر اطالعات توجه کرد. تحلیل مح وای انجام شتتتده روی 

ها و نشتتریات ای شتتامل تلوی یونهای رستتانهبستتیاری ا، خروجی

نشتتانگر برجستت ه بودن عناصتتری چون امید، هشتتدار، خشتتم و 

 ای پیرامون بیماری کرونا است. سرخوردگی در مح وای رسانه

های ن دیک به ح ب دموکرات آمریکا با تأکید بر آمار رستتتانه

شدگان سعی کردند مدیریت ترامد در کن رل بحران را باالی کش ه

،یر ستتؤال ببرند و به همین د یل عمدتًا ا، مح وای ستترخورده 

های انگی  استتت فاده کردند. در مقابل رستتتانهکننده و هراس

وجود بحرانی جدی، در خواهان تالش داشتت ند ضتتمن قبول جمهوری

سئو یت های فردی مورد امید به کن رل بحران و   وم توجه به م

 گذاری دو  ی صحبت کنند. در کنار سیاست

*** 

و به طور  مدیریت ریستت بررستتی مطا عات انجام شتتده در حو،ه 

هایی مانند گستت رش یک بیماری در خاص مدیریت ریستتک در بحران

می ان خطر و می ان اشتتاعه  دهد دو عاملستتطح جهانی نشتتان می

ای در ،مانه بحران تأثیر بستتت ایی در تو ید مح وای رستتتانه

نه  ما یدی در ، عات تو  به اطال ند. همچنین می ان واکنش  دار

صیات اج ماعی و فرهنگی، می ان عدم  صو بحران به عواملی چون خ

قطعیت، کن رل شتتتخصتتتی، تردیدهای علمی و می ان اع ماد به 

 ها بس گی دارد. انهنهادهای عمومی و رس

 

 

 گیرینتیجه

ای تا،ه در بحران کرونا در ستتتطح جهانی باعث ایجاد انگی ه

سی جنبه شگران برای برر شد که های مغفول ماندهمیان پژوه ای 

یه فاهیم، نظر به م تا،ه  گاهی  با ن بًا  یاف هغا  ها و ها، 

دورنماها همراه بود. در حو،ه علوم ارتباطات  هم انبوهی ا، 
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های علمی عمدتًا با تأکید بر تحلیل مح وا و ت و پژوهشمقاال

تواند ها میتحلیل کیفی صورت گرف ه است که بررسی و مطا عه آن

های م ضتتتمن نگاهی تا،ه به کاربردی بودن بستتتیاری ا، نظریه

ست  س فاده در ارتباطات در ،ندگی رو،مره و ح ی تأثیرگذاری ا

های ی کالن، تحلیل واقعیتهادهی سیاستها برای سا،مانا، نظریه

 ها باشد. ها در مسیر اهداف دو تموجود و اداره درست رسانه

های چارچوب گذاری، در این بررستتتی کوتاه با تأکید بر نظریه

س ه صری در این برج شد مخ  سعی  سا،ی، اقناع و تقویت اج ماعی 

اندرکار مدیریت بحران های دستتتباره صتتحبت و توجه ستتا،مان

های مطرر در ستتتطح جهانی در این حو،ه نا به جنبهبیماری کرو

شناسی ایرادات ب رگی است جلب شود. آنچه مهم است   وم آسیب

های های غیررستتمی)شتتبکهویژه در استت فاده ا، رستتانهکه به

توان دید. بحران کرونا نشتتتان اج ماعی( در هنگامه بحران می

اطی گاه ای و ارتبهای ب رگ رستتانهداد هنو، با وجود پیشتترفت

شکالت جدی وجود دارد و  در ان قال مفاهیم حیاتی برای جامعه م

ها در شتتترایط بحرانی ها باعث شتتتتده آناع مادی به دو تبی

ن وانند افکار عمومی را در اجرای مل ومات کن رل و عبور ا، 

ها بحران اقناع کنند و این خطری است که باید با اصالر سیاست

ندن اع ماد عمومی به منابع خبری به ویژه تالش برای برگردابه

 فکر مقابله با آن بود. 

 

 

 


