مجله جهانی رسانه /دوره  /51شماره  /۲پاییز و زمستان  /5911ص 77 -11

پوشش خبری کرونا در تلویزیون تجاری افغانستان؛
«سندروم درسدن» و مسئله نیازهای روانی اجتماعی مخاطبان



نجیبالرحمنحدید 


چکیده 
نخستین گزارشها در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه حوت /اسفند سال  8931در سرخط
اخبار رسانهها قرار گرفت .انتشار سریع ویروس به رقابت و سرعت در اطالعرسانی ،بین رسانههای
مختلف در کشور ،افزود .در این میان ،نقش کانالهای تجاری تلویزیونی ،بهدلیل تسلط بر عرصۀ رسانهای
در کشور ،برجستهتر به نظر میرسد .پوشش لحظهبهلحظۀ گسترش جغرافیایی ویروس ،خارج از مرزهای
چین ،و افزایش روزافزون آمار قربانیان و مبتالیان در کشورهای دور و نزدیک ،بهنظر میرسد دامنۀ
نگرانیهای عمومی ،بهویژه باتوجهبه شرایط و امکانات ملی ،را گسترش داد.
مسئلۀ اساسی ،چگونگی پوشش خبری بحران ناشی از انتشار کرونا است ،که بهنظر میرسد با
بهکارگیری الگوی «سندروم درسدن» ،به پیامدهای روانی -اجتماعی خبرها توجه نمیکند .کانالهای
تجاری ،بر مبنای سیاست تمرکز بر رویدادهای حاوی «برخورد» بر زوایای «جنجالبرانگیز» یک خبر
تمرکز میکنند.
این مقاله ،با رویکرد عرفی در روش تحلیل محتوای کیفی به مطالعۀ مجموعۀ خبری ساعت شش
تلویزیون خصوصی طلوع ،بهعنوان تلویزیون تجاری پیشگام در افغانستان ،پرداخته است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد ،پیروی از الگوی "سندروم درسدن" در پوشش خبری بحران ناشی از انتشار
ویروس کرونا در این رسانه ،با مسئولیت اجتماعی رسانه برای «ایجاد آرامش» در تعارض قرار دارد و
به این ترتیب ،مقولههای استخراجشده از این مطالعه با عناوین «ترسآفرینی»« ،ایجاد نگرانی» و «ایجاد
ناامیدی» قابل مطالعه هستند.
واژگانکلیدی :تلویزیون تجاری ،سندروم درسدن ،ترسآفرینی ،ناامیدی ،نگرانی
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 استادیار ،دانشکدۀ ژورنالیسم و ارتباطات جمعی ،دانشگاه

هرات.
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مقدمه
بحرانها ممکن است فرایندهای طبیعی روندهای اجتماعی را مختل کنند؛ با این وجود ،بخشی
انتظارپذیر در حیات اجتماعی شناخته میشوند .بحرانها ،عالوهبر آسیبهای مادی به نیروی
روحی جامعه ،که عنصری فعال در تداوم چرخۀ حیات اجتماعی شناخته میشود ،نیز صدمه
میزنند .کاهش دامنۀ این آسیبها ،در هردو بعد مادی و معنوی ،مستلزم تالش جمعی نهادهای
فعال اجتماعی است.
رسانهها بهعنوان نهادهای «رهبریکننده» جامعه (معتمدنژاد ،)5 :8911 ،عالوهبر نقش
اطالعرسانی ،قادرند برای کاهش دامنۀ آسیبهای مادی و معنوی بحران در جامعه ،با سایر
نهادها مشارکت کنند .این ظرفیت تحتتأثیر نوع «نگاه کالن رسانه» به روندهای اجتماعی ،در
نقشها و کارکردهای متفاوتی عملیاتی میشود .در عمومیترین حالت ،رسانهها ،در هنگام بروز
بحرانها ،در نقشهای «حمایتی»« ،مستقل» و «منتقد» (نصراللهی )848 :8913،فعالیت میکنند.
نقشهای «حمایتی»« ،مستقل» و «منتقد» وابسته به مالکیت و مدیریت رسانه است که در سه
نوع «دولتی /اقتدارگرا»« ،عمومی /خدمتمحور» و «تجاری /بازارمحور» دستهبندی میشوند
(یواندیپی1 :4004،8؛ کین8913 ،؛ نصراللهی .)848 :8913 ،در واقع ،نوع مدیریت و مالکیت
رسانه ،عامل سیاستگذار و تصمیمگیرنده در پرداختن به قضایا و مسائل اجتماعی است و
اهداف و منافع مالکیت ،نوع «نگاه کالن رسانه» به روندهای اجتماعی را تعیین میکند.
در ادبیات ارتباطات بحران ،4توجه به آرامش روانی -اجتماعی مخاطبان در هنگام بحران در
بسیاری موارد ،سوای نوع مالکیت و نگاه رسانهها به مسائل اجتماعی ،مورد تأکید قرار گرفته
است؛ زیرا همانگونه که اشاره کردم گسترش وسعت بحران ممکن است به تمامی بخشهای
فعال اجتماعی آسیب وارد کند و ازاینرو ،باتوجهبه وسعت و فراگیری بحران ،تجاریبودن و
تبعیت از قواعد بازار و بهویژه توجه به منافع خصوصی ،نمیتواند بهعنوان گریزگاه رسانههای
خصوصی تجاری از مسئولیت اجتماعی و پرهیز از توجه به منافع عمومی توجیه شود.
در تعارض با این مسئولیت ،یکی از شیوههای بازنمایی بحران ،کاربست بهکارگیری اللگوی
«سندروم درسدن»( 9کارنتلی و واکر 4بهنقل از خرسند )81 :8911 ،است که در آن ،قربانیان و
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آسیبهای مادی و معنوی بحران در کانون توجه رسانهها قرار میگیرند .درعینحال ،به نظر
میرسد این شیوه نهتنها به آسیبهای روانی -اجتماعی بحران توجه نمیکند ،بلکه تمرکز صرف
بر قربانیان و آسیبها ،خود به یکی از عوامل گسترش وسعت بحران و افزایش دامنههای
روحی -روانی آن تبدیل میشود.
در افغانستان ،تلویزیون پس از شبکههای اطالعرسانی میانفردی ،بهعنوان دومین منبع
اطالعرسانی شناخته میشود که حدود چهلوهشت درصد مردم ،برای دسترسی به اطالعات به
آن مراجعه میکنند (هاپکنز 5و دیگران814 :4084 ،و  1)815در اینمیان ،تلویزیون تجاری1
بهمثابه رسانۀ پیشگام و پربیننده ،بهعنوان رسانۀ مسلط شناخته میشود (حدید .)49 :8931 ،این
رسانه ،بهموازات جایگاه خود ،در بازنمایی روندهای اجتماعی در کشور نقش برجستهای دارد.
پوشش سریع و مستمر آمار قربانیان و مبتالیان به ویروس کرونا ،در هنگام بحران ناشی از انتشار
این ویروس ،در سرخط مجموعههای خبری کانالهای تجاری در کشور قرار دارد.

طرحمسئله 
نخستین گزارشها در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه حوت /اسفند سال 8931
در سرخط اخبار رسانهها قرار گرفت .این گزارشها ،در نخستین روزها ،مبتنی بر افزایش سریع
آمار مبتالیان به این ویروس ،زنگ خطر آغاز یک بحران را در کشور به صدا درآورد .همزمان،
پخش لحظهبهلحظۀ گزارشهای گسترش جغرافیایی ویروس ،خارج از مرزهای چین ،و افزایش
روزافزون آمار قربانیان و مبتالیان در کشورهای دور و نزدیک ،بر دامنۀ نگرانیهای عمومی،
بهویژه باتوجهبه شرایط و امکانات ملی ،افزود.
گزارشهای مربوط به گسترش دامنۀ ویروس ،بهویژه در دستورکار خبری کانالهای
تلویزیونی تجاری در افغانستان قرار گرفت و در رقابت این کانالها برای خبررسانی سریع،
همزمان با افزایش طبیعی گسترۀ بحران ،عمالً مردم را در برابر یک بحران گسترده و چندبعدی
قرار داد .بهاینترتیب ،بهنظر میرسد ابعاد این بحران ،با عملکرد کانالهای تجاری ،به جنبههای
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دیگری از حیات اجتماعی نیز تسری یافته و ظرفیت اجتماعی برای بازتولید نیروی حافظ ثبات
ساختاری را با چالش مواجه کرده است.
مسئلۀ اساسی ،چگونگی پوشش خبری بحران ناشی از انتشار کرونا است ،که بهنظر میرسد
با بهکارگیری الگوی «سندروم درسدن» ،به پیامدهای روانی -اجتماعی خبرها توجه نمیکند.
کانالهای تجاری ،بر مبنای سیاست تمرکز بر رویدادهای حاوی «برخورد» ،1بر زوایای
«جنجالبرانگیز» یک خبر تمرکز میکنند .این رویکرد به اثرگذاری منفی بر روح و روان مخاطبان
منتهی میشود زیرا بحران ،خود بهمثابه یک اختالل در فرایندهای طبیعی روندهای اجتماعی،
موجد نگرانی و اضطراب است و تمرکز بر جنبههای منفی بهجای جنبههای مثبت ،در پوشش
گسترش دامنۀ بحران ،به وسعت بحران میافزاید.
به نظر من ،این سیاست ریشه در رویکرد انتفاعی این کانالها به اطالعات و محتوای پخش
دارد .بهعبارتدیگر ،نگاه انتفاعی تابع مدیریت تجاری ،که بر سیاست تمرکز بر بازنمایی
جنبههای حاوی برخورد برای جذب مخاطبان متکی است ،بهعنوان سیاستی متداول برای این
رسانه بهکار بسته میشود و مانع توجه به جنبههای روانی -اجتماعی و ایجاد آرامش برای
مخاطبان میگردد .این سیاست هنگام بحران ،بهناچار ،برای کارایی و رسیدن به هدف ،الگوی
بازنمایی مبتنی بر «سندروم درسدن» را بهکار میبندد.

ادبیاتپژوهش 
رویکردهایرسانهایبهپوششبحران

کارکرداجتماعیرسانه
کارکرد اجتماعی رسانه بهعنوان نهادی «رهبریکننده» در جامعه تقریباً بالمنازع است .این کارکرد
بهویژه در حاالت و شرایط اضطراری بحرانهای طبیعی ،باعث میشود در سه مرحلۀ قبل ،هنگام
و پس از بحران ،در قالب نقشهای «اطالعرسانی»« ،آموزشی» و «امیدبخشی» عملیاتی گردد.
همزمان ،بیتوجهی به این نقش و درعینحال ،عملکردی متناقض با این منطق نیز ،براساس نوع
نگاه رسانهها به قضایا و مسائل اجتماعی ،روی دیگر کارکردهای اجتماعی رسانههاست.
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«اطالعرسانی» و انتشار جریان رویدادهای اجتماعی بهمثابه بخشی از وظایف اصلی رسانهها،
به مخاطبان امکان میدهد محیط پیرامون را بشناسند و در برابر رویدادهای مختلف ،واکنشی
مناسب اتخاذ کنند (نصراللهی .)844 :8913،این کارکرد ،بهویژه هنگام بروز بحران ،شهروندان را
قادر میسازد از اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات منطقی ،برای حفظ سالمت خود و دیگران
استفاده کنند.
نقش «آموزشی» رسانه در جهان ما ،بهعنوان نهاد «آموزش موازی» (معتمدنژاد ،)5 :8911 ،در
همۀ فرایندهای تحول اجتماعی تعمیم یافته است .این نقش هم در وضعیتهای عادی و هم در
شرایط بحرانی ،به جامعه برای بازتولید ظرفیتهای تداوم حیات و بقا کمک میکند .بهتعبیری
دیگر ،آموزش روندی دائمی است که ممکن است بهصورت شبانهروزی ،برای بهبود اوضاع
اجتماعی به تغییر رفتارها در کشاورزی ،بهداشت ،حمل و نقل و ترافیک بپردازد و شیوههای
درست را جایگزین شیوههای غلط رایج کند (دادگران.)888 :8930 ،
نقش «امیدبخشی» رسانه نیز به موازات دو نقش دیگر ،بهویژه هنگام تغییر ثبات ساختاری
جامعه ،درخور توجه است .رسانهها ،در وابستگی به این نقش مهم ،در سه مرحلۀ قبل ،درجریان
و پس از بحران ،همزمان با اطالعرسانی ،مسئولیت دارند به پیامدهای منفی گزارش مربوط به
آسیبهای مادی و معنوی نیز توجه کنند .این نقش ،شاید مهمتر از دو نقش دیگر ،با ایجاد
آرامش و حفظ سالمت روانی -اجتماعی مخاطبان به کاهش وسعت ضررهای مادی و معنوی
بحران کمک میکند ( فرقانی.)58 :8911 ،

سندرومدرسدن 
از سوی دیگر ،در ادبیات ارتباطات بحران ،به نقش رسانهها در بازآفرینی و تقویت بحران نیز
توجه شده است .بهاینمعنا که بحرانها هنگام بازنمایی از طریق رسانه ،بهدلیل اینکه توجه
بخش کثیری از مردم را جلب میکنند ،به یک بحران عمومی بدل میشوند .توجه به بحران
عمومی و مورد توجه مردم ،برای رسانه امری اجتنابناپذیر است ،درحالیکه ماهیت و نفس این
توجه میتواند بهعنوان یکی از عناصر بحران نقشآفرینی کند (نصراللهی.)899 :8913،
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در یک نگاه انتقادی بهتعبیر پیتر بروک( 3بهنقل از نصراللهی )894 :8913،شاید در دنیای
حقیقی بحرانی وجود نداشته باشد و بهمثابۀ یک مفهوم ،تنها از طریق بازنماییهای رسانهای و با
ترفندهای «هیجانسازی» تبدیل به پدیدهای «قابلِتوجه» برای مخاطبان شود .این تعبیر بهویژه
زمانی مصداق مییابد که رسانهها در پوشش بحران ،به الگوی «سندروم درسدن» متوسل شوند.
سندروم درسدن حالتی است که به شیفتگی رسانه در برجسته سازی دراماتیک و مبالغهآمیز
آسیب های مادی و معنوی حوادث طبیعی اشاره میکند .این مفهوم ،استعارهای معطوف به شهر
درسدن آلمان است که در جریان جنگ جهانی دوم بمباران شد (کارنتلی و واکر بهنقل از
خرسند .)81 :8911 ،براساس این الگو ،رسانه ها در زمانۀ بحران ،بهجای پخش وضعیتهای
عادی ،به نمایش حاالت متأثر از شرایط بحرانی می پردازند و با بزرگنمایی ،تصویر وضعیت
مخدوش و حاوی جنبه های منفی بحران ،از جمله قربانیان و آسیبهای مادی ،را بهجای
تصاویر وضعیت واقعی ،که ممکن است به میزان کمی حاوی این آسیب ها باشد ،در ذهن
مخاطب القا میکنند.
رویکردتجاریدرپوششبحران 
آنچنانکه گفته شد ،سندروم درسدن بیشتر در رویکرد «جنجالبرانگیز» پوشش خبری و
تحتتأثیر مالکیت تجاری عملیاتی میشود .این رویکرد در پوشش خبری بحران ،برخالف دو
نظام دیگر دولتی و خدمتمحور که ،بهترتیب ،با سیاستهای «حمایتی» و «مستقل» به پوشش و
بازنمایی بحران میپردازند ،بهعنوان یک «منتقد» (نصراللهی )848 :8913 ،عمل میکند .در این
رویکرد ،رسانهها ،باتوجهبه دستورکارهای موردِنظر ،به بازنمایی بخشهایی از یک رویداد
میپردازند که حاوی «برخورد» و «تنش» باشند و از این طریق زمینه را برای جذب بیشتر
مخاطبان فراهم کنند.
تلویزیون تجاری با تمایل و تمرکز به پخش حوادث جنایی ،خشونت ،پدیدههای غیرعادی و
غیرواقعی در تالش است تا مخاطب بیشتری جلب کند .نمایش امور عادی و جاری مرسوم
ممکن است به میزانی که نمایش امور غیرعادی ،استثنایی و فاجعهآمیز و متفاوت با عرف و
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رسوم جاری ،توجه عمومی را به تلویزیون جلب میکند ،توفیقی در جلب مخاطب نداشته باشد.
ازهمینروست که این رسانه به سرگرمی روی میآورد زیرا این خصلت سرگرمی است که بین
این رسانه و واقعیت فاصله میاندازد (مک کوایل94 :8911 ،80؛ کازنو815 :8914 ،88؛ دادگران،
815 :8930؛ میشل.)849 :4003 ،84
بهرهگیری از نمایش امور هیجانانگیز و غیرعادی در تلویزیون تجاری ،مطابق با مقاصد اصلی
پخش ،به تولید برنامههای عامهپسند منتهی میشود زیرا برنامههای ارزشی از اقبال کمتری در بین
مخاطبان برخوردارند و فرایند جلب مخاطب را با کندی مواجه میسازند .بهایندلیل ،بهتعبیر
ماندر )484-481 :8911( 89برای تلویزیون ،جنگ بهتر از صلح ،خشونت بهتر از عدم خشونت،
درگیری و مجادلۀ بهتر از توافق و همنظری ،شهوت بهتر از رضایت ،شور و هیجان بهتر از آرامش،
رقابت بهتر از همکاری ،مادیگرایی و زیادهخواهی بهتر از قناعت و صداقت ،کمیت بهتر از
کیفیت ،پایانپذیری بهتر از پایانناپذیری و مرگ بهتر از زندگی ،قابل نمایش است.
توجهبهنیازهایروانی-اجتماعیمخاطبان 
توجه به نیازهای روحی -اجتماعی مخاطبان در مراحل سهگانۀ بحران از وظایف اصلی
رسانههاست (فرقانی8911 ،و نصراللهی .)8913،این نقش رسانهها ،برجستهتر از سایر نقشها،
همزمان با محدودسازی وسعت گسترش بحران ،بهویژه در ابعاد انسانی ،باعث ایجاد آرامش در
مخاطبان میشود و درنهایت به حفظ سالمت روحی و جسمی ،که الزمۀ بازتولید نیروی
اجتماعی است ،کمک میکند« .ایجاد آرامش» با بهکارگیری شیوههای مثبت اطالعرسانی و پرهیز
از «ترسآفرینی»« ،ایجاد نگرانی» و «ایجاد ناامیدی» عملیاتی میشود .برخالف ،کاربست الگوی
«سندروم درسدن» در بازنمایی بحران ،به نظر میرسد متناقض با هدف «ایجاد آرامش» ،زمینه را
برای ظهور «ترس»« ،ناامیدی» و «نگرانی» در اجتماع فراهم میکند.
بهاینترتیب ،باتوجهبه مباحث فوق ،به نظر میرسد سیاست تمرکز بر جنبههای پرتنش و
حاوی برخورد ،منبعث از رویکرد انتفاعی ،که بهدنبال ایجاد سرگرمی برای جذب مخاطبان بیشتر
است ،در تضاد با مسئولیت اجتماعی حفظ سالمت روانی -اجتماعی مخاطبان ،بهویژه در هنگامۀ
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بحران که الزمۀ مدیریت همگانی بحران است ،قرار دارد .ازاینرو ،بهلحاظ نظری ،پاسخ به
پرسش نقش تلویزیون تجاری در اهتمام به نیازهای روانی -اجتماعی مخاطبان در زمانۀ بحران،
منفی است .در حوزۀ عملی ،چگونگی این نقش را با تحلیل محتوای خروجیهای خبری
تلویزیون تجاری در افغانستان مطالعه میکنیم.

روشتحقیق 
در این پژوهش ،برای شناسایی خروجیهای خبر و پیامدهای این خروجیها بر نیازهای
روحی -اجتماعی مخاطبان ،مجموعۀ خبری تلویزیون طلوع ،بهعنوان نخستین کانال پرمخاطب
خصوصی در کشور ،را با روش تحلیل محتوا (کیوی و کامپنهود )448 :8935 ،ارزیابی کردهام.
برای رسیدن به نتایج مطلوب در این روش ،از رهیافت عرفی 84تحلیل محتوای کیفی (سیه 85و
شانون 81)8413 :4005 ،81استفاده کردهام .این رهیافت با هدف تبیین یک پدیده بهکار گرفته
میشود و یکی از فواید آن ،دسترسی مستقیم به دادههای موردِمطالعه بدون مداخلۀ پیشزمینهها
و یا چشماندازهای نظری خاص است.
در این مطالعه ،شبکۀ خصوصی تجاری طلوع ،بهعنوان «واحد تحلیل» (ببی)190 :8934 ،81
این پژوهش انتخاب شده و در یک بازۀ زمانی دهروزه ( 40جوزا /خرداد تا 43جوزا /خرداد؛
روزهای اوج همهگیری موج اول کرونا در افغانستان) مورد تحلیل قرار گرفته است .واحد
مشاهدۀ این تحقیق نیز مجموعۀ خبری ساعت شش عصر این کانال ،بهعنوان مجموعۀ اصلی و
پربینندۀ خبری ،در نظر گرفته شده و برای شناخت دقیق رویکرد این مجموعه ،تنها عناوین
خبرها ،لید خبرها و زیرنویسهای خبری تحلیل شدهاند.

پرسشتحقیق 
برای رسیدن به نتایج مطلوب این پرسش را مطرح میکنیم که در پوشش خبری کرونا در
کانالهای تجاری افغانستان ،چگونه به نیازهای روحی -اجتماعی مخاطبان توجه نمیشود؟
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یافتههایپژوهش 

همانگونه در روششناسی تحقیق توضیح داده شد ،این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی
مجموعۀ خبری ساعت شش عصر تلویزیون طلوع ،بهعنوان تلویزیون پیشگام تجاری در
افغانستان ،است که رویکرد این کانال را برای پوشش خبری بحران ناشی از گسترش ویروس
کرونا در کشور مورد مطالعه قرار میدهد .مقولههای استخراجشده از این مطالعه بهعنوان مفاهیم
عملیاتیشده برای مقولۀ اصلی «ایجاد آرامش» دستهبندی شده و عملکرد رسانه مطابق با الگوی
«سندروم درسدن» قابل ارزیابی است.

عناوینخبری 
براساس یافتههای این مطالعه ،مقولههای «ترسآفرینی»« ،ایجاد نگرانی» و «ایجاد ناامیدی» در
همۀ عناوین خبری مربوط به پوشش کرونا قابل مشاهده هستند .بهعبارتدیگر ،در عناوین
خبرهای مربوط به کرونا به پوشش جنبههای منفی ازجمله آمار قربانیان ،نبود امکانات و ضعف
مدیریت بحران پرداخته شده است( .جدول شماره .)8
جدولشماره:1تحلیلعناوینخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقولهها


شماره

جایگاهخبر 

نمونههاومصادیق


درمجموعه

ایجاد ناامیدی
ایجاد نگرانی

8

سوم

4

دوم

9

دوم

4

اول

5

دوم

انتقاد از کمبود اکسیجن [اکسیژن] در شفاخانههای [بیمارستان]
کووید نزده [= نوزده] در شهر کابل
متهمشدن وزارت صحت عامه [= وزارت بهداشت] به بیبرنامگی
در مدیریت بیماری کووید نزده
بیباوری شهروندان دربارۀ آمار پخششده مبتالیان ویروس کرونا
از سوی وزارت صحت عامه
توقف روند نمونهگیری از بیماران مشکوک به داشتن ویروس
کرونا در کابل بهعلت نرسیدن مواد مورد نیاز به آزمایشگاهها
افزایش شمار رویدادهای تأییدشده ویروس کرونا در کشور به
بیش از بیستوسه هزار

تاریخ

33/9/40
33/9/48
33/9/43
33/9/44
33/9/49
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ادامهجدولشماره:1تحلیلعناوینخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقولهها


جایگاهخبر 

شماره

نمونههاومصادیق


درمجموعه

1

اول

1

اول

1

اول

3

اول

80

اول

تاریخ

اعتراف نامزدوزیر صحت عامه از ناتوانی این وزارت در شناسایی
آزمایشگاهی تمامی بیماران کووید نوزده در کشور
برابر نبودن آزمایشگاههای خصوصی با معیارهای وزارت صحت
عامه و سازمان جهانی بهداشت در آزمایش کرونا
ناروشن بودن ظرفیت شفاخانههای خصوصی در آزمایش ویروس
کرونا همزمان با افزایش رویدادهای مثبت این ویروس در کشور

33/9/44
33/9/41
33/9/41

جان باختن نه بیمار در درازای چند ساعت به علت نبود اکسیجن
ایجاد ترس

در شفاخانه افغان -جاپان [ژاپن] (شفاخانه اختصاصی کووید

33/9/45

نوزده)
افزایش کار گورکنها در کابل همزمان با افزایش شمار
جانباختگان ویروس کرونا در پایتخت

33/9/41

لیدهایخبری 
مشابه به عناوین خبری ،سه مقولۀ «ترسآفرینی»« ،ایجاد ناامیدی» و «ایجاد نگرانی» در لیدهای
خبری نیز قابل مشاهده هستند .در لید اخبار نیز فقط به نکات منفی پرداخته شده و «نبود
امکانات»« ،بیباروی مردم به مدیریت بحران»« ،ضعف مدیریت» و «افزایش آمار و ارقام قربانیان»
برجسته شده است (جداول شماره  9 ،4و .)4
جدولشماره:2تحلیللیدهایخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقوله

شماره

ترسآفرینی

8

نمونههاومصادیق


تاریخ

شماری از مسئوالن شفاخانه افغان -جاپان [ژاپن] میگویند که نُه بیمار
در نتیجۀ نبود اکسیجن [اکسیژن] در این شفاخانه جان باختند .اما
مسئوالن وزارت صحت عامه دربارۀ این مشکل بیپروا هستند .درهمین
حال ،وزارت صحت عامه در یک شبانهروز گذشته ،ابتالی  114تن
دیگر را به ویروس کرونا در کشور تأیید کرده و گفته که در این مدت
 40تن از بیماران کووید نزده جان باختند.

8933/9/45
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ادامهجدولشماره:2تحلیللیدهایخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
شماره

مقوله

نمونههاومصادیق


تاریخ

افزایش بیماری کووید نزده در کشور ،کار گورکنها را نیز افزایش داده
است .گورکنها در گورستانهای بزرگ کابل میگویند که روزانه  40تا
 50تن را دفن میکنند؛ درحالی که شماری از خانوادهها از ترس
4

مبتالشدن به ویروس کرونا حاضر نمیشوند برای عزیزانشان مراسم

8933/9/41

[تشییع] جنازه برگزار کنند و شهرداری کابل این پیکرها را در یک
بخش دورتر از پایتخت به خاک میسپارد .شماری از خانوادهها نیز با
برگزاری مراسم بسیار کوچک عزیزانشان را به خاک میسپارند.
شهروندان ،مبتالیان و جانباختگان ویروس کرونا را در کشور بهمراتب
بیشتر از آمارهایی میدانند که وزارت صحت عامه اعالم کرده است.
آنان میگویند که حتی در بخشهای دوردست کشور ،اعضای خانوادهها
9

عالئم بیماری کووید نزده [نوزده] را دارند اما از بهر نبود امکانات به

8933/9/43

شفاخانهها مراجعه نمیکنند .از سوی دیگر در بیستوچهار ساعت
گذشته  44تن از مبتالیان ویروس کرونا در کشور جان باختند که این
تلفات از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیپیشینه دانسته میشود.
جدولشماره:3تحلیللیدهایخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقوله

شماره

نمونههاومصادیق


تاریخ

اعضای شماری از خانوادههای بیماران کووید نزده وزارت صحت عامه را به
بیبرنامگی متهم میسازند .این خانوادهها میگویند که برای جلوگیری از
8

جانباختن بیمارانشان ناگزیر هستند که یک بالن اکسیجن [اکسیژن] را تا 40

8933/9/40

هزار افغانی [واحد پول افغانستان] بخرند .وزارت صحت عامه میگوید که
ایجاد ناامیدی

تاکنون درباره ظرفیت شرکتهای تولید کننده اکسیجن اطالعاتی ندارد.....
درحالیکه شماری از اعضای خانوادههای بیماران کووید نوزده ،حکومت
[= دولت /قوۀ مجریه در افغانستان] ،بهویژه وزارت صحت عامه [=وزارت
بهداشت] ،را به بیبرنامگی در کار مدیریت ویروس کرونا متهم میسازند ،اما
4

نامزدوزیر صحت عامه میگوید که درحال آماهسازی یک برنامه تازه برای
مدیریت مبارزه با ویروس کرونا در کشور است .درهمینحال وزارت صحت
عامه میگوید که در یک شبانهروز گذشته 114 ،رویداد تازه مثبت ویروس کرونا
در کشور ثبت شدند و بیستویک تن نیز جان باختهاند.

8933/9/48
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ادامهجدولشماره:3تحلیللیدهایخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقوله

نمونههاومصادیق


شماره

تاریخ

روند نمونه گیری از بیماران مشکوک کووید نزده در تمامی مراکز آزمایشی به
جز شفاخانه [بیمارستان] افغان -جاپان [ژاپن] (شفاخانه اختصاصی بیماری
کووید نوزده در کابل) در پایتخت متوقف شده است .پزشکان در این مرکزها
9

میگویند که به علت نرسیدن مواد بهداشتی از یک هفته بدینسو ،صدها بیمار
مشکوک از آزمایش ویروس کرونا بازماندهاند .درهمینحال ،نامزدوزیر صحت

8933/9/44

عامه میپذیرد که افزایش بیماران کووید نزده ،سکتور [بخش] صحت را با
چالش جدی روبهرو ساخته و از همینرو ،تمامی شفاخانهها و مراکز صحی
خصوصی نیز میتوانند روند تشخیص مبتالیان به ویروس کرونا را آغاز کنند.
شماری از خانوادههایی که نشانههای بیماری کووید نزده را دارند به شفاخانهها
نمیروند و میگویند که اعتمادشان را نسبت به شفاخانههای کووید نوزده در
کشور از دست دادهاند .اما مسئوالن وزارت صحت عامه میگویند که آنان با تمام
4

توان برای رسیدگی به مشکالت بیماران میکوشند .درهمینحال رئیس صحت

8933/9/49

عامه بلخ میگوید که برای نخستینبار ،عمل پالزمای خون را بر بیماران کووید
نزده انجام دادهاند و نتیجه خوبی از این عمل گرفتهاند .از سویی هم شمار
رویدادهای تأییدشده ویروس کرونا در کشور به بیش از  49500رسیده است.
یک هفته پس از آنکه وزارت صحت عامه اعالم کرد که شفاخانههای خصوصی
5

نیز میتوانند آزمایش بیماری کووید نوزده را انجام دهند ،اکنون این وزارت
میپذیرد که تنها یک شفاخانه ظرفیت این آزمایش را دارد .بااینوجود نامزدوزیر

8933/9/41

صحت عامه میگوید که بر چگونگی کار آزمایشگاه این شفاخانه نیز نظارت نشده.
وزارت مالیه[= وزارت دارایی] میگوید که تاکنون سه میلیارد افغانی و پانزده
میلیون دالر[=دالر آمریکایی] از بودجۀ حکومت در مبارزه با ویروس کرونا
هزینه شده .سخنگوی وزارت مالیه میگوید که وزارت صحت عامه به ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی مسئولیت هزینه کردن این پولها را داده اما تاکنون این
1

نهاد گزارشی از چگونگی هزینهشدن این پولها به وزارت مالیه نفرستاده است.
دیدبان شفافیت افغانستان نگران حیفومیل این پولها و کمکهای جامعۀ
جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور است .درهمینحال شماری از
خانوادههای بیماران کووید نزده میگویند که برای زندهماندن بیمارانشان ناگزیر
هستند از بازار اکسیجن بخرند.

8933/9/44
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جدولشماره:4تحلیللیدهایخبریپوششکرونادرمجموعۀخبریساعتششعصرتلویزیونطلوع 
مقوله

نمونههاومصادیق


شماره

تاریخ

نامزدوزیر صحت عامه [= وزارت بهداشت] میگوید که شناسایی
آزمایشگاهی بیماران کووید نزده از توان این نهاد بیرون شده است .این مقام
وزارت صحت عامه میگوید که با بحرانیشدن اوضاع ،از رهگذر گسترش
8

ویروس کرونا در کشور ،شیوه شناسایی بیماران کووید نزده در گام نخست از

8933/9/44

آزمایشگاهی بهگونه کلینیکی تغییر خواهد کرد .نامزدوزیر صحت عامه
میگوید که پس از این ،هر بیماری که نشانههای بیماری کووید را داشته
باشد ،بیمار کووید نزده شناخته خواهد شد.
ایجاد نگرانی

با این همه نگرانیها ،از سهروز بدینسو ،آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا
در والیت هرات [کانون شیوع کرونا در افغانستان] بهعلت نبود کیتهای
آزمایشی غیرفعال است .ریاست صحت عامه هرات میگوید که در سهروز
4

اخیر هیچ نمونۀ ویروس کرونا در حوزۀ غرب [والیات غربی کشور] آزمایش

8933/9/41

نشده است .درهمینحال شماری از بیماران مشکوک به ویروس کرونا در
والیت هرات میگویند که بارها برای دادن [انجام] آزمایش به شفاخانهها
مراجعه کردند اما کسی به آن پاسخگو نیست.
با آنکه هفتۀ گذشته نامزدوزیر صحت عامه به شفاخانههای خصوصی اجازه
9

آزمایش ویروس کرونا را داد اما اکنون رئیس بخش شناسایی این وزارت
میگوید که آزمایشگاههای این شفاخانهها برابر با معیارهای وزارت صحت

8933/9/41

عامه و سازمان جهانی بهداشت نیستند.

زیرنویسهایخبری 

در زیرنویسهای خبری نیز ،یکبار دیگر و بهتکرار ،تنها به جنبههای منفی پرداخته شده است.
براساس یافتههای این پژوهش ،در زیرنویسهای خبری که چندینبار در یک مجموعۀ تکرار
میشوند ،آمار مربوط به قربانیان ،انتقاد مردم و ضعف مدیریت بازنمایی شده است .در این
بخش نیز مقولههای «ترسآفرینی»« ،ایجاد نگرانی» و «ایجاد ناامیدی» قابلِمشاهده هستند (جدول
شماره .)5
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جدولشماره5
مقوله

نمونههاومصادیق


شماره

تاریخ

شماری از مسئوالن شفاخانه [بیمارستان] افغان -جاپان [ژاپن] میگویند که نُه
8

تن درنتیجه نبود اکسیجن [اکسیژن] در این شفاخانه جان باختهاند اما مسئوالن

8933/9/45

وزارت صحت عامه [=وزارت بهداشت] در برابر این مشکل بیپروا هستند.
4

با افزایش بیماری کووید نزده [نوزده] در کشور ،کارگورکنها را نیز افزایش داده
است.

8933/9/41

ایجاد ترس

هر روز بیماری کووید نزده جانهای [جان] کسانی را در کشور میگیرد .بیشتر
9

این قربانیان ناشناخته باقی میمانند .اما دراینمیان کسانی هم هستند که سالها بر

8933/9/41

پیشرفتهای بخشی از جامعه اثرگذار بودهاند.
وزارت صحت عامه میگوید که در یک شبانهروز گذشته ششصدوهشتادو چهار
4

رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است و بیستویک تن نیز

8933/9/48

جان باختهاند.
5
8
ایجاد نگرانی

4

شهروندان ،مبتالیان و جانباختهگان ویروس کرونا را در کشور بهمراتب بیشتر از
آمارهای[یی] میدانند که وزارت صحت عامه اعالم کرده است.
اعضای شماری از خانوادههای بیماران کووید نزده ،وزارت صحت عامه را به
بیبرنامگی در مدیریت ویروس کرونا متهم میسازند.
روند نمونهگیری از بیماران مشکوک کووید نزده در تمامی مراکز آزمایشی بهجز
شفاخانه افغان -جاپان در پایتخت ،متوقف شده است.

8933/9/43
8933/9/40
8933/9/44

شماری از خانوادههایی که نشانههای بیماری کووید نزده را دارند به شفاخانهها
9

نمیروند و میگویند که اعتمادشان را نسبت به شفاخانههای کووید نزده در

8933/9/49

کشور از دست دادهاند.
8
4

نامزدوزیر صحت عامه میگوید که شناسایی آزمایشگاهی بیماران کووید نزده از
توان این نهاد بیرون شده است.
از سهروز بدینسو ،آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در والیت هرات [کانون
شیوع کرونا در افغانستان] بهعلت نبود کیت آزمایشی غیرفعال است.

8933/9/44
8933/9/41

ایجاد ناامیدی

باآنکه هفته گذشته نامزدوزیر صحت عامه به شفاخانههای خصوصی اجازه
9

آزمایش ویروس کرونا را داد ،اما اکنون رئیس بخش شناسایی این وزارت
میگوید که آزمایشگاههای این شفاخانه برابر با معیارهای وزارت صحت عامه و

8933/9/41

سازمان جهانی بهداشت نیستند.
 یکهفته پس از آنکه وزارت صحت عامه مجوز آزمایش بیماری کووید نزده4

را به شفاخانههای خصوصی داد ،اکنون این وزارت میپذیرد که تنها یک
شفاخانه ظرفیت این آزمایش را دارد.

8933/9/41
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بهاینترتیب ،یافتههای این مطالعه نشان میدهد در هر سه بخش عناوین خبری ،لیدها و
زیرنویسها ،در کانال تجاری طلوع ،بهعنوان تلویزیون پیشگام خصوصی در افغانستان ،تنها به
جنبههای منفی مدیریت بحران پرداخته شده و با تمرکز بر «آمار روزافزون قربانیان»« ،انتقادها و
بیباوری مردم به مدیریت بحران» و «ضعف مدیریت بحران» ،به پیامدهای منفی این رویکرد که
ممکن است که به «ایجاد نگرانی»« ،ایجاد ترس» و «ایجاد ناامیدی» بینجامد ،توجه نشده است.
همزمان ،پشتیبانی بصری این گزارشها میزان اثرگذاری روایت را تقویت میکند .بهعبارت
دیگر ،روایت مبالغهآمیز و بصریشده پیامدهای این بحران ،بااستفاده از شگردهای کادربندی و
تکنیکهای برداشت تصویر ،میزان وخامت اوضاع را شدیدتر گزارش میدهد و بیننده تحتتأثیر
مصاحبههای قربانیان و تصاویر وضعیت ،ممکن است آرامش خود را از دست بدهد و با «ترس»
نسبت به آینده« ،ناامید» و «نگران» شود.

نتیجهگیری 

همانگونهکه در ادبیات این مقاله مطرح شد رسانهها همزمان با ظرفیت و مسئولیت پوشش
روندهای اجتماعی ،قادرند و مسئولیت دارند برای حفظ ثبات و تداوم این روندها با سایر
نهادهای اجتماعی ،بهویژه زمانیکه خطرها و بحرانها ،تمامی و یا بخشی عمدهای از فرایندهای
این روندها را تهدید میکنند ،مشارکت کنند .این مسئولیت در تلویزیون تجاری ،هرچند
تحتتأثیر منطق وجودی این رسانه و رویکرد انتفاعی ،ممکن است با چالش منفعت خصوصی
مواجه شود ،اما فراگیری بحران و تهدیدهای احتمالی ،مستلزم مشارکت همۀ نهادهای خصوصی
و عمومی اجتماعی است.
الگوی «سندروم درسدن» در پوشش بحران ،متمرکز بر جنبه های منفی بحران ،با مسئولیت
رسانه برای ایجاد آرامش و حفظ سالمت روحی و روانی مخاطبان در تناقض است .این شیوه
در رویکرد تجاری که به عنوان رویکردی «منتقد» به مدیریت بحران شناخته شده ،اتخاذ
میشود .رویکرد تجاری ،منطبق با سیاست «برخوردمحوری» برای ایجاد جذابیت ،بر جنبههای
منفی در یک بحران ،ازجمله آمار قربانیان و کاستی ها در مدیریت بحران متمرکز میشود و این
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مسئله به بحران دیگری منتهی می شود که ممکن است دامنۀ آسیبهای وسیعتری از بحران
اصلی را خلق کند.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد بحران ناشی از انتشار ویروس کرونا در افغانستان در
تلویزیون تجاری با الگوی «سندروم درسدن» پوشش یافته است .در این شیوه تنها به جنبههای
منفی پرداخته شده و استفاده از مصادیق ایجاد «ترس»« ،نگرانی» و «ناامیدی» بهصورت واضح در
روایت این بحران قابل مشاهده است .اثرگذاری این پوشش بهویژه در بصریسازی روایت،
بیشتر محتمل است.
بهعبارتِدیگر ،براساس یافتههای این پژوهش ،مقولههای «ترسآفرینی»« ،ایجاد نگرانی» و
«ایجاد ناامیدی» بهتکرار در هر سه بخش واحد مشاهده ،عناوین ،لیدها و زیرنویسها ،قابل
مشاهده هستند .وجود این مقولهها در خبر ،بهمعنای عدم توجه به مسئولیت اجتماعی رسانه در
«ایجاد آرامش» در هنگامۀ بحران است .بهاینترتیب ،باتوجهبه این یافتهها ،در پاسخ به این
پرسش که "در پوشش خبری کرونا در کانالهای تجاری افغانستان ،چگونه به نیازهای روحی-
اجتماعی مخاطبان توجه نمیشود؟" میتوان ،همانند پاسخ نظری ،بهکارگیری الگوی "سندروم
درسدن" را ،بهعنوان شیوۀ بازنمایی این بحران ،بازشناسایی کرد.
باتوجهبه فراگیری ابعاد بحران ناشی از کرونا ،پیشنهاد میکنم تلویزیون تجاری افغانستان،
بهرغم امکان مخالفت با رویکرد انتفاعی ،بهجای تمرکز بر تنها جنبههای منفی ،بهجنههای دیگر
این مسئله نیز بپردازد؛ از جمله اینکه شمار بهبودیافتگان کرونا در کشور بیشتر از تعداد قربانیان
بوده است؛ عالوهبر دولت ،نهادهای اجتماعی دیگری در مدیریت بحران مشارکت کردهاند؛ و
بسیاری از مردم با حفظ بهداشت فردی و عمومی ،خود و دیگران را از ابتال به کرونا نجات
دادهاند .این موارد میتوانند سوژۀ اصلی پوشش خبری قرار گیرند و یا در خوشبینانهترین حالت،
کفۀ دیگر ایجاد توازن در پوشش خبری این بحران باشند .
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