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هاي كارشناسان و مديران آبفاي ايران با پوشش  بررسي تطبيقي ديدگاه

 )93 پاييز تابستان و سيما (بهار، 5و  1هاي  اخبار آب در شبكه

 *، الدن توانا*دكتر اكبر نصراللهي

 چكيده

و چگـونگي پوشـش    ها اولويتاين پژوهش با هدف شناخت موضوعات مهم شركت آبفاي ايران، 
اخبار آن از ديد مديران و كارشناسان اين شركت و همچنين آگاهي از ميزان و چگـونگي پوشـش   

سيما انجام شده است. جامعه آماري اين پـژوهش در روش تحليـل    5و  1هاي  اخبار آب در شبكه
و در روش  93سـيما در بهـار، تابسـتان و پـاييز سـال       5و  1هـاي   محتوا، تمـامي اخبـار شـبكه   

اي  طبقـه  تصـادفي  گيـري  پيمايش،كارشناسان و مسئوالن آبفا بودند كه با استفاده از روش نمونـه 
بررسـي  ساخته بـوده اسـت. بـه منظـور      انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق

درصـد   5/1ها نيز از جداول توصيفي دوبعدي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه تنها  پرسش
هاي مورد بررسي به آب و فاضالب اختصاص دارد و زمان حـدود نيمـي از    از كل خبرهاي شبكه
 ثانيه و بيشترين فراوانـي پخـش اخبـار آب، مربـوط بـه اولويـت چهـارم        30اين خبرها كمتر از 

هاي عمراني و توسعه) بوده است. همچنين، بين اولويت و ميزان، منابع و چگـونگي پخـش    طرح(
ت آب و فاضالب از ديد صاحبنظران با اولويت و ميزان، منابع و چگونگي مـوارد پخـش   موضوعا

 سيما تفاوت وجود دارد.  5و  1شده در اخبار شبكه 
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 مقدمه 

وسـايل ارتبـاط   ، هـا آن بـا كاركردهـاي متنـوع    ها ترديد، در عصر تعدد و كثرت رسانه بي
هـاي   توجـه بـه نيـاز   . باشندبا جامعه و محيط اطراف خود در تعامل بايد همواره جمعي 

آنـان و تـأمين   مين رضـايت و اقنـاع   أهاي ت استفاده از روشاساسي و واقعي مخاطبان با 
، بسـيار  نظر كارشناسان در كنار آگاهي از رويكردهـا و بسـترهاي فرهنگـي و اجتمـاعي    

بخشـي و افـزايش حساسـيت مخاطبـان      مروزه بيش از هر چيزي آگاهيا است.ضروري 
نمايي آن، نياز جامعه ماست  نسبت به موضوعات مهم و راهبردي مثل بحران آب و واقع

تلويزيوني ملي و استاني بايـد ايـن    -هاي راديو  هاي خبري شبكه ها بويژه بخش و رسانه
ر انجام دهند، به عنوان زبان گويا رسالت بزرگ را با جسارت و هنرمندي، به طور مستم

و چشم بيناي مردم، كارشناسان و مسئوالن، با رعايت انصاف، منطق، اعتدال و عقالنيت 
اي مناسب طـرح   ها و مشكالت آنان و نيز راهكارهاي مناسب هر يك را به شيوه دغدغه

 و ارائه كند.
بخشـي و   ا، آگاهياز جمله وظايف و كاركردهاي مهم رسانه ملي و فراگير صداوسيم

هـاي سياسـي،    آموزش مردم و پرداختن به موضوعات اساسي مورد نظر جامعه در حوزه
در حال حاضر، موضوع كمبـود  اي مناسب است.  اقتصادي، رفاهي، سالمت و ... به گونه

هـاي   هـا و بحـران   ترين چالش را به يكي از مهم ، آنافزايش تقاضا براي آبمنابع آبي و 
در طول زمـان، رشـد و تمركـز    يكم بدل كرده است.  و  ا در قرن بيسته روي دولت پيش

جمعيت و توسعه جوامع، نياز به منابع آب را افزايش داده است، تا آنجا كه در چند دهه 
اخير رشد فزاينـده جمعيـت و مصـرف آب در سراسـر جهـان و بـويژه در كشـورهاي        

يستي انسان و تشديد روزافزون هاي منابع ز نيافته و در حال توسعه موجب بحران توسعه
آن را به ادبيات مديريت آب » بحران آب«هاي ناشي از آن، مفهوم  آن شده است و پديده

 اضافه كرده است.  
المللي را نتوان سراغ گرفت كه در آن آينده اداره جهان  امروزه شايد هيچ نشست بين

تـرين   يكي از اصـلي در هزاره سوم ميالدي مطرح نباشد و آب و مديريت آن به صورت 
رو شده اسـت   عوامل و عناصر در دستور كار قرار نگيرد. زيرا جهان با اين واقعيت روبه

هـراس بـه عمـق     كه كمبود منابع آب شيرين يك مسئله جهاني است و دنيا شتابان و پـر 
شود. در حال حاضـر، نـه    فاجعه كمبود آب و مسائل و مشكالت ناشي از آن نزديك مي
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رد نفر در جهان سوم از دسترسي بـه آب كـافي و سـالم محـروم هسـتند و      ميليا 72تنها 
كمبود آب و مسائل و مشكالت ناشي از آن زنگ خطر را براي كشورهاي غنـي از نظـر   

). كارشناسـان جهـاني آب   1، ص 1384ياسـين،   منابع آبي نيز به صدا درآمده اسـت (آل 
ليتـر آب در روز زنـدگي    7سـرانه  كشور جهان كه بيشتر آنها با حدود  40اعتقاد دارند، 

 كنند، هرگز قادر به خروج از محدوده فقر و رسيدن بـه توسـعه پايـدار بـدون جنـگ بـا       مي
حفظ صـلح، تـأمين امنيـت     ،آبي نيستند. اين فرايند و نياز جوامع انساني به آب كافي بي

اسـت.   يل كـرده المللي تبد اي و بين غذايي و توسعه پايدار را به يك دغدغه خاطر بزرگ منطقه
هاي دجله و فـرات بـا چـالش و بحـث و      تركيه با كشورهاي عراق و سوريه درباره آب

گفتكو مواجه هستند. در آفريقا رود نيـل از موضـوعات مـورد بحـث مصـر، سـودان و       
اتيوپي است. در آسيا هند با كشورهاي پاكستان، بنگالدش بر سر رودخانه سند و گنـگ  

ي چنان اهميت و ابعاد وسيعي است كه سازمان ملـل متحـد، سـال    درگير است. اين مسائل دارا
 آغاز شده است (همان). 1384فروردين  2را دهه آب اعالم كرده كه از  2015تا  2005

كمبـود آب، بـه يكـي از     نيـز مشـكل  له، در ايران ئجهاني اين مس صرف نظر از ابعاد
اجتمـاعي جامعـه ايرانـي     ترين معضالت مسئوالن و يكي از مهم  هاي ترين دغدغه اصلي

درصـد منـابع آبـي موجـود در      70با توجـه بـه اينكـه سـاالنه بـيش از      بدل شده است. 
يونسـلو،  روسـت (  شود، بنابراين كشور ما با بحران شديد آب روبه كشورمان مصرف مي

آب البرز، براي تأمين نياز آبي اين جمعيـت   ). تهران، در دامنه به نسبت پر13، ص 1391
هـاي وسـيعي چـون قـزوين،      و نامتعادل خود بخشي از منـابع آبـي محـدوده   روزافزون 

دهـد و هنـوز هـم     تاكستان، كرج، ورامين و حتي الر مازندران را مورد استفاده قرار مـي 
 براي تأمين نيازهاي بيشتر آبي دچار دغدغه خاطر و تكاپوست.  

گين بـيش از  طـور ميـان   روزانـه بـه    ها يتهرانبا وجود شرايط ذكر شده، مصرف آب 
هاي روزانه آمـار مصـرف    (سه ميليون متر مكعب) است (گزارشچيتگر  هظرفيت درياچ

ليتـر اسـت و    220هر تهراني حـدود   همتوسط مصرف روزان«آب شهر تهران). همچنين 
ليتـر   140تـا   100كه حـدود   اين ميزان با ديگركشورها بويژه كشورهاي اروپايي همقايس

(يونسـلو،  » هـا دارد  شان از مصـرف بسـيار بـاالي تهرانـي    كنند، ن در روز آب مصرف مي
 ).  30، ص1391

و رونـد   1404در سـال   ميليـون نفـر   90با رسيدن احتمالي جمعيت ايران به نزديك 
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تـر خواهـد    شونده از آستانه و سرانه جهاني پـايين  كنوني مصرف آب، سرانه آب تجديد
خواهنـد گرفـت كـه بـاز هـم       استان ايران در معرض تنش آبي قرار 13كم  آمد و دست

). بـا  1393رو خواهند داشت (كرباليي،  ترين بحران را پيش هاي تهران و قم جدي استان
توجه به اهميت موضوع آب در كشورهاي مختلف، از جمله ايران كه داراي اقلـيم گـرم   
و خشك است و ميانگين بارندگي كمي دارد و بويژه شهر تهران كه پايتخت كشور بوده 

ي موقعيت استراتژيك است، شناخت دقيق نظر كارشناسان و مسـئوالن در حـوزه   و دارا
رساني به شهروندان در شبكه سراسـري و رسـمي    آب و ميزان انطباق اين نظرها در خبر

سازمان صداوسيما (شبكه يك سيما ) و شبكه محلي رسانه ملـي در كـالن شـهر تهـران     
ريزي مؤثر و كارآمـد در   فعلي و برنامه تواند به شناخت دقيق وضع (شبكه پنج سيما) مي
 اين بخش منجر شود.

به همين منظور در اين پـژوهش تـالش شـده اسـت در گـام نخسـت بـه شـناخت         
هاي آنها در عرصه آب و فاضالب ايران دست يابيم و پس از  موضوعات مهم و اولويت

مشخص شدن موضوعات، ميزان و چگـونگي پـرداختن بـه ايـن موضـوعات در اخبـار       
 .سيما بررسي شود 5و  1هاي  بكهش

شــناخت موضـوعات مهــم آب و فاضــالب كشــور، ميــزان و  هـدف ايــن پــژوهش  
هاي انعكاس مباحث آبفا  سيما، اولويت 5و  1هاي  چگونگي پوشش خبري آن در شبكه
ســازي مباحــث آبفــا از نظــر  چگــونگي برجســته ،از نظــر كارشناســان و مســئوالن آبفــا

، موضوعات مهم آبفا و آگاهي از ميزان انتشـار، برجسـتگي   كارشناسان و مسئوالن رسانه
اي انتشار مطالب  هاي رسانه و شناخت نسبت به انعكاس مباحث آب و فاضالب و قالب

 ست. سيما 5و  1هاي  مربوط به آب و فاضالب در اخبار شبكه

 هاي زير است:   رو در پي يافتن پاسخي براي پرسش درواقع پژوهش پيش
 آب و فاضالب كشور از نظر كارشناسان و مسئوالن آبفا كدام هستند؟موضوعات مهم ـ 
از نظـر صـاحبنظران ايـن    مديريت پوشش موضوعات مهم آب و فاضالب كشـور  ـ 

 چگونه است؟سيما  5و  1هاي  اخبار شبكهدر  حوزه و
هاي انعكاس، چينش، رويكـرد، مـدت زمـان اختصـاص داده      موضوعات، اولويتـ 

 سيما چگونه است؟ 5و  1هاي  در اخبار شبكه فاضالبر آب و هاي اخبا شده و قالب
 سيما چگونه است؟ 5و  1هاي  منابع پخش خبرهاي آب و فاضالب در اخبار شبكهـ 
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 ادبيات نظري پژوهش

هـاي مطـرح شـده و اهـداف پـژوهش را از دو زاويـه عملكـرد         پژوهش حاضر پرسش
د باشد، مورد بررسـي قـرار داد و بـا    ها و آنچه كه صاحبنظران آبفا معتقدند كه باي رسانه

هاي مربوط را آن را ارزيابي كرد. كميت هر يـك از اخبـار منتشـر شـده از      كمك نظريه
تلويزيون و نيز موضوعات مهم از ديدگاه مسئوالن آب، ما را در شناخت ميزان اهميـت  

رسـاند.   سـويه (تلويزيـون و بخـش آب) يـاري مـي      هاي دو موضوعات و تفاوت ديدگاه
ميت يك موضوع (خبر) را، جداي از اهميت واقعي آن (از نظر مسئوالن بخـش آب)  اه

كنند و لذا مقايسه ميزان تفاوت اين دو، ما را در فهم ميـزان تطـابق    بانان تعيين مي دروازه
هاي مربوط به آب يـاري خواهـد رسـاند. بـه عبـارتي، از ديـدگاه        دو نگرش به موضوع

اندكاران بخش توزيـع آب كشـور چـه چيـزي      و دست 5و  1هاي  اندركاران شبكه دست
شـود؟ رابطـه ايـن دو پرسـش (اهـداف اصـلي) در       اهميت دارد؟ و چگونه منتشـر مـي  
كلـي  اهميـت    ها و اهميت موضوعات در بررسي تپژوهش حاضر به منظور فهم اولوي

زمان اختصاص داده شده به خبـر،  بسيار دارد. در حقيقت چگونگي انتشار اخبار (كميت، 
...)  مدار و زمان پخش، ميزان پرداختن به خبرهاي رويدادمدار در مقايسه با خبرهاي فرايند

 سازي خبر حايز اهميت فراوان هستند. در برجسته

هـاي   همچنين، با كمك نظريه مسئوليت اجتماعي در پي آن پاسـخگويي بـه پرسـش   
اند  تحليل خبر نيز پرداخته يا به تفسير و  رساني كرده ها صرفاً اطالع زير هستيم: آيا رسانه

اند؟ آيا اخبـار از منـابع موثـق و      هاي موضوع را نيز مورد بررسي قرار داده و عمق و اليه
ها و تعهدات  اند مسئوليت سيما توانسته 5و  1هاي  قابل اتكا منتشر شده است؟ آيا شبكه

 ارزشي چون آب به خوبي انجام دهند؟ خود را در زمينه مقوله با 
انـد موضـوعات مهـم و بحرانـي همچـون       ها به عنوان يك ميانجي توانسته انهآيا رس

محدوديت منابع آب را براي مخاطبان معنادار كنند و به آن بيش از ساير اخبار بپردازنـد  
رود چنين اخباري به عنوان اخبار اصـلي در كنـداكتور خبـر     بويژه آنكه اغلب انتظار مي

آب، به عنوان خبري با ارزش دربرگيـري بسـيار بـاال    گنجانده شود؟ آيا اخبار مربوط به 
شود، در رسانه توانسته است  زيست و ... را نيز شامل مي كه ساير مباحث از جمله محيط

اي مخاطبـان را   رضايت مخاطبان رسانه را جلب كند و نيازهاي خبري و انتظارات رسانه
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اندركاران  ظران و دستبا كميت اخبار و همچنين پرداختن به موضوعات مهم كه صاحبن
 اند، برآورده سازد؟ صنعت آب و فاضالب به آن اشاره كرده

 1نظريه ميانجي

گـري   را ميـانجي  سـوم ميان دو نفر يا دو گروه از سوي شخص   فن ايجاد يا بهبود رابطه
ها، واسـطه يـا ميـانجي     و رسانه شود مينيز انجام  ها گويند كه اين امر از سوي رسانه مي

اين كار آنها را وساطت يا  .شوند هاي فرهنگي به مخاطبان خود مي ش و ارزشانتقال دان
 ).350، ص 1384، ترجمه كريميان و همكاران، 3و آدمز 2(گيل نامند گري مي ميانجي

هاي جمعي نيـز   عنوان يكي از اهداف اصلي و كاركردهاي مهم رسانهه چنين نقشي ب
هـاي فرهنگـي را بـه سـوي      اعي و ارزشها معرفت اجتم رسانهشود. درواقع  مي شناخته

نوعي ميان مخاطـب و عناصـر مختلفـي واسـطه     ه با اين كار ب و دهند مخاطبان سوق مي
توانند ميـانجي بخشـي از واقعيـت     ها تنها مي شوند. البته بايد در نظر داشت كه رسانه مي

نتقـال  د و بـه مـا ا  ننـ گـري ك  اي از واقعيت را براي ما واسطه بوده و قسمت گزينش شده
هاي خبري خود صرفاً به گزينش بخشي از اخبار مربـوط   ها بر اساس ارزش دهند. رسانه
را از ديـدگاهي كـه    و آن كننـد  مـي و سپس اين اخبار را پردازش  پردازند ميبه واقعيات 

بعـد   .دهنـد  دانند، در اختيار مخاطب قرار مي خواهند و با تغييراتي كه صالح مي خود مي
توان گفـت كـه رسـانه ميـان ايـن       مخاطب، مي از سويارش واقعيت از دريافت اين گز

 (همان). بخش از واقعيت و مخاطب ميانجي شده است

 نظريه مسئوليت اجتماعي

هـا   بيشتر از مشاهده عملكـرد و وضـعيت رسـانه    ،اين نظريه 4نظريه مسئوليت اجتماعي
 ت گرفتـه ئدوم نشهاي اوليه پس از اتمام جنگ جهاني  بويژه در دوره جنگ سرد و سال

گـردد. ايـن كميسـيون كـه بودجـه آن       برمـي  5اما ريشه بحث به كميسيون هاچينز است،

                                                      

1. mediation theory        2. Gil       3. Adams 

4. social responsibility theory  5. Hutchins 



 v 93. .هاي كارشناسان و مديران آبفاي ايران . بررسي تطبيقي ديدگاه

يعني وقتي كه از پايـان جنـگ جهـاني دوم زمـان زيـادي       1947در سال  ،غيردولتي بود
كندوكاو در مورد آزادي مطبوعات، پيامدها و  ،د. هدف كميسيونشتشكيل  ،گذشت نمي

رابـرت هـاچينز رئـيس دانشـگاه شـيكاگو در آن       ران كميسيون نتايج آن بود. رياست اي
منتشر  »مطبوعات آزاد و مسئول«كه گزارش كارش را تحت عنوان بر عهده داشت زمان 

د. مطبوعـات  دااساس ايـن بحـث را تشـكيل     ،يعني آزاد و مسئول ،كلمه كرد. همين دو
بايـد   آنر ازاي د ،برخوردارنـد  يضمن اينكـه از آزادي تضـمين شـده در قـانون اساسـ     

همچنـان   منتشر شد امـا  1947. اين گزارش اگرچه در سال بپذيرندهايي را نيز  مسئوليت
ي هـاي انتقاد هاي خبـري اسـت.   سند مهم و پرارجاعي در مورد اخالق و مسئوليت رسانه

حاكي از اين است كه نظريه مسـئوليت اجتمـاعي جنبـه     شود، مياز اين نظريه اغلب كه 
هاي اخالقي و پايبندي بـه اصـول   نظريه توصيه د؛ ايناي دار و توصيههنجاري، تجويزي 

ـ  اي را مطرح كرده است. همان طـور كـه پـيش    اي در كار رسانه حرفه در  ه شـد، تـر گفت
هـا   كه بـه بهتـر شـدن كـار رسـانه     است اي پيشنهاد شده  چينز شيوهاگزارش كميسيون ه

 ). 281، ص1386د (معتمدنژاد، كن كمك مي

 سازي هنظريه برجست

 هـاي  واقعيـت  گيـري  شـكل « ارتباطـات بـه مفهـوم    پژوهشگران علوم اخير، هاي سال در
نشـان   جدي توجه ارتباطي، هاي پيام اجتماعي آثار ترين مهم از يكي عنوان به ،»اجتماعي

 اعتقادهـا،  هـا،  نگـرش  بـر  چگونه ارتباطي هاي پيام كه نيست اين پرسش درواقع. اند داده
 چـه  هـا  رسـانه  كـه  اسـت  ايـن  پرسش بلكه گذارد، مي تأثير خاطبانم رفتارهاي و باورها
 هـا  رسـانه  كه است اين بر فرض. كند مي خود اطراف محيط از مخاطبان تبيين به كمكي

 رويـدادهاي  و هنجارهـا  هـا،  ارزش از خـود  انتخـابي  برجسـتگي  و تأكيـد  بـا  توانند مي
 در كـه  هـايي  پـژوهش . نندك  كمك اطراف محيط از ما ادراكات گيري شكل به گوناگون،

 كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  مؤيـد  همگـي  شـده،  انجـام  خبري هايپيام سازي برجسته زمينه
 ذهنـي  هـاي  اولويـت  مختلـف،  هـاي  موضوع و خبرها سازي برجسته و تأكيد با ها رسانه

 ).23 ص ،1377 بديعي،( دهند مي شكل را مخاطبان
دانـد. از   رت و هماهنگي ميهاي جمعي را شامل نظا السول، دو كاركرد اصلي رسانه



94 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

سـازي   باني و كـاركرد همـاهنگي، همـان برجسـته     نگاه او، كاركرد نظارت، همان دروازه
 ).  11 ، ص1922، 2و راجرز 1است (ديريگ

 پوشـش  ميان رابطه شناخت به فانكاوزر بنام ديگري پژوهشگر ،4شاو و  3كامبز مك از بعد
 ،1960 دهـه  بـر  را خود مطالعه فانكاوزر،. پرداخت موضوعات اهميت از عموم درك و خبري
در  عمـومي  افكـار  بـراي سـنجش   كـرد او  متمركز بودند، زياد برجسته موضوعات كه زماني

 در كـرد.  استفاده 5گالوپ مؤسسه افكار سنجش نتايج خصوص موضوعاتي كه مهم بودند، از
رو هسـتند،   بـه  رو آن بـا  امريكـا  در كـه  مشـكالتي  تـرين  مهم درباره افراد از ها، سنجي نظر آن

 كـه دربـاره هـر    مقـاالتي  تعـداد  شـمارش  با را ها رسانه محتواي سنجش وي شد؛ مي پرسش
 محتـواي  ميـان  رابطـه  بـه  توجـه  طريـق  نيز از شد و مي ها ارائه رسانه از تعدادي در موضوع

 ميـان  قـوي  ارتبـاطي  كـه  حـاكي از آن بـود   مطالعـه  اين داد. نتايج انجام واقعيت، و ها رسانه
 وجـود  ايرسـانه  پوشـش  ميـزان  و مهـم  موضوع عنوان به موضوع يك از عمومي بندي بهرت

كـه   بودنـد  موضـوعاتي  همان بودند، داده آنها به بااليي رتبه مردم عموم كه دارد. موضوعاتي
 فرضـيه  بـا  زيـادي  توافـق  نتـايج،  ايـن  قـرار داشـت.   جمعي، هايرسانه تحت پوشش وسيع

 و اي رسـانه  پوشـش  ميان رابطه خويش، مطالعه دوم بخش در فانكاوزر،. دارد سازي  برجسته
 ارتبـاط  هـا رسـانه  پوشـش  كـه  رسـيد  نتيجه اين به زمينه اين در وي كرد. بررسي را واقعيت
 ).  331-327، صص1386 دهقان، ندارند (سورين و تانكارد، ترجمه امور حقايق با زيادي

هـا در   خبـار رسـانه  سـازي نقـش اساسـي را بـه ا     كـامبز معتقـد اسـت برجسـته     مك
دهـد و يـا بـه تعبيـر     گذاري در نزد عموم اختصاص مـي  هاي اوليه برابر اولويت موضوع

ساختن تصـاوير مـا از    ها، نقش كليدي را در ليپمن، اطالعات توليد شده از طريق رسانه
كـامبز و شـاو بـا ايـن پرسـش كـه آيـا         مـك  ).2004 كـامبز،  مـك (كند مي واقعيت بازي

هـا و   تواننـد ايـــده   هاست يا مخاطبان نيز مي ا تأثير يك طرفه رسانــهسازي تنه برجسته
ها تحمــيل كنند، دست بـه پـژوهش زدنـد. نتيجـــه پـژوهش       نظرات خود را به رسانه
تواننـد بـا برجسـته كـردن رويـدادهاي خـاص در ذهـن         ها مـي نشان داد كه تنها رسانه

 ).2000 ،7و مائتوس1997، 6(نيزن باشند مخاطبان تأثيرگذار
                                                      

1. Dearing        2. Rogers       3. McCombs 

4. Shaw         5. Gallup        6. Niezen 

7. Mathews 
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هـاي ابتـدايي    سازي اخبار، پخش آن در اولويـت بـاال يـا در زمـان     هاي برجسته يكي از راه
هـاي   هاي تلويزيوني است. در چينش خبري، نوع رسانه نيز مهم است؛ بـراي مثـال رسـانه    خبر

محلي به اخبار مربـوط بـه يـك منطقـه توجـه بيشـتري دارنـد و اخبـار را بـر حسـب منطقـه            
هـاي محلـي توجـه بيشـتر، بـه موضـوع فراوانـي،         كنند. براي مثال، در رسـانه  بندي مي اولويت

هـايي بـا پوشـش     جمعيت و موضوعاتي از اين قبيل است، اما در در سـطح ملـي و در رسـانه   
، 1386تواند در اولويت نخست خبري قرار گيرد (نـدرلو،   تر، موضوعات جهاني حتي مي عوسي
بـه يـك خبـر، پرداخـت فراينـدي وقـايع و اسـتفاده از         ). عالوه بر اين، دادن زمان بيشتر3ص

 سازي اخبار هستند.   هاي برجسته اي، بويژه ارتباط زنده، از جمله راه هاي مختلف رسانه قالب

 نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي)

مفهـوم   اسـتوار اسـت.   »فعاليـت مخاطـب  « نظريه استفاده و خشنودي بر مفهوم محوري
مخاطبـان در اسـتفاده از    از سـوي گيري داوطلبانـه و انتخـابي را   فعاليت مخاطب، جهت

دهد و اشاره به انگيزه استفاده بر پايه نيازها و اهدافي دارد كـه مخاطبـان   رسانه نشان مي
ملموس يا نزديـك كـردن مخاطـب، تنهـا بـه معنـاي مجـاورت خبـر و          دارند.اظهار مي

دن خبر به منافع و مسـائل روزمـره   نزديكي فيزيكي آن نيست، بلكه به معناي نزديك بو
 ).74، ص1385زندگي مخاطب است (ميرفخرايي، 

 همبستگي به نسبت قوي كه اند دريافته مندي بهره و نيازجويي نظريه در پژوهشگران

 دو ايـن  ميان شكاف هرچه دارد. وجود شده كسب و جستجو شده هاي رضامندي ميان

 مثبت ارزيابي مورد بيشتر مخاطبان سوي از توامح يا مجرا احتماالً باشد، كمتر مندي بهره

 خسـته  آن هسـتند،  جستجوي در كه آنچه نياوردن دست به از مردم زيرا گيرد؛ مي قرار

 سـبب  منـدي،  بهـره  نـوع  دو ميـان  عميـق  شكاف وجود آن، برخالف اما شد. نخواهند

 جسـتجوي  در آنچـه  به مردم چرا كه شود، مي ارتباطي محتواي يا مجرا از منفي ارزيابي

 نتيجـه  اسـت، در  مانـده  نتيجـه  آنـان بـي   ارتبـاطي  فعاليت و اند نيافته دست اند، بوده آن

 ).1992، 1(ويندال اند شده گمراه كنند مي احساس

                                                      

1. Windal 
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 باني خبر نظريه دروازه

 توجـه  مـورد  ارتباطـات،  فراينـد  هـاي  بخـش  سـاير  از بـيش  باني خبر دروازه يا گزينش
 بانيدروازه الگوي تا) 1950( وايت باني دروازه الگوي از است. گرفته قرار پردازان نظريه

 بـاني دروازه بـراي  متنـوع  الگوهـاي  از توان شاهد روندي مي ،)1981( كوئل مك ويندال
 از كـه  عرضـه  را الگويي داد، ارائه را خبر بانيدروازه الگوي نخستين كه بود. وايت خبر

 وايـت،  در الگـوي . نداشـت  كوئـل ويندال مك الگوي با چنداني تفاوت ساختاري لحاظ
 خبر بان دروازه كنند، امامي ارسال مخاطب سوي به را متعدد و متنوع اخبار خبري، منابع

. دهـد مـي  عبور دروازه از را آنها از كمي شمار و زندمي آنها انتخاب و گزينش به دست
 آيـد، مي شماره به زمينه اين در الگوها آخرين از كه كوئلمك ويندال بانيدروازه الگوي

بـاني   ). دروازه18، ص 1380 بروجردي علـوي، ( دارد نخست الگوي به بسياري شباهت
در اخبار، سطوح مختلفي دارد؛ انتخاب برخـي موضـوعات از ميـان هـزاران موضـوع و      

هـا و   ها، زوايا يا اتفاقات و سخنان از ميان زوايا و سخنراني سوژه؛ گزينش برخي قسمت
شده در مرحله اول و انتخاب نوع سبك و قالب و تكنيك انتشار،  وقايع طوالني انتخاب

سازي برخي از موضوعات خبري اقوام و يـا   گوينده، خبرنگار و غيره انتخاب و برجسته
هايي از آن و يـا بـرعكس غفلـت از گـزينش و انتشـار تعـدادي از موضـوعات         قسمت
بديهي است رسانه ملي بايـد  تواند تبعات مثبت و منفي زيادي داشته باشد.  ها مي قوميت

 هاي مختلف، اصل توازن را رعايت كند. در دروازباني اخبار قوميت

 پيشينه پژوهش

ا  ) در ارتباط با مصرف بهينه آب نشـان داده اسـت كـه ب   1380نتايج پژوهش معصومي (
  ه واج م  ران ح ا ب ور را ب شـ  ك 1380  ال در سـ   ه ود آبي ك ب م و ك  ي ال س ك ش وضعيت خ  ه ب  ه وج ت
ــد، ب ب  ه ك  ان ن چ آن  اري گ ن ه ام روزن  ول اصــ  ن ت رف ظــر گ ا در ن ب  ب طــال م  اس ك ع ود، ان ب  رده ك   ه اي
ــن خ  ث ح ب ــ در اي ــره م  ه ب  ه وج ا ت د و ب ان ه ت رداخ پ ن  وص ص ــژوهش، ت   اي تغي ــن پ   اوت ف اي
  .ت اس  ده ش  ده اه ش م  ررسي ورد ب م  ه ام روزن 4  ان ي م  داري نا ع م

 در ملـي  رسانه نقش بررسي پژوهشي را با عنوان )1380روچي ( سي و حيدريكاو
 چهـار نـد. بـر اسـاس نتـايج پـژوهش      دانجـام دا  1380 سال تهران در آب بحران كنترل

 دارنـد؛  معنـاداري  رابطـه  تهـران  آب بحـران  كنترل با ملي) (رسانه مستقل متغير شاخص
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 زيرنـويس  گـزارش و  و خبـر  تهيه خبري، كنفرانس مطبوعاتي، ميزگرد بين اررابطه معناد
 .است شده تأييد تهران آب بحران كنترل با ها برنامه كردن

 رسانه آموزشي نقش بررسيپژوهشي را با عنوان ) 1391نژاد ( بيگدلي پور و گرانمايه

 داد نشـان  . نتايجتهراني انجام دادند شهروندان بين در آب مصرف الگوي اصالح در ملي
 در تبليغـي  و آموزشـي  هاي پيام و تلويزيون چندان روز طول در پاسخگويان اكثريت كه

 در ملي رسانه آموزشي هاي برنامه كه معتقدند و كنند نمي تماشا را آب بهينه زمينه مصرف
 در موجـود  هـاي  واقعيـت  بـا  كمتر شوند، مي پخش حاضر حال در كه آب مصرف زمينه

 و مؤثر چندان شهروندان بين در آب مصرف الگوي اصالح در و دارند گيهماهن جامعه
 الگـوي  اصالح به افراد تشويق در تواند مي ملي رسانه اين افراد نظر از اما اند. نبوده موفق

 كارشناسـان  از سـوي  آب صـحيح  مصـرف  آمـوزش  بـا  و باشد داشته نقش آب مصرف

 هـاي  جاذبه و انيميشن از استفاده اد.د ترويج جامعه در را مصرف صحيح فرهنگ توان مي

 جلـب  را آنهـا  نظـر  آب، مصرف بهينـه  زمينه در تبليغي و آموزشي هاي پيام در تصويري

 داشته است. آنها بر را تأثير بيشترين و كرده
 91) پژوهشي را با عنوان بررسي چهار روزنامه پرشمار كشور در سـال  1391بردبار يزدي (

اسـالمي و همشـهري) در خصـوص نحـوه انعكـاس       ران، جمهوريهاي اطالعات، اي (روزنامه
نشـان داد كـه    مطالب مرتبط با كيفيت يا آلودگي در آب تهران انجام داده است. نتايج پـژوهش 

انـد و   هاي مورد بررسي به طور يكساني به موضوعات مرتبط با آب تهـران نپرداختـه   روزنامه
گيـري مـتن    همبستگي يـا تفـاوتي ميـان جهـت    از اين منظر ميان آنها تفاوت وجود دارد، اما 

هـاي مـورد بررسـي وجـود      مطالب نسبت به كيفيت آب  تهران با عناوين هريك از روزنامـه 
هاي مورد بررسي در خصـوص آب تهـران از    هاي مردمي منتشر شده در روزنامه ندارد و پيام

 ست.نظر فراواني با يكديگر اندك تفاوتي دارند، اما اين تفاوت معنادار ني
هـايي كـه بـا     يـابيم كـه در كنـار برخـي همسـاني      با نگاهي به پژوهش حاضر درمي

هايي نيز با آنهـا دارد؛ بـراي نمونـه، در هـيچ يـك از ايـن        هاي ياد شده، تفاوت پژوهش
ها، ديدگاه صاحبنظران شركت آب و فاضالب در خصوص مسئله حياتي آب و  پژوهش

ها منعكس نشده است. عالوه بـر آن،   انهشناسايي موضوعات و نحوه انعكاس آن در رس
رسد، پژوهشي نيز در خصوص مديريت اخبار آب و فاضالب در تلويزيون و  به نظر مي

تـر و   سيما انجام نشـده اسـت. پـژوهش حاضـر، نگـاه گسـترده       5و  1هاي  بويژه شبكه
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ا و تري به مقوله آب دارد و نتايج آن، راهكارهايي را هم به مسئوالن صداوسـيم  كاربردي
دهد كه به طور قطع، از آنچه كه تا بـه حـال ارائـه شـده      هم به صاحبنظران آبفا ارائه مي

 هاي ديگر است.   است متمايز خواهد بود. رويكرد تطبيقي پژوهش نيز از تفاوت

 شناسي پژوهش  روش

پژوهش حاضر از دو بخش تشكيل شده است؛ در بخـش اول، بـا روش پيمايشـي و بـا     

نفـر   95اي و استفاده از آزمون كوكران تعـداد   طبقهتصادفي گيري  ونهاستفاده از روش نم

هاي آب و فاضالب انتخاب شدند و به استخراج مطالب  از مديران و كارشناسان شركت

و اخبار مهم در حوزه آب و فاضالب كشور از ديدگاه صاحبنظران پرداختـه شـد. روش   

پرسشنامه، بـين   30ت كه حدود پايايي آزمون در اين بخش از پژوهش آزمون مجدد اس

پاسخگويان توزيع و به فاصله زماني دو هفته بار ديگر اجـرا شـد. سـپس، نتـايج مـورد      

قرار گرفت و با توجه به همبستگي باالي نتايج، پژوهش ادامـه يافـت.    بررسيمقايسه و 

همچنين براي تعيين روايي پرسشنامه، از مشاوره، متخصصان و استادان روش تحقيق در 

اجتماعي و ارتباطات استفاده شد. در بخش دوم، بـا روش تحليـل محتـوا، تمـامي       لومع

سيما در خصوص مقوله آب و فاضـالب   5و  1هاي  يافته در اخبار شبكه مطالب انعكاس

نتـايج اسـتخراج     SPSSافزار آمـاري  مورد بررسي قرار گرفت. در پايان با استفاده از نرم

درصـد از   20توسط فرمول اسكات يعنـي كدگـذاري   شد. پايايي اين بخش از پژوهش 

مطالب مربوط كه قابل قضاوت ارزشي هستند با فاصله زماني يك ماه مجدد كدگـذاري  

و با استفاده از فرمول اسكات قابليت اعتماد ارزيابي شـد. بـه منظـور كسـب نتـايج نيـز       

قـرار   بعدي و دوبعدي نشان داده شد و مـورد مقايسـه   جداول يك جداول در دو بخش

كارشناسـان آبفـا و     بررسي تطبيقي بين ديـدگاه گرفت. سپس، با مديريت اين دو بخش، 

) در خصـوص آب  93سيما (بهار، تابستان و پـاييز سـال    5و  1هاي  پوشش اخبار شبكه

 صورت گرفت.
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 هاي پژوهش يافته

شبكه يـك، دو درصـد    21:00ت در بازه، بررسي شده حدود يك درصد كل اخبار ساع
شبكه پـنج، دربـاره    24:00و كمتر از يك درصد كل اخبار ساعت 18:30خبرهاي ساعت

از نظـر زمـان      صورت جزئي، مقطعي و غيرمستمر پخش شده است. آب بوده كه البته به 
سيما، بيشترين  5و  1هاي  اختصاص داده شده به مباحث آب و فاضالب در اخبار شبكه

درصد) بوده است. همچنـين بيشـترين خبرهـا    2/44ثانيه ( 30در گروه كمتر از فراواني، 
هـا نشـان داد كـه فقـط در      يافتـه  درباره تهران بـوده و كمتـر جنبـه ملـي داشـته اسـت.      

شـده،    درصـد از اخبـار پخـش   85درصد از اخبار آب، راهكار ارائه شده و حـدود  6/14
» رويدادمـدار «شـده    خبـري بررسـي  هاي بدون راهكار بوده است. تمام اخبار آب بخش

 رويكرد اخبار

 قالب اخبار

 منابع خبري

 چينش اخبار نوع خبر

 زمان پخش

محورها و 

موضوعات 

 خبر

نحوه انعكاس 

مطالب آب و 

فاضالب در اخبار 

 ماسي 5شبكه 
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كـه از    ي پخش نشده است، در حالي»فرايندمدار«شده، هيچ خبر  بوده و در بازه بررسي 
نظر كارشناسان، اخبار آب بايد مستمر (فرايندي) و با نگـاه بـه آينـده پخـش شـود. در      

درصـد چنـين   20خصوص به تصوير كشيده شدن پيامدهاي بحران آب در كشور، فقـط  
قالـب پخـش   «انـد. بـه لحـاظ     درصد اخبار پيامدها را به تصوير نكشيده80ست و بوده ا
گـزارش  «دهد كه اخبار آب بـه طـور عمـده در قالـب      نيز نتايج بررسي نشان مي» اخبار

كننـد؛   كه كارشناسان و مسئوالن آبفاي كشور تأكيد مي  به پخش رسيده، در حالي » خبري
 پخش شود.» نگاه تحليليخبري اما با «اخبار آب بايد در قالب 

 هاي يك و پنج هاي شبكه خبرفراواني فراواني و درصد  ـ1 جدول

شبكه و 

 ساعت
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 56/0 4 713 30/2 10 434 02/1 6 589 فروردين

 83/0 6 726 74/1 11 632 24/1 10 808 ارديبهشت

 17/1 8 682 02/2 12 594 03/1 8 775 خرداد

 71/0 5 706 45/2 15 611 90/0 6 663 تير

 48/1 11 744 77/1 11 621 12/1 8 713 مرداد

 17/1 8 682 16/3 20 632 12/2 16 754 شهريور

 06/1 7 660 07/2 13 627 39/0 3 776 مهر

 051/0 4 780 75/1 11 630 76/0 5 660 آبان

 40/0 3 751 35/1 8 591 68/0 4 592 آذر

 87/0 56 6444 07/2 111 5372 04/1 66 6330 جمع

دهد كه بيشترين فراواني، در اولويت اول، متعلق به گزينه كمبـود  نشان مي 2جدول 
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در اولويـت چهـارم    آب، در اولويت دوم، بهداشت آب، در اولويت سـوم، اقتصـاد آب،  
هاي عمراني و توسعه و در اولويت پنجم، حوادث بوده اسـت. همچنـين كمتـرين     طرح

فراواني در اولويت اول، متعلق به گزينه حوادث، در اولويت دوم، حوادث، در اولويـت  
سوم كمبود آب، در اولويت چهارم، كمبود آب و در اولويت پنجم نيزكمبـود آب بـوده   

دهد كه اولويـت اول و دوم صـاحبنظران، كمبـود آب و مسـائل      مي است. اين امر نشان
 مربوط به بهداشت آب بوده است.

 ترين موضوعات آب و فاضالب كشور فراواني و درصد فراواني مهم ـ2 جدول

 به ترتيب اولويت از نظر صاحبنظران

 كمبود آب اقتصاد آب هاگزينه

هاي  طرح

عمراني و 

 توسعه

 بهداشت آب حوادث
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 1/22 21 2/3 3 2/4 4 7/54 52 8/15 15 يك

 4/27 26 6/12 12 7/14 14 2/24 23 9/18 18 دو

 2/23 22 1/21 20 2/23 22 7/14 14 3/26 25 سه

 20 19 2/23 22 7/34 33 2/4 4 7/14 14 چهار

 4/7 7 40 38 2/23 22 1/2 2 2/24 23 پنج

 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 جمع

دهـد كـه در مجمـوع، بـين درصـد فراوانـي موضـوعات آب و        نشان مـي  3جدول 
فاضالب از ديد صاحبنظران با موارد پخش شده در اخبار شبكه يك سيما تفاوت وجود 

ــ    ــد فراوان ــوادث، درص ــت آب و ح ــاد و بهداش ــوعات اقتص ــد دارد. در موض ي از دي
هـاي   صاحبنظران باالتر از اخبار پخش شده است و در موضـوعات كمبـود آب و طـرح   
 عمراني و توسعه، درصد فراواني اخبار پخش شده باالتر از ديد صاحبنظران است.
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ترين موضوعات آب و فاضالب كشور از نظر  فراواني و درصد فراواني مهم ـ3 جدول

 سيما اخبار پخش شده در شبكه يك صاحبنظران شركت آب و فاضالب كشور و

 ها گزينه

 اخبار شبكه يك صاحبنظراننظر 

 درصد فراواني درصد فراواني

 3 2 8/15 15 اقتصاد آب

 7/72 48 7/54 52 كمبود آب

 7/22 15 2/4 4 هاي عمراني و توسعه طرح

 0 0 2/3 3 حوادث

 5/1 1 1/22 21 بهداشت آب

 100 66 100 95 جمع

دهد كه در مجمـوع، بـين درصـد فراوانـي موضـوعات آب و      مي نشان 4جدول 

فاضالب از ديد صاحبنظران با موارد پخش شده در اخبار شبكه پـنج سـيما تفـاوت    

ــد      ــي از دي ــد فراوان ــت آب، درص ــاد و بهداش ــوعات اقتص ــود دارد. در موض وج

هـاي   صاحبنظران باالتر از اخبار پخش شده است و در موضوعات كمبود آب، طرح

نـي و توسـعه و حـوادث، درصـد فراوانـي اخبـار پخـش شـده بـاالتر از ديـد           عمرا

 صاحبنظران است.
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ترين موضوعات آب و فاضالب كشور از نظر  فراواني و درصد فراواني مهم ـ4 جدول

 سيما صاحبنظران شركت آب و فاضالب كشور و اخبار پخش شده در شبكه پنج

 هاگزينه

 اخبار شبكه پنج صاحبنظران نظر

 درصد فراواني درصد وانيفرا

 79/1 3 8/15 15 اقتصاد آب

 08/58 97 7/54 52 كمبود آب

 73/31 53 2/4 4 هاي عمراني و توسعه طرح

 18/7 12 2/3 3 حوادث

 19/1 2 1/22 21 بهداشت آب

 100 167 100 95 جمع

لق توان گفت كه بيشترين فراواني در اولويت اول، متعهاي جداول ميبر اساس يافته
به گزينه كمبود آب، در اولويت دوم، بهداشت آب، در اولويت سوم، اقتصاد آب، در 

هاي عمراني و توسعه و در اولويت پنجم، حوادث بوده است.  اولويت چهارم، طرح
همچنين كمترين فراواني در اولويت اول، متعلق به گزينه حوادث، در اولويت دوم، 

اولويت چهارم، كمبود آب و در اولويت پنجم  حوادث، در اولويت سوم، كمبود آب، در
دهنده اهميت كمبود آب از ديد صاحبنظران  نيز، كمبود آب بوده است. اين نتايج نشان

 است كه بيشترين فراواني را در اولويت اول به خود اختصاص داده است.

 گيري بحث و نتيجه

هـاي خبـري    ويـت مشـخص شـد كـه اول   بـاني   سازي و دروازه با توجه به نظريه برجسته
هاي  هاي پخش شده در اخبار شبكه صاحبنظران صنعت آب و فاضالب كشور با اولويت
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دهنده فاصله زياد بين نظرهاي كارشناسي در خصـوص   و اين نشان ياد شده تفاوت دارد
هـا بهتـرين ابـزار تـرويج      اي اسـت. از آنجـا كـه رسـانه     ريزي رسـانه  اخبار آب و برنامه

گـذار باشـند،    توانند بر شيوه زندگي و ساليق عمـوم مـردم تـأثير    ها هستند و مي انديشه
رود كه در خصوص مسـئله بـا اهميتـي چـون آب نيـز تبـادل نظـر الزم بـين          انتظار مي

دهـد   صاحبنظران آب و فاضالب و مسئوالن صداوسيما صورت پذيرد اما نتايج نشان مي
هـاي صـاحبنظران    اولويـت  هاي مسئوالن صداوسيما با كه اين امر محقق نشده و اولويت

 صنعت آب و فاضالب كشور تفاوت دارد.
سـيما،   5و  1هـاي   هاي پخش موضوعات آبفا در اخبـار شـبكه   در خصوص اولويت

سازي مورد توجه قرار گرفت و مشخص شـد كـه مباحـث     هاي ميانجي و برجسته نظريه
آبفـا را برجسـته    هاي اخبار نبوده و رسانه به عنوان يك ميـانجي، اخبـار   آبفا در اولويت

ايران به داليل مختلـف،  به اينكه  صاحبنظران صنعت آب و فاضالب با علمنكرده است. 
خشك، بارندگي اندك و توزيع نامناسب،  از جمله، قرار گرفتن در كمربند خشك و نيمه

هدر رفت آب و همچنين رشد جمعيت، در معرض بحران است، معتقدنـد موضـوعات   
برجسته شوند؛ در حالي كه نتـايج پـژوهش خـالف     اول اخبارهاي  آب بايد در اولويت
 دهند. اين امر را نشان مي

در بررسي مدت زمان اختصـاص داده شـده بـه مباحـث آب و فاضـالب در اخبـار       
سـيما بيشـتر از    5شبكه  18:30سيما نشان داد كه بخش خبري ساعت  5و  1هاي  شبكه

تر پخـش   پرداخته و خبرها را مفصل» هبيش از دو دقيق«هاي خبري، به اخبار  ساير بخش
خبـر و  «هاي مورد بررسي، بيشتر  كرده است همچنين قالب خبرهاي ارائه شده در شبكه

به لحـاظ ميـزان زمـان اختصـاص داده شـده بـه        5بوده است؛ بنابراين، شبكه » گزارش
، »گـزارش «موضوع آب و هر دو شبكه مورد بررسي به لحاظ توجـه درسـت بـه قالـب     

 اند. هاي خبري، مسئوليت اجتماعي خود را ادا كرده ز ساير بخشبيشتر ا

بوده است و » رويدادمدار«سيما در قبال مباحث آبفا،  5و  1هاي  رويكرد اخبار شبكه
هـاي مسـئوليت اجتمـاعي،     مداري پخش شده اسـت. توجـه بـه نظريـه     كمتر خبر فرايند

» فرايندمـدار «راهبـردي آبفـا،   كند كه به موضـوع   نيازجويي مخاطبان و ميانجي اقتضا مي
 پرداخته شود.



 v 105. .هاي كارشناسان و مديران آبفاي ايران . بررسي تطبيقي ديدگاه

 پيشنهادها 

سـيما و   5و  1هـاي  ايجاد پل ارتباطي مناسب بين معاونت خبر بويژه سردبيران شبكهـ 
صاحبنظران و كارشناسان مسائل آب براي كاهش فاصـله موجـود و برگـزاري جلسـات     

آب و ميـزان  انديشي در خصوص موضوعات داراي اولويـت   مشترك مستمر، براي چاره
 و چگونگي پوشش خبري آن 

هاي شركت آب و فاضالب و استفاده بيشـتر آنهـا از    تقويت جايگاه روابط عمومي ـ 
 گير  روز و همه  رساني به ابزارهاي اطالع

استفاده بيشتر از كارشناسان و مسئوالن به عنوان منبع مناسب بـراي انعكـاس اهـم    ـ 
 اخبار آب و فاضالب كشور 

ريـزان كـالن حـوزه آب و فاضـالب      تر مناسب از سوي متوليان و برنامـه ايجاد بسـ 
هـاي   هاي بـاالي پخـش اخبـار شـبكه     كشور به منظور قرار دادن مباحث آب در اولويت

 محلي و ملي سيما

 افزايش ميزان توليد و پخش اخبار آب متناسب با اهميت آن در رسانه ملي  ـ  
محـور   هاي گفتگـو سان آبفا در اخبار و برنامهگيري بيشتر از مسئوالن و كارشنا بهرهـ 

 رسانه ملي
 اتخاذ نگاه ملي و سراسري در اخبار آب و پرهيز از نگاه مركز ـ پيرامونـ 
 هاي آب همراه با بازنمايي پيامدها و ارائه راهكار پخش اخبار و چالشـ 
ـ   سازي با تكيه بر جديت بحران آب و لزوم برنامه توجه به فرهنگـ  ادين و ريـزي بني

 راهبردي و اجتناب از راهكارهاي زودبازده و پر سر و صدا
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