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Abstract:

This research conducted to analyze the role of television in manaing
flood crisis on the spring of 2019, using qualitative content analysis
method and thematic analysis technique. The study population was all the
broadcasted news from the IRNN channel and the evening news at 9 pm
on the TV channel One about the spring flood of 2019, and the samples
were selected through purposive technique. A total of 20 Basic themes, 9
organizing themes were extracted following three themes: before, during,
and after crisis. Before crisis stage: three roles of awareness and warning,
surveillance, safe training; during crisis stage: three roles of Informing,
accompanying, information keeper, and after crisis stage: three roles of
analysis, responsiveness, relaxing were identified. television has analyzed
broadcasted news by quantitative and qualitative approaches With regard
to natural law. The media strategy used in the face of crisis was active
strategy and the laying out and follow-up of issues and problems was done
with a critical approach. It was tried to increase the accuracy and truth in
news broadcasting through information gatekeeping and along with the
professional model in the field of news content and comprehensiveness,
the media was oriented to the organizational model.
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چکیده
پژوهـش حاضـر ،بـا هـدف تحلیـل نقـش تلویزیـون در مدیریت بحران سـیل
بهـار  ،1398بـا روش «تحلیـل محتـوای کیفـی» و «تکنیـک تحلیـل مضمـون»
انجـام شـده اسـت .جامعه مـورد مطالعـه ،تمامی اخبار پخش شـده شـبکه خبر و
اخبار شـبانگاهی سـاعت  21شـبکه یک سیما ،در خصوص سـیل بهار  98را شامل
میشـود و روش نمونهگیـری ،هدفمنـد اسـت .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهد
کـه در مجمـوع  20مضمـون پایـه و  9مضمون سـازماندهنده ،ذیل سـه مضمون
قبـل از بحـران ،حیـن بحـران و پـس از بحـران اسـتخراج شـدهاند .در مرحله قبل
از بحـران سـه نقش آگاهسـازی و هشـداردهی ،دیدهبانی ،آمـوزش مصونیافته ،در
مرحلـه حیـن بحـران ،سـه نقـش خبررسـانی ،همراهسـازی ،دروازهبانـی اطالعات
و در مرحلـه پـس از بحـران سـه نقـش تحلیلگـری ،پاسـخطلبی و آرامشبخشـی
شناسـایی شـدهاند .تلویزیـون بـا رویکـرد قانـون طبیعی همزمـان با بهـره گرفتن
از رویکردهـای کمـی و کیفـی بـه تحلیـل خبرهای منتشـر شـده پرداخته اسـت.
راهبـرد رسـانهای مـورد اسـتفاده در مواجهه بـا بحـران ،راهبرد فعال بـوده و طرح
و پیگیـری مسـائل و مشـکالت با رویکـرد انتقادی صـورت گرفته اسـت .در زمینه
صحـت و دقـت خبـری ،بـا دروازهبانـی اطالعات سـعی بـر افزایش صحـت و دقت
خبـری بـوده و در کنـار مـدل حرفـهای در زمینـه حجـم و جامعیـت خبـری ،این
رسـانه بـه مدل سـازمانی گرایش داشـته اسـت.
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مقدمه
تلویزیــون بهعنوان یک اختراع مدرن ،همه جوامــع را به نحوی غیرقابلپیشبینی،
تحت تأثیر خود قرار داده و عالوهبر آثار کلی ،بر جوامع بشری ،نیز آثار خاصی بر روابط
انسانی داشته است .تلویزیون با سرعت شگفتانگیزی که در پیدا کردن جایگاهی ویژه
برای خود در میان خانهها داشت ،عصر خویش را رقم زد و بهآسانی همه چیز را تحت
تأثیر قرار داد (بنیهاشمی و خلیلی .)159:1392 ،در کنار بحث سرگرمی ،این رسانه
در بسیاری از جنبههای فعالیتهای فردی و اجتماعی در قالب آموزش ،اطالعرسانی و
آگاهیبخشی دخالت و نقش مؤثر دارد (حسنیفر و ابوالحسنی.)23 :1390 ،
تلویزیون یکی از رسانههای مهم در زمینه مدیریت بحران است و بهعنوان یک اختراع
مــدرن ،همه جوامع را به نحوی غیرقابلپیشبینی ،تحت تأثیر خود قرار میدهد .این
رســانه با اکثر حواس آدمی ســروکار دارد و بیشــترین تأثیر احساسی ،عاطفی و از
همه مهمتر اطالعاتی را بر انســان میگذارد (رشــیدی و همکاران .)1393 ،تلویزیون
در مدتــی کوتاه ،اطالعات مورد نیاز و خبــر رویدادهای گوناگون را در دورافتادهترین
نقاط دنیا به طور دائم و مســتقیم در اختیــار گیرنده قرار میدهد و در نمایش وقایع
و ارزش دادن بــه آنها ،مهــارت خاصی دارد (دادگــران .)121:1392 ،رویدادها را از
طریق تلویزیون میتوان به طور خالصه و بهصورت منظم و سازمانیافته ارائه کرد .در
حقیقت فرایندهای گسترده از این طریق تولید میشوند و برای ارائه برخی وقایع ،بار
دیگر شالوده جدیدی پیریزی میشود که امکان جستجوی واقعیتهای اجتماعی را
میسر میسازد .این روند ،پایهای برای ابعاد قدرت تلویزیون به شمار میرود (چگینی
و همکاران.)93:1390 ،
     مردم در سراســر جهان هر روزه با مخاطراتی روبهرو هســتند که گاه منجر به
مرگ ،آســیب ،تخریب امــوال و یا اختالل در فعالیتهای روزانه آنان میشــود .این
وقایع ناخوشــایند ،موسوم به حوادث ،سوانح و بحرانها هستند (ساروج1و سوکومال،2
 .)218:2020مخاطرات طبیعی از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعتاند
که بهصورت منفی بروز میکنند .بااینحال اقدامات نامناســب و بیتوجهی انســانها
و فعالیتهایشان نیز بر افزایش خســارتهای جانی و مالی این حوادث دامن میزند
(ژانگ 3و همکاران .)44 :2020 ،یکی از شــاخصهای مهم توســعه کشورها ،میزان
آمادگــی جامعه آنها بــرای رویارویی با انواع مختلف بالیای طبیعی اســت که تحت
عنوان مدیریت بحران شناخته میشود (روهنر 4و گلدبرگ .)2020 ،5مدیریت بحران
دربرگیرنده یک رشته عملیات و اقدامات پیوسته و پویا (کاتلر 6و همکاران)50:2019 ،
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و یا علمی کاربردی است که با هدف بررسی نظاممند بحرانها و تجزیهوتحلیل آنها ،در
جستجوی یافتن ابزاری مناسب است که با استفاده از آن بتوان از بحرانها جلوگیری
کرد و در صورت بروز ،آنها ،در راه کاهش اثرات مخرب ،امدادرســانی ســریع و بهبود
اوضاع گام برداشــت (ژانگ و همــکاران .)56:2018 ،یکی از بحثهایی که امروزه در
زمینه مدیریت بحران مهم به نظر میرسد این است که هرگاه بحرانی رخ میدهد ،آیا
رســانهها با محرک آن همراه میشوند و یا به مهار و برونرفت از آن کمک میکنند،
بهعبارتدیگر ،رســانهها ابزاری در خدمت بحرانزدایی و کاهش اثرات آن هستند یا
ابزاری در خدمت بحرانســازی و تشدید بحران؟ شــاید بتوان گفت که کمتر واژهای
همچون بحــران ،ادبیات معاصر و ازجمله ادبیات علوم اجتماعی را به خود مشــغول
داشــته و رشــتههای علمی مختلف را درگیر ساخته اســت (رامادان.)426:2017 ،1
بحران ،حادثهای است که بهطور طبیعی و یا از جانب بشر ،بهطور ناگهانی و یا بهصورت
فرایند به وجود آید و ســختی و مشــقتی را به جامعه انســانی تحمیل کندکه برای
برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده باشد (دبورا 2و همکاران:2019 ،
 .)36مدیریت بحران ،مجموعه عواملی هســتند کــه برای مقابله با بحرانها و کاهش
صدمات ایجاد شــده طراحی میشوند (باندی .)1671:2017 ،3اگر مخاطرات به طور
صحیح پیشگیری یا مدیریت نشوند ،به بحران و بالیا تبدیل میشوند و مدیریت نشدن
ب و زیانبارتری در پی خواهد داشت (روهنر و گلدبرگ،
مخاطرات محیطی ،اثرات مخر 
.)730:2020
از تاریخ  ۲۶اســفند  ۱۳۹۷بر اثر بارندگیهای شــدید در استانهای شمالی ایران،
ازجمله گلستان ،مازندران و خراسان شمالی ،سیل جاری شد و در هفته اول فروردین
ن هواشناسی خبر از ورود سامانه بارشی متراکم در جنوب و غرب ایران
 ،۱۳۹۸سازما 
داد .این سامانه بارشی در ۵فروردینماه ،جاری شدن سیل و خسارتهای جانی و مالی
در ۲۵استان ایران را در پی داشت .در همین تاریخ ،بر اثر بارندگیهای شدید در شیراز،
سیلی ناگهانی جاری شد .بر اثر ادامه بارندگیها ،در روز  ۶فروردین برای بار دوم سیل
شهر را فرا گرفت .با شروع موج دوم بارشها در۱۲فروردین ،از استان لرستان خسارات
ســنگینی همچون رانش زمین و به زیر آب رفتن بخشهایــی از خرمآباد ،معموالن
و پلدختر و… گزارش شــد .اما این اولین بار نبود که بالیای طبیعی همچون ســیل
بهار1398فضای رسانهای کشــور را تحتتأثیر خود قرار میداد و عملکرد صداوسیما
با گســتردهترین دامنه تأثیرگذاری و پوشش رسانهای رسمی در کشور ب ه صورت ویژه
زیر ذرهبین قرار میگرفت .رســانهها به دلیل ماهیت اطالعسانی و قابلیتهای خاص
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خود در شــرایط وقوع بحران برای اثرگذاری در حــوزه مدیریت بحران ،امنیت ملی،
تأمین نیازمندیهای مردمی ،جلب مشارکت و کمکهای مردمی ،اطالعرسانی سریع،
صحیح و قابل اتکاء ،جلوگیری از بروز شایعه ،اختالالت اجتماعی ،تشویش و اغتشاش،
بیاطالعی ،سردرگمی و در نهایت بهرهمندی مورد انتظار مخاطبان از پیامهای خبری
و غیرخبری ،نقش بســیار مهم و تعیینکنندهای بر عهده دارند .بنابراین ،انتشار خبر
مرتبط با حوادث و بحرانها از ســوی رسانهها باید با توجه به مدیریت بحران صورت
گیرد تا عالوه بر انسجام رسانهای و دقت در مطالب ،باعث ایجاد آرامش در میان مردم
آســیبدیده و حساسشدن جامعه نسبت به نیازهایشان شود .وظیفه رسانهها بازتاب
دادن اطالعات صرف نیست ،آنها نباید خود را بیرون از مدیریت بحران ببینند چرا که
از هر راهی میشــود برای بازآفرینی جامعه و برگرداندن مردم به زندگی عادی نقش
ایفا کرد .در نتیجه این شرایط است که رسانهها میتوانند بخشی از بار مدیریت بحران
جامعه را بر دوش بکشند.
خطرخیزی کشور ایران به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص بر کسی پوشیده
نیســت و همانگونه که آمارها و پژوهشها نشان دادهاند ،ایران جزء ده کشور نخست
بالخیز دنیاست .سیل؛ یکی از این بالیایی است که هر لحظه امکان رخ دادن آن وجود
دارد و به عنوان بخشی از بحرانهای طبیعی باید برای «پیش از وقوع»« ،زمان وقوع»
و مرحله «پس از وقوع» آن آماده بود ،راهکار داشت و برنامهریزی کرد و مهمتر اینکه
در زمان مشــخص واکنش نشان داد .واکنشی که ســازمانها و نهادهای مختلفی در
کشور در ارتباط با آن مسئولیت دارند و حوادث ریز و درشت سالهای گذشته نشان
داده که در انجام این مسئولیت با تمام توان در کنار هموطنان خود خواهند ماند.
اما رسانهها به دلیل توانایی در جهتدهی به افکار عمومی ،نقشی اساسی در مراحل
مختلــف بحران ایفا میکنند .نقش دوگانه رســانهها در بحرانزایــی و بحرانزدایی،
برجستهســازی و کوچکنمایی ،امیدزایی و امیدزدایی و ...دســتکم بر صاحبنظران
این عرصه ،پوشــیده نیست .بااینحال به نظر میرسد که در کشور ما ،تاکنون از ابزار
رسانه و ظرفیت استثنایی آن برای مدیریت بحران به خوبی استفاده نشده است .عوامل
بسیاری در این ماجرا دخیل هستند؛ که باعث میشوند رسانهها در بحران کارکردها،
راهبردها ،رویکردها و ...متفاوت باشند .با توجه به نقش رسانهها از منظر اطالعرسانی
ب شناسانه ،سؤاالتی را
بحران در خصوص حادثه سیل بهار  98میتوان با نگاهی آسی 
برای بهبود عملکرد آتی آنها مطرح کرد.
به عبارتی ،اطالعرســاني بهموقع در خصوص مراحل مختلف بحرانهاي سياســي،
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اقتصادي و اجتماعي از بروز شــايعه و احساس ناامني ميكاهد و مهمتر از آن موجب
اعتبارزايي رســانه و افزايش مخاطبان آن ميشود .اما آنچه بر اهمیت پژوهش حاضر
میافزاید ،این است که رویدادهای ساختگی و برخی بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی
برای رســانهها یک فرصت گرانبها به شمار میروند .در مواجهه با چنین وضعیتی و
در پوشــش حرفهای بحران ،رســانهها به صورت توأمان دو نیاز مخاطبان را پیگیری
میکنند :نخست ،اطالعرسانی دقیق ،درست و بهنگام برای مدیریت اطالعات و اخبار
و جلوگیری از شــیوع شایعات بیاساس و آزاردهنده و سپس؛ تالش در راه پیشگیری
از ایجاد اضطراب ،تشــویش و ترس در مخاطبان .تجرب ه کشــورها و تیمهای مدیریت
بحران در مناطق مختلف جهان نشان داده که برخی از اصول کلی ارتباطی میان اکثر
بحرانها مشترک هستند ،بنابراین تیم مدیریت بحران میتواند با استفاده از این اصول
یک برنامه کلی برای خود طراحی کند.
زیرا خســارات بحران زمانی افزایش پیدا میکند که ساختار نظام اجتماعی امکاناتی
کمتر ازآنچه برای امتداد حیات نظام وجود دارد برای حل مشکل فراهم کند؛ بنابراین
داشتن برنامه مدیریت جامع ارتباط بحران بهعنوان بخش مهمی از برنامههای توسعه
کشــور در کاهش میزان اثرات و تبعات ناشــی از وقوع ســوانح و کنترل خسارات و
تلفات انسانی میتواند بسیار اثربخش باشد .در مورد چالشهايى كه ممكن است براى 
مسئولين مديريت بحران در طول بحران ايجاد شود ،مواردى چون نبود كاركرد مناسب
رسانهاى در بحران ،پوشش نیافتن ادعاهاى پيشين ،ارتباط نداشتن سازمان مديريت
بحران با رســانهها و چالشهاى مربوط به مسئوليت و كنترل معرفى شده است .پس
نتایــج حاصل از پژوهش میتواند به تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران ســیل
بهار 98همراه با شناســایی کارکردها ،راهبردهــا ،رویکردها و جهتگیری خبری آنها
منجر شــود و برای ﺳﻴﺎﺳتگذاري رﺳﺎﻧﻪهای دیگر ازﺟﻤﻠﻪ ،شبکههای اجتماعی ،ﻛﺘﺎب
و ...در مواجهه با بحران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد.
بهاینترتیب ،این پژوهش میتواند تأکیدی بر ایجاد شــبکه ارتباط تعاملی رســانه
ملی با کلیه وزارتخانهها و بازیگران بحرانها در مرحله قبل از وقوعباشــد .همچنین
پژوهش حاضر ،در جســتجوی پاسخ به این پرسشهاست که با توجه به بحران سیل
بهار ،98تلویزیون چه نقشــی در مدیریت بحران ســیل بهار  98داشتهاســت؟ از چه
رویکردها ،راهبردها و جهتگیریهای خبری در مدیریت بحران سیل بهار  98استفاده
کردهاست؟ و ســرعت ،صحت و دقت ،حجم و جامعیت خبری آن در مدیریت بحران
سیل بهار  98چگونه بوده است؟
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پیشینه پژوهش
درودی و سپهریفر ( )1398به مطالعهای با عنوان «ارزیابی مدیریت بحران در ایران
بر مبنای مدل لیتلجان (بررســی موردی سیل فروردین  1398لرستان ،مازندران و
زلزله آبان  1396کرمانشاه)» پرداختهاند .بهمنظور دستیابی به هدف بررسی ميدانى،
مشــاهده مستندات و گفتگو با مديران عالى ســازمانهای دولتی مرتبط با بحرانها
(فرمانداری ،بخشدارى ،شهردارى ،ادارات برق ،آب ،گاز ،مخابرات ،هاللاحمر ،اورژانس،
آتشنشانی و )...صورت گرفته است .طبق مدل لیتلجان و با طراحی سناریوی پاسخ
بــه موقعیت بحرانی بیشــترین تهیه و تدوین برنامه اقتضایــی ،کمترین امتیاز را در
مدیریت بحران ایران نشــان میدهد و ارزیابی کلی از مدیریت بحران ،میانگین کمتر
از متوســط را حمایت میکند .وجود سامانه برای ارســال و توزیع خدمات موردنیاز،
اطالعرسانی سیســتمی به افراد و مدیران عضو مدیریت بحران بهعنوان ضعیفترین
بخشهای مدیریت بحران و برقراری ســریع خدمات آب ،برق ،گاز و همچنین توزیع
اقالم مورد نیاز ،بهعنوان بهترین بخشهای مدیریت بحران اعالم شدهاند.
صبوری ( )1397در پژوهشــی با عنوان «بررســی پوشش خبری رویداد پالسکو در
بخشهای اصلی خبر» با روش تحلیل محتوای کمی نشــان داده اســت که از قالب
خبری قطعه سرد بیشتر از سایر انواع قالبها در گزارش مراحل بحران پالسکو استفاده
شده اســت؛ همچنین ارزش خبری شهرت با  30درصد ،بیشترین کاربرد را در میان
ارزشهای خبری به خود اختصاص داده اســت .از انواع عناصر خبری دو عنصر «کجا
و چه» با  33درصد ،بیشترین و عنصر خبری «چرا» کمترین موارد استفاده را داشته
است؛ رویکرد خبرها بهطور عمده رویدادمدار بوده و در خصوص تاکتیکهای خبری،
تاکتیک استناد پیام به منابع مورد وثوق مخاطب ،بیشترین و نشر اطالعات سری با 4
خبر ،کمترین موارد کاربرد را داشته است.
مستأجران ( )1397در پایاننامه خود با عنوان «راهکـــارهای عملیاتی رسانه ملّی
برای مواجهه با شبکههای اجتماعـی در مدیریت بحرانهای اجتماعی» به این نتیجه
رســیده است که رسانهها قادرند مردم را به اقدامات مثبت تشویق کنند و یا برعکس
موجبات ترس و وحشت بیشتر آنان را فراهم آورند .ازاینرو ،رسانهها با قدرت بسیار باال
و ســرعت زیاد برای پوشش خبری بحرانها به عرصه آمدهاند و در جایگاه نمایندگان
افکار عمومی به یکی از صحنهگردانان عرصه بحرانها تبدیلشــدهاند .همانطور که
رســانهها قدرت آن را دارند که در راه همبســتگی ملی قدم بردارنــد ،در مقابل نیز
در صورت ناهماهنگی رســانههای موافق و ارزشی و شــیطنت رسانهها و شبکههای
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اجتماعی مخالف ،قابلیتشان به تهدیدی برای همبستگی ملی تبدیل خواهد شد که در
زمانهای بحرانی نیازمند برنامهریزی برای خنثیســازی این هجمههای جبرانناپذیر
اســت .حال اگر رسانه ملی بهعنوان یک تشکیالت کامل و مجهز ،رسالت خود را فقط
و فقط در تلویزیون و رادیو ببیند و نتواند در عین سرعت ،سهم بسزایی در جهتدهی
مثبت افکار عمومی از طریق فضای مجازی داشته باشد ،در زمانهای طالیی فرصت را
دست میدهد ،از وضعیت پیشرو خارج میشود از رسانههای رقیب جا میماند.
نصرالهی و پیشــنمازی ( )1396در پژوهشی با عنوان «آسیبشناسی عملکرد
رسانهها در پوشش خبری حادثه پالسکو» به روش تحلیلمحتوا نشان دادند که
رســانههای اجتماعی و شهروند خبرنگاران از حیث اصل سرعت در اطالعرسانی
برترین رسانه در پوشش خبری رویداد بودند ،اما از حیث دقت و جامعیت تاحدی
نقصان داشــتند .رویکرد رســانه ملی را در این حادثه میتوان کمی ،رویدادی و
توأم با رویکرد قانون طبیعی عنوان کرد .راهبرد رســانه ملی ،واکنشــی ،توأم با
هیجــان و یا بزرگنمایی به لحاظ حجم پرداخت به موضوع بود وجهتگیری آن،
وجه اطالعرسان داشــت و بهطور عمده در حمایت از نهادهای امدادی و بهویژه
شهرداری بود .مطبوعات و خبرگزاریها از نظر شاخص سرعتپس از شبکههای
اجتماعی ،باالترین ســرعت را داشتند و از نظر شــاخص حجم نیز عملکردشان
مطلوب بــود .خبرگزاریها و مطبوعات ،راهبردی فعال تــوأم با بزرگنمایی در
این حادثه اتخاذ کرده بودند و رســانههای متعلق به شــهرداری ،سرعت و حجم
اطالعرسانی مطلوبی داشتند اما از نظر شاخص صحت و دقت به نسبت متعارض
عمل کردند ،راهبرد این رســانهها ،واکنشی و فعال و جهتگیریهایشان ،بهطور
عمده اطالعرسانی و حمایتی بود.
یکــی از پژوهشهای قابل ذکر در این زمینه ،پژوهش خانکه و پرســتش ()1396
در مطالعه موردی با عنوان « مدیریت بحران ســیل در ایران» است که با جستجوی
اولیه از پایگاهای اطالعاتی در مجموع  68مقاله به دســت آمد؛ از میان این مقاالت
 36مقاله مرتبط با کلیدواژه ،انتخاب و تحلیل شدند که شامل  29مقاله در خصوص
مرحلــه آمادگی قبل از بحران 3،مقاله در خصوص پاســخ فــوری در حین و بعد از
بحران و 3مقاله هم در خصوص مرحله بهبودی و بازسازی بعد از بحران بود .یافتهها
مبین این واقعیت است که مطالعاتی به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور در
خصوص پیشبینی مناطق مســتعد سیالب و سیستمهای هشدار و مدیریت سیالب
و مخازن ذخیره آب در جریان ســیلها انجام شــده ،اما متأسفانه مدیریت کاربردی
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ســیل در با هدف کاهش خسارات ناشــی ازآن مورد توجه جدی قرار نگرفته و فقط
زمانی که ســیالب مخربی رخ میدهد و فاجعهای به وجود میآید ،توجه مسئوالن و
متخصصان به آن جلب میشــود .بحث و نتیجهگیری :هرچند که در مدیریت بحران
سیل ،راهحل مشــخص و مطمئنی برای تمامی مناطق سیلگیر کشور وجود ندارد،
بدیهی اســت که پدیده ســیل قابل پیشبینی و مدیریت است و میتوان برای مهار
و کاهش خســارتهای ناشــی از آن و حتی بهرهبرداریهای اقتصادی از این حادثه،
راهحلهای مناسبی جستجو کرد.
رشیدی و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «شناسایی کارکردهای رسانههای
جمعی در مدیریت بحران بالیایی طبیعی بر اســاس فرایند تحلیل شبکهای» به این
نتیجه رســیدند که در زمان مواجهه با بحران ،مهمترین کارکرد رسانه ارائــــه اخبار
و اطالعات صحیح و ســریع به مخاطبان اســت .همچنین رسانه با کارکرد دروازهبانی
اطالعات و از طریق هماهنگی با سایر نهادهای درگیر بـحـــران ،پیامهای مناسب را
با شــیوه مناسب به مردم میرســاند و با تولید اطالعات حداکثری و کامل از بروز و
گسترش شایعات جلوگیری میکند .کارکرد همراهسازی ،در اولویت بعدی رسانهها در
مـرحلـه وقـوع بحران است که تقریباً با کارکرد خبررسانی و دروازهبانی اطالعات باید
مورد توجه قرار گیرد .برایناساس رسانه ،با برجستهسازی رویداد در تمامی برنامهها و
پوشــش رسانهای زنده و لحظهبهلحظه از محل حادثه ،مخاطبان را به همراهی با پیام
خود ترغیب میکند و زمینه تهییج و ترغیب مردم و مســئوالن را برای امدادرســانی
فراهم میآورد .ارســال پیامهای منسجم کننده و وحدتبخش از طریق رسانه موجب
افزایش همدلی بین مردم و تقویت روحیه مشارکت و همکاری میشود.
روشــندل اربطانی و صلواتیان ( )1389در مقالهای با عنــوان «طراحي مدل نقش
رســانههای جمعي در مديريت مرحله پيش از بحران» بــا ارائه مدل پروانهاي نقش
رســانهها در مديريت مرحله پيش از بحران» نشــان دادند که رســانهها در مديريت
مرحله پيش از بحران ،دارای پنج کارکرد اصلي رصد و پايش محيط ،آموزش ،هدايت
افکارعمومی ،اطالعرسانی و ايجاد همبستگي عمومي هستند .یافتههای اين پژوهش
حاکی از آن اســت که رســانهها میتوانند در مدیریت مرحله پیش از بحران نقش به
سزایي داشته باشند.
1
نمونــه دیگری از پژوهش در حوزه مدیریت بحران کــه پارارس کریانیس ()2014
در مطالعهای با عنوان «نقش رســانههای جمعی در ارتقای آموزش ،آگاهی و آمادگی
پایدار برای سونامی و سایر خطرهای ناشی از دریا» به آن پرداخته ،نشان میدهد که
1. Pararas-Carayannis
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رســانههای جمعی میتوانند نقش بسیار مهمی در ایجاد آگاهی مستمر از تهدیدهای
بالقوه و دســتیابی به آمادگی مؤثر برای سونامی و دیگر خطرهای دریایی ایفا کنند و
در نتیجه خســارات آینده زندگی و تخریب اموال را به کمترین حد برســانند .وی به
این نتیجه رسیده است که مشارکتهای رسانهای میتواند شامل برنامههای آموزشی
مکرر باشد.
2
1
رومو مورفی و وس ( )2014در پژوهشی با عنوان «نقش رسانههای پخش جمعی
در آموزشوپرورش آمادگی برای فاجعه» در نشــریات علمــی  2002-2012به این
نتیجه دســت یافتند که اطالعات رسانهای یک تســهیلکننده برای آگاهی از بالیای
طبیعی است.
3
در پژوهش قابلتوجه دیگری ،چان ( )2014با بررســی «نقش رسانه اجتماعی در
آمادگی ،پاســخگویی بهبود بحران» ،به این نتیجه رسید که رسانه اجتماعی در ایجاد
آمادگی بیشتر و پاسخگویی در شرایط بحران نقش تعیینکنندهای دارد.
بنیودا 4و همکاران ( )2013به مطالعهای با عنوان «زمانی که رسانهها و سیاستهای
جهانی مالقات میکنند :پوشــش رسانههای بحران در درگیریهای عرب ـ اسرائیل و
شــرق و غرب» پرداختند .یافتهها مربوط به تمام بحرانهای کوتاهمدت درگیریها از
ســال  1945تا  2006بود .آنها نشان دادند که علیرغم تفاوتهای موجود در بحران،
برخی از پوششهای شبکهای همچنان دســتنخورده باقی ماندهاند ،بهویژه استفاده
از متن در کنار عکسها و مســائل مشــابه در دســتور کار خبری .بااینحال ،بیشتر
ویژگیهای پوشــش خبری ،وجود پیوند مثبت بین تنوع گــزارش و تنوع بحران در
پوشش مطبوعات را تأیید میکنند.
بررسی مطالعات و تحقیقات مرتبط با بحران و رسانه ،نشان داد که تاکنون پژوهشی
در زمینه پوشــش خبری ســیل بهار  98انجام نگرفته وبه تحلیل نقش تلویزیون در
مدیریت بحران پرداخته نشده اســت .بهاینترتیب ،آنچه پژوهش را از سایر مطالعات
متمایز میسازد ،این است که این پژوهش ضمن توجه ویژه به بحران سیل ،به بررسی
نقش تلویزیون در زمینه این بحران در بهار  98پرداخته است.
چارچوب نظری پژوهش
نظریه استفاده و رضامندی
براســاس نظریه اســتفاده و رضامندی ،مخاطبان فعال و به دنبال محتوایی هستند
که بیشــترین خشنودی را فراهم ســازد .این رویکرد میکوشــد تا روشن سازد که
3. Chan
4. Ben-Yehuda
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ارتباطجمعــی چه کارکردهایی بــرای افراد مخاطب عرضه میکنــد .به عقیده کاتز
بهجای طرح این پرســش که :رســانهها با مردم چه میکنند؟ باید به این پرســش
پرداخت که :مردم با رسانهها چه میکنند؟ (رشیدی و همکاران .)18 :1393 ،خدمات
رســانهای باتوجهبه نیازهای کاربران و بر اســاس نظریههای پیام رسانهای به نحوی
طراحی میشوند که ضمن توجه به ابعاد مختلف مخاطبان ،را به سمت استفاده هرچه
بیشــتر از رسانه ترغیب کنند .همچنین تأکید میشود ،هر رسانه به میزانی که بتواند
نیازهای روانی و اجتماعی کاربران خود را با رضایتمندی برآورده ســازد ،برای دفعات
بیشــتری انتخاب میشــود چون کاربران مخاطبان فعالی هستند که هدفمندانه و بر
اســاس نیازهای خود رسانهها را انتخاب میکنند (چئونگ .)2015 ،1پژوهشگران این
رویکرد ،مخاطب را فعال و انتخابکننده محتوای رســانه فرض میکنند و بر نیازهای
شخصی ،جهتگیریها و فعالیتهای تفســیری وی با ویژگیهای فردی و اجتماعی
تأکید میورزند (حســینیانجدانی و همکاران .)44 :1388 ،بهعبارتی تأکید اصلی در
نظریه یاد شــده این اســت که مخاطبان ،به صورتي فعال در جســتجوي رسانههاي
جمعي هستند تا نیازهاي فردیشان را برآورده کنند.
نظریه کاشت گربنر
بر اســاس نظریه کاشت ،افرادی که در مواجهه بســیار با وسایل ارتباطجمعی بهویژه
تلویزیــون قرار دارند ،بهمرور جهان را بهگونــهای ادراک میکنند که بهجای انطباق با
واقعیت بیرونی بیشــتر با آنچه رســانهها درباره واقعیت بیان میکنند ،همخوان است.
گربنر در مطالعات خود ،مخاطبان را به دودســته پرمصرف و کممصرف تقسیم میکند.
در طول سالها ،نقدهایی وارد شده و اکنون داعیه نظریه کاشت این است که تلویزیون
با متغیرهای بســیاری در تعامل اســت ،چنانکه تماشــای برنامههای آن بر بعضی از
گروههای مخاطبان در مقایسه با گروههای دیگر ،اثر قویتری میگذارد .این نظریه پس
از اصالح ،مخاطب تلویزیون را موجودی «فعال» دانسته که محتوای برنامههای دریافتی
را «فعاالنه» تفسیر میکند (حسینیانجدانی و همکاران.)44 :1388 ،
نظریه وابستگی رسانه
نظریه دیگری که نیازهای مخاطبان را مدنظر قرار داده  ،نظریه وابســتگی مخاطبان
یا وابســتگی رسانه است .بر اســاس این نظریه ،رسانه برای افراد جامعه اهمیت دارد،
زیرا آنان نیازهای خود را از طریق رسانه برآورده میکنند (رشیدی و همکاران:1393 ،
1. Chuang
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 .)18طبیعی اســت که نیازها در شرایط بحران تشدید میشود و بهطور طبیعی ،افراد
و اعضای جامعه در شــرایطی که بحرانی رخ داده باشــد ،بهصورت مستمر ،به رسانه
مراجعه میکنند.
نظریه تعادل
نظریه تعادل با شــرایط و امکان پایش شرایط بحرانی سازگارتر است .در این نظریه،
عمل رسانهای پس از شکل گرفتن میتواند منجر به تعادل یا شکستن آن شود .هرگاه
تعادل بین نیازمندیها و توانمندیهای موجود در یک نظام زنده و پویا که تابع قوانین
و اصول تعیین شده اســت ،به هر دلیلی بر هم بخورد ،نظام دچار بحران میشود .در
زمان بحران رسانهها میتوانند نقش قابلتوجهی در برگشت به تعادل و حفظ آن ایفا
کنند .آنها با بهرهگیری از کارکردهای آموزشــی ،اطالعرسانی ،فرهنگسازی ،امنیتی
و نظایــر اینها موجب افزایش توانمندیها و کاهش نیازمندیهای یک جامعه خواهند
شد (رشیدی و همکاران.)16 :1393 ،
نظریه جزایر شناور
در جوامعی که دارای ساختار مدیریت واحد مرکزی هستند ،یکی از مهمترین عوامل
منجر به ایجاد بحران ،آســیب رسیدن به ســاختار مدیریت واحد مرکزی ،همزمان با
قطــع ارتباط بین جامعه مدیریت واحد مرکزی ،بر اثر وقوع یک حادثه اســت .هرگاه
مدیریت واحد مرکزی جامعهای بر اثر حادثه ،به نحوی دچار آسیب شود که نتواند به
طور مستقیم جامعه آســیبدیده را مدیریت کند ،الزم است با ایجاد جزایر یاد شده،
شــناور مدیریتی ،مدیریت جامعه آســیبدیده به این جزایر تفویض شود .جزایر این
امکان را برای مدیران ارشــد بحران به وجود میآورند که با اتصال به یکدیگر ،جزایر
بزرگتــری را ایجادکنند و در کوتاهترین زمان ،مدیریت واحد مرکزی را بازســازی و
جامعه را از بحران خارج کنند .برای این منظور الزم اســت که جزایر شناور مدیریتی
دست کم دارای شرایط زیر باشند:
 جزیره شــناور مدیریتی تا زمانی که با مرکز ارتباط مســتقیم برقرار نکرده است،کام ً
ال مستقل و بر اساس اصول اولیه از پیش تعریف شده خود عمل میکند.
 هر جزیره شــناور دســتکم دارای یک مدیر آموزشدیده است .وجود این مدیرآموزشدیده اساس ایجاد یک جزیره شناور است.
 تمامی جزایر شــناور دارای اصول اولیه تعریف شده مشترک و ثابت ،برای رسیدنبه یک هدف نهایی هستند.
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 تمامی جزایر شــناور موظــف به اتصال به یکدیگر ،برای ایجــاد جزایر بزرگتر وتوانمندتر مدیریتی هستند.
 مدیران آموزشدیده برای مدیریت جزایر شــناور ،دارای رتبهبندی و شرح وظایفاز پیش تعیین شده هستند و در زمان اتصال چند جزیره به یکدیگر ،مدیریت جزیره
جدید بر اساس رتبه مدیران تعیین میگردد (هراتی.)49-50 :1396 ،
نظریه دروازهبانی
دروازه در وســایل ارتباطجمعــی ،محل عبور جریان اطالعــات و اخبار و دروازهبانی،
فراگــرد کنترل جریان و گردش اطالعات در نظام هــای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی اســت .فرایند دروازهبانی در این بخش عواملی را که باعث میشود
یک خبر مورد توجه ارتباطگر قرار گیرد ،مشخص میکند .این عوامل شامل موارد زیرند:
راههای ورود خبر به مجرا ،نیروهای دو طرف دروازه ،مشــخصات موضوعات خبری،
ارزشها و نگرشهای شــخصی فرد گزینشــگر (گرانمایهپور و کرمی-114 :1395 ،
.)113

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون بوده اســت.
در این پژوهش ،خبرهای مرتبط با ســیل شــبکه خبر و اخبار شبانگاهی ساعت 21
شبکه یک ســیما در بهار 1398از اول تا  14فروردینماه (بازه زمانی14روزه )  ،ابتدا
 ،محوریابی و ســپس جمعبندی و خالصهبندی شــده و در نهایت  ،فن خالصهسازی
بازگشــتی استفاده قرار گرفته است .در این پژوهش از تحلیل محتوای استقرایی بهره
برده شده و بهمنظور تحليل دادهها ابتدا ،با خواندن مكرر متون براي غوطهور شدن در
آنها و يافتن يك درك كلي ،متن (خبرهای مرتبط با ســیل بهار  )98جهت استخراج
کدها خوانده شــده است .اين فرايند به طور پيوســته از استخراج كدها تا نامگذاري
آنها تداوم یافته اســت و كدها بر اســاس تفاوتها يا شباهتهايشان به داخل طبقات
دســتهبندي شدهاند .ازآنجاکه در تحلیل محتوایی اســتقرايي دغدغه پژوهشگر ارائه
نظريه نيســت؛ و صرف تهيه مقوالت بر اســاس كدگذاري باز ميتواند وي را به هدف
پژوهش برساند ،میتوان بیان کرد که روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی استقرایی
و تلخیصی است.
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جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،کل اخبار پخش شــده از شــبکه خبر و اخبار
شــبانگاهی ساعت 21شبکه یک ســیما را در خصوص ســیل بهار  98از اول تا 14
فروردین ( 1398بازه زمانی  14روزه) در برمیگیرد .روش نمونهگیری هدفمند است
و کلیه خبرهای پخش شده مرتبط با سیل بهار  98در شبکه خبر و اخبار شبانگاهی
ساعت  21شبکه یک سیما در هر روز (بازه زمانی مشخص شده) جمعیت نمونه آماری
را تشــکیل میدهند .در این پژوهش ،واحد نمونهگیری در بخش کیفی خبر و واحد
ثبت ،جمله است.
برای رســیدن به پایایی یا  قابلیت وابســتگي در طول طرح پژوهش ،پژوهشــگر از
مدارک و مســتندات و شواهد کافی استفاده کرده است .یکی از بخشهای بسیار مهم
در تحلیل محتوای کیفی ســنجش اعتبار و روایی پژوهش است که بهطورمعمول در
تحلیل محتوا ،به میزان توافق میان کدگذاران تحویل میشــود؛ بنابراین در پژوهش
حاضر از آزمون اســکات استفاده شده اســت .در این پژوهش ،براي محاسبه ضريب
قابليت اعتماد ،پژوهشگر 20 ،درصد كل محتوا را پس از گذشت يك ماه از كدگذاري
اول ،بار دیگر كدگذاري كرده و ضريب قابليت اعتماد نیز  88/7درصد محاســبه شده
است.
یافتههای پژوهش
 نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 1398در این قسمت از پژوهش ابتدا محقق برای شناسایی منابع خبری ،به هرکدام از آنها
یک کد اختصاص داده است (جدول .)1
جدول  .1کدهای مرتبط با منابع خبری رسانهها
رسانه
Media
تلویزیون
Television

Table1. Codes related to media news sources
منابع خبری رسانهها
Media news sources

اخبار شبانگاهی شبکه یک
Evening News Channel One
شبکه خبر
News Channel

کد
Code
A
B
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سپس تمامی خبرهای ساعت  21شبکه یک سیما و شبکه خبر ،بررسی ،دستهبندی
و ســازماندهی شدهاند .طی فرایند اجرا ،محتوای شبکههای تلویزیونی نامبرده توسط
یادداشــتهای برداشته شــده ،تکمیل و پس از آمادهسازی محتوا با استفاده از روش
تحلیل مضمون ،دادهها بر اســاس اهداف پژوهش مقولهبندی شد و مورد تفسیر قرار
گرفت .در این مرحله با مطالعه دقیق مطالب برای هر یک از شبکهها ،تمامی مفاهیم
و نکات کلیدی و مهم بهعنوان مضمونهای پایه شناسایی شدند (جدول .)2
جدول .2نمونهای از مضمونهای مستخرج از تلویزیون
Table 2. An example of a TV theme
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID

کاهش دما در برخی مناطق و بارش در غرب
کشور ،گسترش آن از دو روز آینده و هشدار به
مسافران نوروزی
شبکه یک
بارش شدید برف در منطقه کالپوش
ورود سامانه جدید بارشی به کشور ،هشدار باران Channel
هشدار وقوع سیل
One
سیلآسا در جنوب غربی کشور
Flood
وقوع سیل و برف در  26استان کشور
warning
هشدار پلیس درخصوص تردد در  25استان

برای  5و  6فروردین
هشدار پلیس راهور برای مناسب نبودن سفر در شبکه خبر
روزهای  11و  12فروردین به جنوب و جنوب غربی News
هشدار بارندگی در نیمه غربی و تداوم آن در Channel
کردستان ،ایالم ،مرکزی ،خوزستان ،لرستان و ...
باز شدن جاده هراز و مسدود بودن جاده
چالوس

اعالم وضعیت سدهای خوزستان و رها کردن شبکه یک
بخشی از آبهای سد
Channel
One
لغو مرخصی مسئوالن ارشد خوزستان ،گلستان
و لرستان
مسدودی جادهها در اثر ریزش کوه و تأخیر
برخی پروازها.

شبکه خبر
ورود سیل به باند فرودگاه در خرمآباد
News
تصمیم بر خروج آب از شهر بود که در جلسه Channel
کارشناسی تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد

A1

B1

A2
اطالعرسانی
Notices

B2
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ادامه جدول .2
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID

آمادهباش برای شش استان کشور (لرستان،
خوزستان ،کرمان ،چهارمحال و بختیاری و )...

شبکه یک رصد فعالیتهای
انعکاس سخنان سخنگوی ستاد بحران کشور
Channel
پیشگیرانه
مبنی بر آمادگی دستگاههای گوناگون در
One
Monitor
استانهای کشور
preventive
شبکه خبر
activities
آماده باش استاندار خوزستان به همه دستگاهها
News
با باال آمدن آب سد
Channel

A3

B3

رعایت نکات ایمنی در مواقع احتمال بروز سیل

هشدار برای نزدیک نشدن به حاشیه رودخانهها
مردم در زمان سیل مبادرت به فیلمبرداری
نکنند چند فیلم کوتاه مستند منجر به فوت
افراد شده است

شبکه یک
Channel
One

اعالم شمارههای ضروری و یادگیری آن از
سوی مردم

آموزش نکات
ایمنی
Teaching
safety tips

شبکه خبر
مسافران قبل از هز گونه سفر با  141و  120از
News
وضعیت جاده مطلع شوند
Channel

A4

B4

توزیع ارزاق و امدادرسانی ستاد فرمان امام
خمینی (ره)

ارسال تجهیزات امدادی ،خدماتی و غذایی از
سوی ارتش و سپاه

حضور ارتش ومردم شیرازبرای امدادرسانی به شبکه یک
Channel
آسیبدیدگان
One
کمکرسانی به مناطق صعبالعبور از سوی
لاحمر
هال 
تأمین تجهیزات از استانهای همجوار
امدادرسانی نیروهای نظامی

امکانات بیشتری به مناطق اعزام شود

شبکه خبر
News
Channel

امدادرسانی
Relief

A5

B5
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ادامه جدول .2
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID

حضور وزرا در شیراز پس از سیل و پیگیری
شبکه یک
کارها
 Channelبازدید از مناطق
حضور میدانی ریس مجلس شورای اسالمی و
One
سیل زده
گفتگو با مردم مازندران
Visit flooded
شبکه خبر
areas
News
حضور وزیر کشور در منطقه
Channel
شبکه یک
مردم سیلزده نگران نباشید ما شما را تنها
Channel
همدردی با
ققال جبران میکنیم
نخواهیم گذاشت ،مردم آ 
One
مناطق سیل زده
Sympathy
ابراز تأسف و همدردی رهبری با مردم استان،
شبکه خبر
for flooded
جبران خسارت ،تأکید به دستگاههای دولتی بر
News
areas
تسریع کمکرسانی ،طلب صبر برای بازماندگان
Channel
و اینکه کمک رسانی وظیفه همگانی است

A6

B6
A7

B7

جلسه مدیریت بحران با حضور معاون اول
رئیسجمهور در استانداری گلستان ،ضرورت
دارد کمکرسانی افزایش یابد ،تالشها ادامه
دارد

شبکه یک
بیان مشکالت موجود از سوی مردم آسیبدیده
پیگیری مشکالت
Channel
استان مازندران مبنی بر ازبینرفتن خانهها،
و مطالبات مردم
One
اسباب منزل و ...
Follow the
problems and
برای رسیدگی به مشکالت مردم ،هماهنگی
demands of
و پشتیبانی دستگاهها و همچنین اختصاص
the people
بودجه تصمیماتی اتخاذ شده است
تا زمانی که نیاز باشد در خوزستان میمانیم شبکه خبر
News
از جنوب تا شمال مسئوالن پیگیر سیلزدگان
Channel
هستند

A8

B8
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ادامه جدول .2
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID

نظارت بر عملکرد
مسئوالن
حضور رییس جمهور در مازندران و گلستان ،شبکه یک
Monitoring
شرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران و اعالم Channel
the
One
گزارش کار از سوی مسئوالن
performance
of officials
همکاری گروههای جهادی در کنار سایر
دستگاهها
اقدام بنیاد برکت در زمینه دارو و درمان
آسیبدیدگان
مجلس و دولت به کمک خواهند آمد .برای
آسیب به بخش کشاورزی تسهیالتی در نظر
گرفته شده است
مسئوالن در پرداخت تسهیالت به
آسیبدیدگان تعجیل کنند

شبکه یک
همکاری نهادهای
Channel
مردمی
One
Cooperation
شبکه خبر
of popular
News
institutions
Channel
شبکه یک
Channel
One

جبران خسارات
Compensation

شبکه خبر
کمک دولت به کشاورزان ،دامداران و باغداران
News
در قالب تسهیالت بانک 
ی
Channel
احداث پل موقت در جاده گرگان به آققال از
سوی سپاه
نمایش حضور ارتش و مردم شیراز برای
امدادرسانی به آسیبدیدگان

حفر چند کانال مهم از سوی سپاه و ارتش در
آققال
کمک رسانی و انتقال مردم از سوی نیروهای
هوایی ،زمینی و بسیج

شبکه یک
Channel
One
شبکه خبر
News
Channel

A9

A10
B10

A11

B11
رصد فعالیت های
سپاه ،ارتش و ...
Monitoring
the activities
of the IRGC,
the army
... and

A12

B12
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ادامه جدول .2
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID

شبکه یک
سیل در شیراز جان  17تن را گرفت و تعدادی
Channel
را روانه بیمارستان کرد
One

برآورد خسارات
Damage
estimation

A13

برآورد اولیه درخصوص  6200واحد مسکونی
روستایی و شهری آسیبدیده

شبکه خبر
News
Channel

سهلانگاری احتمالی در حادثه سیل دروازه
قرآن

شبکه یک ریشهیابی وقوع
سیل
Channel
Flood rooting One

A14

شبکه یک
Channel
One

A15

وضعیت دانشجویان و سربازان آمادهبهخدمت
مناطق سیلزده

مشارکتهای
مردمی
اقدامات نهادهای خودجوش و مردمی
Public
شبکه خبر
افتتاح یک طرح پزشکی در پلدختر کرمانشاه participation News
ی دکتر نمکی
از سو 
Channel
شبکه یک
Channel
وضعیت مردم آققال و نحوه ورود به شهر
رصد و پایش محیط
One
Environmental
شبکه خبر
monitoring
وضعیت سدهای خوزستان و رها کردن بخشی
News
از آبهای سد
Channel
کمیته امداد و هالل احمر متولی جمعآوری
کمکها هستند
حساب  99999هالل احمر و  3333کمیته
امداد برای کمکرسانی مردمی
 70درصد مخازن سدها پر ازآب شده است

شبکه یک
جمع آوری کمک
Channel
های مردمی
One
Collect
شبکه خبر
public
News
donations
Channel
شبکه یک فرصتهای سیل
Flood
Channel
opportunities
One

B13

B15
A16
B16
A17
B17
A18

143
ادامه جدول .2
گزاره
Statement

شناسه
مضمونهای پایه مضمون پایه
منبع
Basic Subject Basic themes Source
ID
بیتوجهی به
شایعات
Ignoring
rumors

مردم به شایعات توجه نکنند و از رسانه ملی
اطالعات را پیگیری نمایند

شبکه خبر
News
Channel

منتشرکنندگان شایعات در فضای مجازی
شریک جرم هستند و با آنان برخورد خواهد
شد

برخورد با شایعه
شبکه یک
پراکنی
Channel
Dealing with
One
rumors

A20

قدردانی از مدیریت بحران و کمکرسانی این
مدیریت و نیروهای مردمی

تقدیر از مسئولین
و مردم
شبکه یک
Appreciation Channel
of officials
One
and people

A21

B19

در ادامه مقولههایی که بار معنایی مشــابهی داشــتند و مفهومی یکسان را به ذهن
متبــادر میکردند ذیل یــک مقوله انتزاعی و کلیتر قرار گرفتنــد؛ بهعبارتدیگر ،با
دســتهبندی ،ترکیب و تلخیص مضمونهای پایه ،تعدادی مضمون سازماندهنده که
میتوانستند گویای ویژگیهای گروهی بخشی از مضمونهای پایه باشند ،ظهور یافتند.
جدول  3مضمونهای سازماندهنده را  به همراه مضمونهای پایهای که این مضمونها
را متبلور کرد در قالب  20مضمون پایه و  9مضمون سازماندهنده نشان میدهد.
جدول  .3مضمونهای سازماندهنده به همراه مضمونهای پایه
Table 3. Organizing themes along with basic themes

ردیف
Row

مضمونهای پایه
Basic themes

1

هشدار وقوع سیل
Flood warning

2

بازدید از مناطق سیلزده
Visit flooded areas

3

ریشه یابی وقوع سیل
Flood rooting

مضمون های سازماندهنده
Organizing themes

آگاهسازی و هشداردهی
Awareness and warning
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.3 ادامه جدول
مضمون های سازماندهنده
Organizing themes

دیدهبانی
Watchtower

آموزش مصون یافته
Safe training
خبررسانی
Informing
دروازه بانی اطالعات
Information Keeper
پاسخطلبی
Responsiveness

آرامشبخشی
Relaxing

همراهسازی
Accompanying

مضمونهای پایه
Basic themes

ردیف
Row

برآورد خسارات
Damage estimation

4

رصد فعالیتهای پیشگیرانه
Monitoring preventive activities

5

جمعآوری کمکهای مردمی
Collect public donations

6

آموزش نکات ایمنی
Teaching safety tips

7

اطالعرسانی
Notices

8

برآورد خسارات
Damage estimation

9

...  ارتش و،رصد فعالیتهای سپاه
Monitoring the activities of the
.IRGC, the army, etc

10

بی توجهی به شایعات
Ignoring rumors

11

برخورد با شایعهپراکنی
Dealing with rumors

12

همدردی با مناطق سیلزده
Sympathy for flooded areas

13

قدردانی از مسئوالن و مردم
Appreciation of officials and people

14

امدادرسانی
Relief

15

مشارکتهای مردمی
Public Participation

16

همکاری نهادهای مردمی
Cooperation of popular institutions

17

،پژوهشهای ارتباطی
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ادامه جدول .3
ردیف
Row

مضمونهای پایه
Basic themes

18

رصد و پایش محیط
Environmental monitoring

19

جبران خسارات
Compensation

20

فرصتهای سیل
Flood opportunities

مضمون های سازماندهنده
Organizing themes

تحلیلگری
Analysis

مضمونهــا یا الگوهای دادهها را میتوان به روش اســتقرایی (مبتنــی بر داده) یا
روش قیاســی (مبتنی بر نظریه) شــناخت .در روش استقرایی ،مضمونهای شناخته
بهشدت با خود دادهها مرتبط است .در این روش تحلیل مضمون که تا حدودی شبیه
نظریه دادهبنیاد اســت  ،فرایند شناســهگذاری دادهها بدون تالش برای انطباق آن با
چارچوب شناســهگذاری از قبل تهیه شــده (یا قالب مضمونها) صورت میگیرد .در
روش اســتقرایی ،تحلیل مضمون بر اساس دادهها انجام میگیرد اما در روش قیاسی،
بر اســاس عالقه نظری یا تحلیلی پژوهشگر به موضوع؛ بهاینترتیب ،این روش ،بیشتر
بر فرد تحلیلگر مبتنی اســت .پژوهشگر در این روش ،شناســهها را بر اساس نظریه
مشــخصی انتخاب میکند و نشانهها ،شاخصها و شــواهدی را میشناسد که با این
نظریه ،حمایت میشوند .بررسی ادبیات نظری ،درک مناسبی برای شناخت مضمونها
فراهم میکند .شناســههایی را که دیگر پژوهشگران به کار بردهاند ،به توسعه آنها در
روش مبتنی بر پژوهش های گذشــته ،به طور مستقیم کمک میکند (غیورباغبانی و
همکاران .)162-163 :1398 ،در این پژوهش نیز پس از طی فرایند تحلیل مضمون،
پژوهشــگران به شبکههایی از مفاهیم با سطحبندی (برخی از مضمونهای مهمتر که
انتزاعیتر هم هســتند در جایگاه مرکزی قرار میگیرند و دیگر مضمونهای پیرامون
این مضمونهای اصلی ،ســازمان مییابند) دســت یافتند .با بررسی الگوهای ادبیات
نظری پژوهش ،مضمونهای فرایند تحلیل مضمون در تحقیق در ســه مرحله قبل از
بحران ،حین بحران و پس از بحران تشخیص داده شده است.
همانگونه که جدول  4نشــان میدهد ،برای ســطح پیش از بحران ،ســه مضمون
آگاهسازی و هشداردهی ،دیدهبانی و آموزش مصونیافته ،برای سطح حین بحران ،سه
مضمون گمراهســازی ،دروازهبانی اطالعات و خبررســانی و برای مرحله بعد از بحران
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تحلیلگری ،آرامشبخشی و پاسخطلبی ،شناسایی و دستهبندی شدهاند .مضمونهای
پایه متعلق به هر یک از مضمونهای سازماندهنده در تمامی مراحل مدیریت بحران
به نمایش درآمده است.
جدول .4نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل
Table 4. The role of television in flood crisis management

مراحل مدیریت بحران
Crisis management steps

نقش تلویزیون در مدیریت بحران
The role of television in crisis management
آگاهسازی و هشداردهی
Awareness and warning

پیش از بحران
Before the crisis

دیده بانی
Watchtower
آموزش مصونیافته
Safe training
خبررسانی
Informing

حین بحران
During the crisis

همرا هسازی
Accompanying
دروازهبانی اطالعات
Information Keeper
تحلیلگری
Analysis

پس از بحران
After the crisis

پاسخطلبی
Responsiveness
آرامشبخشی
Relaxing


بحث و نتیجه گیری

بهطورکلی میتوان گفــت که با ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رســانهها؛ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﻧﻈﺮﻳـﺎت

مرتبــط را ﻧﻴـﺰ دﭼـﺎر ﺗﺤـﻮل اﺳﺎﺳـﻲ شــدهاند و ﭼـﺎﻟﺶهــای ﻧﻈـﺮی ﺟﺪﻳـﺪي را

ﭘـﻴﺶروي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻬﺎدهانــد .در نظریههــای اوﻟﻴﻪ ،رســانههای ﺟﻤﻌﻲ بهعنوان

ﻣﺠﺮاﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ یکطرفــه و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم

ﻣﻨﺘﻘﻞ میکننــد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ آنها را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﮕﺎه در نظریههاي
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ﺑﻌﺪي بهتدریج تغییر یافت و ﺗـﺪاوم آن بهمثابه ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺪﻳﺪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا

ﻛﺮد؛ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻔﻬﻮم رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻃـﺐ اﺳـﺖ (ذکایــی و

حسنی .)38 :1394 ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺒﻮه و ﻣﻨﻔﻌﻠﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺪا از رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ یا درﻳﺎﻓـﺖکننده

و ﻣﺼـﺮفکننده ﭘﻴـﺎمﻫـﺎي رﺳﺎﻧﻪاي در ﻧﻈر ﮔﺮﻓﺘﻪ میشــدند ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان

بیﺷﻤﺎري دادهاﻧﺪ ﻛﻪ نهتنها ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻫﻮﻳﺖ رسانهها

ﻣﺤﺴﻮب میشــوند (ناتینگال )59 :2011 ،1اين انتخاب کاربران اســت که درباره چه

موضوعی بحث کنند و چه محتوايی را به اشتراک بگذارند (پاتروت و پاتروت:2013 ،2
 .)102بــه این دلیل ،تلویزیونهاي ماهوارهاي با بهرهگیري فعال از قابلیتهاي فضاي

مجــازي ،تالش کردهاند ضمن رصد دیدگا ههاي بیننــدگان درباره برنامههاي خود و

اعمال نظر آنان ،وارد تعاملی جدي و پویا با مخاطبان شوند (بیچرانلو .)79 :1395 ،در

همین زمینه ،نظریه نقش مناسب به بررسی رقابت میان یک رسانه جدید با رسانههای

موجود بر ســر برآورده کردن انتظارات مصرفکننده ،زمان مصرفکننده و مواردی از

این دســت میپردازد (دیمیک 3و همکاران .)2000 ،برای مطالعه فرایند شکلگیری

بحــران روشهای گوناگونی وجود دارد که از هر یک ،با توجه به نوع و ویژگی بحران
استفاده میشود .جستجوی اطالعات و به اشتراکگذاری آن جزء فعالیتهای اساسی

رفتارهای ارتباطی است که افراد بهطور منظم انجام می دهند .همچنین میتوان گفت

که دریافت و توزیع ســریع اطالعات در قلب ارتباطات بحــران قرار دارد .یکی از این
روشها «نردبان تشــدید وضعیت» اســت .در این روش ،بر اساس مرزبندی متعدد از

افزایش تدریجی ســطح بحران که در آن پلهها و گامهای شکلگیری بحران توضیح

داده میشــود ،تصمیمات مقتضی را اتخاذ میکنند .در نردبان تشخیص وضع ،مراحل

قابل تشــخیص بحران که بهطورمعمول از عالئم هشداردهنده آغاز میشود و به نقطه

اوج خود میرســد ،رســم میکنند .همچنین در بحرانهای عمدی که اغلب از سوی

دیگران طراحی و اجرا میشــوند و نیــز در بحرانهای دورهای و تدریجی که دانش و

تجربه الزم برای برخور د با آنها وجود دارد ،این روش بســیار کمککننده خواهد بود.

ازاین دیدگاه مطالعه فرایند شکلگیری بحران نشان میدهد که بحرانها نیز همچون

تمامی پدیدههای جهان هستی ،تابع نظم و قاعده مشخصی هستند (بصیریان جهرمی

و همــکاران .)61 :1395 ،بنابراین در پژوهش حاضر ،بهمنظور تحلیل نقش تلویزیون
3. Dimmick

1. Nightingale
2. Patrut & Patrut
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درمدیریت بحران سیل بهار  1398تمامی خبرهای مربوط به سیل در بازه زمانی مورد

نظر (یکم تا  14فروردین  )98در اخبار شبانگاهی ساعت  21شبکه یک سیما و شبکه

خبر مورد بررســی قرارگرفت و پس ازآماده ســازی محتوا با استفاده از روش تحلیل
مضمون ،دادهها بر اساس اهداف پژوهش ،مقولهبندی ،محوریابی و سپس ،جمعبندی
و خالصهســازی شــدند و در نهایت با بهرهگیری از فن خالصهسازی بازگشتی ،مورد

تفســیر قرارگرفتند .در ادامه ،مقولههایی که بار معنایی مشــابهی داشتند و مفهومی

یکســان را به ذهن متبادر میکردند ذیل یک مقوله انتزاعی و کلیتر قرار داده شدند.

طبق نتایج ،تحلیل نقش تلویزیون در قالب 20مضمون پایه و  9مضمون سازماندهنده

نشان داده شد .در ادامه ،به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته شده است.

در این زمینه ،نتایج مطالعات نصرالهی و پیشــنمازی ( ،)1396خانکه و پرســتش

( ،)1396منطبق با یافتههای این پژوهش ،از تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران

ســیل بهار  98حکایت دارد .برایناساس ،مطالعه کنونی را میتوان گامی پژوهشی در
راه پیوند میان دو حوزه رسانههای خبری (بهویژه تلویزیون) و مدیریت بحران دانست.

با نظر به شوق وافر مدیران رســانه ،بهویژه شبکههای خبری برای استفاده از آخرین
دستاوردهای فناوری ،پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی کاربست شبکههای خبری از

یافتههای نظری در حوزه رســانه و بهویژه ،در مدیریت بحران پرداخته است .ازآنجاکه
تلویزیون نیز در ردیف چندرسانهایها قرار میگیرد ،یافتهها میتوانند به ارتقای پخش

در بخش خبری سیما کمک کنند .یک جمعبندی میتوان گفت که تمامی مطالعات،

نقش رسانهها را در مدیریت بحران مورد تأکید قرار میدهند .تلویزیون بهعنوان نهادی
فرهنگساز و فرهنگگســتر ،با برخورداری از ظرفیتهای انحصاری بیبدیل در ارائه

خدمات عمومی و ملی ،نقش حساس و مؤثری در فرایند مدیریت بحران ایفا میکند.
نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 98

طبق نتایج ،شــبکه خبر و خبر  21شبکه یک سیما همسو با وظایف خود در زمینه

ایجاد آمادگی در مردم برای مواجهه با بحران و کاهش خطرات احتمالی در استانهای
مختلف ،از ســه روز قبل از وقوع ســیل در بخشهای مختلف خبری به «آگاهسازی

و هشــداردهی» درباره ماهیت این بحران پرداختند؛ این شــبکهها در قالب گزارش
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کارشناســان هواشناســی ،در خصوص احتمال آبگرفتگی معابر عمومی ،باال آمدن
رودها ،سیالبی شدن رودخانهها و مسیلها و طوفانی شدن دریا در استانهای شمالی

و جنوبی به مخاطبان هشدار دادند .توصیه به مستقر نشدن در مجاورت رودخانهها و
الیروبی آنها ،پاکسازی مقاطع پاییندست سدها ،اطالع به ساکنان در معرض خطر

برای تخلیه از سوی دستگاههای اجرایی مربوط و تهیه و تأمین مناطق امن برای اسکان
اضطراری ،ازجمله اطالعات کاربردی بود که با هدف پیشــگیری از خسارت ارائه شد.

همچنین از همان روزهای ابتدایی« ،اطالعیه ســتاد مدیریت بحران» در قالب گفتگو
با اعضای ســتاد ،بهصورت زیرنویس و بهطور متناوب در شبکه درج میشد که شامل

اطالعرسانی درباره وضعیت آبوهوا و میزان بارشها ،وضعیت سدها ،تعلیق مرخصی
مسئوالن ارشد اســتانها و آمادهباش کامل ،توصیه به مسافران نوروزی ،مخاطبان و

دســتگاههای اجرایی و اعالم آمادگی دولت برای حمایت از بخش کشاورزی ،صنعتی

و دامی برای مواجهه با خطرات احتمالی بود .بررســیها نشــان میدهد که تلویزیون

در راه آگاهیبخشــی و هشــداردهی به مخاطبان گا مهای الزم را برداشته ،اما ازآنجا

که این کارکرد ،از مهمترین کارکردهای رســانه است ،بهتر بود ضمن آگاهیدادن به

مخاطبان ،بهمنظور یادآوری و بهرهگیری از تجربیات گذشته ،به ارائه آمار و اطالعات
تاریخی ،نمایش تجربیات سایر اســتانها در این قبیل بحرانها و برجستهسازی آثار
نامطلوب آن نیز توجه بیشتر میشد( .در این زمینه تنها به تجربیات دو استان شمالی

که در روزهای پایانی ســال  97درگیر این بحران بودند اکتفاء شــده است) .پارارس
کریانیس ( )2014در پژوهشی به این موضوع اشاره کرده است که رسانههای جمعی

میتوانند نقش بســیار مهمی در ایجاد آگاهی مستمر از تهدیدهای بالقوه و دستیابی

به آمادگی مؤثر برای سونامی و دیگر خطرهای دریایی ایفا کنند و در نتیجه ،خسارات
آینده زندگی و تخریب اموال را به کمترین حد برسانند .در نتیجه به نظر میرسد که
مشارکتهای رسانهای میتواند شامل برنامههای آموزشی مکرر باشد.

در این ایام باتوجهبه هشــدارهای هواشناســی ،بهمنظور «دیدهبانی» و رصد میزان

توجه مســئوالن به برنامهریزی اقدامات پیشــگیرانه ،در بخش خبری با «وزیر نیرو»،

«مدیــرکل مدیریت بحران اســتانهای مختلف»« ،رئیس مرکــز اطالعات و کنترل

ترافیک پلیس راهور ناجا»« ،فرمانداران و شهرداران»« ،اعضای ستاد مدیریت بحران
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مرکــز» و ...بهصورت تلفنی ،گزارش و ویدئوکنفرانس گفتگو شــد که به ارائه گزارش
کار کلی ،اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری و اعالم آمادگی از سوی دستگاههای

مربوط (بهویژه بعد از سیل مازندران و گلستان) انجامید و تا حدودی مناسب بود .البته
کارشناسان رسانه بهویژه رسانههای محلی میتوانستند باتوجهبه میزان بالخیز بودن

اســتانها ،بهویژه در فصلهای پاییز و زمستان ،با رصد فعالیت سازمانهای مسئول و

پایــش مداوم برنامههای آنها در پیشــگیری و در مرحله بعد ،آمادگی در برابر بحران،

نقش مهمتر و مؤثرتری ایفا کنند.

تلویزیون همســو با کارکرد «آموزش مصونســازی» خود ،در این ایام تنها به درج

«اطالعیه ستاد مدیریت بحران» ،هشدارهای ایمنی در مواقع احتمال بروز سیل ،ارائه

نکاتی به طبیعت گران و ارائه توصیههای کلی مسئوالن در گفتگوهای خبری ،اکتفاء

کرده اســت .در حالی که شایســته بود با ارائه آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم راه

فرهنگســازی پیشگیری و مصونســازی در برابر خطرات گام بردارد و با استفاده از

شیوههای اقناعی و تأثیرگذار در قالب میانبرنامههای کوتاه و گفتگو با کارشناسان ،به

آمادگی مخاطبان در برابر بحران کمک کند؛ ضمن اینکه با شناسایی بحرانهای بالقوه

در کشور ،شرایط بحرانی را به مسئوالن گوشزد کند.

بحران سیل ،از چند روز پیش از نوروز  98در دو استان شمالی (مازندران و گلستان)

آغاز شد و تا سیزده فروردین در اکثر استانهای کشور ادامه یافت؛ در این ایام،رسانه

در بخشهای مختلف خبری با زیرنویسهای مختلف ،به «خبررسانی» و ارائه اطالعات

درباره ســیل و مشکالت ایجاد شــده پرداخت؛ ارائه آماری از میزان آبگرفتگیها و
خسارات جانی و مالی ،قطعی برق ،آب و گاز در برخی مناطق و استانها ،مسدود شدن

با از بینرفتن بخشی از راهها ،حاد بودن وضعیت برخی شهرها و روستاها و پیشبینی

آبوهوا در ســاعات و روزهای آینده ،تأکید بر مدیریت سدها و پر شدن ظرفیت آنها
بهویژه در اســتان خوزســتان ،ازجمله موضوعات پرتکرار مرتبط در این زمینه بود که
نشان از توجه مناسب رسانه به انعکاس بهنگام اخبار حادثه داشت.

     بـه لحـاظ انجاموظیفـه «دروازهبانـی اطالعـات» بـه نظـر میرسـد که رسـانه

شهـای خبـری در ارتبـاط تصویـری و گفتگـو با مسـئوالن
در حیـن بحـران ،در بخ 

حوزههـای مختلـف ،بـه انعـکاس اقدامـات دسـتگاههای اجرایـی پرداخته بـود .نقش
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کمرنـگ مـردم بهویـژه مـردم آسـیبدیده در خبرهـا ،ازجملـه نـکات قابلتوجـه در

عملکـرد شـبکه در حیـن بحـران بـود؛ بهطوری کـه تا روز سـوم فروردیـن (چند روز

پـس از سـیل آققلا و مازنـدران) ،هیچگونـه گزارش مردمـی از مناطق آسـیبدیده

پخـش نشـد در گزارشهـای نمایـش داده شـده تـا آن زمـان نیـز ،تنهـا عملکـرد و

ت نهادهـا و دسـتگاههای مختلـف در امدادرسـانی بـه نمایـش درآمـد .در این
فعالیـ 

زمینـه پژوهش رشـیدی و همکاران ( )1393حاکی از آن اسـت کـه در زمان مواجهه

بـا بحـران ،مهمتریـن کارکـرد رسـانه ،ارائـــه اخبـار و اطالعـات صحیح و سـریع به

مخاطبـان اسـت .همچنیـن رسـانه میتوانـد بـا بهرهگیـری از کارکـرد دروازهبانـی

اطالعـات و از طریـق هماهنگی با سـایر نهادهای درگیر بـحــران ،پیامهای مناسـب
را بـا شـیوه مناسـب بـه مردم برسـاند و با تولید اطالعـات حداکثری و کامـل ،از بروز
و گسـترش شـایعات جلوگیـری کند.

کارکرد «همراهســازی» نیز در ارتباط با مسئوالن ،ارســال پیامهای وحدتبخش و

همدردی با مردم مناطق ســیلزده و اشــاره به حضور خودجوش مردم برای کمک به

آســیبدیدگان (مورد اشاره در گزارش مردمی بخش خبری) و حضور نیروهای نظامی

و بخشهای مختلف در کنار مردم نمود داشــته است .در این زمینه رسانه ملی ،ضمن

توجه به آرامشبخشی ،با تهیه گزارشهای لحظهبهلحظه از محل حادثه و ارائه مطالب

انســجامبخش و وحدتبخش زمینه را برای ترغیب مردم و مسئوالن برای امدادرسانی
فراهم میکرد.

رسانه ملی در مرحله پس از بحران ،در بخشهای مختلف خبری (در صدر خبرها) به

موضوع سیل پرداخت و در زیرنویس نیز اخبار هواشناسی ،میزان خسارتها و توصیههایی

برای پیشگیری از آســیبهای احتمالی درج شد؛ اطالعرسانی درباره میزان بارندگی،

مناطق سیلزده ،مشکالت موجود ازجمله قطعی آب ،برق ،گاز و راههای ارتباطی برخی

از روستاها و شهرهای کشور ،تخمین خسارتهای وارد شده به زیرساختها ،زمینهای

کشــاورزی ،باغها ،دامها ،منازل مســکونی و تجاری و اقدامات دستگاههای اجرایی در

خدمترسانی و امدادرســانی ،ازجمله موضوعات پرتکرار در مرحله پس از بحران بود.

همچنین به مباحثی مانند شــناخت دالیل این حادثه ،انتقاد از عملکرد ســازمانها و

پرســش از مسئوالن درباره کوتاهیها و اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری نیز پرداخته
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شده است .در همین زمینه ،نتایج پژوهشهای رشیدی و همکاران ( ،)1393حاکی از

این است که کارکرد همراهسازی ،در اولویت بعدی رسانهها در مـرحلـــه وقـوع بحران
اســت و تقریباً با کارکرد خبررسانی و دروازهبانی اطالعات باید مورد توجه رسانه باشد.

برایناساس رسانه ،با برجستهسازی رویداد در تمامی برنامهها و پوشش رسانهای زنده

و لحظهبهلحظه از محل حادثه ،مخاطبان را به همراهی با پیام رســانه ترغیب میکند

و زمینه تهییج و ترغیب مردم و مســئوالن را برای امدادرسانی فراهم میآورد .ارسال
پیامهای انسجامبخش و وحدتبخش از طریق رسانه ،موجب افزایش همدلی بین مردم
و تقویت روحیه مشارکت و همکاری آنان میشود.

به نظر میرســد در بازنمایی سیل نوروز  ،98رسانه به کارکرد «تحلیلگری» (که به

دلیل تأثیر آن بر کارکردهای دیگر رسانه ،بهویژه در مرحله پیش از بحران ،بسیار مهم

است) ،کمتر توجه داشته است ،ازاینرو ،شایسته بود که در این مرحله با بهرهگیری از

کارشناســان ،به تحلیل و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران میپرداخت تا دانش حاصل

از آن را برای بهرهگیری در بحرانهای احتمالی آینده ذخیره و از درگیر شدن مجدد

جامعــه و مردم در بحرانهــای بعدی جلوگیری کند .روشــندل اربطانی و صلواتیان

( )1389در مقالــهای با ارائه مدل پروانهاي نقش رســانهها در مديريت مرحله پيش

از بحران نشــان دادهاند که رســانهها در مديريت مرحله پيــش از بحران دارای پنج

كاركرد اصلي رصد و پايش محيط ،آموزش ،هدايت افكار عمومي ،اطالعرسانی و ايجاد
همبستگي عمومي هستند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رسانهها میتوانند
در مدیریت مرحله پیش از بحران نقش بهسزایی ایفا کنند.

پیگیری مشــکالت و مطالبات مردم ،اقدامات مورد نیاز برای بازســازی و توســعه

زیرســاختها ،نحوه پرداخت اعتبارات و جبران خسارتها ،جزئیات اختصاص تنخواه

از ســوی هیئت دولت و دریافت آن ،ازجمله موضوعات مورد اشاره در خبرها ،همسو
با کارکرد «پاســخطلبی» رسانه ملی بود .اما رویکرد مطالبهگری چندان در بحثهای

مطرح شــده غلبه نداشــت ،بهطوری که پس از گفتگو یا گزارش نمایش داده شده،
پاسخ سؤاالت گوینده یا گزارشگر ،به ارائه گزارش کار یا واقعه از سوی مسئوالن منجر

میشــد یا هنگام انتقادات مردم و گالی ههایشان از کافی نبودن امکانات ،ارائه پاسخ به
آنان کمتر مورد توجه قرار گرفت.
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در زمینــه نقش تلویزیون در مدیریت بحران ســیل بهــار  98میتوان گفت که در

مجموع ،رســانه ملی برای پاسخگویی به نیازهای رســانهای چهارگانه آسیبدیدگان

سیل نوروز  ،98با ارائه اطالعات مختلف آگاهی و گاه کاربردی در بخشهای خبری و

زیرنویس ،نیاز به اطالعات مخاطبان خود را تا حدودی تأمین کرده است .اما به لحاظ
تأمین نیاز مخاطبان به توجه رســانه ،نقش مردم بهویژه مردم آسیبدیده از سیل در

این ایام تا حدودی کمرنگ بود؛ به همین دلیل ،عملکرد رســانه در این زمینه چندان
مناسب ارزیابی نمیشــود .توجه رسانهای سبب جذب کمکهای مردمی ،جلبتوجه

مسئوالن ،تخلیه روانی آسیبدیدگان ،ایجاد آرامش ناشی از حمایت ،افزایش اعتماد به

رسانه و جلوگیری از سوءاستفاده دیگران خواهد شد ،اما تعداد گزارشهای نمایش داده
شده از مناطق سیلزده و گفتگو با مردم منطقه اندک شمار بود و همان تعداد مرتب
تکرار میشد (این امر بهویژه در روزهای ابتدایی وقوع سیل بیشتر بود) .باوجود اهمیت

نیاز به آموزش پیشوپس از وقوع بالیای طبیعی ،این رویکرد در رســانه نمود کمتری
دارد؛ در حالــی که توقع میرود آموزشهــای آگاهیبخش ،غفلتزدا ،آرامشبخش و

معطوف به مخاطرات بالقوه ملی و محلی بهصورت مداوم ،پیش از وقوع بالیای طبیعی

از طریق رسانههای ملی و محلی ارائه شود و به منظور رفع نیازهای آسیبدیدگان نیز

ارائــه ،آموزشهای کاربردی برای مصون مانــدن در برابر مخاطرات آتی ،پس از وقوع
بالیای طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

رویکردهای خبری ،راهبردهای رسانهای و جهتگیری خبری تلویزیون در

مدیریت بحران سیل بهار  1398چگونه بوده است؟

نوع رويكرد و راهبردی ،جهتگيري رســانه را در برنامهريزي و چگونگي پوشــش

بحران تعيين ميکند .در یک تقســیم کلی ،رویکردهای پوشش خبری را میتوان به

رویدادی و فرایندی ،کمی و کیفی ،سنتی و قانون طبیعی و تعاملی تقسیمبندی کرد.

در تلویزیون به دلیل اینکه بحران ســیل در ایام فروردینماه در مناطق مختلف ایران
همچون شــمال ،جنوب و جنوب غرب در زمانهای مختلف رخ داد؛ بنابراین رویکرد

خبری در این رســانه به اخبار فرایندی توجه داشــت .این نوع خبرها از گذشته آغاز

میشود ،در مقطع حال بارزند و در آینده نیز پیامدهایی دارند .در تلویزیون از رویکرد

قانون طبیعی بیشتر بهره بردهاند .بحرانها را قانون طبيعي زندگي بشري ميدانند كه
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گريزي ازآنها نيست .بنابراين ،از تمامي توان و ظرفیتهای خود برای پیشبینی بحران
قبل از وقوع و مقابله مؤثر با آن استفاده میکنند.

راهبرد رسانهای مورد اســتفاده در مواجهه با بحران از سوی تلویزیون ،راهبرد فعال

بود زیرا رســانهها بحران را جزئی از طبیعت بشری میپندارند و برایناساس خود را به

اقــدام فعاالنه در مواجهه با بحرانها ملزم میداننــد .در خصوص جهتگیری خبری،

طبق نتایج ،تلویزیون همســو با ایفای نقش نماینده ،کمتر با رویکرد انتقادی به طرح

و پیگیری مســائل و مشکالت پرداخته اســت .ازآنجایکه انتظار میرود رسانهها به

نمایندگــی از مردم بر امور مدیریت بحران نظارت کنند ،پیگیر مســائل ،مشــکالت و

وعدههای مسئوالن باشند ،بهعنوان ســخنگو ،خواستهها ،نیازها و وضعیت مردم را به
اطالع مسئوالن برسانند و حقوقشان را از متولیان امور مدیریت بحران مطالبه کنند ،بهتر

بود رسانه ضمن انعکاس اقدامات نهادهای اجرایی ،بهمنظور شفافسازی و پاسخگویی

مناسب ،در پیگیری مسائل ،وعدههای مســئوالن و دالیل وقوع حادثه (بهویژه حادثه

دروازه قرآن شیراز) با رویکرد مطالبهگرایانهتری به این موضوع میپرداخت.

سرعت خبری ،صحت و دقت خبری و حجم و جامعیت خبری تلویزیون در

مدیریت بحران سیل بهار 1398

در زمینه ســرعت ،به نظر میرسد که در اطالعرسانی و پوشش خبری بحران سیل

بهار  ،98تلویزیون باهمه امکانات و خبرنگاران و ...از دیگر رسانهها عقب افتاد .شبکه
خبر بهعنوان مهمترین شــبکه خبری رسمی در کشــور ،کمترین گزارش میدانی را

از وضعیت باران و ســیل بهویژه از لرســتان و ایالم پخش کرد و این در حالی بود که

گزارشهای ارسالی مردم در شبکههای اجتماعی ،نشاندهنده ،وسعت و عظمت واقعه
در مناطق ســیل زده بود .رســانه ملی حتی در برقرار کردن ارتباط با مراکز استانی

خودش بهشدت ضعیف عمل کرد ،چنانکه در ساعات اولیه شکلگیری و وقوع سیل
هیچکدام از تصاویری که در شــبکههای اجتماعی درباره شدت سیل در نقاط مختلف

پخش میشــد ،در شبکه خبر انعکاسی نداشت .بیشــتر مصاحبهها با استانداران نیز

از طریــق تماس تلفنی و بدون تصویر بود .از ظهر روز حادثه بهتدریج شــبکه خبر با
استفاده از تصاویری که از سوی حاضران درصحنه گرفته شده بود ،روی آورد .به نظر

میرسد از خبرنگاری و گزارشگری بحران که ژانری تخصصی در رسانهنگاری است ،در
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صداوسیما خبری نیست و این ،بارها در شبکههای اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.

در زمینه صحت و دقت خبری ،میتوان گفت که رســانهها با تکذیب شایعهها سعی

در افزایش صحت و دقت خبری داشتند.

در زمینه حجم و جامعیت خبری ،عامل دیگری که در اهمیت نقش رسانه در محیط،

بهویژه در شرایط بحران ،تأثیر انکارناپذیر دارد ،قـــدرت دروازهبـانی رسانه است .همه

کسانی کـه در رسانههای خبری کار تهیه اخبار را بر عهده دارنـد ،بهگونهای با گزینش

خبرها ســروکار پیدا میکنند .تلویزیون در کنار مــدل حرفهای به تعیین ارزشهای
خبری مناسب بر اساس اهداف ،فشارها،مدل و فرایندهای سازمانی گرایش دارد  .
پیشنهادهای پژوهش

 -شناســاندن بحران و وضعیت آن ،ایجاد آمادگی در بخشهای مسئول رویارویی با

بحران ،آموزش راههای مقابله با بحران و یا کمک به آســیبدیدگان و نیز شناساندن

بحــران در وضعیتهای مختلف آن از طریق برنامهها و فیلمهای آموزشــی تلویزیون

میتوانــد به آگاهی مردم از پدیدههــا و آثار و عوارض طبیعی آنها بر اقتصاد ،اجتماع،

محیط زندگی و سالمت جسم و روان کمک کند .شناخت موضوع موجب میشود که
مردم آموزش را باانگیزه بیشتری دنبال کنند.

 -برای برنامهریزی باید از یک ســو ،عناصر اصلی کارگروههای تولید پیام خبری را

مشــخص کرد و از ســوی دیگر ،اهداف و انواع مخاطبان و موقعیت بحران را در نظر

گرفت و آنگاه باتوجهبه ویژگیهای مخاطبان و مجراهای مناســب ،پیامهای مرتبط با
بحران سیل را مدیریت و ارائه کرد.

 -بحرانها جزء جدایيناپذير جوامع و زندگي بشری ازجمله کشورما هستندو رسانهها

نيز به عنوان جــزء جداییناپذیر بحرانها  ،در مراحل مختلف قبل ،حین و بعد از هر
بحران ،نقش غیرقابلانکاری دارند؛ ازاینرو؛ پیشــنهاد میشــود که با مدیریت رسانه،

خسارات ناشی از بحران به حداقل برسد و حتی بحران بهنوعی به فرصت تبدیل شود.
 -آموزشهــا بهطور صحیح و جامــع در تمامی مراحل بحران به مردم ارائه شــود

تا بتوانند با ســازماندهی و برقراری نظم ،از مصیبتهای بیشــتر بعد از وقوع حادثه

جلوگیری کنند.

تحلیــل نقش تلویزیـون
در مدیریت بحران سیـل
بهــــــــــــــار98

156
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشتـم،
ســال 
شمـاره ( 3پياپي ،)107
پـایـیــــــــز 1400

 -مديريت بحران بهوسيله رسانه از نوع رويكرد ،جهت گيري ،راهبرد و عوامل متعدد

ديگر اثر ميپذيرد و كاركردهاي آن را متفاوت ميكند .دانستن اين عوامل و اثرات آنها
بر خروجي رسانهها ،عملكرد متفاوت آنها را در بحران قابل درك ميكند و قدرت مانور
ذهني مديران را افزايش ميدهد.

 -الزم اســت رویکرد مديریت اخبار صداوسيما در بحران سیل فوق فعال باشد و از

راهبردهای انفعالي و واكنشي كه متأثر از جهتگيري س ّنتي است ،دوري شود.

 -جلوگیری از بروز شــایعات در سطح ســازمان و محیط پیرامون از وظایف مديران

ســازمان رسانه است که با مشورت روابط عمومیها در جلسات تصمیمگیری مديران
خبری برای حل بحرانها تحقق یابد.
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