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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
پژوهـشحاضـر،بـاهـدفتحلیـلنقـشتلویزیـوندرمدیریتبحرانسـیل
بهـار1398،بـاروش»تحلیـلمحتـوایکیفـی«و»تکنیـکتحلیـلمضمـون«
انجـامشـدهاسـت.جامعهمـوردمطالعـه،تمامیاخبارپخششـدهشـبکهخبرو
اخبارشـبانگاهیسـاعت21شـبکهیکسیما،درخصوصسـیلبهار98راشامل
میشـودوروشنمونهگیـری،هدفمنـداسـت.یافتههـایپژوهـشنشـانمیدهد
کـهدرمجمـوع20مضمـونپایـهو9مضمونسـازماندهنده،ذیلسـهمضمون
قبـلازبحـران،حیـنبحـرانوپـسازبحـراناسـتخراجشـدهاند.درمرحلهقبل
ازبحـرانسـهنقشآگاهسـازیوهشـداردهی،دیدهبانی،آمـوزشمصونیافته،در
مرحلـهحیـنبحـران،سـهنقـشخبررسـانی،همراهسـازی،دروازهبانـیاطالعات
ودرمرحلـهپـسازبحـرانسـهنقـشتحلیلگـری،پاسـخطلبیوآرامشبخشـی
شناسـاییشـدهاند.تلویزیـونبـارویکـردقانـونطبیعیهمزمـانبابهـرهگرفتن
ازرویکردهـایکمـیوکیفـیبـهتحلیـلخبرهایمنتشـرشـدهپرداختهاسـت.
راهبـردرسـانهایمـورداسـتفادهدرمواجههبـابحـران،راهبردفعالبـودهوطرح
وپیگیـریمسـائلومشـکالتبارویکـردانتقادیصـورتگرفتهاسـت.درزمینه
صحـتودقـتخبـری،بـادروازهبانـیاطالعاتسـعیبـرافزایشصحـتودقت
خبـریبـودهودرکنـارمـدلحرفـهایدرزمینـهحجـموجامعیـتخبـری،این

رسـانهبـهمدلسـازمانیگرایشداشـتهاسـت.
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مقدمه
تلویزیــونبهعنوانیکاختراعمدرن،همهجوامــعرابهنحویغیرقابلپیشبینی،
تحتتأثیرخودقراردادهوعالوهبرآثارکلی،برجوامعبشری،نیزآثارخاصیبرروابط
انسانیداشتهاست.تلویزیونباسرعتشگفتانگیزیکهدرپیداکردنجایگاهیویژه
برایخوددرمیانخانههاداشت،عصرخویشرارقمزدوبهآسانیهمهچیزراتحت
تأثیرقرارداد)بنیهاشمیوخلیلی،159:1392(.درکناربحثسرگرمی،اینرسانه
دربسیاریازجنبههایفعالیتهایفردیواجتماعیدرقالبآموزش،اطالعرسانیو

آگاهیبخشیدخالتونقشمؤثردارد)حسنیفروابوالحسنی،23:1390(.
تلویزیونیکیازرسانههایمهمدرزمینهمدیریتبحراناستوبهعنوانیکاختراع
مــدرن،همهجوامعرابهنحویغیرقابلپیشبینی،تحتتأثیرخودقرارمیدهد.این
رســانهبااکثرحواسآدمیســروکارداردوبیشــترینتأثیراحساسی،عاطفیواز
همهمهمتراطالعاتیرابرانســانمیگذارد)رشــیدیوهمکاران،1393(.تلویزیون
درمدتــیکوتاه،اطالعاتموردنیازوخبــررویدادهایگوناگونرادردورافتادهترین
نقاطدنیابهطوردائمومســتقیمدراختیــارگیرندهقرارمیدهدودرنمایشوقایع
وارزشدادنبــهآنها،مهــارتخاصیدارد)دادگــران،121:1392(.رویدادهارااز
طریقتلویزیونمیتوانبهطورخالصهوبهصورتمنظموسازمانیافتهارائهکرد.در
حقیقتفرایندهایگستردهازاینطریقتولیدمیشوندوبرایارائهبرخیوقایع،بار
دیگرشالودهجدیدیپیریزیمیشودکهامکانجستجویواقعیتهایاجتماعیرا
میسرمیسازد.اینروند،پایهایبرایابعادقدرتتلویزیونبهشمارمیرود)چگینی

وهمکاران،93:1390(.
مردمدرسراســرجهانهرروزهبامخاطراتیروبهروهســتندکهگاهمنجربه
مرگ،آســیب،تخریبامــوالویااختاللدرفعالیتهایروزانهآنانمیشــود.این
وقایعناخوشــایند،موسومبهحوادث،سوانحوبحرانهاهستند)ساروج1وسوکومال2،
218:2020(.مخاطراتطبیعیازاجزایمهمارتباطمتقابلبینانسانوطبیعتاند
کهبهصورتمنفیبروزمیکنند.بااینحالاقداماتنامناســبوبیتوجهیانســانها
وفعالیتهایشاننیزبرافزایشخســارتهایجانیومالیاینحوادثدامنمیزند
)ژانگ3وهمکاران،44:2020(.یکیازشــاخصهایمهمتوســعهکشورها،میزان
آمادگــیجامعهآنهابــرایرویاروییباانواعمختلفبالیایطبیعیاســتکهتحت
عنوانمدیریتبحرانشناختهمیشود)روهنر4وگلدبرگ2020،5(.مدیریتبحران
دربرگیرندهیکرشتهعملیاتواقداماتپیوستهوپویا)کاتلر6وهمکاران،50:2019(
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ویاعلمیکاربردیاستکهباهدفبررسینظاممندبحرانهاوتجزیهوتحلیلآنها،در
جستجوییافتنابزاریمناسباستکهبااستفادهازآنبتوانازبحرانهاجلوگیری
کردودرصورتبروز،آنها،درراهکاهشاثراتمخرب،امدادرســانیســریعوبهبود
اوضاعگامبرداشــت)ژانگوهمــکاران،56:2018(.یکیازبحثهاییکهامروزهدر
زمینهمدیریتبحرانمهمبهنظرمیرسدایناستکههرگاهبحرانیرخمیدهد،آیا
رســانههابامحرکآنهمراهمیشوندویابهمهاروبرونرفتازآنکمکمیکنند،
بهعبارتدیگر،رســانههاابزاریدرخدمتبحرانزداییوکاهشاثراتآنهستندیا
ابزاریدرخدمتبحرانســازیوتشدیدبحران؟شــایدبتوانگفتکهکمترواژهای
همچونبحــران،ادبیاتمعاصروازجملهادبیاتعلوماجتماعیرابهخودمشــغول
داشــتهورشــتههایعلمیمختلفرادرگیرساختهاســت)رامادان426:2017،1(.
بحران،حادثهایاستکهبهطورطبیعیویاازجانببشر،بهطورناگهانیویابهصورت
فرایندبهوجودآیدوســختیومشــقتیرابهجامعهانســانیتحمیلکندکهبرای
برطرفکردنآننیازبهاقداماتاساسیوفوقالعادهباشد)دبورا2وهمکاران،2019:
36(.مدیریتبحران،مجموعهعواملیهســتندکــهبرایمقابلهبابحرانهاوکاهش
صدماتایجادشــدهطراحیمیشوند)باندی1671:2017،3(.اگرمخاطراتبهطور
صحیحپیشگیرییامدیریتنشوند،بهبحرانوبالیاتبدیلمیشوندومدیریتنشدن
مخاطراتمحیطی،اثراتمخربوزیانبارتریدرپیخواهدداشت)روهنروگلدبرگ،

.)730:2020
ازتاریخ26اســفند1397براثربارندگیهایشــدیددراستانهایشمالیایران،
ازجملهگلستان،مازندرانوخراسانشمالی،سیلجاریشدودرهفتهاولفروردین
1398،سازمانهواشناسیخبرازورودسامانهبارشیمتراکمدرجنوبوغربایران
داد.اینسامانهبارشیدر5فروردینماه،جاریشدنسیلوخسارتهایجانیومالی
در25استانایرانرادرپیداشت.درهمینتاریخ،براثربارندگیهایشدیددرشیراز،
سیلیناگهانیجاریشد.براثرادامهبارندگیها،درروز6فروردینبرایباردومسیل
شهررافراگرفت.باشروعموجدومبارشهادر12فروردین،ازاستانلرستانخسارات
ســنگینیهمچونرانشزمینوبهزیرآبرفتنبخشهایــیازخرمآباد،معموالن
وپلدخترو…گزارششــد.اماایناولینبارنبودکهبالیایطبیعیهمچونســیل
بهار1398فضایرسانهایکشــورراتحتتأثیرخودقرارمیدادوعملکردصداوسیما
باگســتردهتریندامنهتأثیرگذاریوپوششرسانهایرسمیدرکشوربهصورتویژه
زیرذرهبینقرارمیگرفت.رســانههابهدلیلماهیتاطالعسانیوقابلیتهایخاص
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خوددرشــرایطوقوعبحرانبرایاثرگذاریدرحــوزهمدیریتبحران،امنیتملی،
تأمیننیازمندیهایمردمی،جلبمشارکتوکمکهایمردمی،اطالعرسانیسریع،
صحیحوقابلاتکاء،جلوگیریازبروزشایعه،اختالالتاجتماعی،تشویشواغتشاش،
بیاطالعی،سردرگمیودرنهایتبهرهمندیموردانتظارمخاطبانازپیامهایخبری
وغیرخبری،نقشبســیارمهموتعیینکنندهایبرعهدهدارند.بنابراین،انتشارخبر
مرتبطباحوادثوبحرانهاازســویرسانههابایدباتوجهبهمدیریتبحرانصورت
گیردتاعالوهبرانسجامرسانهایودقتدرمطالب،باعثایجادآرامشدرمیانمردم
آســیبدیدهوحساسشدنجامعهنسبتبهنیازهایشانشود.وظیفهرسانههابازتاب
دادناطالعاتصرفنیست،آنهانبایدخودرابیرونازمدیریتبحرانببینندچراکه
ازهرراهیمیشــودبرایبازآفرینیجامعهوبرگرداندنمردمبهزندگیعادینقش
ایفاکرد.درنتیجهاینشرایطاستکهرسانههامیتوانندبخشیازبارمدیریتبحران

جامعهرابردوشبکشند.
خطرخیزیکشورایرانبهلحاظشرایطاقلیمیوجغرافیاییخاصبرکسیپوشیده
نیســتوهمانگونهکهآمارهاوپژوهشهانشاندادهاند،ایرانجزءدهکشورنخست
بالخیزدنیاست.سیل؛یکیازاینبالیاییاستکههرلحظهامکانرخدادنآنوجود
داردوبهعنوانبخشیازبحرانهایطبیعیبایدبرای»پیشازوقوع«،»زمانوقوع«
ومرحله»پسازوقوع«آنآمادهبود،راهکارداشتوبرنامهریزیکردومهمتراینکه
درزمانمشــخصواکنشنشانداد.واکنشیکهســازمانهاونهادهایمختلفیدر
کشوردرارتباطباآنمسئولیتدارندوحوادثریزودرشتسالهایگذشتهنشان

دادهکهدرانجاماینمسئولیتباتمامتواندرکنارهموطنانخودخواهندماند.
امارسانههابهدلیلتواناییدرجهتدهیبهافکارعمومی،نقشیاساسیدرمراحل
مختلــفبحرانایفامیکنند.نقشدوگانهرســانههادربحرانزایــیوبحرانزدایی،
برجستهســازیوکوچکنمایی،امیدزاییوامیدزداییو...دســتکمبرصاحبنظران
اینعرصه،پوشــیدهنیست.بااینحالبهنظرمیرسدکهدرکشورما،تاکنونازابزار
رسانهوظرفیتاستثناییآنبرایمدیریتبحرانبهخوبیاستفادهنشدهاست.عوامل
بسیاریدراینماجرادخیلهستند؛کهباعثمیشوندرسانههادربحرانکارکردها،
راهبردها،رویکردهاو...متفاوتباشند.باتوجهبهنقشرسانههاازمنظراطالعرسانی
بحراندرخصوصحادثهسیلبهار98میتوانبانگاهیآسیبشناسانه،سؤاالتیرا

برایبهبودعملکردآتیآنهامطرحکرد.
بهعبارتی،اطالعرســانيبهموقعدرخصوصمراحلمختلفبحرانهايسیاســي،
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اقتصاديواجتماعيازبروزشــایعهواحساسناامنيميکاهدومهمترازآنموجب
اعتبارزایيرســانهوافزایشمخاطبانآنميشود.اماآنچهبراهمیتپژوهشحاضر
میافزاید،ایناستکهرویدادهایساختگیوبرخیبحرانهایطبیعیوغیرطبیعی
برایرســانههایکفرصتگرانبهابهشمارمیروند.درمواجههباچنینوضعیتیو
درپوشــشحرفهایبحران،رســانههابهصورتتوأماندونیازمخاطبانراپیگیری
میکنند:نخست،اطالعرسانیدقیق،درستوبهنگامبرایمدیریتاطالعاتواخبار
وجلوگیریازشــیوعشایعاتبیاساسوآزاردهندهوسپس؛تالشدرراهپیشگیری
ازایجاداضطراب،تشــویشوترسدرمخاطبان.تجربهکشــورهاوتیمهایمدیریت
بحراندرمناطقمختلفجهاننشاندادهکهبرخیازاصولکلیارتباطیمیاناکثر
بحرانهامشترکهستند،بنابراینتیممدیریتبحرانمیتواندبااستفادهازایناصول

یکبرنامهکلیبرایخودطراحیکند.
زیراخســاراتبحرانزمانیافزایشپیدامیکندکهساختارنظاماجتماعیامکاناتی
کمترازآنچهبرایامتدادحیاتنظاموجودداردبرایحلمشکلفراهمکند؛بنابراین
داشتنبرنامهمدیریتجامعارتباطبحرانبهعنوانبخشمهمیازبرنامههایتوسعه
کشــوردرکاهشمیزاناثراتوتبعاتناشــیازوقوعســوانحوکنترلخساراتو
تلفاتانسانیمیتواندبسیاراثربخشباشد.درموردچالشهاییکهممکناستبرای
مسئولینمدیریتبحراندرطولبحرانایجادشود،مواردیچوننبودکارکردمناسب
رسانهایدربحران،پوششنیافتنادعاهایپیشین،ارتباطنداشتنسازمانمدیریت
بحرانبارســانههاوچالشهایمربوطبهمسئولیتوکنترلمعرفیشدهاست.پس
نتایــجحاصلازپژوهشمیتواندبهتحلیلنقشتلویزیوندرمدیریتبحرانســیل
بهار98همراهباشناســاییکارکردها،راهبردهــا،رویکردهاوجهتگیریخبریآنها
منجرشــودوبرایسیاستگذاريرسانههایدیگرازجمله،شبکههایاجتماعی،کتاب

و...درمواجههبابحرانمورداستفادهقـرارگیـرد.
بهاینترتیب،اینپژوهشمیتواندتأکیدیبرایجادشــبکهارتباطتعاملیرســانه
ملیباکلیهوزارتخانههاوبازیگرانبحرانهادرمرحلهقبلازوقوعباشــد.همچنین
پژوهشحاضر،درجســتجویپاسخبهاینپرسشهاستکهباتوجهبهبحرانسیل
بهار98،تلویزیونچهنقشــیدرمدیریتبحرانســیلبهار98داشتهاســت؟ازچه
رویکردها،راهبردهاوجهتگیریهایخبریدرمدیریتبحرانسیلبهار98استفاده
کردهاست؟وســرعت،صحتودقت،حجموجامعیتخبریآندرمدیریتبحران

سیلبهار98چگونهبودهاست؟
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پیشینه پژوهش
درودیوسپهریفر)1398(بهمطالعهایباعنوان»ارزیابیمدیریتبحراندرایران
برمبنایمدللیتلجان)بررســیموردیسیلفروردین1398لرستان،مازندرانو
زلزلهآبان1396کرمانشاه(«پرداختهاند.بهمنظوردستیابیبههدفبررسیمیدانی،
مشــاهدهمستنداتوگفتگوبامدیرانعالیســازمانهایدولتیمرتبطبابحرانها
)فرمانداری،بخشداری،شهرداری،اداراتبرق،آب،گاز،مخابرات،هاللاحمر،اورژانس،
آتشنشانیو...(صورتگرفتهاست.طبقمدللیتلجانوباطراحیسناریویپاسخ
بــهموقعیتبحرانیبیشــترینتهیهوتدوینبرنامهاقتضایــی،کمترینامتیازرادر
مدیریتبحرانایراننشــانمیدهدوارزیابیکلیازمدیریتبحران،میانگینکمتر
ازمتوســطراحمایتمیکند.وجودسامانهبرایارســالوتوزیعخدماتموردنیاز،
اطالعرسانیسیســتمیبهافرادومدیرانعضومدیریتبحرانبهعنوانضعیفترین
بخشهایمدیریتبحرانوبرقراریســریعخدماتآب،برق،گازوهمچنینتوزیع

اقالمموردنیاز،بهعنوانبهترینبخشهایمدیریتبحراناعالمشدهاند.
صبوری)1397(درپژوهشــیباعنوان»بررســیپوششخبریرویدادپالسکودر
بخشهایاصلیخبر«باروشتحلیلمحتوایکمینشــاندادهاســتکهازقالب
خبریقطعهسردبیشترازسایرانواعقالبهادرگزارشمراحلبحرانپالسکواستفاده
شدهاســت؛همچنینارزشخبریشهرتبا30درصد،بیشترینکاربردرادرمیان
ارزشهایخبریبهخوداختصاصدادهاســت.ازانواععناصرخبریدوعنصر»کجا
وچه«با33درصد،بیشترینوعنصرخبری»چرا«کمترینموارداستفادهراداشته
است؛رویکردخبرهابهطورعمدهرویدادمداربودهودرخصوصتاکتیکهایخبری،
تاکتیکاستنادپیامبهمنابعموردوثوقمخاطب،بیشترینونشراطالعاتسریبا4

خبر،کمترینمواردکاربردراداشتهاست.
مستأجران)1397(درپایاننامهخودباعنوان»راهکـــارهایعملیاتیرسانهملّی
برایمواجههباشبکههایاجتماعـیدرمدیریتبحرانهایاجتماعی«بهایننتیجه
رســیدهاستکهرسانههاقادرندمردمرابهاقداماتمثبتتشویقکنندویابرعکس
موجباتترسووحشتبیشترآنانرافراهمآورند.ازاینرو،رسانههاباقدرتبسیارباال
وســرعتزیادبرایپوششخبریبحرانهابهعرصهآمدهاندودرجایگاهنمایندگان
افکارعمومیبهیکیازصحنهگردانانعرصهبحرانهاتبدیلشــدهاند.همانطورکه
رســانههاقدرتآنرادارندکهدرراههمبســتگیملیقدمبردارنــد،درمقابلنیز
درصورتناهماهنگیرســانههایموافقوارزشیوشــیطنترسانههاوشبکههای
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اجتماعیمخالف،قابلیتشانبهتهدیدیبرایهمبستگیملیتبدیلخواهدشدکهدر
زمانهایبحرانینیازمندبرنامهریزیبرایخنثیســازیاینهجمههایجبرانناپذیر
اســت.حالاگررسانهملیبهعنوانیکتشکیالتکاملومجهز،رسالتخودرافقط
وفقطدرتلویزیونورادیوببیندونتوانددرعینسرعت،سهمبسزاییدرجهتدهی
مثبتافکارعمومیازطریقفضایمجازیداشتهباشد،درزمانهایطالییفرصترا

دستمیدهد،ازوضعیتپیشروخارجمیشودازرسانههایرقیبجامیماند.
نصرالهیوپیشــنمازی)1396(درپژوهشیباعنوان»آسیبشناسیعملکرد
رسانههادرپوششخبریحادثهپالسکو«بهروشتحلیلمحتوانشاندادندکه
رســانههایاجتماعیوشهروندخبرنگارانازحیثاصلسرعتدراطالعرسانی
برترینرسانهدرپوششخبریرویدادبودند،اماازحیثدقتوجامعیتتاحدی
نقصانداشــتند.رویکردرســانهملیرادراینحادثهمیتوانکمی،رویدادیو
توأمبارویکردقانونطبیعیعنوانکرد.راهبردرســانهملی،واکنشــی،توأمبا
هیجــانویابزرگنماییبهلحاظحجمپرداختبهموضوعبودوجهتگیریآن،
وجهاطالعرسانداشــتوبهطورعمدهدرحمایتازنهادهایامدادیوبهویژه
شهرداریبود.مطبوعاتوخبرگزاریهاازنظرشاخصسرعتپسازشبکههای
اجتماعی،باالترینســرعتراداشتندوازنظرشــاخصحجمنیزعملکردشان
مطلوببــود.خبرگزاریهاومطبوعات،راهبردیفعالتــوأمبابزرگنماییدر
اینحادثهاتخاذکردهبودندورســانههایمتعلقبهشــهرداری،سرعتوحجم
اطالعرسانیمطلوبیداشتنداماازنظرشاخصصحتودقتبهنسبتمتعارض
عملکردند،راهبرداینرســانهها،واکنشیوفعالوجهتگیریهایشان،بهطور

عمدهاطالعرسانیوحمایتیبود.
یکــیازپژوهشهایقابلذکردراینزمینه،پژوهشخانکهوپرســتش)1396(
درمطالعهموردیباعنوان»مدیریتبحرانســیلدرایران«استکهباجستجوی
اولیهازپایگاهایاطالعاتیدرمجموع68مقالهبهدســتآمد؛ازمیاناینمقاالت
36مقالهمرتبطباکلیدواژه،انتخابوتحلیلشدندکهشامل29مقالهدرخصوص
مرحلــهآمادگیقبلازبحران،3مقالهدرخصوصپاســخفــوریدرحینوبعداز
بحرانو3مقالههمدرخصوصمرحلهبهبودیوبازسازیبعدازبحرانبود.یافتهها
مبیناینواقعیتاستکهمطالعاتیبهصورتمحدودوپراکندهدرسطحکشوردر
خصوصپیشبینیمناطقمســتعدسیالبوسیستمهایهشدارومدیریتسیالب
ومخازنذخیرهآبدرجریانســیلهاانجامشــده،امامتأسفانهمدیریتکاربردی
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ســیلدرباهدفکاهشخساراتناشــیازآنموردتوجهجدیقرارنگرفتهوفقط
زمانیکهســیالبمخربیرخمیدهدوفاجعهایبهوجودمیآید،توجهمسئوالنو
متخصصانبهآنجلبمیشــود.بحثونتیجهگیری:هرچندکهدرمدیریتبحران
سیل،راهحلمشــخصومطمئنیبرایتمامیمناطقسیلگیرکشوروجودندارد،
بدیهیاســتکهپدیدهســیلقابلپیشبینیومدیریتاستومیتوانبرایمهار
وکاهشخســارتهایناشــیازآنوحتیبهرهبرداریهایاقتصادیازاینحادثه،

راهحلهایمناسبیجستجوکرد.
رشیدیوهمکاران)1393(درپژوهشیباعنوان»شناساییکارکردهایرسانههای
جمعیدرمدیریتبحرانبالیاییطبیعیبراســاسفرایندتحلیلشبکهای«بهاین
نتیجهرســیدندکهدرزمانمواجههبابحران،مهمترینکارکردرسانهارائــــهاخبار
واطالعاتصحیحوســریعبهمخاطباناســت.همچنینرسانهباکارکرددروازهبانی
اطالعاتوازطریقهماهنگیباسایرنهادهایدرگیربـحـــران،پیامهایمناسبرا
باشــیوهمناسببهمردممیرســاندوباتولیداطالعاتحداکثریوکاملازبروزو
گسترششایعاتجلوگیریمیکند.کارکردهمراهسازی،دراولویتبعدیرسانههادر
مـرحلـهوقـوعبحراناستکهتقریباًباکارکردخبررسانیودروازهبانیاطالعاتباید
موردتوجهقرارگیرد.برایناساسرسانه،بابرجستهسازیرویداددرتمامیبرنامههاو
پوشــشرسانهایزندهولحظهبهلحظهازمحلحادثه،مخاطبانرابههمراهیباپیام
خودترغیبمیکندوزمینهتهییجوترغیبمردمومســئوالنرابرایامدادرســانی
فراهممیآورد.ارســالپیامهایمنسجمکنندهووحدتبخشازطریقرسانهموجب

افزایشهمدلیبینمردموتقویتروحیهمشارکتوهمکاریمیشود.
روشــندلاربطانیوصلواتیان)1389(درمقالهایباعنــوان»طراحيمدلنقش
رســانههایجمعيدرمدیریتمرحلهپیشازبحران«بــاارائهمدلپروانهاينقش
رســانههادرمدیریتمرحلهپیشازبحران«نشــاندادندکهرســانههادرمدیریت
مرحلهپیشازبحران،دارایپنجکارکرداصليرصدوپایشمحیط،آموزش،هدایت
افکارعمومی،اطالعرسانیوایجادهمبستگيعموميهستند.یافتههایاینپژوهش
حاکیازآناســتکهرســانههامیتواننددرمدیریتمرحلهپیشازبحراننقشبه

سزایيداشتهباشند.
نمونــهدیگریازپژوهشدرحوزهمدیریتبحرانکــهپارارسکریانیس1)2014(
درمطالعهایباعنوان»نقشرســانههایجمعیدرارتقایآموزش،آگاهیوآمادگی
پایداربرایسونامیوسایرخطرهایناشیازدریا«بهآنپرداخته،نشانمیدهدکه

1. Pararas-Carayannis
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رســانههایجمعیمیتوانندنقشبسیارمهمیدرایجادآگاهیمستمرازتهدیدهای
بالقوهودســتیابیبهآمادگیمؤثربرایسونامیودیگرخطرهایدریاییایفاکنندو
درنتیجهخســاراتآیندهزندگیوتخریباموالرابهکمترینحدبرســانند.ویبه
ایننتیجهرسیدهاستکهمشارکتهایرسانهایمیتواندشاملبرنامههایآموزشی

مکررباشد.
رومومورفی1ووس2)2014(درپژوهشیباعنوان»نقشرسانههایپخشجمعی
درآموزشوپرورشآمادگیبرایفاجعه«درنشــریاتعلمــی2012-2002بهاین
نتیجهدســتیافتندکهاطالعاترسانهاییکتســهیلکنندهبرایآگاهیازبالیای

طبیعیاست.
درپژوهشقابلتوجهدیگری،چان3)2014(بابررســی»نقشرسانهاجتماعیدر
آمادگی،پاســخگوییبهبودبحران«،بهایننتیجهرسیدکهرسانهاجتماعیدرایجاد

آمادگیبیشتروپاسخگوییدرشرایطبحراننقشتعیینکنندهایدارد.
بنیودا4وهمکاران)2013(بهمطالعهایباعنوان»زمانیکهرسانههاوسیاستهای
اسرائیلو جهانیمالقاتمیکنند:پوشــشرسانههایبحراندردرگیریهایعربـ
شــرقوغرب«پرداختند.یافتههامربوطبهتمامبحرانهایکوتاهمدتدرگیریهااز
ســال1945تا2006بود.آنهانشاندادندکهعلیرغمتفاوتهایموجوددربحران،
برخیازپوششهایشبکهایهمچناندســتنخوردهباقیماندهاند،بهویژهاستفاده
ازمتندرکنارعکسهاومســائلمشــابهدردســتورکارخبری.بااینحال،بیشتر
ویژگیهایپوشــشخبری،وجودپیوندمثبتبینتنوعگــزارشوتنوعبحراندر

پوششمطبوعاتراتأییدمیکنند.
بررسیمطالعاتوتحقیقاتمرتبطبابحرانورسانه،نشاندادکهتاکنونپژوهشی
درزمینهپوشــشخبریســیلبهار98انجامنگرفتهوبهتحلیلنقشتلویزیوندر
مدیریتبحرانپرداختهنشدهاســت.بهاینترتیب،آنچهپژوهشراازسایرمطالعات
متمایزمیسازد،ایناستکهاینپژوهشضمنتوجهویژهبهبحرانسیل،بهبررسی

نقشتلویزیوندرزمینهاینبحراندربهار98پرداختهاست.

چارچوب نظری پژوهش 
نظریه استفاده و رضامندی

براســاسنظریهاســتفادهورضامندی،مخاطبانفعالوبهدنبالمحتواییهستند
کهبیشــترینخشنودیرافراهمســازد.اینرویکردمیکوشــدتاروشنسازدکه

1. Romo-Murphy
2. Vos

3. Chan
4. Ben-Yehuda
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ارتباطجمعــیچهکارکردهاییبــرایافرادمخاطبعرضهمیکنــد.بهعقیدهکاتز
بهجایطرحاینپرســشکه:رســانههابامردمچهمیکنند؟بایدبهاینپرســش
پرداختکه:مردمبارسانههاچهمیکنند؟)رشیدیوهمکاران،18:1393(.خدمات
رســانهایباتوجهبهنیازهایکاربرانوبراســاسنظریههایپیامرسانهایبهنحوی
طراحیمیشوندکهضمنتوجهبهابعادمختلفمخاطبان،رابهسمتاستفادههرچه
بیشــترازرسانهترغیبکنند.همچنینتأکیدمیشود،هررسانهبهمیزانیکهبتواند
نیازهایروانیواجتماعیکاربرانخودرابارضایتمندیبرآوردهســازد،برایدفعات
بیشــتریانتخابمیشــودچونکاربرانمخاطبانفعالیهستندکههدفمندانهوبر
اســاسنیازهایخودرسانههاراانتخابمیکنند)چئونگ2015،1(.پژوهشگراناین
رویکرد،مخاطبرافعالوانتخابکنندهمحتوایرســانهفرضمیکنندوبرنیازهای
شخصی،جهتگیریهاوفعالیتهایتفســیریویباویژگیهایفردیواجتماعی
تأکیدمیورزند)حســینیانجدانیوهمکاران،44:1388(.بهعبارتیتأکیداصلیدر
نظریهیادشــدهایناســتکهمخاطبان،بهصورتيفعالدرجســتجويرسانههاي

جمعيهستندتانیازهايفردیشانرابرآوردهکنند.

نظریه کاشت گربنر
براســاسنظریهکاشت،افرادیکهدرمواجههبســیارباوسایلارتباطجمعیبهویژه
تلویزیــونقراردارند،بهمرورجهانرابهگونــهایادراکمیکنندکهبهجایانطباقبا
واقعیتبیرونیبیشــترباآنچهرســانههادربارهواقعیتبیانمیکنند،همخواناست.
گربنردرمطالعاتخود،مخاطبانرابهدودســتهپرمصرفوکممصرفتقسیممیکند.
درطولسالها،نقدهاییواردشدهواکنونداعیهنظریهکاشتایناستکهتلویزیون
بامتغیرهایبســیاریدرتعاملاســت،چنانکهتماشــایبرنامههایآنبربعضیاز
گروههایمخاطباندرمقایسهباگروههایدیگر،اثرقویتریمیگذارد.ایننظریهپس
ازاصالح،مخاطبتلویزیونراموجودی»فعال«دانستهکهمحتوایبرنامههایدریافتی

را»فعاالنه«تفسیرمیکند)حسینیانجدانیوهمکاران،44:1388(.

نظریه وابستگی رسانه
نظریهدیگریکهنیازهایمخاطبانرامدنظرقرارداده،نظریهوابســتگیمخاطبان
یاوابســتگیرسانهاست.براســاسایننظریه،رسانهبرایافرادجامعهاهمیتدارد،
زیراآناننیازهایخودراازطریقرسانهبرآوردهمیکنند)رشیدیوهمکاران،1393:

1. Chuang
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18(.طبیعیاســتکهنیازهادرشرایطبحرانتشدیدمیشودوبهطورطبیعی،افراد
واعضایجامعهدرشــرایطیکهبحرانیرخدادهباشــد،بهصورتمستمر،بهرسانه

مراجعهمیکنند.

نظریه تعادل
نظریهتعادلباشــرایطوامکانپایششرایطبحرانیسازگارتراست.درایننظریه،
عملرسانهایپسازشکلگرفتنمیتواندمنجربهتعادلیاشکستنآنشود.هرگاه
تعادلبیننیازمندیهاوتوانمندیهایموجوددریکنظامزندهوپویاکهتابعقوانین
واصولتعیینشدهاســت،بههردلیلیبرهمبخورد،نظامدچاربحرانمیشود.در
زمانبحرانرسانههامیتوانندنقشقابلتوجهیدربرگشتبهتعادلوحفظآنایفا
کنند.آنهابابهرهگیریازکارکردهایآموزشــی،اطالعرسانی،فرهنگسازی،امنیتی
ونظایــراینهاموجبافزایشتوانمندیهاوکاهشنیازمندیهاییکجامعهخواهند

شد)رشیدیوهمکاران،16:1393(.
نظریه جزایر شناور

درجوامعیکهدارایساختارمدیریتواحدمرکزیهستند،یکیازمهمترینعوامل
منجربهایجادبحران،آســیبرسیدنبهســاختارمدیریتواحدمرکزی،همزمانبا
قطــعارتباطبینجامعهمدیریتواحدمرکزی،براثروقوعیکحادثهاســت.هرگاه
مدیریتواحدمرکزیجامعهایبراثرحادثه،بهنحویدچارآسیبشودکهنتواندبه
طورمستقیمجامعهآســیبدیدهرامدیریتکند،الزماستباایجادجزایریادشده،
شــناورمدیریتی،مدیریتجامعهآســیبدیدهبهاینجزایرتفویضشود.جزایراین
امکانرابرایمدیرانارشــدبحرانبهوجودمیآورندکهبااتصالبهیکدیگر،جزایر
بزرگتــریراایجادکنندودرکوتاهترینزمان،مدیریتواحدمرکزیرابازســازیو
جامعهراازبحرانخارجکنند.برایاینمنظورالزماســتکهجزایرشناورمدیریتی

دستکمدارایشرایطزیرباشند:
-جزیرهشــناورمدیریتیتازمانیکهبامرکزارتباطمســتقیمبرقرارنکردهاست،

کاماًلمستقلوبراساساصولاولیهازپیشتعریفشدهخودعملمیکند.
-هرجزیرهشــناوردســتکمداراییکمدیرآموزشدیدهاست.وجوداینمدیر

آموزشدیدهاساسایجادیکجزیرهشناوراست.
-تمامیجزایرشــناوردارایاصولاولیهتعریفشدهمشترکوثابت،برایرسیدن

بهیکهدفنهاییهستند.
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-تمامیجزایرشــناورموظــفبهاتصالبهیکدیگر،برایایجــادجزایربزرگترو
توانمندترمدیریتیهستند.

-مدیرانآموزشدیدهبرایمدیریتجزایرشــناور،دارایرتبهبندیوشرحوظایف
ازپیشتعیینشدههستندودرزماناتصالچندجزیرهبهیکدیگر،مدیریتجزیره

جدیدبراساسرتبهمدیرانتعیینمیگردد)هراتی،49-50:1396(.

نظریه دروازه بانی
دروازهدروســایلارتباطجمعــی،محلعبورجریاناطالعــاتواخبارودروازهبانی،
فراگــردکنترلجریانوگردشاطالعاتدرنظامهــایگوناگوناجتماعی،فرهنگی،
سیاسیواقتصادیاســت.فراینددروازهبانیدراینبخشعواملیراکهباعثمیشود
یکخبرموردتوجهارتباطگرقرارگیرد،مشخصمیکند.اینعواملشاملمواردزیرند:
راههایورودخبربهمجرا،نیروهایدوطرفدروازه،مشــخصاتموضوعاتخبری،
ارزشهاونگرشهایشــخصیفردگزینشــگر)گرانمایهپوروکرمی،114:1395-

.)113

روش شناسی پژوهش
روشپژوهشحاضر،تحلیلمحتوایکیفیوتکنیکتحلیلمضمونبودهاســت.
دراینپژوهش،خبرهایمرتبطباســیلشــبکهخبرواخبارشبانگاهیساعت21
شبکهیکســیمادربهار1398ازاولتا14فروردینماه)بازهزمانی14روزه(،ابتدا
،محوریابیوســپسجمعبندیوخالصهبندیشــدهودرنهایت،فنخالصهسازی
بازگشــتیاستفادهقرارگرفتهاست.دراینپژوهشازتحلیلمحتوایاستقراییبهره
بردهشدهوبهمنظورتحلیلدادههاابتدا،باخواندنمکررمتونبرايغوطهورشدندر
آنهاویافتنیکدرککلي،متن)خبرهایمرتبطباســیلبهار98(جهتاستخراج
کدهاخواندهشــدهاست.اینفرایندبهطورپیوســتهازاستخراجکدهاتانامگذاري
آنهاتداومیافتهاســتوکدهابراســاستفاوتهایاشباهتهایشانبهداخلطبقات
دســتهبنديشدهاند.ازآنجاکهدرتحلیلمحتواییاســتقرایيدغدغهپژوهشگرارائه
نظریهنیســت؛وصرفتهیهمقوالتبراســاسکدگذاريبازميتواندويرابههدف
پژوهشبرساند،میتوانبیانکردکهروشپژوهشتحلیلمحتوایکیفیاستقرایی

وتلخیصیاست.
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جامعهموردمطالعهدراینپژوهش،کلاخبارپخششــدهازشــبکهخبرواخبار
شــبانگاهیساعت21شبکهیکســیمارادرخصوصســیلبهار98ازاولتا14
فروردین1398)بازهزمانی14روزه(دربرمیگیرد.روشنمونهگیریهدفمنداست
وکلیهخبرهایپخششدهمرتبطباسیلبهار98درشبکهخبرواخبارشبانگاهی
ساعت21شبکهیکسیمادرهرروز)بازهزمانیمشخصشده(جمعیتنمونهآماری
راتشــکیلمیدهند.دراینپژوهش،واحدنمونهگیریدربخشکیفیخبروواحد

ثبت،جملهاست.
برایرســیدنبهپایایییاقابلیتوابســتگيدرطولطرحپژوهش،پژوهشــگراز
مدارکومســتنداتوشواهدکافیاستفادهکردهاست.یکیازبخشهایبسیارمهم
درتحلیلمحتوایکیفیســنجشاعتبارورواییپژوهشاستکهبهطورمعمولدر
تحلیلمحتوا،بهمیزانتوافقمیانکدگذارانتحویلمیشــود؛بنابرایندرپژوهش
حاضرازآزموناســکاتاستفادهشدهاســت.دراینپژوهش،برايمحاسبهضریب
قابلیتاعتماد،پژوهشگر،20درصدکلمحتواراپسازگذشتیکماهازکدگذاري
اول،باردیگرکدگذاريکردهوضریبقابلیتاعتمادنیز88/7درصدمحاســبهشده

است.

یافته های پژوهش
- نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 1398 

دراینقسمتازپژوهشابتدامحققبرایشناساییمنابعخبری،بههرکدامازآنها
یککداختصاصدادهاست)جدول1(.

جدول 1. کدهای مرتبط با منابع خبری رسانه ها
Table1. Codes related to media news sources

رسانه
Media

منابع خبری رسانه ها
Media news sources

کد
Code

تلویزیون
Television

اخبارشبانگاهیشبکهیک
EveningNewsChannelOne

A

شبکهخبر
NewsChannel

B
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سپستمامیخبرهایساعت21شبکهیکسیماوشبکهخبر،بررسی،دستهبندی
وســازماندهیشدهاند.طیفراینداجرا،محتوایشبکههایتلویزیونینامبردهتوسط
یادداشــتهایبرداشتهشــده،تکمیلوپسازآمادهسازیمحتوابااستفادهازروش
تحلیلمضمون،دادههابراســاساهدافپژوهشمقولهبندیشدوموردتفسیرقرار
گرفت.دراینمرحلهبامطالعهدقیقمطالببرایهریکازشبکهها،تمامیمفاهیم

ونکاتکلیدیومهمبهعنوانمضمونهایپایهشناساییشدند)جدول2(.

جدول2. نمونه ای از مضمون های مستخرج از تلویزیون
Table 2. An example of a TV theme 

گزاره
Statement

منبع
Source

مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

کاهشدمادربرخیمناطقوبارشدرغرب
کشور،گسترشآنازدوروزآیندهوهشداربه

مسافراننوروزی
شبکهیک

Channel
Oneهشداروقوعسیل

Flood
warning

A1 بارششدیدبرفدرمنطقهکالپوش
ورودسامانهجدیدبارشیبهکشور،هشدارباران

سیلآسادرجنوبغربیکشور
وقوعسیلوبرفدر26استانکشور

هشدارپلیسدرخصوصتردددر25استان
برای5و6فروردین

شبکهخبر
News

Channel

B1
هشدارپلیسراهوربرایمناسبنبودنسفردر

روزهای11و12فروردینبهجنوبوجنوبغربی
هشداربارندگیدرنیمهغربیوتداومآندر
کردستان،ایالم،مرکزی،خوزستان،لرستانو...

بازشدنجادههرازومسدودبودنجاده
چالوس

شبکهیک
Channel

One
اطالعرسانی
Notices

A2
اعالموضعیتسدهایخوزستانورهاکردن

بخشیازآبهایسد
لغومرخصیمسئوالنارشدخوزستان،گلستان

ولرستان
مسدودیجادههادراثرریزشکوهوتأخیر

برخیپروازها.
شبکهخبر
News

Channel

B2 ورودسیلبهباندفرودگاهدرخرمآباد
تصمیمبرخروجآبازشهربودکهدرجلسه
کارشناسیتصمیمنهاییاتخاذخواهدشد
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گزاره
Statement

منبع
Source

مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

آمادهباشبرایششاستانکشور)لرستان،
خوزستان،کرمان،چهارمحالوبختیاریو...(

شبکهیک
Channel

One

رصدفعالیتهای
پیشگیرانه

Monitor
preventive

activities

A3 انعکاسسخنانسخنگویستادبحرانکشور
مبنیبرآمادگیدستگاههایگوناگوندر

استانهایکشور

آمادهباشاستاندارخوزستانبههمهدستگاهها
باباالآمدنآبسد

شبکهخبر
News

Channel
B3

رعایتنکاتایمنیدرمواقعاحتمالبروزسیل

شبکهیک
Channel

One
آموزشنکات

ایمنی
Teaching
safetytips

A4

هشداربراینزدیکنشدنبهحاشیهرودخانهها
مردمدرزمانسیلمبادرتبهفیلمبرداری
نکنندچندفیلمکوتاهمستندمنجربهفوت

افرادشدهاست
اعالمشمارههایضروریویادگیریآناز

سویمردم

مسافرانقبلازهزگونهسفربا141و120از
وضعیتجادهمطلعشوند

شبکهخبر
News

Channel
B4

توزیعارزاقوامدادرسانیستادفرمانامام
خمینی)ره(

شبکهیک
Channel

One
امدادرسانی
Relief

A5

ارسالتجهیزاتامدادی،خدماتیوغذاییاز
سویارتشوسپاه

حضورارتشومردمشیرازبرایامدادرسانیبه
آسیبدیدگان

کمکرسانیبهمناطقصعبالعبورازسوی
هاللاحمر

تأمینتجهیزاتازاستانهایهمجوار
شبکهخبرامدادرسانینیروهاینظامی

News
Channel

B5
امکاناتبیشتریبهمناطقاعزامشود

ادامهجدول2.
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Statement
منبع

Source
مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

حضوروزرادرشیرازپسازسیلوپیگیری
شبکهیککارها

Channel
One

بازدیدازمناطق
سیلزده

Visitflooded
areas

A6
حضورمیدانیریسمجلسشورایاسالمیو

گفتگوبامردممازندران

حضوروزیرکشوردرمنطقه
شبکهخبر
News

Channel
B6

مردمسیلزدهنگراننباشیدماشماراتنها
نخواهیمگذاشت،مردمآققالجبرانمیکنیم

شبکهیک
Channel

One
همدردیبا

مناطقسیلزده
Sympathy
forflooded

areas

A7

ابرازتأسفوهمدردیرهبریبامردماستان،
جبرانخسارت،تأکیدبهدستگاههایدولتیبر
تسریعکمکرسانی،طلبصبربرایبازماندگان

واینکهکمکرسانیوظیفههمگانیاست

شبکهخبر
News

Channel
B7

جلسهمدیریتبحرانباحضورمعاوناول
رئیسجمهوردراستانداریگلستان،ضرورت
داردکمکرسانیافزایشیابد،تالشهاادامه

دارد
شبکهیک

Channel
One

پیگیریمشکالت
ومطالباتمردم
Followthe

problemsand
demandsof
thepeople

A8
بیانمشکالتموجودازسویمردمآسیبدیده
استانمازندرانمبنیبرازبینرفتنخانهها،

اسبابمنزلو...
برایرسیدگیبهمشکالتمردم،هماهنگی
وپشتیبانیدستگاههاوهمچنیناختصاص

بودجهتصمیماتیاتخاذشدهاست

شبکهخبرتازمانیکهنیازباشددرخوزستانمیمانیم
News

Channel
B8 ازجنوبتاشمالمسئوالنپیگیرسیلزدگان

هستند

ادامهجدول2.
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گزاره
Statement

منبع
Source

مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

حضوررییسجمهوردرمازندرانوگلستان،
شرکتدرجلسهستادمدیریتبحرانواعالم

گزارشکارازسویمسئوالن

شبکهیک
Channel

One

نظارتبرعملکرد
مسئوالن

Monitoring
the

performance
ofofficials

A9

همکاریگروههایجهادیدرکنارسایر
دستگاهها

شبکهیک
Channel

One

همکارینهادهای
مردمی

Cooperation
ofpopular
institutions

A10

اقدامبنیادبرکتدرزمینهداروودرمان
آسیبدیدگان

شبکهخبر
News

Channel
B10

مجلسودولتبهکمکخواهندآمد.برای
آسیببهبخشکشاورزیتسهیالتیدرنظر

گرفتهشدهاست
شبکهیک

Channel
Oneجبرانخسارات

Compensation

A11
مسئوالندرپرداختتسهیالتبه

آسیبدیدگانتعجیلکنند

کمکدولتبهکشاورزان،دامدارانوباغداران
درقالبتسهیالتبانکی

شبکهخبر
News

Channel
B11

احداثپلموقتدرجادهگرگانبهآققالاز
شبکهیکسویسپاه

Channel
One

رصدفعالیتهای
سپاه،ارتشو...
Monitoring
theactivities
oftheIRGC,

thearmy
...and

A12
نمایشحضورارتشومردمشیرازبرای

امدادرسانیبهآسیبدیدگان
حفرچندکانالمهمازسویسپاهوارتشدر

شبکهخبرآققال
News

Channel
B12

کمکرسانیوانتقالمردمازسوینیروهای
هوایی،زمینیوبسیج

ادامهجدول2.
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Statement
منبع

Source
مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

سیلدرشیرازجان17تنراگرفتوتعدادی
راروانهبیمارستانکرد

شبکهیک
Channel

Oneبرآوردخسارات
Damage
estimation

A13

برآورداولیهدرخصوص6200واحدمسکونی
روستاییوشهریآسیبدیده

شبکهخبر
News

Channel
B13

سهلانگاریاحتمالیدرحادثهسیلدروازه
قرآن

شبکهیک
Channel

One

ریشهیابیوقوع
سیل

Floodrooting
A14

وضعیتدانشجویانوسربازانآمادهبهخدمت
مناطقسیلزده

شبکهیک
Channel

One
مشارکتهای

مردمی
Public

participation

A15
اقداماتنهادهایخودجوشومردمی

افتتاحیکطرحپزشکیدرپلدخترکرمانشاه
ازسویدکترنمکی

شبکهخبر
News

Channel
B15

وضعیتمردمآققالونحوهورودبهشهر
شبکهیک

Channel
Oneرصدوپایشمحیط

Environmental
monitoring

A16

وضعیتسدهایخوزستانورهاکردنبخشی
ازآبهایسد

شبکهخبر
News

Channel
B16

کمیتهامدادوهاللاحمرمتولیجمعآوری
کمکهاهستند

شبکهیک
Channel

One

جمعآوریکمک
هایمردمی
Collect
public

donations

A17

حساب99999هاللاحمرو3333کمیته
امدادبرایکمکرسانیمردمی

شبکهخبر
News

Channel
B17

70درصدمخازنسدهاپرازآبشدهاست
شبکهیک

Channel
One

فرصتهایسیل
Flood

opportunities
A18

ادامهجدول2.
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گزاره
Statement

منبع
Source

مضمون های پایه
Basic themes

شناسه 
مضمون پایه

 Basic Subject

ID

مردمبهشایعاتتوجهنکنندوازرسانهملی
اطالعاتراپیگیرینمایند

شبکهخبر
News

Channel

بیتوجهیبه
شایعات

Ignoring
rumors

B19

منتشرکنندگانشایعاتدرفضایمجازی
شریکجرمهستندوباآنانبرخوردخواهد

شد

شبکهیک
Channel

One

برخوردباشایعه
پراکنی

Dealingwith
rumors

A20

قدردانیازمدیریتبحرانوکمکرسانیاین
مدیریتونیروهایمردمی

شبکهیک
Channel

One

تقدیرازمسئولین
ومردم

Appreciation
ofofficials
andpeople

A21

درادامهمقولههاییکهبارمعناییمشــابهیداشــتندومفهومییکسانرابهذهن
متبــادرمیکردندذیلیــکمقولهانتزاعیوکلیترقرارگرفتنــد؛بهعبارتدیگر،با
دســتهبندی،ترکیبوتلخیصمضمونهایپایه،تعدادیمضمونسازماندهندهکه
میتوانستندگویایویژگیهایگروهیبخشیازمضمونهایپایهباشند،ظهوریافتند.
جدول3مضمونهایسازماندهندهرابههمراهمضمونهایپایهایکهاینمضمونها

رامتبلورکرددرقالب20مضمونپایهو9مضمونسازماندهندهنشانمیدهد.

جدول 3. مضمون های سازمان دهنده به همراه مضمون های پایه
Table 3. Organizing themes along with basic themes

ردیف
Row

مضمون های پایه
Basic themes

مضمون های سازمان دهنده
Organizing themes

هشداروقوعسیل1
Floodwarning

آگاهسازیوهشداردهی
Awarenessandwarning بازدیدازمناطقسیلزده2

Visitfloodedareas

ریشهیابیوقوعسیل3
Floodrooting

ادامهجدول2.
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ردیف
Row

مضمون های پایه
Basic themes

مضمون های سازمان دهنده
Organizing themes

برآوردخسارات4
Damageestimation

دیدهبانی
Watchtower رصدفعالیتهایپیشگیرانه5

Monitoringpreventiveactivities

جمعآوریکمکهایمردمی6
Collectpublicdonations

آموزشنکاتایمنی7
Teachingsafetytips

آموزشمصونیافته
Safetraining

اطالعرسانی8
Noticesخبررسانی

Informing
برآوردخسارات9

Damageestimation

10
رصدفعالیتهایسپاه،ارتشو...

Monitoringtheactivitiesofthe
.IRGC,thearmy,etc

دروازهبانیاطالعات
InformationKeeper

بیتوجهیبهشایعات11
Ignoringrumorsپاسخطلبی

Responsiveness
برخوردباشایعهپراکنی12

Dealingwithrumors

همدردیبامناطقسیلزده13
Sympathyforfloodedareasآرامشبخشی

Relaxing
قدردانیازمسئوالنومردم14

Appreciationofofficialsandpeople

امدادرسانی15
Relief

همراهسازی
Accompanying مشارکتهایمردمی16

PublicParticipation

همکارینهادهایمردمی17
Cooperationofpopularinstitutions

ادامهجدول3.
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Row
مضمون های پایه
Basic themes

مضمون های سازمان دهنده
Organizing themes

رصدوپایشمحیط18
Environmentalmonitoring

تحلیلگری
Analysis جبرانخسارات19

Compensation

فرصتهایسیل20
Floodopportunities

مضمونهــایاالگوهایدادههارامیتوانبهروشاســتقرایی)مبتنــیبرداده(یا
روشقیاســی)مبتنیبرنظریه(شــناخت.درروشاستقرایی،مضمونهایشناخته
بهشدتباخوددادههامرتبطاست.دراینروشتحلیلمضمونکهتاحدودیشبیه
نظریهدادهبنیاداســت،فرایندشناســهگذاریدادههابدونتالشبرایانطباقآنبا
چارچوبشناســهگذاریازقبلتهیهشــده)یاقالبمضمونها(صورتمیگیرد.در
روشاســتقرایی،تحلیلمضمونبراساسدادههاانجاممیگیردامادرروشقیاسی،
براســاسعالقهنظرییاتحلیلیپژوهشگربهموضوع؛بهاینترتیب،اینروش،بیشتر
برفردتحلیلگرمبتنیاســت.پژوهشگردراینروش،شناســههارابراساسنظریه
مشــخصیانتخابمیکندونشانهها،شاخصهاوشــواهدیرامیشناسدکهبااین
نظریه،حمایتمیشوند.بررسیادبیاتنظری،درکمناسبیبرایشناختمضمونها
فراهممیکند.شناســههاییراکهدیگرپژوهشگرانبهکاربردهاند،بهتوسعهآنهادر
روشمبتنیبرپژوهشهایگذشــته،بهطورمستقیمکمکمیکند)غیورباغبانیو
همکاران،163:1398-162(.دراینپژوهشنیزپسازطیفرایندتحلیلمضمون،
پژوهشــگرانبهشبکههاییازمفاهیمباسطحبندی)برخیازمضمونهایمهمترکه
انتزاعیترهمهســتنددرجایگاهمرکزیقرارمیگیرندودیگرمضمونهایپیرامون
اینمضمونهایاصلی،ســازمانمییابند(دســتیافتند.بابررسیالگوهایادبیات
نظریپژوهش،مضمونهایفرایندتحلیلمضموندرتحقیقدرســهمرحلهقبلاز

بحران،حینبحرانوپسازبحرانتشخیصدادهشدهاست.
همانگونهکهجدول4نشــانمیدهد،برایســطحپیشازبحران،ســهمضمون
آگاهسازیوهشداردهی،دیدهبانیوآموزشمصونیافته،برایسطححینبحران،سه
مضمونگمراهســازی،دروازهبانیاطالعاتوخبررســانیوبرایمرحلهبعدازبحران

ادامهجدول3.
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تحلیلگری،آرامشبخشیوپاسخطلبی،شناساییودستهبندیشدهاند.مضمونهای
پایهمتعلقبههریکازمضمونهایسازماندهندهدرتمامیمراحلمدیریتبحران

بهنمایشدرآمدهاست.

جدول4. نقش 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

پیشازبحران
Beforethecrisis

آگاهسازیوهشداردهی
Awarenessandwarning

دیدهبانی
Watchtower

آموزشمصونیافته
Safetraining

حینبحران
Duringthecrisis

خبررسانی
Informing

همراهسازی
Accompanying

دروازهبانیاطالعات
InformationKeeper

پسازبحران
Afterthecrisis

تحلیلگری
Analysis

پاسخطلبی
Responsiveness

آرامشبخشی
Relaxing


بحث و نتیجه گیری

بهطورکلیمیتوانگفــتکهباگسترشروزافزونرســانهها؛مفـاهیمونظریـات
مرتبــطرانیـزدچـارتحـولاساسـيشــدهاندوچـالشهــاینظـریجدیـديرا
پـیشرويپژوهشگراننهادهانــد.درنظریههــایاولیه،رســانههایجمعيبهعنوان
مجراهـايارتبـاطيیکطرفــهومستقليتلقيميشدکهاطالعاترابهعامهمردم
منتقلمیکننــدوازاینطریق،عقایدآنهاراشکلميدهند.ایننگاهدرنظریههاي
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بعديبهتدریجتغییریافتوتـداومآنبهمثابهیکچرخشجدیدرسانهايبروزپیدا
کرد؛اینچرخش،دگرگونياساسيدرمفهومرسانهومخاطـباسـت)ذکایــیو
حسنی،38:1394(.مخاطبانانبوهومنفعليکـهجـداازرسـانههـایادریافـتکننده
ومصـرفکنندهپیـامهـايرسانهايدرنظرگرفتهمیشــدند،جایخودرابهکاربران
بیشماريدادهاندکهنهتنهافعالوتولیدکنندهپیامهستندبلکهشاکلههویترسانهها
محسوبمیشــوند)ناتینگال59:2011،1(اینانتخابکاربراناســتکهدربارهچه
موضوعیبحثکنندوچهمحتواییرابهاشتراکبگذارند)پاتروتوپاتروت2013،2:
102(.بــهایندلیل،تلویزیونهايماهوارهايبابهرهگیريفعالازقابلیتهايفضاي
مجــازي،تالشکردهاندضمنرصددیدگاههايبیننــدگاندربارهبرنامههايخودو
اعمالنظرآنان،واردتعاملیجديوپویابامخاطبانشوند)بیچرانلو،79:1395(.در
همینزمینه،نظریهنقشمناسببهبررسیرقابتمیانیکرسانهجدیدبارسانههای
موجودبرســربرآوردهکردنانتظاراتمصرفکننده،زمانمصرفکنندهومواردیاز
ایندســتمیپردازد)دیمیک3وهمکاران،2000(.برایمطالعهفرایندشکلگیری
بحــرانروشهایگوناگونیوجودداردکهازهریک،باتوجهبهنوعوویژگیبحران
استفادهمیشود.جستجویاطالعاتوبهاشتراکگذاریآنجزءفعالیتهایاساسی
رفتارهایارتباطیاستکهافرادبهطورمنظمانجاممیدهند.همچنینمیتوانگفت
کهدریافتوتوزیعســریعاطالعاتدرقلبارتباطاتبحــرانقراردارد.یکیازاین
روشها»نردبانتشــدیدوضعیت«اســت.دراینروش،براساسمرزبندیمتعدداز
افزایشتدریجیســطحبحرانکهدرآنپلههاوگامهایشکلگیریبحرانتوضیح
دادهمیشــود،تصمیماتمقتضیرااتخاذمیکنند.درنردبانتشخیصوضع،مراحل
قابلتشــخیصبحرانکهبهطورمعمولازعالئمهشداردهندهآغازمیشودوبهنقطه
اوجخودمیرســد،رســممیکنند.همچنیندربحرانهایعمدیکهاغلبازسوی
دیگرانطراحیواجرامیشــوندونیــزدربحرانهایدورهایوتدریجیکهدانشو
تجربهالزمبرایبرخوردباآنهاوجوددارد،اینروشبســیارکمککنندهخواهدبود.
ازایندیدگاهمطالعهفرایندشکلگیریبحراننشانمیدهدکهبحرانهانیزهمچون
تمامیپدیدههایجهانهستی،تابعنظموقاعدهمشخصیهستند)بصیریانجهرمی
وهمــکاران،61:1395(.بنابرایندرپژوهشحاضر،بهمنظورتحلیلنقشتلویزیون

1. Nightingale
2. Patrut & Patrut

3. Dimmick
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درمدیریتبحرانسیلبهار1398تمامیخبرهایمربوطبهسیلدربازهزمانیمورد
نظر)یکمتا14فروردین98(دراخبارشبانگاهیساعت21شبکهیکسیماوشبکه
خبرموردبررســیقرارگرفتوپسازآمادهســازیمحتوابااستفادهازروشتحلیل
مضمون،دادههابراساساهدافپژوهش،مقولهبندی،محوریابیوسپس،جمعبندی
وخالصهســازیشــدندودرنهایتبابهرهگیریازفنخالصهسازیبازگشتی،مورد
تفســیرقرارگرفتند.درادامه،مقولههاییکهبارمعناییمشــابهیداشتندومفهومی
یکســانرابهذهنمتبادرمیکردندذیلیکمقولهانتزاعیوکلیترقراردادهشدند.
طبقنتایج،تحلیلنقشتلویزیوندرقالب20مضمونپایهو9مضمونسازماندهنده

نشاندادهشد.درادامه،بهتحلیلپرسشهایپژوهشپرداختهشدهاست.
دراینزمینه،نتایجمطالعاتنصرالهیوپیشــنمازی)1396(،خانکهوپرســتش
)1396(،منطبقبایافتههایاینپژوهش،ازتحلیلنقشتلویزیوندرمدیریتبحران
ســیلبهار98حکایتدارد.برایناساس،مطالعهکنونیرامیتوانگامیپژوهشیدر
راهپیوندمیاندوحوزهرسانههایخبری)بهویژهتلویزیون(ومدیریتبحراندانست.
بانظربهشوقوافرمدیرانرســانه،بهویژهشبکههایخبریبرایاستفادهازآخرین
دستاوردهایفناوری،پژوهشحاضربهمطالعهچگونگیکاربستشبکههایخبریاز
یافتههاینظریدرحوزهرســانهوبهویژه،درمدیریتبحرانپرداختهاست.ازآنجاکه
تلویزیوننیزدرردیفچندرسانهایهاقرارمیگیرد،یافتههامیتوانندبهارتقایپخش
دربخشخبریسیماکمککنند.یکجمعبندیمیتوانگفتکهتمامیمطالعات،
نقشرسانههارادرمدیریتبحرانموردتأکیدقرارمیدهند.تلویزیونبهعنواننهادی
فرهنگسازوفرهنگگســتر،بابرخورداریازظرفیتهایانحصاریبیبدیلدرارائه
خدماتعمومیوملی،نقشحساسومؤثریدرفرایندمدیریتبحرانایفامیکند.

 نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 98 
طبقنتایج،شــبکهخبروخبر21شبکهیکسیماهمسوباوظایفخوددرزمینه
ایجادآمادگیدرمردمبرایمواجههبابحرانوکاهشخطراتاحتمالیدراستانهای
مختلف،ازســهروزقبلازوقوعســیلدربخشهایمختلفخبریبه»آگاهسازی
وهشــداردهی«دربارهماهیتاینبحرانپرداختند؛اینشــبکههادرقالبگزارش
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کارشناســانهواشناســی،درخصوصاحتمالآبگرفتگیمعابرعمومی،باالآمدن
رودها،سیالبیشدنرودخانههاومسیلهاوطوفانیشدندریادراستانهایشمالی
وجنوبیبهمخاطبانهشداردادند.توصیهبهمستقرنشدندرمجاورترودخانههاو
الیروبیآنها،پاکسازیمقاطعپاییندستسدها،اطالعبهساکناندرمعرضخطر
برایتخلیهازسویدستگاههایاجراییمربوطوتهیهوتأمینمناطقامنبرایاسکان
اضطراری،ازجملهاطالعاتکاربردیبودکهباهدفپیشــگیریازخسارتارائهشد.
همچنینازهمانروزهایابتدایی،»اطالعیهســتادمدیریتبحران«درقالبگفتگو
بااعضایســتاد،بهصورتزیرنویسوبهطورمتناوبدرشبکهدرجمیشدکهشامل
اطالعرسانیدربارهوضعیتآبوهواومیزانبارشها،وضعیتسدها،تعلیقمرخصی
مسئوالنارشداســتانهاوآمادهباشکامل،توصیهبهمسافراننوروزی،مخاطبانو
دســتگاههایاجراییواعالمآمادگیدولتبرایحمایتازبخشکشاورزی،صنعتی
ودامیبرایمواجههباخطراتاحتمالیبود.بررســیهانشــانمیدهدکهتلویزیون
درراهآگاهیبخشــیوهشــداردهیبهمخاطبانگامهایالزمرابرداشته،اماازآنجا
کهاینکارکرد،ازمهمترینکارکردهایرســانهاست،بهتربودضمنآگاهیدادنبه
مخاطبان،بهمنظوریادآوریوبهرهگیریازتجربیاتگذشته،بهارائهآمارواطالعات
تاریخی،نمایشتجربیاتسایراســتانهادراینقبیلبحرانهاوبرجستهسازیآثار
نامطلوبآننیزتوجهبیشترمیشد.)دراینزمینهتنهابهتجربیاتدواستانشمالی
کهدرروزهایپایانیســال97درگیراینبحرانبودنداکتفاءشــدهاست(.پارارس
کریانیس)2014(درپژوهشیبهاینموضوعاشارهکردهاستکهرسانههایجمعی
میتوانندنقشبســیارمهمیدرایجادآگاهیمستمرازتهدیدهایبالقوهودستیابی
بهآمادگیمؤثربرایسونامیودیگرخطرهایدریاییایفاکنندودرنتیجه،خسارات
آیندهزندگیوتخریباموالرابهکمترینحدبرسانند.درنتیجهبهنظرمیرسدکه

مشارکتهایرسانهایمیتواندشاملبرنامههایآموزشیمکررباشد.
دراینایامباتوجهبههشــدارهایهواشناســی،بهمنظور»دیدهبانی«ورصدمیزان
توجهمســئوالنبهبرنامهریزیاقداماتپیشــگیرانه،دربخشخبریبا»وزیرنیرو«،
»مدیــرکلمدیریتبحراناســتانهایمختلف«،»رئیسمرکــزاطالعاتوکنترل
ترافیکپلیسراهورناجا«،»فرماندارانوشهرداران«،»اعضایستادمدیریتبحران
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مرکــز«و...بهصورتتلفنی،گزارشوویدئوکنفرانسگفتگوشــدکهبهارائهگزارش
کارکلی،اقداماتصورتگرفتهبرایپیشگیریواعالمآمادگیازسویدستگاههای
مربوط)بهویژهبعدازسیلمازندرانوگلستان(انجامیدوتاحدودیمناسببود.البته
کارشناسانرسانهبهویژهرسانههایمحلیمیتوانستندباتوجهبهمیزانبالخیزبودن
اســتانها،بهویژهدرفصلهایپاییزوزمستان،بارصدفعالیتسازمانهایمسئولو
پایــشمداومبرنامههایآنهادرپیشــگیریودرمرحلهبعد،آمادگیدربرابربحران،

نقشمهمترومؤثرتریایفاکنند.
تلویزیونهمســوباکارکرد»آموزشمصونســازی«خود،دراینایامتنهابهدرج
»اطالعیهستادمدیریتبحران«،هشدارهایایمنیدرمواقعاحتمالبروزسیل،ارائه
نکاتیبهطبیعتگرانوارائهتوصیههایکلیمسئوالندرگفتگوهایخبری،اکتفاء
کردهاســت.درحالیکهشایســتهبودباارائهآموزشهایمستقیموغیرمستقیمراه
فرهنگســازیپیشگیریومصونســازیدربرابرخطراتگامبرداردوبااستفادهاز
شیوههایاقناعیوتأثیرگذاردرقالبمیانبرنامههایکوتاهوگفتگوباکارشناسان،به
آمادگیمخاطباندربرابربحرانکمککند؛ضمناینکهباشناساییبحرانهایبالقوه

درکشور،شرایطبحرانیرابهمسئوالنگوشزدکند.
بحرانسیل،ازچندروزپیشازنوروز98دردواستانشمالی)مازندرانوگلستان(
آغازشدوتاسیزدهفروردیندراکثراستانهایکشورادامهیافت؛دراینایام،رسانه
دربخشهایمختلفخبریبازیرنویسهایمختلف،به»خبررسانی«وارائهاطالعات
دربارهســیلومشکالتایجادشــدهپرداخت؛ارائهآماریازمیزانآبگرفتگیهاو
خساراتجانیومالی،قطعیبرق،آبوگازدربرخیمناطقواستانها،مسدودشدن
باازبینرفتنبخشیازراهها،حادبودنوضعیتبرخیشهرهاوروستاهاوپیشبینی
آبوهوادرســاعاتوروزهایآینده،تأکیدبرمدیریتسدهاوپرشدنظرفیتآنها
بهویژهدراســتانخوزســتان،ازجملهموضوعاتپرتکرارمرتبطدراینزمینهبودکه

نشانازتوجهمناسبرسانهبهانعکاسبهنگاماخبارحادثهداشت.
بـهلحـاظانجاموظیفـه»دروازهبانـیاطالعـات«بـهنظـرمیرسـدکهرسـانه
درحیـنبحـران،دربخشهـایخبـریدرارتبـاطتصویـریوگفتگـوبامسـئوالن
حوزههـایمختلـف،بـهانعـکاساقدامـاتدسـتگاههایاجرایـیپرداختهبـود.نقش
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کمرنـگمـردمبهویـژهمـردمآسـیبدیدهدرخبرهـا،ازجملـهنـکاتقابلتوجـهدر
عملکـردشـبکهدرحیـنبحـرانبـود؛بهطوریکـهتاروزسـومفروردیـن)چندروز
پـسازسـیلآققـالومازنـدران(،هیچگونـهگزارشمردمـیازمناطقآسـیبدیده
پخـشنشـددرگزارشهـاینمایـشدادهشـدهتـاآنزمـاننیـز،تنهـاعملکـردو
فعالیـتنهادهـاودسـتگاههایمختلـفدرامدادرسـانیبـهنمایـشدرآمـد.دراین
زمینـهپژوهشرشـیدیوهمکاران)1393(حاکیازآناسـتکـهدرزمانمواجهه
بـابحـران،مهمتریـنکارکـردرسـانه،ارائـــهاخبـارواطالعـاتصحیحوسـریعبه
مخاطبـاناسـت.همچنیـنرسـانهمیتوانـدبـابهرهگیـریازکارکـرددروازهبانـی
اطالعـاتوازطریـقهماهنگیباسـایرنهادهایدرگیربـحــران،پیامهایمناسـب
رابـاشـیوهمناسـببـهمردمبرسـاندوباتولیداطالعـاتحداکثریوکامـل،ازبروز

وگسـترششـایعاتجلوگیـریکند.
کارکرد»همراهســازی«نیزدرارتباطبامسئوالن،ارســالپیامهایوحدتبخشو
همدردیبامردممناطقســیلزدهواشــارهبهحضورخودجوشمردمبرایکمکبه
آســیبدیدگان)مورداشارهدرگزارشمردمیبخشخبری(وحضورنیروهاینظامی
وبخشهایمختلفدرکنارمردمنمودداشــتهاست.دراینزمینهرسانهملی،ضمن
توجهبهآرامشبخشی،باتهیهگزارشهایلحظهبهلحظهازمحلحادثهوارائهمطالب
انســجامبخشووحدتبخشزمینهرابرایترغیبمردمومسئوالنبرایامدادرسانی

فراهممیکرد.
رسانهملیدرمرحلهپسازبحران،دربخشهایمختلفخبری)درصدرخبرها(به
موضوعسیلپرداختودرزیرنویسنیزاخبارهواشناسی،میزانخسارتهاوتوصیههایی
برایپیشگیریازآســیبهایاحتمالیدرجشد؛اطالعرسانیدربارهمیزانبارندگی،
مناطقسیلزده،مشکالتموجودازجملهقطعیآب،برق،گازوراههایارتباطیبرخی
ازروستاهاوشهرهایکشور،تخمینخسارتهایواردشدهبهزیرساختها،زمینهای
کشــاورزی،باغها،دامها،منازلمســکونیوتجاریواقداماتدستگاههایاجراییدر
خدمترسانیوامدادرســانی،ازجملهموضوعاتپرتکراردرمرحلهپسازبحرانبود.
همچنینبهمباحثیمانندشــناختدالیلاینحادثه،انتقادازعملکردســازمانهاو
پرســشازمسئوالندربارهکوتاهیهاواقداماتموردنیازبرایپیشگیرینیزپرداخته
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شدهاست.درهمینزمینه،نتایجپژوهشهایرشیدیوهمکاران)1393(،حاکیاز
ایناستکهکارکردهمراهسازی،دراولویتبعدیرسانههادرمـرحلـــهوقـوعبحران
اســتوتقریباًباکارکردخبررسانیودروازهبانیاطالعاتبایدموردتوجهرسانهباشد.
برایناساسرسانه،بابرجستهسازیرویداددرتمامیبرنامههاوپوششرسانهایزنده
ولحظهبهلحظهازمحلحادثه،مخاطبانرابههمراهیباپیامرســانهترغیبمیکند
وزمینهتهییجوترغیبمردمومســئوالنرابرایامدادرسانیفراهممیآورد.ارسال
پیامهایانسجامبخشووحدتبخشازطریقرسانه،موجبافزایشهمدلیبینمردم

وتقویتروحیهمشارکتوهمکاریآنانمیشود.
بهنظرمیرســددربازنماییسیلنوروز98،رسانهبهکارکرد»تحلیلگری«)کهبه
دلیلتأثیرآنبرکارکردهایدیگررسانه،بهویژهدرمرحلهپیشازبحران،بسیارمهم
است(،کمترتوجهداشتهاست،ازاینرو،شایستهبودکهدراینمرحلهبابهرهگیریاز
کارشناســان،بهتحلیلوارزیابیعملکردمدیریتبحرانمیپرداختتادانشحاصل
ازآنرابرایبهرهگیریدربحرانهایاحتمالیآیندهذخیرهوازدرگیرشدنمجدد
جامعــهومردمدربحرانهــایبعدیجلوگیریکند.روشــندلاربطانیوصلواتیان
)1389(درمقالــهایباارائهمدلپروانهاينقشرســانههادرمدیریتمرحلهپیش
ازبحراننشــاندادهاندکهرســانههادرمدیریتمرحلهپیــشازبحراندارایپنج
کارکرداصليرصدوپایشمحیط،آموزش،هدایتافکارعمومي،اطالعرسانیوایجاد
همبستگيعموميهستند.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدکهرسانههامیتوانند

درمدیریتمرحلهپیشازبحراننقشبهسزاییایفاکنند.
پیگیریمشــکالتومطالباتمردم،اقداماتموردنیازبرایبازســازیوتوســعه
زیرســاختها،نحوهپرداختاعتباراتوجبرانخسارتها،جزئیاتاختصاصتنخواه
ازســویهیئتدولتودریافتآن،ازجملهموضوعاتمورداشارهدرخبرها،همسو
باکارکرد»پاســخطلبی«رسانهملیبود.امارویکردمطالبهگریچنداندربحثهای
مطرحشــدهغلبهنداشــت،بهطوریکهپسازگفتگویاگزارشنمایشدادهشده،
پاسخسؤاالتگویندهیاگزارشگر،بهارائهگزارشکاریاواقعهازسویمسئوالنمنجر
میشــدیاهنگامانتقاداتمردموگالیههایشانازکافینبودنامکانات،ارائهپاسخبه

آنانکمترموردتوجهقرارگرفت.
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درزمینــهنقشتلویزیوندرمدیریتبحرانســیلبهــار98میتوانگفتکهدر
مجموع،رســانهملیبرایپاسخگوییبهنیازهایرســانهایچهارگانهآسیبدیدگان
سیلنوروز98،باارائهاطالعاتمختلفآگاهیوگاهکاربردیدربخشهایخبریو
زیرنویس،نیازبهاطالعاتمخاطبانخودراتاحدودیتأمینکردهاست.امابهلحاظ
تأمیننیازمخاطبانبهتوجهرســانه،نقشمردمبهویژهمردمآسیبدیدهازسیلدر
اینایامتاحدودیکمرنگبود؛بههمیندلیل،عملکردرســانهدراینزمینهچندان
مناسبارزیابینمیشــود.توجهرسانهایسببجذبکمکهایمردمی،جلبتوجه
مسئوالن،تخلیهروانیآسیبدیدگان،ایجادآرامشناشیازحمایت،افزایشاعتمادبه
رسانهوجلوگیریازسوءاستفادهدیگرانخواهدشد،اماتعدادگزارشهاینمایشداده
شدهازمناطقسیلزدهوگفتگوبامردممنطقهاندکشماربودوهمانتعدادمرتب
تکرارمیشد)اینامربهویژهدرروزهایابتداییوقوعسیلبیشتربود(.باوجوداهمیت
نیازبهآموزشپیشوپسازوقوعبالیایطبیعی،اینرویکرددررســانهنمودکمتری
دارد؛درحالــیکهتوقعمیرودآموزشهــایآگاهیبخش،غفلتزدا،آرامشبخشو
معطوفبهمخاطراتبالقوهملیومحلیبهصورتمداوم،پیشازوقوعبالیایطبیعی
ازطریقرسانههایملیومحلیارائهشودوبهمنظوررفعنیازهایآسیبدیدگاننیز
ارائــه،آموزشهایکاربردیبرایمصونمانــدندربرابرمخاطراتآتی،پسازوقوع

بالیایطبیعیموردتوجهقرارگیرد.
رویکردهای خبری، راهبردهای رسانه ای و جهت گیری خبری تلویزیون در 

مدیریت بحران سیل بهار 1398 چگونه بوده است؟
نوعرویکردوراهبردی،جهتگیريرســانهرادربرنامهریزيوچگونگيپوشــش
بحرانتعیینميکند.دریکتقســیمکلی،رویکردهایپوششخبریرامیتوانبه
رویدادیوفرایندی،کمیوکیفی،سنتیوقانونطبیعیوتعاملیتقسیمبندیکرد.
درتلویزیونبهدلیلاینکهبحرانســیلدرایامفروردینماهدرمناطقمختلفایران
همچونشــمال،جنوبوجنوبغربدرزمانهایمختلفرخداد؛بنابراینرویکرد
خبریدراینرســانهبهاخبارفرایندیتوجهداشــت.ایننوعخبرهاازگذشتهآغاز
میشود،درمقطعحالبارزندودرآیندهنیزپیامدهاییدارند.درتلویزیونازرویکرد
قانونطبیعیبیشتربهرهبردهاند.بحرانهاراقانونطبیعيزندگيبشريميدانندکه
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گریزيازآنهانیست.بنابراین،ازتماميتوانوظرفیتهایخودبرایپیشبینیبحران
قبلازوقوعومقابلهمؤثرباآناستفادهمیکنند.

راهبردرسانهایمورداســتفادهدرمواجههبابحرانازسویتلویزیون،راهبردفعال
بودزیرارســانههابحرانراجزئیازطبیعتبشریمیپندارندوبرایناساسخودرابه
اقــدامفعاالنهدرمواجههبابحرانهاملزممیداننــد.درخصوصجهتگیریخبری،
طبقنتایج،تلویزیونهمســوباایفاینقشنماینده،کمتربارویکردانتقادیبهطرح
وپیگیریمســائلومشکالتپرداختهاســت.ازآنجایکهانتظارمیرودرسانههابه
نمایندگــیازمردمبرامورمدیریتبحراننظارتکنند،پیگیرمســائل،مشــکالتو
وعدههایمسئوالنباشند،بهعنوانســخنگو،خواستهها،نیازهاووضعیتمردمرابه
اطالعمسئوالنبرسانندوحقوقشانراازمتولیانامورمدیریتبحرانمطالبهکنند،بهتر
بودرسانهضمنانعکاساقداماتنهادهایاجرایی،بهمنظورشفافسازیوپاسخگویی
مناسب،درپیگیریمسائل،وعدههایمســئوالنودالیلوقوعحادثه)بهویژهحادثه

دروازهقرآنشیراز(بارویکردمطالبهگرایانهتریبهاینموضوعمیپرداخت.
سرعت خبری، صحت و دقت خبری و حجم و جامعیت خبری تلویزیون در 

مدیریت بحران سیل بهار 1398
درزمینهســرعت،بهنظرمیرسدکهدراطالعرسانیوپوششخبریبحرانسیل
بهار98،تلویزیونباهمهامکاناتوخبرنگارانو...ازدیگررسانههاعقبافتاد.شبکه
خبربهعنوانمهمترینشــبکهخبریرسمیدرکشــور،کمترینگزارشمیدانیرا
ازوضعیتبارانوســیلبهویژهازلرســتانوایالمپخشکردوایندرحالیبودکه
گزارشهایارسالیمردمدرشبکههایاجتماعی،نشاندهنده،وسعتوعظمتواقعه
درمناطقســیلزدهبود.رســانهملیحتیدربرقرارکردنارتباطبامراکزاستانی
خودشبهشدتضعیفعملکرد،چنانکهدرساعاتاولیهشکلگیریووقوعسیل
هیچکدامازتصاویریکهدرشــبکههایاجتماعیدربارهشدتسیلدرنقاطمختلف
پخشمیشــد،درشبکهخبرانعکاسینداشت.بیشــترمصاحبههابااستانداراننیز
ازطریــقتماستلفنیوبدونتصویربود.ازظهرروزحادثهبهتدریجشــبکهخبربا
استفادهازتصاویریکهازسویحاضراندرصحنهگرفتهشدهبود،رویآورد.بهنظر
میرسدازخبرنگاریوگزارشگریبحرانکهژانریتخصصیدررسانهنگاریاست،در
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صداوسیماخبرینیستواین،بارهادرشبکههایاجتماعیموردانتقادقرارگرفت.
درزمینهصحتودقتخبری،میتوانگفتکهرســانههاباتکذیبشایعههاسعی

درافزایشصحتودقتخبریداشتند.
درزمینهحجموجامعیتخبری،عاملدیگریکهدراهمیتنقشرسانهدرمحیط،
بهویژهدرشرایطبحران،تأثیرانکارناپذیردارد،قـــدرتدروازهبـانیرسانهاست.همه
کسانیکـهدررسانههایخبریکارتهیهاخباررابرعهدهدارنـد،بهگونهایباگزینش
خبرهاســروکارپیدامیکنند.تلویزیوندرکنارمــدلحرفهایبهتعیینارزشهای

خبریمناسببراساساهداف،فشارها،مدلوفرایندهایسازمانیگرایشدارد.

پیشنهادهای پژوهش
-شناســاندنبحرانووضعیتآن،ایجادآمادگیدربخشهایمسئولرویاروییبا
بحران،آموزشراههایمقابلهبابحرانویاکمکبهآســیبدیدگانونیزشناساندن
بحــراندروضعیتهایمختلفآنازطریقبرنامههاوفیلمهایآموزشــیتلویزیون
میتوانــدبهآگاهیمردمازپدیدههــاوآثاروعوارضطبیعیآنهابراقتصاد،اجتماع،
محیطزندگیوسالمتجسموروانکمککند.شناختموضوعموجبمیشودکه

مردمآموزشراباانگیزهبیشتریدنبالکنند.
-برایبرنامهریزیبایدازیکســو،عناصراصلیکارگروههایتولیدپیامخبریرا
مشــخصکردوازســویدیگر،اهدافوانواعمخاطبانوموقعیتبحرانرادرنظر
گرفتوآنگاهباتوجهبهویژگیهایمخاطبانومجراهایمناســب،پیامهایمرتبطبا

بحرانسیلرامدیریتوارائهکرد.
-بحرانهاجزءجدایيناپذیرجوامعوزندگيبشریازجملهکشورماهستندورسانهها
نیزبهعنوانجــزءجداییناپذیربحرانها،درمراحلمختلفقبل،حینوبعدازهر
بحران،نقشغیرقابلانکاریدارند؛ازاینرو؛پیشــنهادمیشــودکهبامدیریترسانه،
خساراتناشیازبحرانبهحداقلبرسدوحتیبحرانبهنوعیبهفرصتتبدیلشود.
-آموزشهــابهطورصحیحوجامــعدرتمامیمراحلبحرانبهمردمارائهشــود
تابتوانندباســازماندهیوبرقرارینظم،ازمصیبتهایبیشــتربعدازوقوعحادثه

جلوگیریکنند.
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-مدیریتبحرانبهوسیلهرسانهازنوعرویکرد،جهتگیري،راهبردوعواملمتعدد
دیگراثرميپذیردوکارکردهايآنرامتفاوتميکند.دانستناینعواملواثراتآنها
برخروجيرسانهها،عملکردمتفاوتآنهارادربحرانقابلدرکميکندوقدرتمانور

ذهنيمدیرانراافزایشميدهد.
-الزماســترویکردمدیریتاخبارصداوسیمادربحرانسیلفوقفعالباشدواز

راهبردهایانفعاليوواکنشيکهمتأثرازجهتگیريسّنتياست،دوريشود.
-جلوگیریازبروزشــایعاتدرسطحســازمانومحیطپیرامونازوظایفمدیران
ســازمانرسانهاستکهبامشورتروابطعمومیهادرجلساتتصمیمگیریمدیران

خبریبرایحلبحرانهاتحققیابد.
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