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چكيده
زمينه و هدف: زمينه اين مقاله بحران خاموشى هاى گسترده برق در استان خوزستان در بهمن 1395 است كه تحت تاثير مشكالت زيست محيطى 
حادث شد. اين حادثه تبعات اجتماعى، اقتصادى و امنيتى وسيعى داشت از اين رو هدف اين مقاله، تحليل بازنمايى رسانه اى اين بحران در جهت 

فراهم سازى زمينه تدوين راهكارها و دستورالعمل هاى مديريت ارتباطى بحران براى حوادث مشابه است.
روش: جامعه آمارى اين پژوهش را اخبار مربوط به حادثه در چهار گروه شبكه هاى ملى و محلى صدا و سيما، خبرگزارى ها، رسانه هاى اجتماعى و نيز 
بيانيه هاى وزارت نيرو و سازمان هاى وابسته به آن تشكيل داد. اين اخبار به روش نمونه گيرى در دسترس و هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تحليل 

مضمونى، تحليل شدند. نقطه كفايت براى تعيين حجم نمونه در هر گروه، اشباع  نظرى بود.
يافته ها: تحليل داده ها كه با ترسيم نقشه هاى مضمونى همراه شد نشان داد كه صداوسيما به عنوان رسانه ملى منطبق با زاويه ديد حاكميتى، به موضوع 
پرداخته است؛ روايت خبرگزارى ها نشان دهنده ديدگاه جامعه مدنى به حادثه بوده و رسانه هاى اجتماعى زاويه ديد مردم آسيب ديده و گرفتار در بحران 

را نشان داده اند و بيانيه هاى روابط عمومى نيز منطبق با سياست هاى سازمانى بوده است.
نتيجه گيرى: صدا و سيما بيشتر به كاركردهاى اطالع رسانى و مطالبه گرى پرداخته و از كاركرد فرهنگ سازى و ايجاد انسجام ملى و جلب مشاركت 
عمومى غافل مانده است. خبرگزارى ها به شكل جامعى حادثه را  با توجه به سياست هاى دورن سازمانى خود بازتاب داده اند. رسانه هاى اجتماعى بيشتر 
اعتراض و مطالبه گرى را نشان داده و از پتانسيل هاى آن براى انسجام بخشى، اطالع رسانى و بسيج منابع استفاده نشده است. بيانيه هاى روابط عمومى 

غالبًا منعكس كننده عملكردها در رابطه با حادثه و انعكاس اقدامات صورت گرفته و شرح داليل ايجاد بحران بوده است. 
كليدواژه ها: مديريت رسانه اى بحران، بحران خوزستان، بازنمايى رسانه اى، صدا و  سيما، خبرگزارى ها، وزارت نيرو، رسانه هاى اجتماعى.
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Abstract
Background and Objectives: This paper is about the crisis of massive power outages in Khuzestan province in February 1395, 
which was affected by environmental problems. There was many social, economical and security consequences due to this 
incident, so the purpose of this paper is analyzing the media representation of the crisis in order to provide the basis for devel-
oping guidelines for crisis management to similar incidents.
Method: The news of the incident in national and local IRIB channels, news agencies, social Medias as well as statements by 
the Ministry of Energy and its affiliated organizations were used as statistical population in this study. The news selected by 
available and targeted sampling means, then analyzed in a thematic analysis method. The adequacy point to define sample 
volume in each group was the theoretical saturation.
Findings: The analysis of the data along with drawing up the thematic maps, showed that IRIB as a national media conforming 
to the point of view of the sovereignty has addressed the subject; the narrative of the news agencies reflects civil society’s view 
of the incident, the social media indicated the point of view of the affected and hurt people in the crisis, as well as the Public 
relations’ statements have also been in the line with organizational policies.
Conclusion: This study showed that IRIB have paid more attention to the information and demanding functions and neglecte 
cultural functions as well as national coherence and public partnership. News agencies reflect the incident in a comprehensive 
manner according to their organizational policies. Social media had shown mostly protests and demands instead of its poten-
tial to cohesion, inform and resource preparation. The public relation’s statements often reflect activities related to incident 
and description the reasons of the crisis.   
Keywords: Media Crisis Management, Media representation, IRIB, Public Service Broadcast, News Agencies, Ministry of Power, 
Social Media.
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مقدمه
در هشتم بهمن ماه با فعال شدن كانون فوق بحرانى گرد و خاك جنوب 
شرق اهواز، طوفان گرد و غبار با سرعت 60 كيلومتر بر ساعت، مركز 
استان و برخى شهرهاى اطراف از جمله كارون و شادگان را درنورديد. 
رسيد و  حد مجاز  برابر  بيش از 66  غلظت گرد و غبار در اهواز به 
9 پرواز فرودگاه اهواز به دليل شرايط نامساعد جوى و گرد و خاك 
شديد لغو شد. از حوالى ظهر بخشى از اهواز در خاموشى فرو رفت 
و با قطع برق، پمپ هاى آب اين مناطق نيز از كار افتاد، تا شكل 
جديدى از ابعاد گسترده بحران ريزگردها ظهور كند. حوالى ساعت 4 
صبح روز شنبه (نهم بهمن ماه)، قطعى گسترده برق در اهواز، منجر به 
قطع آب و به دنبال آن با اختالل در شبكه هاى ارتباطى تلفن همراه 
شد و تصفيه خانه هاى شماره يك، دو و مركز شهر نيز از مدار خارج 
شدند. به دليل قطعى برق و آب در 80 درصد مناطق اهواز، مدارس 
از  اطالع رسانى  امكان  عدم  اما  شد،  اعالم  تعطيل  اهواز  صبح  نوبت 
طريق پخش در شبكه تلويزيونى صدا و سيماى خوزستان و همچنين 
مختل شدن فعاليت اپراتورهاى تلفن همراه در شهر اهواز، بسيارى از 
دانش آموزان صبح شنبه با ماندن پشت درب هاى بسته مدارس خود 
از اين تعطيلى آگاهى يافتند. با نزديك شدن به پايان روز شنبه به 
تدريج قطعى برق آب و اختالل اپراتورهاى تلفن همراه در اهواز رفع 
شد و جلسه اى اضطرارى شوراى هماهنگى مديريت بحران خوزستان 
تشكيل شد؛ همچنين با تصميم ستاد مديريت بحران خوزستان كليه 
مدارس اهواز، باوى و كارون در نوبت صبح دهم بهمن ماه به منظور 
شست وشو و پاك سازى مدارس از گردوغبار، تعطيل اعالم شد. طى 
روزهاى بعد نيز شهروندان مانند بهمن سال 93 نظاره گر وقوع پديده 
گرد و غبار با شدت و ضعف و با منشأ محلى يا خارجى در مناطقى 
از خوزستان و به ويژه اهواز بودند با اين تفاوت كه اين بار قطعى برق 
متناوب در برخى ساعات و در مناطقى از اهواز و برخى از شهرهاى 
استان نيز بر رنج و نگرانى مردم و آشفتگى روانى همراه با معضل 
ريزگردها مضاعف شد (ايسنا، 1396). ساعت 1 بامداد 23 بهمن ماه 
نقطه  اين  و  رسيد  درصد   97 به  خوزستان  استان  در  رطوبت  ميزان 
اوج حادثه بود؛ رطوبتى كه همراه گردوغبار موجود در فضاى استان 
را  توزيع  فوق  خط  كيلومتر  و 4284  زد  رقم  را  نادر  حادثه اى  شده 
تحت تأثير خود قرار  داد. پنج نيروگاه رامين، زرگان، آبادان، خرمشهر 

از  را  خود  برق  خوزستان  شهر   11 و  شد  خارج  مدار  از  ماهشهر  و 
دست دادند و به تبع آن آب، تلفن و اينترنت در بخش هايى از مركز، 
جنوب و جنوب شرق استان خوزستان قطع شد. بروز 1400 مگاوات 
دچار  را  خوزستان  مردم  زندگى  مداوم  ساعت  مدت 12  به  خاموشى 
مشكل كرد و تبعات اين موضوع تا چند روز دامن گير استان بود. در 
حالى كه در حدفاصل 8 بهمن ماه 95 تا 8 اسفند 95 خاموشى ناشى 
و  توزيع  ايستگاه هاى  توزيع،  فوق  ايستگاه هاى  شدن  خارج  مدار  از 
خطوط انتقال از مدار در خوزستان 3 بار اتفاق افتاد اما در نهايت با 
بسيج منابع و امكانات و تصميم گيرى براى تعويض مقره هاى برق و 
شستشوى آن ها اين بحران در خوزستان مديريت شد. طول اين حادثه 
و شدت تأثيرگذارى آن سبب شد كه اين اتفاق تبديل به يك بحران 
حاضر  مقاله  باشد.  داشته  همراه  به  گسترده اى  تبعات  و  شده  جدى 
پژوهشگاه  توسط  گرفته  صورت  پژوهشى  تالش  از  بخشى  به عنوان 
نيرو به شناسايى و تفسير چگونگى بازنمايى رسانه اى اين حادثه در 
رسانه هاى كشور پرداخته تا با شناسايى نحوه اين بازنمايى رسانه اى، 
در مراحل بعدى، روابط عمومى وزارت نيرو و سازمان هاى متبوعه را 

براى مواجهه رسانه اى با چنين حوادثى آماده كند. 

بيان مسئله
حالل  مى توانند  رسانه ها  بحران،  هنگام  كه  داده اند  نشان  مطالعات 
مشكل و يا بخشى از مشكل باشند. «رسانه ها مى توانند با هشدار 
وقوع بحران ها، مردم و نهادهاى مسئول و امدادرسان را آگاه كنند و 
از تاثير حوادث پيش بينى ناپذير بكاهند» (نصراللهى و بى طرفان، 
از  مى توانند  مردم،  اعتماد  جلب  صورت  در  و   (172 ص.   ،1395
اخبار  از  آميزه اى  دريافت  و  ديگر  رسانه هاى  به  مخاطبان  مراجعه 
جلوگيرى  بحران  توسعه  از  و  كنند  جلوگيرى  نادرست  و  صحيح 
حادثه،  يك  از  است  ممكن  نيز  گاه  البته  (افتخارى، 1387)،  كنند 
بحران بيافرينند. تأثير دوگانه  رسانه ها در «بحران زايى و بحران زدايى، 
اثربخشى  و  اميدزدايى  و  اميدزايى  كوچك نمايى،  و  برجسته سازى 
بر افكار عمومى» (نصراللهى و بى طرفان، 1395، ص. 174) آن ها 
را به يك بازيگر مهم در شرايط بحران تبديل كرده است. ازاين رو 
مخاطره  مديريت  فرايند  از  مهمى  بخش  حادثه،  يك  رخ دادن  هنگام 
عمومى،  افكار  بتوان  تا  رسانه هاست  كردن  مديريت  نحوه  بحران  و 
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ذى نفعان و آسيب ديدگان را از تنش و استرس دور كرد و توانايى 
كنترل اوضاع را به دست آورد. مديريت ارتباطى بحران١ به اين امر 
مى پردازد و شيوه ارتباط سازمان متولى بحران را با رسانه ها، ذى نفعان، 
سازمان هاى ديگر و جامعه، كه اغلب از طرف روابط عمومى صورت 
مى پذيرد، تعيين مى كند. مديريت بحران بايد به اين امر واقف باشد 
كه آيا رسانه ها در مهار و برون رفت از بحران همكارى مى كنند و يا 
برعكس، با دامن زدن به افكار عمومى سبب گسترش بحران خواهند 
شد (روشندل اربطانى، 1387). مديريت بازنمايى رويدادها در رسانه 
شناسايى  و  است  بحران  مديريت  تعيين كننده  بخش هاى  از  يكى 
نحوه بازنمايى يك حادث ه، توانايى تحليل بحران را فراهم مى سازد. 
بازنمايى رويدادها در رسانه فرايند بازسازى رويدادها است و توليد و 
انتشار اخبار را با عنوان بازنمايى و به معناى ارائه رويدادها از نگاه 
خاص و در واقع بازسازى رويدادها قلمداد مى كنند (نقيب السادات، 
سوى  از  بحران ها  بازتاب  مى نويسد:  بيركلند   .(114 ص.   ،1387
رسانه ها به شكل انتخابى است و آن ها براساس نوع بحران و گرايش 
روشندل  و  (صلواتيان  مى كنند  تأكيد  متفاوتى  اولويت هاى  بر  خود 
آن ها  كه  است  اين  در  رسانه اى  بازنمايى  اهميت  اربطانى، 1390). 
با بازنمايى رويدادها به احساس و ادراك مخاطب تأثير مى گذارند و 
در نتيجه مى توانند تهديد يا فرصت باشند (نقيب السادات، 1387، 
مهم ترين  را  مخاطره  درك  مقيمى (1395)  كه  آنجا  از  ص. 124). 
راهبرد كاهش مخاطرات در ايران شناسايى كرده و آن را حتى فراتر 
از فراهم سازى سازوكار سازمانى يا تجهيزاتى مديريت بحران دانسته 
كرده،  ايجاد  كه  دركى  و  رسانه اى  بازنمايى  اين  شناسايى  لذا  است، 
بحران  رسانه اى  مديريت  تحليل  در  بايد  كه  است  مهمى  مسئله 

خاموشى هاى خوزستان مورد توجه قرار گيرد.
وزارت  مجموعه  براى  مهمى  تجربه  خوزستان  بحران  ازآنجاكه 
نحوه  شناسايى  و  آن  رسانه اى  بازنمايى  تحليل  است،  بوده  نيرو 
مديريت رسانه اى و ارتباطى اين بحران، مى تواند درس هاى مهمى 
بحران هاى  با  آن  تابعه  سازمان هاى  و  وزارتخانه  اين  مواجهه  براى 
مطالعه  پروژه  اول  فاز  به عنوان  حاضر  مطالعه  باشد.  آينده  احتمالى 
تحليل  طريق  از  تا  است  شده  اجرا  نيرو  پژوهشگاه  در  حادثه  اين 
نحوه بازتاب و بازنمايى رسانه اى اين بحران، فاز تجويزى و تدوين 

1.  Crisis Communication Management

مديريت ارتباطى بحران ممكن شود.  راهكارها و دستورالعمل هاى 
سؤال اصلى اين تحقيق اين است كه «بحران قطعى برق خوزستان 
در بهمن ماه 1395چگونه در رسانه هاى گوناگون بازنمايى يافت؟». 
انتظار مى رود كه پرداختن به اين سؤال، به شناسايى نقاط قوت و 
ضعف مديريت رسانه اى اين حادثه كمك كند. با توجه به دسته بندى 
پارسى نيا، پيش نمازى و نصراللهى (1396) و با افزودن رسانه هاى 
آن ها،  نقش  و  اهميت  دليل  به  نيرو  وزارت  بيانيه هاى  و  اجتماعى 

سؤاالت تحقيق به شرح زير تدوين شده اند:
1. بازنمايى رسانه اى اين حادثه در صداوسيما چگونه بوده است؟

چگونه  كشور  خبرگزارى هاى  در  حادثه  اين  رسانه اى  بازنمايى   .2
بوده است؟

3. بازنمايى رسانه اى اين حادثه در رسانه هاى اجتماعى چگونه بوده 
است؟

4. بازنمايى رسانه اى اين حادثه در بيانيه هاى روابط عمومى وزارت 
نيرو و نهاد هاى وابسته چگونه بوده است؟

ادبيات تحقيق
مديريت بحران

شده  تعريف  شرايطى  بحران  ايران  كشور  بحران  مديريت  قانون  در 
است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاى طبيعى و انسانى 
به طور  اجتماعى)  و  امنيتى  حوزه هاى  در  موضوعه  موارد  (به جز 
مشقت  ايجاد  موجب  و  مى آيد  وجود  به  غيرقابل كنترل  يا  ناگهانى 
برطرف  و  مى گردد  انسانى  جامعه  يا  مجموعه  يك  به  سختى  و 
كردن آن نياز به اقدامات اضطرارى، فورى و فوق العاده دارد (قانون 
فرهنگ  اساس  بر  بحران  بحران، 1387).  مديريت  سازمان  تشكيل 
كه  مي شود  واقـع  هنگـامي  و  است  عطف  نقطه  معني  به  وبستر، 
هدف هاي برتر نهاد تصميم گيرنده به خطر افتد، زمـان پاسـخ دهي 
وقـوع  و  باشـد  محـدود  بسيار  شده  اتخاذ  تصميم هاي  اجـراي  و 
نهاد  اعضاي  غافلگيري  و  سـردرگمي  بـه  مـوقعيتي  چنـين 
تصميم گيرنده منتهي شود (آقايى، 1387). پرو با تفاوت قائل شدن 
برخالف  كه  مى داند  عمده  اختاللى  را  بحران  بحران،  و  حادثه  بين 
مشكالت  با  را  سيستم  و  مى دارد  باز  كار  از  را  سيستم  كل  حادثه، 
مى اندازد (روشندل  مخاطره  به  را  آن  حيات  و  مى كند  روبه رو  عمده 
گوناگونى  و  متنوع  تعاريف  ميان  در  صلواتيان، 1389).  و  اربطانى 
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و  زمان  تهديد،  مشترك  عامل  سه  دارد،  وجود  بحران  ادبيات  در  كه 
غافلگيرى ديده مى شوند (نجات بخش اصفهانى و باقرى، 1387)، اين 
كه  مى كنند  اشاره  بحران ها  اصلى   ويژگى هاى  به  به نوعى  عامل  سه 
تا حدودى به تعريف فرهنگ وبستر نيز نزديك است. تعريفى كه 
براى انجام اين تحقيق موردنظر محققان قرار گرفته است، تعريفى 
اساسى  بعد  پنج  داراى  كه  مى داند  وضعيتى  هر  را  بحران  كه  است 
شامل رخداد ناگهانى، نياز به اخذ تصميمات و اقدامات فورى، همراه 
داشتن خسارات مادى و معنوى، قطع يا اختالل در جريان عادى امور، 
تحت تأثير قرار دادن زندگى جمع قابل توجهى از افراد جامعه باشد 

(صلواتيان، 1389، ص. 10).
نخستين بار  براى  رسمى  به طور  كه  بحران  مديريت  اصطالح 
قرار  شناسايى  مـورد  كوبـا  موشـكى  بحـران  در   1962 سال  در 
گرفت، به مديريت در موقعيت هاى پيش بينى ناپذير اطالق مى شود 
(قنبرى و آزاددوست، 1396). برخى ديدگاه ها مـديريت بحـران را 
پاسخ دهي آني و اختصاص منابع فوق العاده و ديگر فعاليت هاي الزم 
در مقابله با بحران مى دانند (روشندل اربطانى و صلواتيان، 1389) 
راهبـردي  تـدبير  به نوعى  بحران  مديريت  ديگر  ديدگاهى  از  و 
داللـت مى كند كه در فرايند آن، محيط هاي داخلي و خارجي بحران 
را  بحران  مديريت  برخى صاحب نظران  مي گيرد.  قرار  تحليل  مورد 
اقدامي مى دانند كه در بسياري موارد، شـبيه بـه جنگ محدود است 
تكـرار  از  ممانعـت  و  تحديد  بلكه  جنگ،  كامل  محو  نه  هدفش  و 
آن است» (نجات بخش اصفهانى و باقرى، 1387). عيوضى مديريت 
كليه  از  استفاده  براى  دولت  يا  جامعه  سمت  از  را «تدبيرى  بحران 
منابع موجود و قابل تصور براى حفظ ثبات مورد نظر خود» تعريف 
كرده است (عيوضى، 1387، ص. 65) ريچارد برانديچ معتقد است: 
«مديريت بحران برنامه اى براى كاهش ظرفيت خرابى  يك بحران 
است و اگر خوب اجرا شود مى تواند عامل حذف پتانسيل خرابى و يا 
حتى حذف خود بحران باشد» (وردى نژاد و بهرامى رشتيانى، 1395، 
مديريت  اصلى  «هدف  كه  مى كند  مطرح  كارتى  مك   .(52 ص. 
شرايط  كردن  برطرف  براى  معقول  راه حلى  به  دستيابى  بحران 
و  حفظ  سياسى  ارزش هاى  و  منافع  كه  است  به گونه اى  غيرعادى 
تأمين گردد» (صلواتيان، 1389، ص. 21) . پارسونز هم مديريت 
بحران را هنر تصميم گيرى براى كاهش دادن آثار يك حادثه مى داند 

نياز  بحران  آغاز  از  پيش  برنامه ريزى  به  اين  به  رسيدن  براى  كه 
است(نصراللهى، 1393، ص. 37). الوانى و همكاران (1388) در 
بخش پيشگفتار مترجمان كتاب مديريت بحران دانشگاه بازرگانى 
هاروارد اين واژه را اين گونه تعريف مى كنند: «مديريت بحران با 
مطرح ساختن سازوكار ها و فرايندهاى شناخت بحران، پيشگيرى و 
در  را  عمده اى  نقش  آن  پيامد هاى  و  بحران  رفع  براى  يابى  راه حل 
كاهش اثرات بحران ايفا  مى كند». به نظر مى رسد با توجه به اختالف 
در تعاريف اين كليدواژه ها هستند كه مى توانند ديد خوبى را نسبت 
به مفهوم اين واژه به ما ارائه دهند. شكل 1 كليدواژه هاى مختلف 

واژه مديريت بحران را حسب تعاريف نشان مى دهد.

شكل 1: كليدواژه هاى مفاهيم مديريت بحران

مديريت رسانه اى بحران 
بيشتر  كه  ساخته  مطرح   (1396) لنگرودى  مطيعى  كه  حالى  در 
مخاطرات  به  كمتر  و  است  طبيعى  مخاطرات  درباره  پژوهش ها 
است  داده  نشان  نيز   (1395) صلواتيان  است،  شده  توجه  انسانى 
طوالنى  سابقه  از  ما  كشور  در  بحران  و  رسانه  مطالعاتى  حوزه  كه 
و ادبيات غنى برخوردار نيست و از اوايل دهه 80 خورشيدى مورد 

توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 
دو ديدگاه عمده درباره ارتباط ميان رسانه و بحران وجود دارد. 
ديدگاه نخست، مدل تعاملى است كه ميان جامعه، رسانه و بحران 
هم  مدل،  اين  اساس  بر  (شكل2).  مى كند  برقرار  تعاملى  ارتباط 
بشرى  زندگى  و  جوامع  جدايى ناپذير  اجزاى  رسانه  هم  و  بحران ها 
مى توان  ازاين رو  و  مى گذارند  تأثير  هم  بر  و  مى  آيند  به حساب 



 283 داتيس خواجه ئيان و همكاران/ رسانه و بحران: بازنمايى رسانه اى حادثه خاموشى هاى گسترده برق استان خوزستان (در بهمن ماه 1395)

 ،1389، (صلواتيان  شد  قائل  سه  اين  ميان  تعاملى  مدل  نوعى 
نگرش  با  بحرانى  رويدادهاى  و  حوادث  به  دوم  ديدگاه   (42 ص. 
پس  در  را  متعددى  بازيگران  و  عوامل  و  مى نگرد  سيستماتيك 
گروه هاى  و  مردم  همچون  مى بيند،  بحرانى  هر  پرده  پشت  و  زمينه 
و  بين المللى  عناصر  دولتى،  نهادهاى  صنفى،  و  اجتماعى  مختلف 
رسانه ها (كاظمى، 1366، ص ص. 13-15) از  منظر اين ديدگاه 
كاركردها،  يك  هر  اجتماعى،  و  جمعى  رسانه هاى  از  اعم  رسانه ها، 
تصميم گيرى  در  كه  دارند  منحصربه فردى  قابليت هاى  و  ويژگى ها 
آزاددوست،  و  (قنبرى  مى گذارند  تأثير  بحران  تصميم سازى هاى  و 
1396). هر دو ديدگاه به تأثير بسزاى رسانه ها در مديريت بحران 
تأكيد مى كنند و نشان مى دهند كه در مديريت يك بحران، همچون 
در  گسترده  خاموشى هاى  كه  تحقيق  اين  مطالعه  مورد  بحران 
يك  آن ها  از  استفاده  توانايى  و  رسانه ها  شناخت  است،  خوزستان 

عامل مهم در توانايى مهار كردن ابعاد بحران است.

شكل 2: تعامل «بحران - رسانه - جامعه» منبع: (روشندل اربطانى، 
1387؛ صلواتيان، 1389)

البته كه رسانه ها نيز به سادگى خود را در كنترل مديريت بحران 
مى كنند.  نگاه  بحران  به  خود  رويكرد  و  ديدگاه  با  و  نمى دهند  قرار 
يك  در  نااميدى  تزريق  و  منفى  احساسات  تحريك  با  رسانه  اگر 
يك  قامت  در  آنگاه  شود  همراه  بحران  محرك  با  بحران زده  جامعه 
رسانه بحران زا عمل كرده است اما اگر با به كارگيرى شيوه هاى روى 
هم انباشتگى تأثيرات جزئى (نظريه كاشت)، تصويرسازى جنبه هاى 
گفتمان هاى  تبديل  (انگاره سازى)،  اذهان  در  واقعيت  گوناگون 
سرانجام  و  (اسطوره سازى)  قضاوت مدارانه  حالت هاى  به  رسانه اى 
و  جدى  شكل  به  رسانه اى)  (وقايع  حوادث  توالى  در  معنا  خلق 
فراگير در توليد، انتشار، كنترل و پايان بحران ها گام بردارد (بشير، 
كه  داد  را  زدا  بحران  رسانه  نسبت  بدان  مى توان  آنگاه   .(1387
به عنوان ركنى از مديريت بحران ايفاى نقش كرده است. اين نقش 

چنان مهم و ضرورى است كه مديريت رسانه را كليدى ترين ابزار 
مديريت بحران معرفى كرده اند (سام بند و قره باغ، 1387).

ديدگاه ها و رويكرد هاى رسانه  در مواجهه با بحران
 نوع اقدامات و الگوهاى اتخاذ شده از سوى مديران بحران و مديران 
به  آنان  نگرش  نوع  به  بحرانى  وضعيت  با  مقابله  به منظور  رسانه ها 
بحران  مديريت  رويكرد  نگرش  نوع  اساس  بر  و  مى گردد  بر  بحران 
متفاوت خواهد بود. بر همين اساس نگرش به مقوله بحران و موضوع 
در  عمل  و  اقدام  نوع  براى  تعيين كننده  عامل  مهم ترين  بحران ساز، 
برابر بحران محسوب مى شود (صلواتيان، 1389، ص. 52). روشندل 
اربطانى با بررسى ادبيات مربوط به رسانه و بحران، سه ديدگاه عمده 

را شناسايى كرده است (روشندل اربطانى، 1387):
1.  ديدگاه سنتى: اين ديدگاه بحران را اساسًا يك پديده وضعيت 
منفى و نامطلوب مى داند كه به هر نحوى بايد از آن پرهيز كرد. 
و  مخرب  كامًال  ماهيت  داراى  بحران ها  نگرش،  اين  اساس  بر 

بازدارنده اند.
2.  ديدگاه قانون طبيعى: طرفداران اين ديدگاه، بحران را جزئى از 
نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  كه  مى دانند  بشرى  زندگى  طبيعت 
رخ مى دهد، اما نگرش اين دسته نيز همچنان يك نگرش منفى 
اول،  ديدگاه  برخالف  كه  تفاوت  اين  با  است  بحران  به  نسبت 
آن  به  نسبت  بلكه  ندارند،  بحران  از  اجتناب  و  انكار  در  سعى 

موضعى كامًال منطقى برمى گزينند.
به  نسبت  متفاوت  كامًال  نگاهى  ديدگاه،  اين  تعاملى:  ديدگاه    .3
مقوله بحران دارد و برخالف ديدگاه هاى قبل، به بحران به ديد 
انكار  يا  نفى  را  آن  نبايد  نه تنها  است  معتقد  و  مى نگرد  مثبت 
برخالف  رفت.  آن  استقبال  به  بايد  نيز  مواقعى  در  بلكه  كرد، 
ديدگاه اول كه ديدگاه سكون و ثبات و ديدگاه دوم كه ديدگاه 
تحرك  و  تغيير  پويا،  ديدگاه  اين  است،  واكنش  و  مقابله 
اجتماعى را در خود دارد و بر همين اساس بحران ها را بخشى از 
ديالكتيك اجتماعى مى داند كه براى رشد و توسعه جامعه الزم و 
ضرورى اند. ديدگاه تعاملى بحران را صحنه تعامل ميان عناصر 
و عوامل مختلفى مى داند كه نتيجه كلى در جهت نوعى نظم و 

تعادل و پويايى است.
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جدول 1: بررسى تطبيقى ديدگاه هاى رسانه به بحران    منبع: 
(نصراللهى، 1393)

رويكرد تعاملىرويكرد قانون طبيعىرويكرد سنتى

نگاه منفى به بحران (انكار 
بحران)

بحران گريزى و انكار آن
سكوت

فرصت سوزى

نگاه منفى به بحران 
(پذيرش بحران)
بحران پذيرى

مقاومت و مقابله با بحران

نگاه مثبت به بحران
فرصت سازى
پيش بينى بحران

تعامل با بحران و 
فرصت طلبى براى جذب 
مخاطب و افزايش اعتبار 

رسانه

بر اساس سه ديدگاه فوق، هنگام مواجهه با بحران، سه رويكرد 
بحران گريزى، بحران پذيرى و بحران ستيزى مى تواند توسط رسانه ها 
اتخاذ شود. رويكرد بحران گريزى مبتنى بر ديدگاه سنتى نسبت به 
بحران است. با اتخاذ چنين رويكردى رسانه ها با راهبردى منفعالنه و 
واكنشى به سراغ بحران رفته و تا حد امكان درصدد انكار آن هستند. 
در اين رويكرد هيچ برنامه تعيين شده اى براى مقابله با بحران وجود 
ندارد و رويكردى كامًال منفعالنه در پيش گرفته مى شود (قنبرى و 
آزاددوست، 1396). رويكرد بحران ستيزى مبتنى بر ديدگاه قانون 
فعال  راهبرد  طبق  بحران  با  مواجهه  رويكرد  اين  در  است؛  طبيعى 
انجام مى شود. رسانه هايى كه چنين رويكردى نسبت به بحران دارند 
تمام توان خود را براى پيشگيرى و مقابله با بحران به كار مى گيرند 
و از ظرفيت خود در اين راستا به طور مؤثر استفاده مى كنند (مهربان، 
1393) رويكرد بحران پذيرى هم كه منطبق با ديدگاه تعاملى است 
نه تنها بحران گريز نيست بلكه از بحران استقبال مى كند. طرفداران 
اين ديدگاه بحران ها را ضرورى و مفيد و آن ها را فرايند نيل به بقاى 
اصلح مى دانند چرا كه در سايه بحران نهادهاى اجتماعى قوى ابقا و 
نهادهاى اجتماعى ضعيف اضمحالل مى شود (نصراللهى، 1393). در 
اين رويكـرد عـالوه بـر پـذيرش بحـران به عنوان يك امر محتوم 
تأكيد  جديد  فرصت هاى  كشف  ازآن جهت  استقبال  و  پيش بينى  به 
مـى شـود و با اتخاذ راهبرد فوق فعال  بر كشف فرصت هاى جديد 
(مهريان،  مى شود  تأكيد  پويايى  و  رشد  براى  نو  چشم اندازهاى  و 

.(1393
راهبردهاى رسانه در مواجهه با بحران

متفاوت  نگرش  دو  مى تواند  بحران  يك  با  مواجهه  در  رسانه 
داشته باشد؛ نگرشى كه بحران را تهديد مى پندارد و نگرشى كه آن 

را فرصت مى بيند. اين نگرش بر اساس ديدگاه و رويكردى است 
كه رسانه نسبت به بحران دارد. بر اساس دو نگرش تهديد و فرصت 
هر رسانه مى تواند راهبردى را اتخاذ كند و طبق آن با بحران مواجهه 

شود. هر يك از اين راهبرد ها در زير توضيح داده شده است.
1.  راهبرد انفعالى: بر اساس راهبرد انفعالى ترجيح داده مى شود به 
يا  انكار  واكنش  شود  سكوت  بحرانى  شرايط  با  مواجهه  هنگام 

بى توجهى نسبت به بحران رخ مى دهد.
ضرورت  بر  تأكيد  با  واكنشى  راهبرد  واكنشى:  راهبرد    .2
تهديد كننده،  محيطى  تحركات  و  فشارها  به  پاسخگويى 
مى كند.  ترغيب  خود  حيات  حفظ  براى  واكنش  به  را  سازمان 
ديدگاه   مى كنند،  استفاده  واكنشى  راهبرد  از  كه  سازمان هايى 
رسانه هايى  بر  حاكم  نگرش  نوع  ندارند.  بلند مدت  برنامه ريزى 
كه از چنين راهبردى در مواقع بحرانى تبعيت مى كنند، منفى و 
تهديدآميز است به همين دليل واكنشى كه از چنين مديران و 

سازمان هايى انتظار مى رود، نوعى همراهى با بحران است.
3.  راهبرد فعال: رسانه هايى كه در قبال بحران راهبرد فعال دارند، 
به محض وقوع آن وارد عمل مى شوند و فعاالنه در جهت كنترل 
از  جزئى  را  بحران  رسانه هايى  چنين  برمى آيند.  بحران  مهار  و 
طبيعت بشرى مى پندارند و خود را به اقدام فعاالنه در مواجهه با 
بحران ها ملزم مى بينند. در اينجا شيوه عمل از انطباق و همراهى 
با بحران و اوضاع بحرانى، به سمت همراه ساختن اوضاع با خود 

سوق مى يابد.
كشف  بر  تأكيد  با  فعال  فوق  راهبرد  فعال:  فوق  راهبرد    .4
پويايى،  و  رشد  براى  نو  چشم اندازهاى  و  جديد  فرصت هاى 
نه تنها وجود بحران ها را مى پذيرد و در مواجهه با آن ها فعاالنه 
وارد عمل مى شود بلكه فراتر از آن، به منظور مقابله با شرايط 
رسانه هايى  در  مى آورد.  عمل  به  را  الزم  پيش بينى هاى  بحرانى 
كه راهبرد فوق فعال دارند، نوع نگرش به بحران كامًال مثبت 
و فرصت آفرين است. سازمان هاى رسانه اى با چنين راهبردى، 
انعطاف  نوآورى،  خالقيت،  نظير  خاصى  ساختارى  ويژگى هاى 
و فقدان تمركز به خود مى گيرند. بر اساس راهبرد فوق فعال، 
داشته  همراه  به  خود  با  را  فرصت هايى  مى تواند  بحران  هر 
و  پيش بينى ها  قبل  از  و  بود  بحران ها  مترصد  بايد  پس  باشد 
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آمادگى هاى الزم را براى مواجهه با آن ها پيدا كرد تا در صورت 
كرد.  بهره بردارى  آن ها  از  فرصت  ايجاد  جهت  در  بتوان  بروز، 
رسانه هاى داراى راهبرد فوق فعال نه تنها پيرو شرايط بحرانى 
نيستند و درصدد انطباق با آن بر نمى آيند بلكه به تطبيق شرايط 
عمل  پيشرو  به صورت  و  مى پردازند  خود  مقاصد  و  اهداف  با 
مى كنند (صلواتيان، 1389، ص ص. 52-54) شكل شماره 3 

نشان دهنده اين راهبرد ها است. 

شكل 3: انواع راهبردهاى رسانه اى در مواجهه با بحران   
منبع:(صلواتيان، 1389)

در همين زمينه هوانگ١ (2008) نيز با اشاره به اينكه واكنش 
سازمان به بحران داراى سه ويژگى به هنگام بودن، منسجم بودن و 
بهانه  بحران،  انكار  شامل  ارتباطى  راهبرد  پنج  است،  بودن  فعاالنه 
آوردن، توجيه كردن، اقدام اجبارى و تغيير وضعيت را براى بحران 

پيشنهاد مى كند.
كاركر دها و وظايف انواع رسانه ها در مديريت بحران

رسانه ها اعم از اجتماعى و جمعى هر يك در بحران ها كاركرد 
خاصى را ايفا مى كنند گرچه تفاوت كاركردى اين دو نوع رسانه در 
كاركرد آن ها در  مديريت بحران نيز به تبع اثرگذار است اما بررسى 
الگو ها و نظريه هاى موجود نشان مى دهد كه مهم ترين نقش رسانه ها 
به طور كل و فارغ از نوع، دامنه و كاربرد آن ها در مديريت شرايط 
بحرانى شامل آموزش، فرهنگ سازى، هدايت افكار عمومى، رصد و 
پايش و نظارت بر عملكرد مسئوالن، اطالع رسانى، جلب مشاركت 
(صلواتيان،  مى شود  عمومى  همبستگى  و  تقويت  ايجاد  و  همگانى 
1395). رسانه ها اين نقش ها را در سه مرحله پيش، حين و بعد از 
1.  Huang

رسانه  هاى  كاركرد  مورد  در  مختلفى  الگوهاى  مى كنند.  ايفا  بحران 
در مديريت بحران با توجه به هر يك از اين مراحل وجود دارد. مدل 
پروانه اى براى مرحله پيش از بحران (روشندل اربطانى و صلواتيان، 
1389)، الگوى جامع نقش راديو و تلويزيون هاى محلى و ملى در 
در  رسانه ها  مديريت  مدل   ،(1395 (صلواتيان،  طبيعى  مخاطرات 
مراحل سه گانه حين، قبل و پس از بالياى طبيعى(رشيدى، نورى و 
نكوئى، 1393) و مدل كاركردهاى رسانه هاى اجتماعى در بحران 

(مهربان، 1393) ازجمله اين مدل ها هستند. 
در مدل پروانه اى كه خاص مرحله نقش رسانه ها در مرحله پيش 
از بحران است سه وظيفه و پنج كاركرد براى رسانه ها در مرحله قبل 
از بحران ديده شده است (شكل 4). طبق اين مدل، رسانه ها در مرحله 
پيشگيرى  بحران،  پيش بينى  اصلى  وظيفه  سه  داراى  بحران  از  قبل 
از و آمادگى براى بحران هستند. متناظر هر يك از اين سه وظيفه 
كاركرد هايى براى رسانه تعريف شده است. كاركرد پايش و رصد 
محيطى كاركرد متناظر با وظيفه پيش بينى بحران است. كاركر د هاى 
آموزش و هدايت افكار عمومى دو كاركرد متناظر با وظيفه پيشگيرى 
از بحران هستند و دو كاركرد اطالع رسانى و ايجاد همبستگى عمومى 
نيز متناظر با وظيفه آمادگى براى بحران تعريف شده اند. البته اين مدل 
چهار خصوصيت مخاطب محورى، ساختارى، مديريتى و نيرويى را 
هم جهت عمل درست رسانه به وظايف و كاركرد هاى خود الزامى ديده 

است (روشندل اربطانى و صلواتيان، 1389).

شكل 4 : مدل پروانه اى  منبع: (روشندل اربطانى و صلواتيان، 1389)
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در  ملى  و  محلى  تلويزيون هاى  و  راديو  نقش  جامع  الگوى 
تلويزيون  و  راديو  رسانه  دو  نقش  خاص  هم  طبيعى  مخاطرات 
است  شده  داده  نشان   5 شكل  در  كه  الگو  اين  است.  شده  طراحى 
نماينده،  آموزش،  به  نياز  را  آسيب ديدگان  چهارگانه  نياز هاى 
اين  است.  گرفته  قرار  الگو  قلب  در  كه  مى داند  توجه  و  اطالعات 
الگو سه سطح پيام رسانى شامل پيام رسانى رسانه محلى به مخاطب 
محلى، رسانه ملى به مخاطب محلى و رسانه ملى به مخاطب ملى را 
در خود جاى داده است كه آسيب ديدگان محلى در معرض هر سه 
رسانه  چهارگانه  تعامالت  به  الگو  اين  ديگر  بعد  دارند.  قرار  سطح 
ملى و شبكه هاى استانى مى پردازد. اين بعد بيان مى كند كه رسانه 
و  راهبردها  حادثه،  محل  به  امكانات  و  نيرو  اعزام  ضمن  بايد  ملى 

دستور هاى مقتضى را نيز به سطح استانى ابالغ كند و سطح استانى 
نياز  مورد  گزارش هاى  و  تحليل  همچنين  و  محتوا  و  اطالعات  نيز 
رسانه ملى را تأمين نمايد. بر اساس اين الگو چهار كاركرد آموزش 
برقرارى  و  اطالع رسانى  گرى،  مطالبه  و  نظارت  فرهنگ سازى،  و 
ارتباط و جلب مشاركت عمومى و ايجاد همبستگى ملى از رسانه 
انتظار مى رود. در واقع اين الگو بيان مى دارد كه راديو و تلويزيون 
ارائه  به  بايد  آسيب ديدگان  چهارگانه  نياز هاى  به  توجه  با  محلى 
پيام رسانى در سه سطح مزبور پرداخته و جهت دستيابى به عملكرد 
بهينه در اين زمينه بايد رسانه محلى و ملى وظايف را متقابًال نسبت 
به  را  خود  چهارگانه  كاركرد  بتوانند  تا  بدهند  انجام  يكديگر  به 

سرانجام برسانند (صلواتيان، 1395).

شكل 5: الگوى جامع نقش رسانه هاى محلى و ملى در مديريت مخاطرات طبيعى ايران   منبع: (صلواتيان، 1395)

  

 

 

 

 

 

 

  
  

         

  

      

   

حين، قبل و پس از  مديريت رسانه ها در مراحل سه گانه   مدل 
بالياى طبيعى نيز مدلى  است كه وظايف رسانه ها را در هر سه مرحله 
بحران مشخص كرده است (شكل 6). در اين مدل رسانه در مرحله 
پيش از بحران بر اساس كاركرد ديده بانى، آموزش و آگاه سازى به 
نيازهاى مخاطبان شامل اطمينان، آمادگى و آگاهى پاسخ مى دهد. در 

مرحله حين بحران نيز رسانه كاركردهاى دروازه بانى خبر، خبردهى و 
همراه سازى را از خود بروز مى دهد و به نيازهاى امنيت و اطالعات 
و همبستگى مخاطبان پاسخ مى دهد و در مرحله پس از بحران نيز با 
تحليل گرى، پاسخ طلبى و آرامش بخشى نياز هاى يادگيرى، پيگيرى و 

اميد را برطرف مى سازند (رشيدى، نورى و نكوئى، 1393).
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رسانه هاى  كاركرد  مدل  به  موسوم  زمينه  اين  در  بعدى  مدل 
بحران  در  اجتماعى  رسانه هاى  كاركرد  مدل  اين  است.  اجتماعى 
و  اطالع رسانى  بخشى،  آگاهى  و  آموزش  كاركرد  پنج  شامل  را 
اطالع يابى، هدايت و رهبرى، همبستگى و انسجام بخشى و رصد و 

پايش اطالعات معرفى مى كند (شكل 7).

شكل 7: كاركرد رسانه هاى اجتماعى در بحران منبع: (مهربان، 1393)

در واقع تمامى مدل هاى فوق به موارد مشتركى براى مديريت 
بحران اشاره دارد. تنوع اين مدل ها با وجود اشاره همگى آن ها به 
است  مختلفى  موضوعى  زمينه هاى  دليل  به  يكسان  تقريبًا  وظايف 
كه تحقيقات در آن ها انجام شده است. با اين حال با توجه به اينكه 
در  خوزستان  حادثه  بازنمايى  چگونگى  تحقيق  اين  اصلى  مسئله 
رسانه ها در زمان وقوع اين بحران است، مهم ترين نكته در جمع بندى 

مى باشد.  بحران  حين  مرحله  در  رسانه ها  وظايف  مرور  بخش  اين 
در  است؛  رخ داده  بحران  كه  است  زمانى  شامل  بحران  حين  مرحله 
جلب  نيز  و  رسانه ها  دهى  خبر  و  اطالع رسانى  كاركرد  مرحله  اين 
جدول  است.  برخوردار  بيشـترى  اهميـت  از  همگـانى  مشاركت 
شماره 2 توجه وظايف رسانه ها و مديران بحران به نيازهاى روانى و 

اجتماعى مردم در حين بحران را شرح مى دهد.

جدول 2: وظايف رسانه ها و مديران بحران در قبال نياز هاى روانى و 
اجتماعى مردم در حين بحران منبع: (قنبرى و آزاددوست، 1396)

نيازهاى روانى-اجتماعى 
مردم

وظايف راهبران مديريت 
وظايف رسانهبحران

آرام سازى جامعه
جلوگيرى از التهاب آفرينى
پاسخگويى به نيازهاى عاطفى
جلوگيرى از ايجاد ياس و 

نااميدى در جامعه
همدردى با آسيب ديدگان

اميدبخشى مردم
كسب اطالع از رويدادها و 

علت آن
برطرف كردن هيجان ها و 

احساسات مردم

اتخاذ سازوكارهاى عملى براى 
رفع بحران

تعامل مديران با مردم
تسهيل تعامل جامعه با نهادها

تأمين نيازها و مطالبات
ايجاد فضاى آزاد براى رسانه 
جهت كنترل رسانه هاى رقيب 

و معاند
همدلى مسئوالن با مردم

احترام مديران به افكار مردم 
و معترضان

اجتناب مديران از بحران 
از طريق سخنرانى و 

موضع گيرى ها
جلوگيرى از امنيتى كردن 

فضاى كشور با تأكيد بر حفظ 
امنيت

اطالع رسانى مسئوالن از 
اوضاع كشور

اجتناب از پخش تصاوير 
التهاب آفرين

پخش مصاحبه و گفتگو با 
مديران

كنترل احساسات 
شخصيت هاى مسئول

ارائه اطالعات آرام بخش به 
جامعه

تسهيل ارتباط مردم با رسانه 
و نيازسنجى از مطالبات مردم
انحراف افكار عمومى از حادثه

ارائه پيام هاى عاطفى
پخش تصاوير و برنامه هاى 

اميدبخش و پاسخگو به 
نيازهاى روانى مردم

ارائه اطالعات و گزارش از 
عملكرد مسئوالن

القاى وجود مديريت مطلوب 
در كشور براى رفع بحران

با در نظر گرفتن موارد فوق كه از ادبيات موضوع رسانه و بحران 
استخراج شده اند، پژوهش جارى براى شناسايى نحوه بازنمايى انواع 
رسانه ها در حين بحران قطعى برق خوزستان با ديدگاه تعاملى انجام 
شد تا دريافت شود كه چه نوع راهبردى توسط هر يك از رسانه ها 

در پيش گرفته شده است.

روش 
مضمونى  تحليل  روش  پژوهش،  اين  اكتشافى  ماهيت  به  توجه  با 
به عنوان روش مناسب انتخاب شد. تحليل مضمونى١ به عنوان روشى 
1.  Thematic Analysis

شكل 6: الگوى مديريت رسانه ها در مراحل بحران   منبع: (رشيدى، 
نورى و نكوئى، 1393)
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براى شناسايى، تحليل و گزارش الگوهاى موجود در داده ها تعريف 
شده است (براون١ و كالرك٢، 2006، ص. 76). مضمون يا تِم، معناى 
مهم نهفته در داده هاست كه با سؤال تحقيق مرتبط است و الگويى 
را از ميان داده ها به تصوير مى كشد. با توجه به هدف اين پژوهش و 
نياز به شناسايى الگوهاى معنايى بازنمايى اين حادثه در رسانه ها، اين 
روش به عنوان مناسب ترين روش شناسايى شده و به كار گرفته شد. 
نظر به سؤاالت تحقيق و تأكيدى كه ادبيات بر كاركرد انواع رسانه ها 
دارد، چهار گروه از رسانه ها شامل صداوسيما، خبرگزارى ها، رسانه هاى 
وابسته به وزارت نيرو (روابط عمومى) و رسانه هاى اجتماعى به عنوان 
جامعه تحقيق برگزيده شدند. ازآنجاكه به دليل گستردگى محتواى 
موجود در هر يك از اين رسانه ها، امكان مطالعه كل جامعه وجود 
پژوهش هاى  ويژگى  از  استفاده  با  بود.  ناگزير  نمونه گيرى  نداشت، 
هدفمند  و  دسترس  در  شكل  دو  به  نمونه گيرى  رسانه  در  كيفى 
به دشوارى  توجه  با  دسترس،  در  نمونه گيرى  در  پذيرفت.  صورت 
محقق در دسترسى به جامعه هدف، هر شكل قابل قبولى از داده ها 
كه امكان دستيابى و بررسى داشته باشد مورد استفاده پژوهشگر قرار 
ملى  صداوسيماى  رسانه  گروه  براى  عمدتًا  نمونه گيرى  اين  گرفت. 
محدوديت  و  دشوارى  با  پژوهشگران  شد.  گرفته  كار  به  استانى  و 
پراكندگى مطالب مربوط به حادثه در برنامه ها و بخش هاى مختلف 
اين رسانه ها مواجه شدند، مثًال در بخش صداوسيما، چه ملى و چه 
ويژه،  برنامه هاى  اخبار،  در  پراكنده  به طور  مذكور  اطالعات  محلى، 
گفت وگوى تلفنى، مصاحبه با مسئوالن و قالب هاى ديگر ارائه شده 
اجتماعى  رسانه  هاى  و  خبرگزارى ها  بررسى  براى  ديگر  سوى  از  بود. 
كه  مطالبى  زياد  حجم  زيرا  شد،  استفاده  هدفمند  نمونه گيرى  از 
يك  حول  نيز  و  بودند  همديگر  از  مفهومى  يا  عينى  كپى  عمدتًا 
موضوع بازتاب يكسانى را صورت داده بودند، تنها از طريق انتخاب 
و  ممكن  معنايى  الگوهاى  شناسايى  در  آنان  مهارت  و  پژوهشگران 
وزارت  عمومى  روابط  بيانيه هاى  گروه  براى  امر  اين  گرديد.  ميسر 
و  مطالب  كثرت  به  نظر  و  كرد  صدق  نيز  متبوع  سازمان هاى  نيرو 
زمان كارى مشخص اختصاص داده شده به پروژه، نمونه گيرى هدفمند 
بهترين شيوه نمونه گيرى براى دستيابى و استخراج الگوى معناى اين 

1.  Braun
2.  Clark

بيانيه ها تشخيص داده شد. براى همه گروه ها اشباع  نظرى٣ به معناى 
پايان نمونه گيرى و خاتمه تحليل در نظر گرفته شد. اشباع داده به 
كدگذارى  و  از داده ها  حجمى  تحليل  با  محقق  است كه  معنى  اين 
در  كماكان  كدها  و  نمى يابد  دست  جديدى  تِم  و  مقوله  به  جديد، 
كدگذارى  كفايت  زمانى  چنين  در  مى گيرند.  جاى  قبلى  مقوله هاى 
و اشباع داده اعالم مى شود. براى گروه صداوسيما، 70 دقيقه محتوا 
شامل برنامه هاى شبكه هاى ملى و استانى و نيز برنامه هاى راديويى 
و  دريافت  اختيار  در  آرشيوهاى  در  موجود  قطعات  و  شد  انتخاب 
تحليل شدند. پس از كدگذارى و تحليل داده هاى 70 دقيقه كه در 
كدها  مكرر  تكرار  بودند،  داده  بازتاب  را  حادثه  متفاوت  قالب هاى 
در مقوله هاى مشخص و عدم ايجاد مقوله هاى جديد سبب رسيدن 
اشباع نظرى شد و كفايت نمونه را نشان داد. در تحليل انجام شده 
چه  و  ملى  چه  صداوسيما،  اينكه  دليل  به  كه  دريافت  پژوهشگر 
محلى و چه تلويزيون و چه راديو از يك خط مشى خبرى مشخص 
و يكسان پيروى مى كند، لذا تنوع داده اى چندان زياد نيست و حتى 
دست  حادثه  رسانه اى  بازتاب  به  مى شد  هم  كوچك تر  نمونه اى  با 
يافت. براى تحليل بازنمايى حادثه در رسانه هاى اجتماعى، دو رسانه 
اجتماعى تلگرام و اينستاگرام در بازه تاريخى مورد نظر و با استفاده 
از كليدواژه هاى #برق و #قطعى_برق و # خوزستان مورد جستجو 
قرار گرفتند. عالوه بر اين نظر به احتمال وجود برخى نظرات بدون 
مطالب  محتوايى  جستجوى  به  نيز  پژوهشگران  كليدواژه،  دو  اين 
در آن بازه پرداختند تا داده هاى بيشترى در اين زمينه پيدا كنند و 
به طور موردى از كلمات مثل ريزگرد، آلودگى و بحران نيز استفاده 
آغاز  و  كدگذارى  از  پس  شود.  استخراج  گسترده ترى  نمونه  تا  شد 
استخراج مقوله ها، شباهت زياد مطالب كه اغلب حول اعتراض هاى 
مردمى مى گشت و البته با توجه به ماهيت اين رسانه اجتماعى كامًال 
نيز قابل تصور بود، سبب دستيابى به اشباع داده اى شد. در نتيجه 
جستجوى بيشترى صورت نگرفت. تحليل خبرگزارى ها و پايگاه هاى 
پايگاه هاى  و  خبرگزارى ها  داشت؛  همراه  به  را  متفاوتى  روند  خبرى 
خبرى مورد بررسى در اين تحقيق شامل خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، 
فارس، تسنيم، صدا وسيما، مهر، ايلنا، باشگاه خبرنگاران، ركنا بودند. 
و  اخبار  پوشش  در  مختلف  خبرگزارى هاى  مطالب  زياد  شباهت 

3.  Saturation



 289 داتيس خواجه ئيان و همكاران/ رسانه و بحران: بازنمايى رسانه اى حادثه خاموشى هاى گسترده برق استان خوزستان (در بهمن ماه 1395)

چند  در  مشابه  شكل  به  كه  نگارشى  و  اماليى  اشتباهات  همچنين 
خبرگزارى و يا سايت ديده مى شد، نشان دهنده كپى شدن خبر يك 
سايت توسط سايرين بود. همچنين نشانه هايى ديده شد كه به دليل 
خبرنگار  يك  خبرگزارى ها،  همه  توسط  ميدانى  خبرنگار  نداشتن 
محلى چندين رسانه رقيب را پوشش محتوايى مى دهد و با تغييرات 
كوچكى يك محتوا را به چندين رسانه مى فروشد. محقق بخشى از 
براى  گزارش  خواندن  در  تا  كرد  اصالح  را  خبرها  اماليى  اشتباهات 

استفاده كننده اين پژوهش مشكلى ايجاد نشود. 
طريق  از  مضمونى  تحليل  روش  در  داده ها  تفسير  و  تحليل 
ترتيب  به  تا  گرفت  صورت  محورى  و  باز  كدگذارى  مرحله  دو 
مضامين پايه اى، مضامين سازمان دهنده و مضامين فراگير شناسايى 

شوند. تحليل داده ها در اين پژوهش نيز بر اساس همين روال و به 
كمك نرم افزار MaxQDA 12 انجام شد تا با كدگذارى و سپس 
استخراج  كدهاى  در  موجود  الگوهاى  شناخت  به  كدها  دسته بندى 

شده دست يافته شود. 
يافته ها

چارچوب  در  يافته ها  ساختارمند  ارائه  و  اختصار  رعايت  براى 
محدوديت هاى مقاله اى، يافته ها در قالب چهار جدول جداگانه براى 
هر يك از انواع رسانه ها آورده مى شود و نمونه اى از كدهاى مربوطه 

نيز ذكر مى شوند. 
به  مربوط  داده هاى  مضمون  تحليل  از  ناشى  يافته هاى 

خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى

جدول 3: تحليل مضمون اخبار خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى
مضامين پايهمضامين سازمان دهندهمضمون فراگير

اعتراضات

تجمعات مردمىتجمعات خيابانى

اعتراض به عملكردها و اقدامات

عدم توجه به كانون ريزگردها
ضعف زيرساخت ها
كم كارى مسئوالن

انتقال آب
عدم شفافيت در عوامل بروز بحران

اقدامات، وعده ها، 
درخواست ها

اقدامات فنى و عملياتى حين حادثه

تأمين برق اضطرارى
شستشوى تجهيزات
تعويض مقره ها

بازديدهاى ميدانى از تجهيزات فنى

اقدامات روانى و حمايتى

تخصيص اعتبار ويژه
توزيع آب

تخصيص امتيازات ويژه (رايگان كردن برق)
حضور مسئولين در منطقه

اطالع رسانى

بركنارى مديراناقدامات ساختارى
آماده باش نيروها

تصميم گيرى هاى كالن مديريتى

مهار كانون ريزگردها
خريد تجهيزات

طراحى پست هاى جديد
تعويض مقره ها

تغيير مكانى پست ها

تصميمات مقابله اى با ريزگردهاريزگردها

تدوين و تهيه برنامه مقابله با ريزگردها
تأمين حقابه تاالب ها
احياى تاالب ها

مالچ پاشى بيابان ها
شناسايى كانون هاى ريزگرد
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بر اساس جدول شماره 3 در تحليل مضمون اخبار خبرگزارى ها 
و  وعده ها  اقدامات،  اعتراضات،  شد.  استخراج  فراگير  تم  شش 
داليل  و  حادثه  پيامدهاى  عمومى،  اعتماد  ريزگردها،  درخواست ها، 
بروز بحران شش محور ياد شده است. تجمعات خيابانى و اعتراض 
از  مستخرج  دهنده  سازمان  مضمون  دو  اقدامات  و  عملكردها  به 
حادثه،  حين  عملياتى  و  فنى  اقدامات  بود.  اعتراضات  فراگير  تم 
تصميم گيرى هاى  ساختارى،  اقدامات  حمايتى،  و  روانى  اقدامات 
تم  از  مستخرج  دهنده  سازمان  مضمون  چهار  هم  مديريتى  كالن 
مقابله اى  تصميمات  بود.  درخواست ها  و  وعده ها  اقدامات،  فراگير 
تم  از  استخراجى  دهنده  سازمان  مضامين  تنها  هم  ريزگردها  با 
عوامل  محيط زيستى،  عوامل  گرديد.  محسوب  ريزگردها  فراگير 
تم  دهنده  سازمان  مضمون  سه  به عنوان  نيز  ناملموس  عوامل  فنى، 
و  عمومى  اعتماد  بازيابى  شد.  استخراج  بحران  بروز  عوامل  فراگير 
تم  از  كه  بود  دهنده اى  سازمان  مضامين  تنها  هم  مردم  رفاه  تأمين 
فراگير اعتماد عمومى حاصل شد. ضررهاى اقتصادى و اختالل در 
پيامدهاى  فراگير  تم  دهنده  سازمان  مضامين  دو  هم  مردم  زندگى 

حادثه بودند. در نهايت در تحليل تماتيك اخبار خبرگزارى ها 49 
مضمون پايه وابسته به شش تم فراگير و 13 مضمون سازمان دهنده 
استخراج شد. به عنوان مثال، مضامين پايه تعطيلى واحدهاى توليدى 
و صنعتى استان، ضررهاى نفتى و انتقال آب به ترتيب از داده زير 

استخراج شده است:
و  صنعتى  توليدى،  واحدهاى  تعطيلى  اهواز  موقت  «امام جمعه   *
از  را  دارد  پى  در  استان  براى  اقتصادى  ضررهاى  كه  توزيعى 
ديگر مشكالت قطعى مكرر برق در سطح استان دانست.» منبع: 

خبرگزارى تسنيم 
* «در 24 ساعتى كه برق در استان خوزستان قطع شده بود، توليد 
نفت ايران 768 هزار بشكه كاهش يافت. با نفت 55 دالرى، 
ضرر وارده به اقتصاد ملى ايران، فقط براى قطع 24 ساعته برق 
بوده  تومان  ميليون   512 و  ميليارد   160 خوزستان  استان  در 

است.» منبع: ركنا
استان  در  اخير  حوادث  زنجيروار  علل  به  توجه  در  «محمودى   *
كه ريشه در انتقال آب به خارج از خوزستان دارد، ابراز كرد: 

عوامل بروز بحران

عوامل محيط زيستى

كاهش دبى آب
كاهش بازندگى
هجوم ريزگردها
رطوبت باال

خشك شدن تاالب ها

عوامل فنى

حجم باالى خطوط توزيع
عدم وجود تجهيزات اضطرارى

عدم قطعيت در پايدارى شبكه برق
خروج پست هاى برق از مدار

هادى شدن تجهيزات

عوامل ناملموس

جزيره اى عمل كردن نهادهاى مرتبط با وزارت نيرو
پيش بينى پذير نبودن بحران
عدم وجود سبقه بحران

عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل
عدم پيش بينى درست بحران

معرفى مقصر به مردمبازيابى اعتماد عمومى و تأمين رفاه مردماعتماد مردمى

پيامدهاى حادثه

تعطيلى واحدهاى توليدى و صنعتىضررهاى اقتصادى
ضررهاى نفتى

اختالل در زندگى مردم

عدم ارائه خدمات شهرى
قطعى آب و برق
تعطيلى مدارس

عدم دسترسى به اينترنت و تلفن همراه

ادامه جدول 3: تحليل مضمون اخبار خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى
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داده  انتقال  ديگر  نقاط  به  سرشاخه ها  از  را  آ بها  نيرو  وزارت 
نبوده  حوزه  اين  ظرفيت  در  آب  انتقال  كه  درصورتى  است، 
ضمانت  و  نمى د انيم  صحيحى  چاره  راه  را  آب  انتقال  و  است 
اجراى اين اقدامات متوجه سازمان محيط زيست است.» منبع: 

خبرگزارى فارس
روابط عمومى  به  مربوط  داده هاى  مضمون  تحليل  از  ناشى  يافته هاى 

وزارت نيرو و نهادهاى وابسته

جدول 4: تحليل مضمون اخبار بيانيه هاى وزارت نيرو و نهادهاى وابسته
مضامين پايهمضامين سازمان دهندهمضمون فراگير

پيامدهاى حادثه
قطعى آبپيامدهاى اجتماعى و سياسى و معيشتى

تعطيلى ادارات و مدارس
فوت كاركنان عملياتىپيامدهاى جانى و انسانى

اقدامات و وعده ها و 
تصميمات

اقدامات، وعده ها و تصميمات فورى حين بحران

تهيه امكانات برق اضطرارى براى تصفيه خانه ها
فعاليت نيروهاى مختلف عملياتى

بازديدهاى ميدانى
شستشوى خطوط و پست هاى برق

توزيع آب
اعطاى امتيازات ويژه (رايگان كردن برق)

اقدامات، وعده ها و تصميمات ميان مدت

اختصاص اعتبار ويژه
خريد تجهيزات

تقويت گروه هاى خط گرم
برگزارى سمينارها و نشست هاى علمى
تعويض، تعمير و تأمين تجهيزات
تشكيل جلسات فنى و تخصصى

اقدامات، وعده ها و تصميمات بلندمدت

استفاده از انرژى خورشيدى
احياى منابع آب

كنترل انتشار ريزگردها
درختكارى

ساخت و احداث پست هاى به روز

اطالع رسانى

تشريح و تبيين داليل بحران

تفاوت تعرفه برق و قيمت تمام شده آن
گستردگى خطوط توزيع

كمبود امكانات و ضعف زيرساخت ها
مطالبات مالى

حجم گسترده آلودگى
شرايط جوى نامناسب
سيستم هاى حفاظت

اطالع رسانى هاى معطوف به مردم و بخش هاى مختلف

اطالع رسانى در خصوص چگونگى بازگشت برق
اطالع رسانى در خصوص قطع آب

عذرخواهى مسئوالن مختلف از مردم خوزستان و سپاسگزارى از نيروهاى 
عملياتى رفع بحران

دريافت اطالعات هواشناسىاحتمال وقوع حادثه قبل از بروز بحرانپيش بينى حادثه

بر اساس جدول شماره 4 در تحليل صورت گرفته از گزارش هاى 
وزارت نيرو و نهادهاى وابسته چهار تم فراگير شامل پيامدهاى حادثه، 
اقدامات، وعده ها و تصميمات، اطالع رسانى و پيش بينى حادثه مورد 
مضمون  دو  حادثه  پيامدهاى  محور  در  است.  گرفته  قرار  استخراج 

اقدامات،  مورد  در  همين طور  است.  شده  استخراج  دهنده  سازمان 
بررسى قرار  وعده ها و تصميمات سه مضمون سازمان دهنده مورد 
گرفته است. در تم فراگير اطالع رسانى هم دو تم تشريح داليل بروز 
بحران و اطالع رسانى معطوف به مردم و بخش هاى مختلف استخراج 
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شده است. مضامين سازمان دهنده احتمال وقوع حادثه قبل از بروز 
بحران نيز از محور پيش بينى حادثه استخراج شده است؛ بنابراين در 
تحليل صورت گرفته از اخبار روابط عمومى وزارت نيرو چهار تم 
فراگير، هشت مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پايه استخراج 
ريزگردها،  انتشار  كنترل  پايه  مضامين  به عنوان مثال  است.  شده 
داده هاى  از  ترتيب  به  خورشيدى  انرژى  از  استفاده  و   درختكارى 

زير استخراج شده اند: 
از  هكتار  هزار   40 اول  مرحله  در  گفت:  حاجى زاده  «مهندس   *
اهواز  شرق  جنوب  و  جنوب  در  ريزگردها  كانون هاى  اراضى 
آب اندازى مى شود و در مرحله بعد توسعه و در سطح بيش از 
80 هكتار آب اندازى مى شود.» منبع : اخبار نهادهاى استانى

در  ريزگردها  با  مقابله  طرح هاى  از  رييس جمهور  اول  «معاون   *
در  درختكارى  هكتار  هزار   7 اجراى  كرد/  بازديد  خوزستان 

جنوب شرق اهواز» منبع: روابط عمومى وزارت نيرو
* «مديرعامل شركت سهامى برق منطقه اى خوزستان با بيان اينكه 
در دنيا استفاده از انرژى هاى تجديد پذير رو به افزايش است، 
گفت: خوزستان با توجه به تابش آفتاب و طوالنى بودن روزها، 
مكان مناسبى براى حضور سرمايه گذاران جهت سرمايه گذارى 
عمومى  روابط  منبع:  است.»  خورشيدى  انرژى هاى  بخش  در 

وزارت نيرو
رسانه هاى  به  مربوط  داده هاى  مضمون  تحليل  از  ناشى  يافته هاى 

اجتماعى

جدول 5: تحليل مضمون واكنش ها در رسانه هاى اجتماعى نسبت به بحران رخ داده
مضامين پايهمضامين سازمان دهندهمضمون فراگير

اعتراضات

شكل گيرى تجمعات مردمىاعتراض خيابانى

واكنش ها در شبكه هاى اجتماعى

اعتراض چهره هاى مشهور به حادثه
 اعتراض به نمايندگان همسو با دولت

اعتراض به وزارت نيرو
اعتراض به رئيس جمهور

اعتراض به سازمان حفاظت محيط زيست

داليل بحران ازنظر مردم

مشكالت ساختارى و عملكردى

 ساختار متمركز حكومت
عدم توجه به مردم

 بى كفايتى نمايندگان و مسئوالن
نگاه درآمدى دولت به خوزستان
 عدم به كارگيرى افراد متخصص

 عدم وجود اختيارات خاص براى مسئوالن خوزستان
عدم اطالع رسانى درست

رانت، ويژه خوارى و ويژه خواهى
البى گرى
انتقال آب

بركنارى متصديان دلسوز برق

پيامدهاى بحران از نظر 
مردم

دشوار شدن شرايط زندگىپيامدهاى اجتماعى
مشكالت قطعى آب، تلفن

خطر تجزيه طلبىپيامدهاى امنيتى

رسانه هاى  در  آنچه  از  فراگير  تم  سه  فوق  جدول  اساس  بر 
اين  از  يك  هر  كه  است  شده  استخراج  پرداختند  آن  به  اجتماعى 
سه محور دو مضمون سازمان دهنده را شامل شده و در مجموع 19 
مضمون پايه از تحليل اين موضوعات به دست آمده است. به عنوان 
مثال خطر تجزيه خوزستان، عدم توجه به مردم و اعتراض به رئيس 

جمهور به ترتيب از داده هاى زير به دست آمده است: 

تفكرات  به  هستيم  شاهد  استان ها  از  بعضى  در  كه  رنج ها  *«اين 
تجزيه طلبى اهالى آن استان ها منجر مى شود و در آخر خواهيم 
ديد كه اين استان ها از خاك ايران جدا شدند.» منبع: كامنت هاى 

مردمى تابناك
* «مسئولين يجورى به وضعيت اهواز رسيدگى نميكنن انگار جزو 

ايران نيست» منبع: تگلرام
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*«آقاى روحانى آيا مشكالت شهر اهواز به اندازه لغو يك سخنرانى 
براى شما مايه شرمسارى نيست، شما كه عينك هم داريد پس 

چرا اهواز را نمى بينيد» منبع: اينستاگرام
يافته هاى ناشى از تحليل مضمون داده هاى مربوط صداوسيما

جدول 6: تحليل مضمون اخبار صداوسيما
مضامين پايهمضامين سازمان دهندهمضمون فراگير

پيامدهاى حادثه

نگاه مردم نسبت به حادثه

رسيدگى بيشتر به استان خوزستان
اتخاذ تدبير مناسب براى مقابله با حادثه

اطالع رسانى نامناسب
تسريع در اتخاذ تصميمات و انجام آن ها

اختالل در زندگى مردم

قطعى آب و برق
محدود شدن ارائه خدمات شهرى و بانكى

متضرر شدن مردم
لغو پروازها

بروز مشكل در تأسيسات نفتىمتضرر شدن اقتصاد

اقدامات، وعده ها و عملكردها

اقدامات فورى حين بحران

تأمين برق اضطرارى
شستشوى تجهيزات
بازديدهاى ميدانى
آماده باش نيروها

تشكيل جلسات ستاد بحران

اقدامات حمايتى و روانى

اطالع رسانى
سفر مسئوالن

اعطاى امتيازات ويژه
عذرخواهى از مردم

راهكار هاى مقابله با تكرار حادثه

مهار كانون ريزگردها
خريد تجهيزات به روز
تعويض تجهيزات
استاندارد سازى

تصميم گيرى در مورد مقابله با ريزگردهاريزگردها

مالچ پاشى بيابان ها
تثبيت كانون هاى گردوغبار
تأمين آب كانون هاى بحرانى

روش هاى بيولوژيكى (درختكارى)

عوامل بروز بحران

رطوبت باالعوامل زيست محيطى
هجوم ريزگردها

عوامل فنى
حفاظت هوشمند

هادى شدن تجهيزات
خروج نيروگاه ها از مدار

عدم سبقه وجود مشكلعوامل ناملموس

تحليل مضمون و تماتيك خبر هاى صدا و سيما بر اساس جدول 
شماره 6 نشان مى دهد كه چهار تم فراگير پيامدهاى حادثه، اقدامات، 
وعده ها و عملكردها، ريزگردها و عوامل بروز بحران در اخبار اين 
رسانه مورد توجه بوده است. نگاه مردم به حادثه، اختالل در زندگى 
آن ها و متضرر شدن اقتصاد، سه مضمون سازمان دهنده تم فراگير 
پيامدهاى حادثه در اخبار صداوسيما بوده است. عوامل بروز بحران 

برگيرنده  در  ريزگردها  و  دهنده  سازمان  مضمون  سه  دربرگيرنده 
نيز  عملكردها  و  وعده ها  اقدامات،  و  دهنده  سازمان  مضمون  يك 
در برگيرنده سه مضمون سازمان دهنده بود. در مجموع 10 مضمون 
سازمان دهنده از چهار تم فراگير ياد شده مستخرج و 32 مضمون 

پايه نيز از تحليل مضمون اخبار صداوسيما به دست آمد.
مثًال مضمون پايه حفاظت هوشمند از پخش صحبت هاى معاون 
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وزير نيرو از بخش خبرى ساعت 14 به شرح زير استخراج شده:
روى  بر  موجود  ريزگرد هاى  تا  شد  منجر  كم  *«بارندگى هاى 
مقره هاى برق تبديل به گل شود و تجهيزات هادى شود و اتصال 
ناشى از اين هادى شدن باعث مى شود تا رله هاى حفاظتى به طور 

هوشمند و خودكار برق را قطع كنند.»
ويژه  امتيازات  اعطاى  پايه  مضمون  ديگر  مثالى  عنوان  به  يا 
بخش  در  وقت  نيروى  وزير  شده  پخش  صحبت هاى  از  برگرفته 

خبرى 18:30 شبكه خبر بوده است كه مى گويد:
 *«حميد چيت چيان قول داد تا با تخصيص اعتبار يك صد ميليارد 
تومان و خريد تجهيزات ديگر شاهد تكرار قطع برق و آب در 

استان خوزستان نباشيم.»

بحث و نتيجه گيرى
حادثه خاموشى هاى گسترده خوزستان كه در بهمن 95 رخ داد، عمدتًا 
و  باال  رطوبت  تلفيق  همچون  زيست محيطى،  مسائل  تأثير  تحت 
بر  گل والى  رسوب  تشكيل  و  استان  اين  جو  در  موجود  ريزگردهاى 
روى مقره  هاى خطوط توزيع برق صورت گرفت (خبرگزارى تسنيم، 
بحرانى مواجه  با  نيرو  وزارت  شد كه  سبب  رخدادى  چنين   .(1395
شود كه داراى ابعاد مختلف فنى، اجتماعى، اقتصادى و امنيتى بود. 
مختلف  رسانه هاى  در  چگونه  ابعاد  اين  با  بحرانى  اينكه  درك  براى 
بازنمايى يافت و چگونه رسانه ها در حين بحران، نقش بحران زا يا 
بحران زدا ايفا كردند، نمونه اى از چهار گروه رسانه ها استخراج شد و 
به شرح ذكر شده در بخش قبلى مورد تحليل مضمونى قرار گرفتند. 
طبق اين يافته ها، رسانه هاى مورد مطالعه از چهار زاويه ديد حادثه 
را بازتاب دادند: از زاويه ديد حاكميت به حادثه، از زاويه ديد جامعه 
ديد  زاويه  از  و  ديدگان  آسيب  و  مردم  ديد  زاويه  از  حادثه،  به  مدنى 

وزارت نيرو به عنوان سازمان درگير و مسئول مديريت بحران.
روايت خبرگزارى ها بيانگر ديدگاه جامعه مدنى به حادثه است. 
غيردولتى  و  عمومى  نهادهاى  صداى  ديدگاه،  اين  در  مدنى  جامعه 
 (2018 (حسن،  است  اجتماعى  خواست  دهنده  بازتاب  كه  است 
(بنكيمول١  هستند  آن  اصلى  نماينده  خبرگزارى ها  و  مطبوعات  و 
شامل  بحران،  بروز  عوامل  خبرگزارى ها   .(2018 شلسينگر٢،  و 
1.  Benchimol 
2. Schlesinger 

زيست محيطى، فنى و عوامل ناملموس را بيان كردند، بحث ريزگردها 
را به طور خاص برجسته كردند، درباره پيامدهاى حادثه اطالع رسانى 
نمودند  بازنمايى  گوناگون  اشكال  در  را  مردمى  اعتراضات  كردند، 
نهايت  در  و  دادند  بازتاب  هم  را  مسئوالن  وعده هاى  و  اقدامات  و 
تالش كردند تا اعتماد عمومى بازيابى شود. طبيعتًا توزيع اين عوامل 
با  ولى  است،  متفاوت  تحقيق  اين  نمونه  خبرگزارى  هفت  ميان  در 
توجه به طرح تحقيق و اينكه همه خبرگزارى ها با درجات مختلف 
هم  خبرگزارى  ويژگى هاى  از  البته  كه  كردند،  تبعيت  را  الگو  اين 
جامعيت خبررسانى است، الگوى ترسيم شده در شكل 8 را مى توان 

به عنوان بازنمايى خبرگزارى ها از حادثه بحران خوزستان دانست.
مطابق آنچه در شكل 9 ديده مى شود، بيانيه هاى روابط عمومى 
مسئول  سازمان  ديد  از  روايت  تابعه،  سازمان هاى  و  نيرو  وزارت 
اين  داده اند.  بازتاب  را  نيرو  وزارت  يعنى  مزبور  بحران  مديريت 
توسط  شده  انجام  اقدامات  از  اطالع رسانى  حول  عمدتًا  بيانيه ها 
به  نسبت  درعين حال  و  بوده اند  اقدامات  وعده  يا  و  نيرو  وزارت 
كرده اند.  خبررسانى  حادثه  اجتماعى  و  سياسى  و  جانى  پيامدهاى 
اطالع رسانى از داليل بحران و ارائه اطالعات به مردم آسيب ديده كه 
شامل عذرخواهى هم مى شده و اطالع رسانى در خصوص بازگشت 
مسائل  دليل  به  آينده  حادثه هاى  وقوع  پيش بينى  عين  در  برق، 
بيانيه هاى  در  بحران  بازنمايى  محورهاى  جمله  از  زيست محيطى 

روابط عمومى سازمان است. 
مطابق يافته ها، رسانه هاى اجتماعى زاويه ديد مردم آسيب ديده و 
گرفتار در بحران را بازنمايى نمودند. بخش اعظم مطالب رسانه هاى 
اجتماعى به اعتراضات اختصاص يافته است و در كنار آن به تحليل 
داليل بروز اين مشكل كه اغلب شكل اعتراضى داشته اند. بخشى از 
بحران  سياسى-امنيتى  و  اجتماعى  پيامدهاى  به  هم  حادثه  بازنمايى 
اختصاص يافت. الگوى ترسيم شده در شكل 10 را مى توان الگوى 

رفتارهاى مخاطب در رسانه ها اجتماعى دانست. 
صلواتيان و سورى (1396) سيزده قابليت را براى رسانه هاى 
خطر،  اعالم  ايده يابى،  برشمردند:  جمع سپارى  زمينه  در  اجتماعى 
امداد و نجات، نظارت بر عملكرد مديران، آموزش پيش از مخاطره، 
درخواست كمك، مستندسازى، مشاركت هاى كااليى مردم، ايجاد 
آسيب  شناسايى  كمبودها،  اعالم  خسارت،  تخمين  مخاطره،  نقشه 
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شكل 8: شبكه مضامين اخبار خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى

شكل 9: شبكه مضامين داده هاى بيانيه هاى وزارت نيرو (روابط عمومى)
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شكل 10: شبكه مضامين داده هاى رسانه هاى اجتماعى

شكل 11: شبكه مضامين اخبار صداوسيما
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شده  استخراج  كدهاى  قربانيان.  اطالعات  گردآورى  ديدگان، 
اعالم  به  عمدتًا  حادثه  اين  در  اجتماعى  رسانه هاى  كه  دادند  نشان 
خطر، نظارت بر عملكرد مديران، درخواست كمك، مستندسازى، 
ديگر  سوى  از  يافت.  اختصاص  كمبودها  اعالم  خسارت،  تخمين 
امداد  ديدگان،  آسيب  شناسايى  ايده يابى،  عملكرد  بر  كه  كدهايى 
ايجاد  مردم،  كااليى  مشاركت  مخاطره،  از  پيش  آموزش  نجات،  و 
يافت  كنند  داللت  قربانيان  اطالعات  گردآورى  و  مخاطره،  نقشه 
نشد. اين امر نشان مى دهد كه از پتانسيل رسانه هاى اجتماعى براى 
عملكردهاى انسجام بخشى، اطالع رسانى و بسيج منابع استفاده نشده 

است و اين رسانه ها بيشتر كاركرد اعتراضى يافته اند. 
بحران  از  را  متفاوتى  بازنمايى  ملى  رسانه  به عنوان  صداوسيما 
است.  تحليل  قابل  حاكميتى  ديد  زاويه  با  منطبق  كه  كرد،  ارائه 
ابزارهاى  عمومى  پخش  رسانه هاى  و  تلويزيون  ديد،  زوايه  اين  از 
مداخله دولت در بازار آزاد ارتباطات (كانينگهام١، فلو٢ و سويفت٣، 
2015) و اعمال حاكميت آن بر سپهر ارتباطى است (خواجه ئيان، 
1390) . در اين ديدگاه، تالش شد تا هم عوامل بروز بحران شرح 
داده شوند، هم پيامدهاى حادثه، اعم از اعتراض هاى مردمى و تبعات 
اقدامات  اينكه  هم  و  شود  داده  بازتاب  مردم  اجتماعى  و  اقتصادى 
صورت گرفته از طرف وزارت نيرو به عنوان مسئول مديريت بحران 
به تصوير كشيده شود. شكل 11 بازنمايى حادثه در صداوسيما را به 

تصوير مى كشد.
صلواتيان (1395) مدلى براى مديريت مخاطرات توسط راديو 
و تلويزيون محلى و ملى ارائه كرده است كه طبق آن چهار نقش 
آموزش و فرهنگسازى، اطالع رسانى و برقرارى ارتباط، نظارت و 
مطالبه گرى و جلب مشاركت عمومى و ايجاد همبستگى ملى براى 
صدا و سيما قائل شده است. براساس آن مدل، عملكرد صدا و سيما 
در زمينه اطالع رسانى و برقرارى ارتباط، نظارت و مطالبه گرى در 
كدهاى استخراج شده قابل مشاهده است، ولى در زمينه آموزش و 

فرهنگسازى و جلب مشاركت عمومى كدهايى مشاهده نشد. 
رسانه بايد در زمان بحران، بر نقطه قوت خود در اطالع رسانى و 
هماهنگ سازى عمليات مديريت بحران تمركز كند (پورعزت و قلى 

1.  Cunningham
2.  Flew
3.  Swift

بازنمايى  در  كه  داد  نشان  يافته ها  تحليل  ص. 176)  پور، 1387، 
اين حادثه، صداوسيما سعى كرده با استفاده از نقطه قوت خود كه 
فراگيرى آن است، نقش ميانجى داشته باشد و هم اقدامات نهادهاى 
دولتى در راستاى مهار حادثه را انعكاس دهد و هم اعتراضات مردم 
را به گوش مسئوالن رسانده باشد. صداوسيما در مصاحبه ها و اخبار 
خود به داليل بروز حادثه نيز پرداخته است اما در بحث اعتراضات 
ساير  به  نسبت  شده تر  كنترل  را  اعتراضات  كه  كرده  سعى  مردمى 
رسانه ها منتشر و بازنشر كند. خبرگزارى ها به حادثه پيش آمده در 
خوزستان به طور عميق ترى نسبت به صدا و سيما پرداخته  اند. تحليل 
موضوع  اين  رسانه  اين  خبرى  خروجى  از  گرفته  صورت  مضمون 
با  مرتبط  رويدادهاى  مختلف  زواياى  از  آن ها  كه  مى دهد  نشان  را 
حادثه را رصد و اطالع رسانى كرده اند. آن ها با ارائه خط هاى خبرى 
ويژه بنا بر سياست هاى درون سازمانى خود به اين موضوع در زمان 
بسيار  خبرگزارى ها  كه  پررنگى  جنبه اى  از  يكى  پرداخته اند.  بروز 
اصلى  عامل  واقع  در  كه  بوده  ريزگردها  موضوع  پرداخته اند  آن  به 
بروز حادثه نيز بوده است. خروجى رسانه هاى اجتماعى تا حد زيادى 
محل  رسانه ها  اين  است.  منطبق  آن ها  از  انتظار  مورد  كاركرد  با 
نسبت  انتقادى  زواياى  و  بوده  مردم  و  مشهور  چهره هاى  اعتراض 
كه  شده  ديده  رسانه ها  از  گروه  اين  در  حادثه  اين  پيامدهاى  به 
صداوسيما و خبرگزارى ها شايد به دليل معذوريت و محدوديت ها 
نتوانسته اند به آن بپردازند. اعتراضات مستقيم به اشخاص مختلف 
و حتى خطاب قرار دادن رئيس دولت و مورد اعتراض قرار دادن 
وى از مضامين آشكارى بوده كه به وفور در خروجى اين گروه از 
مضمونى  تحليل  است.  شده  ديده  حادثه  اين  با  ارتباط  در  رسانه ها 
مى دهد  نشان  را  مسئله  اين  هم  نيرو  وزارت  عمومى  روابط  اخبار 
تصميم گيرى هاى  و  عملكردها  كننده  منعكس  آن ها  خروجى  اغلب 
آن  از  كه  را  نقشى  همان  و  است  بوده  حادثه  با  رابطه  در  سازمانى 

انتظار مى رفته انجام داده است.
پيشنهاد هاى كاربردى

نظر به اينكه طبق مدل صلواتيان (1395) عملكرد صدا و سيما در 
زمينه آموزش و فرهنگسازى و نيز جلب مشاركت عمومى و انسجام 
ملى در كدها قابل مشاهده نيست، لذا به مديران صدا و سيما توصيه 
مى شود با آموزش و فرهنگ سازى پيش و حين بحران به مديريت 
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روانى بحران كمك كنند و به انسجام ملى حركت نمايند؛ اين امر 
همان طور  همچنين  دارد.  بسزايى  اهميت  مرزى  نواحى  در  ويژه  به 
كه نشان داده شد، كاركردهاى ايده يابى، شناسايى آسيب ديدگان، 
مردم،  كااليى  مشاركت  مخاطره،  از  پيش  آموزش  نجات،  و  امداد 
رسانه هاى  در  قربانيان  اطالعات  گردآورى  و  مخاطره،  نقشه  ايجاد 
باالى  ظرفيت  از  كه  مى دهد  نشان  امر  اين  نشد.  مشاهده  اجتماعى 
رسانه هاى اجتماعى و فراگيرى گسترده آنها به شكل مناسبى براى 
انسجام بخشى، اطالع رسانى و بسيج منابع استفاده نشده است. از اين 
رو پيشنهاد مى شود كه مديران رسانه اى و سياست گذاران با در نظر 
با  هستيم،  احتمالى  بحران  از  پيش  حالت  در  همواره  اينكه  گرفتن 
استفاده از رسانه هاى اجتماعى به آموزش اجتماعى در هنگام بحران 
بپردازند و همچنين با جلب مشاركت عمومى به جمع آورى نيروهاى 
داوطلب مردمى براى اطالع رسانى به هنگام بروز بحران بپردازند. 
نبايد  ملى  انسجام  و  حفظ  براى  رسانه ها  اين  ظرفيت  از  همچنين 
غافل ماند و تالش شود كه با نشان دادن شرايط به شكل واقعى از 
ايجاد تصور تبعيض ميان آسيب ديدگان و سايرين جلوگيرى گردد 

تا از مشكالت قومى و ضديكپارچگى اجتناب شود.
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