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چکـیده
استان خوزستان سال ها است که با بحران ریزگردها روبروست .با توجه به اهمیت نقش رسانهها در مدیریت بحرانهای
زیست-محیطی ،به ویژه رسانههای محلی و استانی ،ارزیابی عملکرد شبکهاستانیخوزستان در بحران زیستمحیطی
ریزگردها هدف این پژوهش قرار گرفت .با توجه به این هدف برای دستیابی به نتایج از روش تحلیلمحتوایکمی مقوله
ای استفاده شد .برای نمونهگیری ابتدا به شکل هدفمند ،پنج برنامهی شاخص شبکه خوزستان ،پخششده در سالهای
 99-90انتخاب و سپس به شکل تصادفی هر ماه یک قسمت از هر برنامه و در مجموع  345قسمت انتخاب شد .در
نهایت پس از تحلیل داده ها مشخص گردید که نزدیک به یکچهارم برنامههای بررسیشده به موضوع ریزگردها
اختصاص داشته است و  00/09درصد از محتوای مرتبط با ریزگردها ،منطبق بر وظایف و نقشهای شبکه استانی
خوزستان در بحران ریزگردها بوده است و  00/00درصد نیز منطبق بر وظایف نبوده است .همچنین مشخص شد که
بیشترین محتوای منطبق بر وظایف شبکه خوزستان مربوط به ایفای نقشهای «نظارت و مطالبهگری» و «ارائه
اطالعات» بوده است و نقشهای «تقویت مشارکت عمومیوهمبستگی ملی» و «آموزشو فرهنگسازی» سهم اندکی
دارند.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان 1021

رسانههای جمعی و بهویژه تلویزیون ،به واسطه قابلیتها و کارکردهایی چون اطالعرسانی ،آموزش ،سرگرمسازی و مهمتر از
همه فرهنگسازی ،میتوانند نقش بیبدیلی در بحرانها ایفا کنند ،به گونهای که امروز رسانهها جزء بی بدیل بحرانها به شمار
میروند] .[1اما نقش رسانههای جمعی در بحرانهای زیست محیطی نیز بسیار قابل توجه است .رسانههای ارتباطی ،ادراکات،
فهمها ،هراسها و دغدغههای ما نسبت به طبیعت را شکل میدهند .بنابراین ،باورها و دانش ما درباره محیطزیست و شیوهای که
به آن معنا میبخشیم ،آن را مینگریم ،درک میکنیم ،به آن ارزش میبخشیم و با آن مرتبط میشویم ،چه به عنوان افراد و چه به
عنوان فرهنگها و جوامع ،به واسطه رسانهها فراهم و در واقع ،بر ساخته میشود .از این رو ،رسانههای ارتباطجمعی در ساخت و بر-
ساخت آگاهی ما از مسائل زیستمحیطی و میزان حساسیتمان نسبت به آنها نقشی محوری دارند و چگونگی واکنشهای ما
نسبت به این مسائل و شیوههای حل و فصلشان را تعیین میکنند ].[18همچنین رسانههای جمعی با دادن اطالعات محیط-
زیستی ،موجب تغییر رفتار و گسترش فرهنگ محیطزیستی جامعه میشوند .همچنین با منعکس کردن نقاط ضعف و قوت عملکرد
هر سازمان یا اداره ،میتوانند افکار عمومی را نسبت به آن مسائل حساس کنند و مسئولین نیز با توجه به این که رسانه انعکاس-
دهندة فعالیتهای آنهاست ،نسبت به جبران کمبودها اقدام کنند .رسانههای جمعی به عنوان ناظر بر فعالیتهای هر سازمان ،نقش
ارزندهای در بهبود شرایط و جلوگیری از کمبودها بر عهده دارند] .[15در این میان ،چون رسانههای جمعی محلی منابع شهروندی
بیشتری در مقایسه با رسانههای ملی در اختیار دارند و همچنین بحرانهای رخ داده در جوامع محلی خود را بحران خودشان میدانند
] ،[13میتوانند نقش پررنگتری در مدیریت رسانهای بحرانهای محلی ایفا کنند .استفاده نکردن از ظرفیتهای رسانههای
محلی ،کارکرد رسانهها در برقراری تعامل مثبت میان جامعه و محیط زیست را با مشکل مواجه میکند و مانع استفاده کامل از تمام
ظرفیتهای موجود میشود ] .[16با توجه به جایگاه و اهمیت نقش رسانههای جمعی ،به ویژه رسانه های محلی و استانی در
بحران های طبیعی محلی ،نقدهایی از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به عملکرد رسانههای محلی در بحران
ریزگردها مطرح شد .زینب شریفی دکترای ارتباطات با انتقاد از عملکرد رسانههای محلی در بحران ریزگردها با اشاره به نقش بی-
بدیل این رسانهها میگوید" :رسانههای محلی باید رسانههای سراسری را نسبت به این موضوع حساس کنند و باعث برجسته شدن
موضوع شوند تا این موضوع و مسائل محیطزیست اولویت رسانههای ملی شوند" ].[7هم چنین اکبر نصرالهی از اعضای هیئت
علمی دانشگاه در مصاحبه با خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد رسانههای محلی اینچنین عنوان میکند که" :در ماجرای
خوزستان ،کار رسانهها بیشتر انعکاس رویدادی بود ،تریبون مسئوالن بودند ،اما وقتی که دیدند فضای مجازی این سونامی
مطالبات و انتقادات را شکل دادند آنها هم همراهی کردند و سعی کردند عقب نمانند" ] .[8فراگیرترین رسانه محلی استان ،شبکه
استانی خوزستان است که یکی از مهمترین کارکردهای آن مدیریت بحرانهای محلی است] . [14بهنظر میرسد که قبل از
هرگونه نقد و اظهار نظر در خصوص عملکرد شبکه خوزستان در بحران ریزگردها ،الزم است تا عملکرد این شبکه مورد ارزیابی
دقیق علمی قرار گیرد .بیتردید پس از این ارزیابی است که میتوان به صورت منصفانه به نقد و بررسی عملکرد این شبکه در
بحران ریزگردها پرداخت .با انجام این ارزیابی میتوان دیدی منطقی و عمیق نسبت به وضع موجود عملکرد این شبکه پیدا کرد.
هر اندازه شناخت مسئوالن و مدیران نسبت به واحد تحت کنترل خود عمیقتر و حقیقیتر باشد ،اداره واحد موردنظر آسانتر خواهد
بود و در نتیجه تصمیمگیریهای انجام شده در آن واحد در جهت رسیدن به هدفهای مطلوب منطقی و قابل اجراتر خواهد بود
] .[4با عنایت به موارد ذکرشده ،این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد شبکه استانی خوزستان در بحران ریزگردها طراحی و اجرا
شد تا بتوان با دیدی عمیقتر به شناخت وضع موجود و طراحی حرکت به سمت وضع مطلوب پرداخت .بیشک ارزیابی عملکرد
شبکه خوزستان در بحران ریزگردها میتواند آغازی باشد برای شناخت عمیقتر نقش رسانههای محلی در بحرانهای زیست
محیطی که در سالهای اخیر کشور ما را به شکل گسترده درگیر کرده است و فتح بابی برای ارزیابی عملکرد رسانههای محلی در
بحرانهای مختلف زیستمحیطی باشد.

 -2ادبیات نظری پژوهش
 -1-2تعریف ارزیابی عملکرد
تعاریف مختلفی برای ارزیابی عملکرد ارائه شده است که در تعریفی جامع می توان اینگونه این واژه را تعریف کرد :فرآیندی
نظامدار برای جمع آوری ،تحلیل ،و تفسیر اطالعات ،به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای موردنظر تحقق یافتهاند یا در حال
تحققیافتن هستند و به چه میزانی].[11

 -2-2ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
سنجش ،ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد سازمانها نیروی همافزایی عظیمی ایجاد میکند که این نیروها میتوانند پشتیبان
برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شوند .بدون کسب آگاهی از میزان پیشرفتو دستیابی به این اهداف ،و
بدون شناسایی چالشهای پیش رو و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاستهای تدوینشده و شناسایی مواردی که به
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بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد .هر چه را که نتوانیم اندازهگیری کنیم نمیتوانیم کنترل کنیم و هر
چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکانپذیر نخواهد بود .در واقع میتوان گفت سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد
غیرقابل تصور است ].[5

 -3-2الگوی ارزیابی سیپ

 -3روششناسی
هدف پژوهش ،ارزیابی عملکرد شبکه خوزستان در بحران ریزگردهاست که برای دستیابی به این هدف الگوی ارزیابی سیپ مد
نظر قرار گرفت و بر اساس آن و جهت ارزیابی برونداد از روش تحلیل محتوای کمی مقولهای استفاده گردید .جامعه آماری این
مرحله از پژوهش ،برنامههای تولیدی و زنده به زبان فارسی پخششده از شبکه خوزستان در سالهای  3190-3199بوده است.
علت انتخاب این سالها ،تشدید بحران ریزگرد در استان خوزستان و پررنگ بودن بازتاب این مسئله در رسانههاست .ابتدا بهصورت
هدفمند و با مدنظر قرار دادن اهداف ،درونمایه ،رسالت ،فرم و تم برنامههای زنده و تولیدی فارسیزبان پخششده از شبکه
خوزستان طی سالهای  ،3199-3190پنج برنامه شاخص سیاسی ،اجتماعی و شهری «برآیند»« ،افق روشن»« ،بیتعارف»،
«شبهای کارون» و «مجله خبرنگاران» جهت بررسی انتخاب شد.
برآیند :برنامهای متفاوت از سیمای مرکز خوزستان با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی استان خوزستان است که در هرقسمت از برنامه به موضوع خاصی پرداخته میشود و با دعوت از مسئوالن و کارشناسان حوزه مربوطه به نقد و بررسی مشکالت و
آسیبهای موضوع میپردازند.
افق روشن :عنوان برنامهای میباشد که از شبکه استانی به صورت زنده پخش میگردد .این برنامه با هدف بررسی و طرحمشکالت استان و با دعوت از مهمانان و برقراری ارتباط تلفنی با مسئوالن سعی در ارائه راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن و
چارهسازی برای معضالت دارد.
بیتعارف :عنوان برنامهای است که در شبکه استانی سیمای خوزستان تهیه و پخش میشود .در این برنامه هدف اصلیرسیدگی و پیگیری مشکالت شهروندان استان میباشد و در هر برنامه یکی از موضوعاتی که شهروندان در خواست داشتهاند
پیگیری میشود و با تهیه گزارش و ارتباط با مسئوالن مورد نظر سعی بر آن دارد تا هر چه سریعتر مشکل بهوجود آمده برطرف
شود.
شبهای کارون :ویژه برنامه شبانه سیمای مرکز خوزستان است که با رویکردی جدید سعی بر آن دارد تا لحظات شادی برای
هم استانیهای عزیز فراهم آورد .آیتمهای این برنامه شامل :گزارش ،نماهنگ ،دعوت از نخبگان و  ...میباشد.
با خبرنگاران :عنوان برنامهای است که توسط باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان تهیه میشود و از شبکه استانی خوزستان
پخش میگردد .در این برنامه گزارشهای مختلف تهیه شده در موضوعات مختلف پخش میشود ].[12
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الگوی سیپ( )CIPPیکی از الگوهای ارزیابی است که از رویکرد مبتنی بر مدیریت برخاسته است ] .[11تمرکز اصلی این
رویکرد بر تشخیص و برآوردن نیازهای اطالعاتی مدیر تصمیمگیرنده است .منطق اساسی در این رویکرد بر این اصل استوار است
که اطالعات حاصلشده بهوسیله ارزیابی میتواند بخش مهم و ضروری یک تصمیمگیری خوب و منطقی باشد و ارزشیابان می-
توانند بهترین خدمات و اطالعات را به مدیران ارائه دهند ] .[6پدیدآورندگان الگوی سیپ ،دانیل ال .استافلبیم و همکاران او
()3993هستند .عنوان سیپ از حروف اول کلمات بافت یا موقعیت ( ،)contexدرونداد ( ،)inputفرآیند ( ،)processو فرآورده
( )productبه دستآمده است .این الگو دارای چارچوبی است که مدیران و تصمیمگیرندگان را در چهار نوع تصمیمگیری فوق
کمک میکند] .[11در پژوهش حاضر ارزیابی فرآورده که همان برنامههای پخش شده از شبکه استانی خوزستان است مد نظر
است ،بنابراین به ارائه توضیحاتی در این خصوص میپردازیم .نقش ارزیابی محصول این است که تعیین کند به چه میزان با حرکت
کردن طبق نقشه تعیین شده ،اهداف برنامه تحقق یافته است ] .[19در این ارزیابی معلوم میشود که نتایج به دستآمده چه
هستند .بعد نتایج حاصله با هدفهای برنامه مقایسه میگردند و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص میشوند .پس از بررسی
کامل نتایج ،اطالعات الزم در اختیار تصمیمگیرندگان گذاشته میشود تا در صورت لزوم درباره ادامه برنامه ،متوقف ساختن آن ،یا
تجدیدنظر در آن اتخاذ تصمیم کنند] .[11ارزیابی برونداد معموالً در سه مرحله زمانی متفاوت انجام میگیرد:
الف) در جریان اجرای برنامه و همچنین پایان هر یک از مراحل برنامه به منظور پی بردن به چگونگی اجرای برنامه طبق
راهبرد و موفقیت آن در نیل به هدفهای پیشبینی شده برای آن مراحل.
ب) در پایان اجرای کامل برنامه ،به منظور پی بردن به میزان موفقیت کلی برنامه در رسیدن به هدفهای تعیینشده .
ج) مدت زمانی پس از اجرای کامل برنامه ،به منظور پی بردن به میزان پایداری و اثربخشی نتایج حاصل از برنامه ].[19
جهت ارزیابی برونداد از تحلیل کیفی یا کمی استفاده میشود .ارزیابی برونداد به منظور ادامه فعالیتها ،قطع آنها ،تعدیل یا تغییر
برخی از جنبه های مورد نظر انجام میشود .عالوه بر آن به وسیله ارزیابی برونداد میتوان آثار اجرای برنامهها را اعم از آثار منتظره
و غیرمنتظره فراهم آورد].[2

33

با توجه به پخش هفتگی این برنامهها و بازه زمانی ( 40ماه) در نظر گرفته شده ،به شکل تصادفی در طول هر ماه (جهت
پوشش نمونهگیری در طول سال و ارزیابی دقیقتر)یک قسمت از هر برنامه انتخاب گردید .به این طریق که از هر برنامه 40
قسمت انتخاب شد که حدود یکچهارم قسمتها را پوشش میداد .در مجموع برای پنج برنامه مشخصشده 345 ،قسمت معادل
0150دقیقه و 00ثانیه جهت بررسی انتخاب گردید .واحد تحلیل در تحلیل محتوای کمی مقولهای بر اساس مسئله پژوهش تعیین
میشود .با توجه به ماهیت مسئله پژوهش حاضر ،هر پیام از محتوای برنامههای انتخابشده شبکه خوزستان به عنوان واحد تحلیل
در نظر گرفته شد .این پیامها ممکن است در چندثانیه و یا چنددقیقه پخش شده باشند .زمان ارائه پیام مرتبط با بحران ریزگردها به
عنوان فراوانی واحد تحلیل در نظر گرفته شد .برای انجام تحلیل محتوا در این مرحله ،الزم بود تا مقوالت مورد نظر جهت ارزیابی
برنامههای شبکه خوزستان تعیین گردند .بنابراین پژوهشگر با استفاده از ادبیات نظری و وظایف ذکرشده برای رسانههای محلی در
بحرانهای طبیعی ،لیست و تعاریف عملیاتی مقوالت را استخراج کرد تا جهت استفاده پژوهشگر و کدگذار دوم قابل درک باشند.
لیست مقوالت و تعاریف عملیاتی در ادامه آورده شده است.
جدول  .1فهرست متغیرها و مقوالت

متغیرها

مقوالت
ارائه آموزشهای مصونساز و انطباقی

-1آموزش و فرهنگسازی

استفاده از کارشناسان جهت آموزش زیستمحیطی
استفاده از روشهای متنوع و جذاب جهت آموزش اثربخش
تقویت فرهنگ مشارکتی و تعامل شهروندان در حل بحران

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان 1021

ارتقای دانش عمومی درباره مفاهیم بحران (منشا پیدایش ،علل تشدید ،میزان و شدت و راهکارهای مقابله)
ارائه اطالعات تاریخی و نمایش تجربیات گذشته و تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحرانهای مشابه
-2آگاهسازی و هشداردهی

برجستهسازی آثار نامطلوب بحران در کوتاه و بلندمدت
حساس کردن سازمانهای مسئول نسبت به بحران با یادآوری وظایف محوله
هشداردهی نسبت به وضعیت زیستمحیطی منطقه و بحرانهای احتمالی
ارائه آمار و اطالعات صحیح،دقیق و شفاف

 -5ارائه اطالعات

ایجاد اشباع اطالعاتی در مخاطب با ارائه اطالعات کامل و حداکثری
ارائه اطالعات با رویکردی انتقادی
کنترل و خنثی سازی شایعات
پیگیری وعده های مسئوالن استانی و ملی

-0نظارت  ،مطالبه گری و
پاسخطلبی

انتقال مشکالت و مسائل مخاطبان و پاسخ طلبی از مسئوالن استانی و ملی
مطالبه حقوق شهروندان از مسئوالن استانی و ملی
کنترل و نظارت بر امور مدیریت بحران و عملکرد دستگاه های مسئول
خودانتقادی و نظارت بر عملکرد خود
بهرهگیری از شهرتمندان جهت جلب توجه مسئوالن و مخاطبان ملی

 -3تقویت مشارکت عمومی و
همبستگی ملی

شکل دهی به هویت جمعی مخاطبان بیرون و درون بحران
بسیج دستگاه ها و شهروندان جهت مدیریت بحران
ارسال پیام های وحدت بخش و افزایش همدلی بین مردم
مدیریت عواطف و هیجانات جامعه با بهره گیری از زبان و رفتارهای آرامش بخش
تخلیه روانی آسیب دیدگان با پخش صدا و تصویر آن ها

 -5امیددهی و آرامش بخشی

همدردی با مخاطبان آسیب دیده از بحران
تقویت روحیه تحمل و مدارا در شهروندان نسبت به بحران
ایجاد امید و القای حس قابل حل بودن بحران

-7تعامل و هماهنگی با
متولیان مدیریت بحران

انعکاس مطلوب هشدارها،دستورالعملها و اطالعیهها
اطمینان دهی به شهروندان از روند پیشرفت مدیریت بحران با ارائه گزارش و نمایش تالش مسئوالن

پس از تنظیم لیست مقوالت ،با توجه به جامعه آماری پژوهش و روش نمونهگیری مدنظر ،نمونهها انتخاب شدند .پس از
مشاهده برنامههای انتخاب شده ،براساس دستورالعمل تهیه شده پیامها تحلیل و کدگذاری شدند و سپس کدهای مربوطه در برگه
مخصوص کدگذاری ثبت شدند .برای بررسی اعتبار و روایی پژوهش حاضر نیز از اعتبار صوری استفاده شد .ابتدا با مطالعه و بررسی
ادبیات نظری موضوع ،مقوالت اصلی جهت ارزیابی برنامههای شبکه خوزستان شناسایی شد و سپس برای تعیین اعتبار با اساتید
راهنما و مشاور که در حوزه ارتباطات ،رسانه و بحران ،متخصص و صاحبنظر هستند مشورتهای الزم انجام و اصالحات صورت
گرفت .جهت بررسی پایایی پژوهش در این مرحله ،فهرست مقوالت و دستورالعمل کدگذاری شده به یک فرد آشنا با روش تحلیل
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محتوا داده شد و پس از کدگذاری ،درصد توافق بین دو کدگذار در هر مقوله مشخص گردید که در جدول زیر نمایش داده شده
است.
ردیف
3
4
1
0
0
9
9

جدول  .2درصد توافق مشاهده شده کدگذار اول و دوم
درصد توافق
مقوالت
مشاهده شده
%95
آموزش و فرهنگسازی
%49
آگاهسازی و هشداردهی
%93
ارائه اطالعات
%91
نظارت و مطالبهگری
%90
تقویت مشارکت عمومی و همبستگی ملی
%99
امیددهی و آرامشبخشی
%94
تعامل و هماهنگی با متولیان مدیریت بحران

قابل انتظار
%04
%94
%09
%04
%00
%90
%09

درصد توافق مشاهده شده و قابل انتظار بین دو کدگذار برای هر مقوله در جدول فوق نشان داده شده است .بدین ترتیب با
استفاده از فرمول زیر ضریب پایایی اسکات را برای هر مقوله محاسبه مینماییم.
𝑒𝑃 𝑃0 −
𝑒𝑃 1 −

()3

=𝜋

 -4یافتههای پژوهش
پس از بررسیمحتوای مدنظر ،محتوای مورد مطالعه بر حسب «مرتبط بودن با بحران ریزگردها» و «منطبق بودن با وظایف
شبکه در بحرانهای طبیعی محلی» تقسیمبندی شد که در ادامه به ارائهی جداول ،توضیحات و نمودارهای مربوطه خواهیم
پرداخت.
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ضریب اسکات برای مقوله «آموزش و فرهنگسازی» 99درصد ،برای مقوله «آگاهسازی و هشداردهی» 93درصد ،برای مقوله
«ارائه اطالعات» 94درصد ،برای مقوله «نظارت و مطالبهگری» 41درصد ،برای مقوله «تقویت مشارکت عمومی و همبستگی
ملی» 49درصد ،برای مقوله «امیددهی و آرامشبخشی» 93درصد ،و برای «تعامل و هماهنگی با متولیان مدیریت بحران»
43درصد بدست آمد .در فرمول ضریب پایایی اسکات عدد باالی  95درصد نشان دهنده پایایی پژوهش است که هرچه این عدد به
 355نزدیکتر باشد پایایی پژوهش باالتر میرود .ضریب پایایی اسکات برای همه متغیرهای این پژوهش ،باالتر از 95درصد بدست
آمد که نشاندهنده پایا بودن پژوهش است .با توجه به پرسش پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی شامل
(فراوانی ،درصد و درصد تجمعی) استفاده شد.

 -1-4محتوای مورد مطالعه برحسب مرتبطبودن با بحران ریزگردها
در این قسمت محتوای برنامههای مورد بررسی برحسب مرتبط بودن عنوان ،موضوع ،سواالت ،پیامها و محتوای برنامه با
بحران ریزگردها طبقهبندی شد که آمار مرتبط و نمودار آن به شرح زیر است.
جدول  .3محتوای مورد مطالعه بر حسب مرتبط بودن با ریزگرد
ردیف

محتوای برنامهها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

محتوای مرتبط با ریزگردها

ʺ1517ʹ :55

20/35

20/35

2

محتوای غیرمرتبط با ریزگردها

ʺ5837ʹ :11

73/17

122

مجموع

ʺ3520ʹ :00

122

جدول فوق نشان میدهد که از مجموع  0150دقیقه
و  00ثانیه که مورد بررسی قرار گرفته است 3139 ،دقیقه
و 11ثانیه از برنامهها معادل  40/41درصد ،به موضوع
ریزگردها اختصاص داشته است .همچنین 1949دقیقه
و 33ثانیه از برنامهها معادل  90/39درصد ،به موضوعاتی
غیر از ریزگردها پرداختهاند .در مجموع میتوان گفت که
حدود یکچهارم برنامهها به موضوع ریزگردها اختصاص
داشته است.

شکل  .1نمودار درصد محتوای برنامههای مرتبط با ریزگردها
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 -2-4محتوای مورد مطالعه بر حسب منطبق بودن با وظایف
شبکههای استانی صداوسیما در بحرانهای طبیعی محلی وظایف و نقشهایی را بر عهده دارند .این نقشها شامل «آموزش و
فرهنگسازی»« ،آگاهسازی و هشداردهی»« ،ارائه اطالعات»« ،نظارت و مطالبهگری»« ،تقویت مشارکت و همبستگیملی»،
«امیددهی و آرامشبخشی» و «تعامل و هماهنگی با متولیان مدیریت بحران» است .محتوای شبکه استانی خوزستان بر اساس
نقشهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت.
جدول .4محتوای مورد مطالعه بر حسب منطبق بودن با وظایف
ردیف

محتوای برنامهها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

محتوای منطبق با وظایف

ʺ752ʹ :05

33/05

33/05

2

محتوای غیرمنطبق با وظایف

ʺ335ʹ :07

00/30

122

مجموع

ʺ1517ʹ :55

122
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بررسی اطالعات جدول فوق نشان میدهد که از
 3139دقیقه و  11ثانیه برنامه انتخابشده 915 ،دقیقه و
 09ثانیه معادل  00/09درصد از محتوا ،منطبق بر وظایف
و نقشهای شبکه استانی خوزستان در بحران ریزگردها
بوده است و  049دقیقه و  09ثانیه معادل با  09/00درصد
نیز منطبق بر وظایف این شبکه نبوده است .این اعداد و
ارقام نشان میدهد که محتوای منطبق بر وظایف نسبت
به محتوای غیرمنطبق بر وظایف ،از فراوانی بیشتری
برخوردار است.

شکل  .2نمودار درصد محتوای برنامههای منطبق با وظایف

 -3-4محتوای مورد مطالعه بر حسب منطبق بودن با هر نقش
با توجه به نقشهای تعریفشده برای شبکههای استانی در بحرانهای زیستمحیطی ،محتوای تعیینشده با توجه به مولفههای هر نقش
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسی در جدول زیر ذکر شده است.
جدول  .5محتوای مورد مطالعه بر حسب منطبق بودن با هر نقش
محتوای منطبق بر نقش

ردیف

محتوای برنامهها

1

آموزشو فرهنگسازی

ʺ15ʹ:01

2

آگاهسازیو هشداردهی

ʺ33ʹ:13

12/23

5

ارائه اطالعات

ʺ133ʹ:10

21/53

53/52

0

نظارتو مطالبهگری

ʺ250ʹ:07

52/12

57/72

3

تقویت مشارکتعمومیو همبستگیملی

ʺ55ʹ:12

0/83

72/57

5

امیددهیو آرامشبخشی

ʺ71ʹ:20

8/77

32/00

7

تعاملو هماهنگی با متولیان مدیریت بحران

ʺ125ʹ:12

17/35

122

ʺ752ʹ :05

122

مجموع

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1/37

1/37
15/83

جدول فوق نشان میدهد که 31دقیقه و  03ثانیه معادل 3/49درصد از محتوای مورد بررسی شبکه خوزستان منطبق بر نقش
«آموزشو فرهنگسازی»44 ،دقیقه و  34ثانیه معادل 34/54درصد منطبق بر نقش «آگاهسازیو هشداردهی»304 ،دقیقه و 30
ثانیه معادل 43/90درصد ،منطبق بر نقش «ارائه اطالعات» 410 ،دقیقه و 09ثانیه معادل 14/34درصد منطبق بر نقش «نظارتو
مطالبهگری» 19 ،دقیقه و  34ثانیه معادل 0/90درصد منطبق بر نقش «تقویت مشارکتو همبستگیملی»93 ،دقیقه و  40ثانیه
معادل 9/99درصد منطبق بر نقش «امیددهیو آرامشبخشی» و  341دقیقه و  35ثانیه معادل  39/09درصد منطبق بر نقش
«تعاملو هماهنگی با متولیان مدیریت بحران» بوده است.
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شکل  .3نمودار درصد محتوای برنامههای منطبق با هر نقش

 -5بحث
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با نگاهی به یافتههای پژوهش میتوان گفت که حدود یک چهارم محتوای برنامهها به موضوع ریزگردها اختصاص داشته
است که با توجه به پررنگ بودن بحران ریزگردها و اتفاقات و بحرانهای تبعی آن در طی این دوسال ،محتوای مرتبط با ریزگردها
از فراوانی قابل توجهی برخوردار است .مطالعه محتوای مورد نظر بر حسب وظایف نشان میدهد که بیشترین فراوانی محتوای
منطبق بر وظایف مربوط به ایفای نقش «نظارت و مطالبهگری» است .این فراوانی محتوا بیانگر آن است که بیشتر تمرکز برنامه-
سازان شبکه خوزستان بر ایفای نقش «نظارتو مطالبهگری» از مسئوالن جهت پاسخگویی به سواالت و خواستههای مردم بوده
است .یکی دیگر از وظایف مهم در نظر گرفته شده برای رسانههای محلی در بحرانهای طبیعی« ،اطالعرسانی» و ارائهاطالعات
است .اطالعرسانی و خبردهی روشنترین و اصولیترین نقش رسانههای جمعی در مقابله با بحران است ] .[22همچنین طبق
تحقیقات انجام شده ،از نظر مردم نیز رسانهها اصلیترین منبع کسب اطالعات در خصوص بحران هستند ] .[24پس از نقش
«نظارتومطالبهگری» ،بیشترین فراوانی محتوای مورد مطالعه منطبق بر وظایف به نقش«ارائهاطالعات» اختصاص دارد .با توجه به
اینکه در این پژوهش بخش های خبری شبکه خوزستان مورد بررسی قرار نگرفته است ،فراوانی محتوای منطبق بر نقش «ارائه-
اطالعات» از فراوانی قابل توجهی برخوردار است .دیگر نقش در نظر گرفتهشده برای رسانههای محلی در بحرانهای طبیعی
«تعاملو هماهنگی با متولیان مدیریت بحران» است .این نقش باالتر از نقشهای مهمی چون «آموزشو فرهنگسازی» و «آگاه-
سازیو هشداردهی» قرار گرفته است .این آمار نمایانگر آن است که شبکه خوزستان در کنار انتقاد و مطالبهگری صریح از
مسئوالن ،نسبت به نمایش تالش آنان نیز بیتفاوت نبوده است و سعی کرده است در کنار کاستیها از نمایش پیشرفت کار
مدیریت بحران نیز غافل نشود .اما در اغلب اوقات مشاهده شد که فرصت نمایش تالش مسئوالن به نمایش تبلیغاتی و شخصی
مسئوالن بدل شد و از مسیر اصلی خود خارج شد .یکی از کارکردهای رسانههای جمعی ،کارکرد آگاهسازی است .اگرچه این کارکرد
با مقوله آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی جمعی از طرف دیگر ،تداخل دارد ،اما رسانهها باید عالوه بر انتقال اخبار و اطالعات ،به
تحلیل درست اخبار و تشریح آنان نیز بپردازند .تحلیل عِلّی پدیدههای خبری و آگاهسازی انسانها از این علل ،موجب تغییر در
جهانبینی انسانها میشود .بههمین سیاق وسایل ارتباط جمعی بایستی موجبات آگاهی انسانها از کاالهای مورد نیاز را فراهم
سازند ] .[17یکی از وظایف رسانههای جمعی در بحرانهای طبیعی محلی« ،آگاهسازیو هشداردهی» نسبت به بحران است .یکی
از مهمترین نیازهای مخاطبان در هنگام درگیری با بحران آگاهی در خصوص مفاهیم بحران است .مخاطب مشتاق است بداند
چقدر از منشا پیدایش بحران ریزگردها داخلی است و چه میزان خارجی .علل تشدید این بحران چیست و چه میزان عوامل انسانی
در آن دخالت دارد و در نهایت اینکه راهکارهای مقابله و تخفیف آثار نامطلوب آن چیست؟ .این مولفه در محتوای بررسی شده
شبکه خوزستان از فراوانی کمی برخوردار است« .حساسکردن سازمانهای مسئول نسبت به بحران با یادآوری وظایف محوله»
دیگر مولفه این نقش است که 34/41درصد از سهم محتوای منطبق بر این نقش را داراست .یادآوری وظایف محوله به سازمانها
عالوه بر تاثیرات در روند مدیریت بحران ،باعث میشود که دستگاههای متولی مدیریت بحران نتوانند با محول کردن کاستیهای
خود به دیگر دستگاهها از زیر بار مسئولیت پاسخگویی شانه خالی کنند .همچنین این یادآوری ،مخاطبان را با وظایف دستگاههای
مسئول آشنا میکند و به آنها کمک میکند تا بدانند وظیفه هر دستگاه و سازمان چیست .این آشنایی با وظایف به آنها در
مطالبهگری و پاسخطلبی درست و منطقی کمک خواهد کرد« .برجستهسازی آثار نامطلوب بحران در کوتاهو بلندمدت» از فروانی
اندکی در محتوای منطبق بر وظایف شبکه خوزستان برخوردار است .مولفهی «ارائه اطالعات تاریخی و نمایش تجربیات گذشته و
تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحران های مشابه» در رتبه چهارم این نقش قرار گرفته است .در مرحله پس از بحران ارائه
تحلیلهای مناسب همراه با آموزشهای الزم برای پیشگیری از درگیر شدن مجدد در بحرانهای بعدی ،بهره برداری از تجربیات
به دست آمده در قالبهای مختلف خبری ،گزارشی و تحلیلی میتواند به عنوان راهکاری مفید برای مدیریت سالم و طبیعی بحران
توسط رسانهها در این زمینه در نظر گرفته شود ] .[3این مولفه علیرغم اهمیت ،سهم بسیار کمی را از محتوای منطبق بر وظایف
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شبکه خوزستان را به خود اختصاص داده است .یکی از نیازهای آسیبدیدگان از بالیای طبیعی محلی ،نیاز به توجه است.آن ها
توقع دارند که شبکه های محلی به کمک شهرتمندان ،توجهی خاص ،همدالنه ،پیشدستانه ،مداوم ،غیرانتخابی به نیازها ،درد دلها
و مشکالتشان داشته باشند] .[14در پاسخ به این نیاز یکی از وظایف رسانههای محلی در بحرانهای طبیعی «امیددهیو آرامش-
بخشی» است .شهروندان درگیر بحران ،هیجانزده و گاهاً عصبانی هستند .دوست دارند صدای آنها شنیده شود و رسانهها به آنها
توجه کنند .محتوای منطبق بر این نقش در محتوای بررسیشده شبکه خوزستان9/99 ،درصد بوده است .در این نقش مولفه
«همدردی با مخاطبان آسیب دیده از بحران» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .مجریان و برنامهسازان شبکه خوزستان
تالش داشتند تا به مخاطب این پیام را برسانند که خود و خانوادههایشان نیز مثل آنها درگیر بحران بودهاند و از آن آسیب دیدهاند.
همچنین تالش کردند تا به مخاطب نشان دهند که از عمق فاجعه و آسیبهایی که به مردم رسیده است کامال آگاه هستند .مولفه
دیگر این نقش «تخلیه روانی آسیبدیدگان با پخش صدا و تصویر آنها» بود که 49/99درصد از سهم این نقش را به خود
اختصاص داده است .مجریان و برنامهسازان با قرائت پیامهای ارسالی ،پخش گزارشهای تهیهشده از سطح شهر و همچنین پخش
تصاویر ارسالی مردم از حالوهوای بحران سعی کردند که هیجانات شهروندان را کنترل کنند و به آنها اثبات کند شنیده شدید.
پس از آن ،مولفههای «ایجاد امید و القای حس قابلحلبودن بحران»« ،مدیریت عواطف و هیجانات جامعه با بهرهگیری از زبان و
رفتارهای آرامشبخش» و «تقویت روحیه تحمل و مدارا در شهروندان نسبت به بحران» قرار دارند .گاهاً مجریان برنامهها ،برای
پاسخطلبی و مطالبهگری و گاهاً همدردی با مخاطبان به ایجاد حس ناامیدی و یاس در جامعه دامن میزنند و ناخودآگاه پیامهایی از
سوی آنان صادر میشد که حس غیرقابلحل بودن بحران را منتقل میکرد .همچنین گاهاً پیامهایی ارسال میشد که روحیه تحمل
و مدارا را به مخاطبان منتقل نمیکرد و این پیام حس میشد که شهروندان از بحران مذکور خسته شدهاند و زندگی در خوزستان در
جریان نیست .نقش دیگری که برای رسانههای محلی در بحرانهای طبیعی در نظر گرفته شده است «تقویت مشارکت و
همبستگی ملی» است ] .[14پوشش رسانهای که در شرایط بحران ایجاد میشود ،باعث جلب مشارکت عمومی در سطح محلی،
ملی و منطقهای میشود .این جلب مشارکت حتی میتواند در سطح بینالمللی نیز کمکهای کوتاهمدت کشورهای جهان ،چه
کشورهای توسعهیافته و چه در حال توسعه را در پی داشته باشد ] .[21این نقش در محتوای منطبق بر وظایف شبکه خوزستان
0/90درصد سهم دارد که مقدار قابلتوجهی به نظر نمیرسد .این نقش شامل چهار مولفه است که مولفه «شکلدهی به هویت
جمعی مخاطبان بیرون و درون بحران» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .هم چنین مولفه «ارسال پیامهای وحدت-
بخش و افزایش همدلی بین مردم» در رتبه بعد قرار دارد .بعضی از پیامهایی که در محتوای شبکه خوزستان به مخاطب منتقل
میشد تاکید بر مظلومیت و مقایسه این استان با استانهای دیگر از جمله تهران و اصفهان بود که این پیامها بر تقویت وحدت،
مشارکت و همدلی بین مخاطبان و همچنین تاکید بر هویت جمعی مخاطبان درون و بیرون بحران تاثیرات مخرب دارد .اما کمترین
سهم در محتوای منطبق بر وظایف شبکه خوزستان در بحران ریزگردها متعلق به نقش «آموزشو فرهنگسازی» است که تمامی
آن مرتبط با مولفه «تقویت فرهنگ مشارکتی و تعامل شهروندان در حل بحران» است و مولفههای دیگر یعنی «ارائه آموزشهای
مصونساز و انطباقی»« ،استفاده از کارشناسان جهت آموزش زیستمحیطی» و «استفاده از روشهای متنوع و جذاب جهت آموزش
اثربخش» در محتوای مورد بررسی سهمی نداشتهاند .آموزش و فرهنگسازی یکی از مهمترین وظایف رسانهها است و این اهمیت
بهحدی است که بعضی از جامعهشناسان برای مطبوعات،رادیو ،تلویزیون و سینما نقش «آموزش موازی» یا «آموزش دائمی» قائل
هستند .جامعهشناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطالعات و معلومات جدید ،به موازات کوشش معلمان و اساتید ،وظیفه
آموزشی انجام داده و دانستنیهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان و دانشجویان را تکمیل میکنند ] .[17اما رسانهها در
خصوص آموزش مسائل زیستمحیطی نیز میتوانند نقش مهمی ایفا کنند به گونهای که امروزه گفته میشود یکی از عوامل مهم
در آموزشهای زیستمحیطی آموزش توسط رسانههای جمعی است ] .[20رسانههای جمعی رسانههای آموزشی برای تودههای
مردم ،فارغ از طبقه ،نژاد ،تنوع اقتصادی ،جامعهشناسی و رنگ پوست هستند .رسانههای جمعی اوالً برای افراد زیادی قابل
دسترسی هستند و دوماً وقت زیادی را صرف مسائل زیستمحیطی میکنند و سوماً مردم عالقهمند به پیگیری مسائل زیست-
محیطی ارائه شده توسط آنها هستند بهطوریکه برنامههای مربوطه را نگاه میکنند و یا به آنها گوش میکنند و همچنین
مقاالت ،روزنامهها و یا سایر نشریات کتبی مربوط به مسائل محیطزیست را مطالعه میکنند] .[23یکی از نیازهای مهم آسیب-
دیدگان از بالیای طبیعی نیز ،نیاز به آموزش ،پیش و پس از وقوع بلیه طبیعی است.آنها توقع دارند آموزشهایی آگاهیبخش،
غفلتزدا ،آرامشبخشومعطوف به مخاطرات بالقوه محلی بصورت مداوم ،توسط رسانههای محلی ارائه شود .همچنین آموزشهایی
کاربردی معطوف به نیازهای آسیبدیدگان ،بهمنظور مصونسازی در برابر مخاطرات آتی ،پس از وقوع بلیه طبیعی عرضه شود
] .[14با توجه به اهمیت این نقش ،متاسفانه محتوای منطبق بر این نقش از فراوانی بسیار کمی برخوردار است و گویای آن است
که برنامه سازان و مدیران شبکه خوزستان به ایفای این نقش کمتر توجه کردهاند .این نتیجه با یافتههای پژوهش خواجهئیان و
همکاران( )3199که در پژوهش خود به بررسی بازنمایى رسانهاى حادثه خاموشیهای گسترده برق استان خوزستان (در بهمنماه
 )3190که ناشی از بحران ریزگردها است میپردازند ،منطبق است .آنها در یافتههای خود اعالم میکنند که صداوسیما از کارکرد
«آموزشو فرهنگسازی» غافل مانده است .اگر وظایف مختلف شبکه خوزستان را بر اساس سهمی که از محتوای مورد بررسی به
خود اختصاص دادهاند از بیشتر به کمتر مرتب کنیم به این اولویتبندی میرسیم« :نظارتو مطالبهگری»« ،ارائه اطالعات»،
«تعاملو هماهنگی با متولیان مدیریت بحران»« ،آگاهسازی و هشداردهی»« ،امیددهی و آرامشبخشی» «تقویت مشارکت و

همبستگی ملی»و «آموزشو فرهنگسازی» .رشیدی و همکاران ( ،)3191در پژوهش خود به اولویتبندی کارکردهای رسانههای
جمعی در مدیریت بحرانهای طبیعی پرداختهاند .بر اساس این اولویتبندی ،رسانهها در مراحل پیش ،حین و پس از بحران،
کارکردهای «آموزشو فرهنگسازی»« ،اطالعرسانی»« ،تقویت مشارکت عمومی»« ،ارزیابی و نظارت بر کار مدیریت بحران»،
«پاسخطلبی از مسئوالن» و «آرامشبخشی و امیددهی» را بر عهده دارند .نقش «آموزش و فرهنگسازی» در محتوای شبکه
خوزستان در اولویت آخر قرار گرفته است در حالیکه با توجه به اهمیت آن ،همانگونه که در اولویتبندی رشیدی و همکاران
( )3191ذکر شده است این نقش باید باالتر از نقش «اطالعرسانی» در اولویت اول قرار گیرد و باید بیشترین محتوای رسانههای
محلی از جمله شبکه خوزستان به کار در حوزه این وظیفه اختصاص یابد .طبق اولویتبندی رشیدی و همکاران( ،)3191پس از
نقشهای «آموزشو فرهنگسازی» و «اطالعرسانی» ،نقش «تقویت مشارکت عمومی» در اولویت سوم قرار دارد اما این نقش در
اولویتبندی شبکه خوزستان در جایگاه مناسبی قرار ندارد و باید بیشتر به ایفای این نقش اهمیت داده شود .نقش «نظارتو مطالبه-
گری» در اولویت اول شبکه خوزستان قرار گرفته است که نشان میدهد شبکه خوزستان به این نقش در مقایسه با نقشهای دیگر
بیش از آن میزانی که الزم است توجه کرده است .این نقش باید پس از کارکردهای «آموزشو فرهنگسازی»« ،اطالعرسانی»،
«تقویت مشارکت عمومی» مورد توجه قرار گیرد .وظیفه «آرامشبخشی و امیددهی» منطبق بر اولویتبندی رشیدی و همکاران
( )3191در اولویت آخر قرار گرفته است ولی در محتوای شبکه خوزستان این نقش باالتر از نقشهای بسیار مهم «تقویت مشارکت
و همبستگی ملی» و «آموزش و فرهنگسازی» قرار گرفته است.
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با جمعبندی یافتههای پژوهش میتوان گفت که از  1517دقیقه و  55ثانیه محتوای مرتبط با ریزگردها که مورد
بررسی قرار گرفته است 752 ،دقیقهو 05ثانیه معادل 33/05درصد منطبق بر وظایف و نقشهای شبکه استانی
خوزستان در بحران ریزگردها بوده است و  335دقیقهو 07ثانیه معادل با  05/30درصد نیز منطبق بر وظایف تشخیص
داده نشده است .اگرچه محتوای منطبق بر وظایف نسبت به محتوای غیرمنطبق بر وظایف از فراوانی بیشتری (با فاصله
کم) برخوردار است اما فراوانی محتوای غیرمنطبق بر وظایف نیز بسیار قابل توجه است.
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