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 هچکید
 .استت  متای ارتبتاطی در شترایح بحتران     تتری  رستانه   امکان دسترسی ساده، راحتت و مماتانی از کتاربردی   واسطۀ  بهرادیو 

با بحران، دسترسی زیتاد و آستان بته منتابث مواتق، انحبتار وبرمتا و اط عتات           میمستقرویارویی  دلیل بهمحلی،  رادیومای
در مقابله بتا مختاطرات، منتابث شتدروندی بیشتتری در اوتیتار       و نیز  داشتهبیشتری کمیاب و به لحظه، قدرت تأایرگذاری 

دو  8331آغتازی  نتوروز ستال     یروزمتا در  ربح کمک کنتد   در کنترل و مدیریت بحران، به مسئوالن ذی دنتوان مید و ندار
دنتد  بتا توجته بته     غربی و جنوب غربی کشور را تحت شعاع بحران سیل قرار دا یما استانیک مفته فاصلۀ بارشی به سامانۀ 
باال آمده و استتان لرستتان را   و کارون  کروه، دز یما رودوانهاول، سطح آب در سدمای مسیر سامانۀ  یما یبارندگاینکه در 

، زیترا  بته وجتود آمتد    استتان ووزستتان   دربتارة  ، بیشتتری  نارانتی  ما یبارندگموج دوم  ینیب شیپدرگیر سیل کرده بود، با 
استتان   عمت ا  بینتی  پتیش ، غرقاب شدن دشت ووزستان و    زیتاد بتود  بتا ایت      ما رودوانهیان احتمال سرریز شدن آب، طغ

 العتاده  فتو  و وضتعیت   های  استان درگیر بحران شتد  پیش از بحران شد که با شروع ای  موج بارشی،مرحلۀ ووزستان وارد 
یکتی از   عنتوان  بهرادیو ووزستان( ) محلیدیوی بحران، در را یا رسانهمدیریت و پوشش نحوة  در آنجا اع م شد  از ممی  رو

فتروردی  بتا روش تحلیتل محتتوای کیفتی بتا رویکتردی         78فروردی  تا  4 زمانیدامنۀ در طول بحران، در  مؤار مای رسانه
کته رادیتو ووزستتان در     دمد نشان مینتایج  مای کاربردی است و پژومش از نوع پژومش  یا  شد بررسیتوصیفی -تحلیلی
قبتل از بحتران، بته مقتوالتی مم تون       مرحلتۀ ستازی داشتته استت  در     متد  ایت  مقالته برنامته     مرحلۀران در سه ایام بح

ارتبتا  بتا ستایر    »توجه کرده و شایسته بود بته مقتوالتی مم تون    « ویژه مای بخشاوتباص »و « و آموزش رسانی اط ع»
آمتوزش  »، «استتان  توجه به ممته منتاطق مبتت  در   »، «درنو تجربیاتی در ای  زمینه دا اند شدهمراکزی که دچار ای  بحران 

توجته بته ایتام    »زیتر مقتوالت   « حتی  بحتران  » مرحلتۀ کرد  در  توجه بیشتری می «دسترسی به رادیو در زمان بحراننحوة 
مبتارزه بتا   »، «یا رستانه تعتام ت  »، «رعایت اصل صتداقت »، «سریث یرسان اط ع» ،«سرعت برقراری و نوع ارتبا »، «واص
و در  گرفتت  یمت نیز مورد توجه قرار « توجه به میراث فرمنای»مقولۀ پرداوت مناسبی شده بود و شایسته بود زیر« یعاتشا

، «متای مستئول   نحتوه مواجته ستازمان   »، «تقویتت ممبستتای  »ای  رادیو در پرداوت به زیرمقوالت « بعد از بحران»مرحلۀ 
 رویکرد مناسبی داشته است « آالم برای کامش یرسان اط ع»و « بازگرداندن س مت روانی»

 مخاطرات طبیعی ، سیلووزستان، رادیوی محلی، : کلیدی های واژه

                                                           
 03337160270:تلف  مسئول، نویسندة         Email: alinoorim6@gmail.com 
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 مقدمه

مای ارتباطی  تری  رسانه واسطه امکان دسترسی ساده، راحت و مماانی یکی از کاربردی رادیو به

د  مم نتی  در  کنت  متی سادگی با مخاطبان ارتبا  برقترار   ما، به رسانهدیار است و در مقایسه با 

  در ایت   داردای در ترویج فرمنگ آمتادگی و مقابلته بتا بحتران      شرایح بحران رادیو سدم ارزنده

محتل وقتوع   دربارة ، سرعت ممک بیشتری  رسانی، رادیو با  مواقث، با توجه به لزوم سرعت اط ع

نیز در دستتور   را …دمی و  روحیهبر آن، آموزش، امیدبخشی،  افزونو  کند میرسانی  بحران اط ع

  دمد میکار وود قرار 

 در متتراکم  بارشی سامانۀ ورود از وبر مواشناسی مای سازمان ،8331 فروردی  اول مفتۀ در

 و ستی ب  ایجتاد  موجت   متاه،  فتروردی   6 و ۵ در بارشیۀ سامان ای   دادند ایران غرب و جنوب

مربو  بته   بیشتری  وسارت ما سی ب در ای   شد ما استاندر بعضی  مالی و جانی مای وسارت

 78 استتان  ایت   در ستیل  کشتور  قتانونی  پزشتکی  سازمان رئیس از نقل به که بود فارس استان

 ةشمار ۀاط عی در کشور مواشناسی سازمان فروردی  مفت تاریخ در  [8] گذاشت برجای کشته

 :داد ما بارش از جدیدی موج از وبر وود سه

 روزمای طی و شده کشور وارد 8331 فروردی  80 نبهش بعدازظدر از فعالی بارشی ۀسامان»

 غرب در شود می بینی پیش  بود ووامد فعال کشور غربی ۀنیم در آینده مفته دوشنبه و یکشنبه

 و چدارمحتال  ووزستتان،  لرستتان،  ایت م،  کرمانشتاه،  متای  استتان  شتامل  کشور غرب جنوب و

 مقتدار  بترآورد  متدت  ایت   در و باشد حظهم   قابل باران بارش بویراحمد، و کدایلویه ،بختیاری

 آوردبتر  متتر  میلتی  800 تتا  2۵ بتی   کشتور  غترب  جنوب و غرب مای رودوانه ۀحوض در بارش

 متای  ستازمان  کته  شتود  متی  توصیه ،قبلی ۀسامان شدید مای بارش و سی ب به توجه با  شود می

 مختاطرات  یستک ر کتامش  و ایمنتی  حفت   برای را الزم تمدیدات ،آب منابث مدیریت با مرتبح

  [87] «آورند  عمل به احتمالی سی ب از ناشی

 بتاال  را کارون و دز کروه، مای رودوانه مسیر سدمای در آب سطح ،قبلی مای بارندگی چون

 بترای  را نارانتی  بیشتتری   ما بارندگی دوم موج ،بود کرده سیل درگیر را لرستان استان و آورده

 ووزستتان  دشت غرقابی و گرفتای آب موج  آب غیانط چراکه ؛آورد وجود به ووزستان استان

 متوج  ورود بتا  ،متا  بینتی  پتیش  مطابق  کرد می تشدید منطقه در را بحران وقوع احتمال و شد می

 در و شتد  تخلیته  استتان  ایت   مایروستتا  از تعتدادی  و هشد رما سدما آب از زیادی حجم دوم،

 استتان  بحتران  متدیریت  متدیرکل  ۀتت گف بته  هکت  طوریهب  شد اع م العاده فو  وضعیت استان،

  تخلیته  جزئتی  یا کلی صورت به روستا 780 ،فروردی  70 روز تا سی ب وقوع زمان از ،ووزستان
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 مستکونی  واحتد  مزار 67 مم نی   بود شده گرفتای آب دچار استان سطح در روستا 21 و شده

  [7] گرفتت  قترار  وطتر  معتر   در نیتز  مستکونی  واحد مزار ۵8 و شد آسی  دچار سی ب در

  شد «بحران از بعد» مرحلۀ وارد و وارج بحران حالت از استان آب، کردن فروکش با رفته رفته

 شدت و کند کمک ربح ذی مسئوالن به بحران، مدیریت و کنترل در تواند می محلی رادیوی

 منتاطق  ستاکنان  آرامتش  در زیتادی  حتد  تتا  و دمتد  کتامش  منطقته  در را جتانی  مای وسارت

 در «ستیل  بحتران  ای رستانه  پوشتش  و متدیریت  ةنحتو » پتژومش  ای  در  باشد مؤار زده، بحران

 «بحتران  از پتس » و «بحتران  حتی  » ،«بحتران  از پیش» مرحلۀ سه در ،ووزستان مرکز رادیوی

  است شده بیان بعدی مای بحران با مقابله برای سازی برنامه پیشندادمای و بررسی

 یجتا  بته را  یوستارات فراوانت   مرسالهاست که  یعیو مخرب طب دهی یپ یما دهیاز پد لیس

 حیو صح ثیسر یما یریگ میتبمو لزوم  یعیطب حوادث شتریبودن ب رمترقبهیغ  [70گذارد ] یم

 ۀمجموعکه شامل  کند یم جادیا را« بحران تیریمد»با عنوان  یو دانش ندیفرا ات،یعمل یو اجرا

 یناشت  یاحتمال یریپذ  یآسو  راتیتأاش کام یوقوع حوادث، برا مناام قبل، بعد و یما تیفعال

  [83] آنداستاز 

 یبترا  ی معقتول حلت   راه بته  یابیدستت  ،بحران تیریمد یاصل مد : »است معتقد یکارتمک

  یتتأم  و حفت   یاست یس یمتا  ارزش و منافث که است یا گونه به یرعادیغ حیشرا کردن برطر 

 یریت ایپ انطبا  و اجبار یندمایراف قیطر از و است یجار استیس ةرندیدربرگ مد   یا  شوند

 اتاه یجا و تیموقع و نجامدیب دشم  از ممک  ازاتیامت  یشتریب گرفت  به تیندا در تا شود می

  [2] «گردد حف  یتزلزلمرگونه  بدون امکان حد تا یوود
 ایت   ایفای توانایی و وزن اما دارند،مشترک  یکارکرد و نقشما تا مناام وقوع بحران،  رسانه

 بروتی  دادندارد که قتدرت آن را در انجتام    ای یژهو مای یتمر رسانه ظرف  نیست کسانی نقش

 کند یم یشترامور ب

 متی   و دارد زیتادی  آموزشتی  قدرت یرتبو بر یهبا تک یزیونتلو ،بحران از پیش مراحل در مثال برای

 مجبتور  شتدروندان  یا ددم رخ بر  قطعی بحرانی شرایح در اگر اما ،بود نخوامد وقایث گویای تبویر زبانی

  داشت نخوامد را ارتبا  برقراری توان دیار تلویزیون ،باشند وود منازل از وروج به

 تفسیری و جزئی اط عات توانند می «پذیری تقویم» دلیل به روزنامه مانند مکتوب مای رسانه

 امتا  ؛[77] منتد د قرار ووانندگان اوتیار در پیوسته مقاالت سلسله یا نامه ویژه صورت به حتی را

 واقعته، کست  وبتر،    ۀصتحن بوعات برای انتشار نیازمند اعزام وبرناتار بته   مط ارتبا  فرایند در

 مواقتث  در شترایح  ایت   از یتک  متر  نبود که مستند توزیثچاپ و  بندی مطال ، صفحه پردازش،
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 بحرانتی  شترایح  در روزنامه توزیث برای نیز نقلیه ۀوسیل اگر و است ارتبا  قطث معنایبه بحرانی

  [83] رسید نخوامد مخاطبان دست به ای روزنامه حتم طور به نباشد، اوتیار در

ی متا  شبکه، ما وبرگزاری چاپ، صنعت ،سینما ،تلویزیون ،ما رسانه گستردة مجموعۀ کنار در

ی ما امیپ میتوان ینمی است  ما جمع ارتبا  لیوسا  یتر یاصلاز  یکی ویراد ،یا ماموارهو  ینترنتیا

است  ویراد فرد منحبربه تیواقع  یممو از  اند سکوتتندا شامل صدا و  ما امیپ  یا  مینیببرا آن 

مخاطبانشان  کهیی ما راهو  شیطنزما ،زبان آن تیمام ازجمله -آن  زیمتما یما تیفیک ارید که

 و رادیتو  دربتارة  تتر  شتفا   دیتدی  بته  دستتیابی  برای  شود میحاصل  – کنند یماز آن استفاده 

  [77] کرد مقایسه ارتبا  برقراری دیار وسایل با را آن توان می آن، مای گیویژ

 از دنیتایی  و کنتد  برقترار  شتنوندگان  با دوستانه و صمیمی ارتباطی سرعت به تواند می رادیو

 مشتدود  و شاوص ویژگی ای  و آورد وجود به آن شنودگان و برنامه عوامل بی  ابرازنشده روابح

 حساستی  کتارکرد  رادیویی، بیان در موسیقی و انسانی ک م مانند رادیو یصوت عنبر  است رادیو

 ۀوستیل  برتتری   انتشتار  ةحتوز  وسعت مم نی  و انتشار مداومت و سرعت لحاظ از رادیو  »دارد

  [7۵] «است جمعی  ارتبا 

 ،(7083) یونستکو  ۀگفت طبق  است کرده اابات را وود ووبی به ارتباطی ۀوسیل یک عنوان به رادیو

 درصتد  3۵ از بتیش  توانتد  می رادیو که طوری به ،است آن زیاد نفوذ ،رادیو ۀبرجست مای ویژگی از یکی

  [71] کند می ایجاد را اعتماد از باالیی سطح رادیو مم نی   دمد قرار تأایر تحت را مخاطبان

 و متا  یامپ  شوند می استفاده تبلیغات انتقال برای که مستند رادیویی زبان اصلی عنبر ما واژه

  [30] دارد بستای «گوینده» بودن اعتماد  قابل حد به آندا ااربخشی

 دیاتر  کنتار  در مدمتی  نقتش  رادیتو  ،فنتاوری  پیشترفت  بتا  و اط عات و ارتباطات عبر در امروزه

 ای رستانه  متی   متا،  بحران از بعضی در که  نحوی به است، گرفته عدده بر ما بحران مدیریت در ما رسانه

 بحتران،  فرایند انتدای تا ابتدا از رادیو گفت، توان می رو ای  از  ندارد و نداشته را رادیو نقش ایفای توان

 نشتان  را وتود  آن در نتوانتد  رادیتو  که نیست بحران از بخشی کلی طور به و کند نقش ایفای تواند می

 قابلیتت ) عتد بُ ود از دیاتر  مای رسانه نسبت به طبیعی فجایث مای بحران مدیریت در رادیو  [83] دمد

 کترد  ادعتا  قاطعانته  بتوان شاید و است برووردار بیشتری اممیت از ،(گزارش تدیه قابلیت و دسترسی

 از دیاتر  متای  رستانه  کته  مفدوم ای  به است؛ رقی  بی مای رسانه جزء گسترده، طبیعی فجایث در که

 بته  شتدروندان،  ستترس د در گترفت   قترار  و گتزارش  ۀتدی برای اینترنت و تلویزیون مطبوعات، جمله

 بترو    رادیتو   رونتد  متی  بتی   از دتا آن بیشتر ،ک ن طبیعی فجایث در که نیازمندند زیرساوتارمایی

  [3] ددار کاربرد جا ممه در و است نقلوحمل  قابل راحتی به مذکور مای رسانه

 دیتدگان آستی   چدارگانۀ ای رسانه نیازمای به پاسخاویی برای استانی مای شبکه و ملی ۀرسان
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 وظیفته  توجته  به نیاز و نماینده به نیاز اط عات، به نیاز آموزش، به نیاز شامل طبیعی مخاطرات از

مطالبته  و نظتارت  ارتبا ، برقراری و رسانی اط ع سازی، فرمنگ و آموزش مای نقش ایفای به دارند

 بترای  محلتی  رستانۀ  پیتام  ستطح  سته  در ملتی  ممبستتای  ایجاد و عمومی مشارکت جل  و گری

 بپردازنتد  ملی مخاط  برای ملی رسانۀ پیام و محلی مخاط  برای ملی ۀرسان پیام محلی، مخاط 

 ملتی  و محلتی  متای  رستانه  توستح  متا  بحتران  بنتدی  چارچوب در تفاوت» :دارد اعتقاد کارنز  [81]

 حلتی م وبرناتاران  چتون  مثتال  عنوان به  باشد مؤار ما بحران ای  از مردم اجتماعی فدم بر تواند می

 بترای  مواتق  منتابث  به بیشتری دسترسی مستند، آن با درگیر و بحران تأایر تحت مستقیم طور به

 از مستتقیم  طتور  بته  کته  ازآنجتا  محلی مای رسانه مم نی   دارند کمیاب اط عات و وبرما کس 

  [82] «دمند می اوتباص بحران پوشش برای را بیشتری منابث ،بینند می آسی  بحران

 رادیتو،  وضعیت، ای  در است؛ پذیر امکان ندرت به تلویزیون از استفاده دیده، ی آس مناطق در

 در رادیتو  اممیتت  مؤیتد  اصلی عامل سه  کند می ایفا بدیلی بی نقش محلی رادیومای وبوص به

 و ضرورت مناام آن بودن حمل  قابل و رادیو بودن کوچک  8 :از است عبارت طبیعی مای بحران

 اط عتات  ۀارائت   3 ؛بتر   قطتث  مناتام  در باتری از استفاده قابلیت  7 ؛ردمم جایی هجاب و حرکت

  [3] بحران درگیر مردم فوری نیاز رفث برای جزئی بسیار و محلی

 ب یتای  در وبتوص  بته  بحتران  متر  کنترل و مدیریت در را ما رسانه نقش( 8314) وجسته

 ،(مواجدته  مرحلۀ) بحران از پیش آموزش مرحلۀ: است دانسته اساسی مرحلۀ سه شامل طبیعی

  بحران از پس و (اص ح و پشتیبانی مرحلۀ) بحران حی 

 و وستارات  کته  استت  ایت   اصتلی  ۀمستئل  مرحلته  ایت   در: (بحران از پیش) آموزش مرحلۀ

 ستازی  فرمنتگ  و آموزشی کارکرد رو ممی  از  [72] یابد کامش باید چاونه احتمالی مایوطر

 و محتیح  بتر  نظتارت  کتارکرد  از بروورداری ۀواسط به ما رسانه  است اممیت حائز بیشتر ما رسانه

 به و شناسایی ملی محیح در را گیری شکل حال در و بالقوه مای بحران توانند می تفسیر مم نی 

  [88] کنند گوشزد کارگزاران و مسئوالن

 شپی مدیریت در ما رسانه نقش ای پروانه» مدل ،بحران از پیش مرحلۀ در( 8313) صلواتیان

 شامل بحران، از قبل مرحلۀ در بحران مدیریت مدل، ای  براساس  دمد می پیشنداد را «بحران از

  [82] بحران آمادگی و بحران از پیشایری بحران، بینی پیش: است اصلی ۀوظیف سه

 در مدمتی  نقتش  بایتد  رادیتو  کته  دمد می نشان گذشته تحقیقات بحران، از پیش ۀحلرم در

 ددیتد ت با جامعه یک مواجدۀ صورت در  باشد داشته بعدی مای مسئولیت و رویداد ای  مدیریت

 و مستئوالن  بتی   و ستازد  متقاعتد  را شتدروندان  تتا  کنتد  متی  کمتک  واص طور به رادیو ،بحران

  [73] کند ایجاد ممامنای مشترک ممکاری برای اجتماعی مای گروه
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 از مماانی مشارکت جل  نیز و ما رسانه وبری و رسانی اط ع کارکرد بحران، حی  مرحلۀ در

 افکتار  متدایت  منظتور  به و مستند شایعات آبست  ما بحران زیرا ،است برووردار بیشتری اممیت

  [88] پذیرد صورت رسانی اط ع ای مدبرانه ةشیو به باید عمومی

 :است شده گرفته نظر در ما رسانه برای نقش سه بحران، از پس مرحلۀ در 

  ؛دیدگانآسی  با ممبستای یتتقو برای رسانی اط ع  8

 ؛بحران با مسئول مای سازمان ۀمواجد ةنحو و چاونای بررسی  7

  [3] بازماندگان آالم کامش برای آموزش و رسانی اط ع  3

 مای تحلیل ۀارائ مردم، اجتماعی و روحی تقویت مختلف مای شیوه بحران، از پس مرحلۀ در

 بعتدی،  متای  بحتران  در مجدد شدن درگیر از ایریپیش برای الزم مای آموزش با ممراه مناس 

 سترانجام  و تحلیتل  و گزارشی وبری، مختلف مای قال  در آمده دست به تجربیات از برداری بدره

 مفیتد  رامکتاری  عنتوان  بته  تواند می مردم نفثبه عمومی افکار گیری شکل ۀصحن در فعال حضور

  [4] شتود  گرفتته  نظتر  در زمینته  ایت   رد ما رسانه سوی از بحران طبیعی و سالم مدیریت برای

 نقتش  تتری   اصتولی  و تتری   روش  ،وبردمی و رسانی اط ع» که است معتقد( 8338) کواراتنلی

  [82] «است بحران با مقابله در جمعی مای رسانه

 و کتاربرد  بته  توجته  بتا  و کنتد  متی  انتختاب  را آن ،ساز برنامه و رسانه نوع که پیام ۀارائ ةنحو

 استت  برنامته  معماری فرم یا قال  ،گیرد می نظر در پیام اارگذاری و کارایی برای رسانه فرمنگ

 توستح  آن انتظتار  متورد  اارگتذاری  و رستانه  نتوع  پیتام،  محتتوای  برنامته،  مد  به توجه با که

 متتای قالت   پرکتتاربردتری  از متورد  چنتتد پتژومش  ایت   در  [3]  شتتود متی  انتختتاب ستاز  برنامته 

  است شده ذکر د،کنن می استفاده آندا از رادیو سازان برنامه بحران شرایح در که سازی برنامه

 غیتر  و آوازی غیتر ) مکتوب مفامیم از ای مجموعه با که است رادیویی پیام از ای گونه :گفتار

  [76] شود می عرضه شنونده به جم ت قال  در( نمایشی

 دیاری مکان در که را وعیموض یا حاداه رویداد، که است رادیویی پیام از ای نمونه: گزارش

    [76] کند می منتقل شنونده به و کرده تشریح و توصیف افتد می اتفا  استودیو از غیر

 میتان  در واص ۀبرنام یک معرفی آن مد  که است رادیویی  اع ن انواع از یکی مووپر :پرومو

 متای  برنامته  انمیت  در وتاص  ۀبرنام یک معرفی آن مد  که است رادیویی ایستااه یک مای برنامه

 میتان  در) شود می پخش آگدی یک مانند دیار مای برنامه الی البه در و است رادیویی ایستااه یک

  [84] (است افتاده جا مووپر جای به «آنونس» ةواژ رادیو کنندگان تدیه از بعضی
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موضتوعی   دربتارة  -ئولمست  یا نظر صاح  اغل  -نفر چند بی  گوو گفت و بحث به :میزگرد

  [8۵] شود و از زوایای مختلف گفته میمشخص 

 ستؤاالت ی از پیتام رادیتویی استت کته در آن کارشتناس بته       ا گونه :کارشناس(مصاحبه )

  باشد ضبطی یا زنده تواند می مباحبه  [۵] دمد می پاسخ شده طرح

 آمتده  فرامم منابث از ای دامنه با که ماست قال  ممۀ از منتخبی ،صوتی ۀبست :صوتی ۀبست

 و شتود  می تدوی  و تکمیل غیره و آرشیوی مواد موسیقی، دمنده،جلوه صوتی، مایاار با و است

  دارد دقیقه ۵ تا 8 بی  زمانی

 گزارشتی  ،تعریفتی  بته  یا است گزارش مای گونه از یکی واقث در فی ر :فیچر مینی و فیچر

 مبتاحبه، ) ای فهحر منرمای و فنون انواع ممۀ رادیویی، فی ر در  است شده دراماتیک که است

   ( و ک متی  منرمتای  اجترا،  نویستی،  و صه صدا، انواع اط عات، آوری جمث و مطالعه قوی، دید

  [78] است نااری روزنامه فنون ممۀ یندابر و حاصل فی ر  دارند کاربرد

 تجستم  و( متا )صتحنه  آفترینش  طریق از داستانی که است رادیویی پیام از ای گونه :نمایش

  [76] شود می تبویر شنونده ذم  در( ما) شخبیت

 از کته  استت   یت ا متدفش  کته  است سازی برنامه نو مای قال  از :8عمومی خدمات آگاهی

 و شتود  تقویتت  موضوع آن به عمومی گرایش موضوع، یک ةدربار مخاط  آگامی افزایش طریق

  [86] دمد قرار تأایر تحت را افراد عمل آن تبث به

 پژوهش ۀپیشین

 و اکتشتافی  رویکتردی  بتا  اار چندی  کنون تا یوراد ویژه بهو رسانه،  بحران ةحوز در پژومش ۀزمین در

 از پتژومش  ای  در است شدهارائه و منتشر  رادیو یلۀوس بهمواجده با بحران  یبرا الاویی ۀارائ جدت در

 یبعضت بته   ی ب ی گرفته شد که در ا بدره امکان حد تا اند کرده استخراج قبلی یما که پژومش ییالاو

 ب یتای  بحتران » عنتوان  بتا  8314 ستال  در وجستته  ۀازجمله مقالت  ؛کنیم یآندا اشاره م ی تر از مدم

در کنترل بحتران   یونقش راد یحبر تشر آن، یکه تمرکز اصل« در کنترل آن رادیو ةویژ نقش و طبیعی

 یمتا  اران رستانه و کارگز یرانمعتقد است مد یسنده  است  نوو یلمانند زلزله، س یعیطب یثو فجا یاب 

از  یقتی شتناوت دق  نخستت،  ۀوملت در  یدبا یبحران یحدر شرا مداکار و فعال نقش ایفای برای یگروم

و  یاجتمتاع  یمتا  آورنتد و ستپس بتا شتناوت ضترورت      دستت بته آن  یامتدمای نوع بحران و آاار و پ

ب کننتد  از  واص آن، انتختا  یو کارکردما ما یتظرف یمناس  را بر مبنا ۀرسان مخاطبان، مای یژگیو

                                                           
1 . PSA 
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  در نظتر گرفتته   یما سه کارکرد اساست  رسانه یبرا طبیعی، یما و کنترل بحران یریتمنظر در مد ی ا

 اصت ح  و پشتتیبانی  و بحتران  بتا  مواجده آموزش، ،بحران از قبل مرحلۀاند از در  شده است که عبارت

 یندادمتا  ی بت  یمتامنا م یجتاد ا ،بعد از بحتران  مرحلۀو در  ؛سریث یرسان اط ع ،بحران حی  در ؛آن

 طراحتی » عنتوان  بتا  ای مقالته  در صتلواتیان   بازمانتدگان  روانتی  فشار کامش و بخشیآرامشمسئول، 

ارائته   را یمتدل  ،«طبیعتی  مخاطرات مدیریت در ملی و محلی مای تلویزیون و رادیو نقش جامث الاوی

 ۀچدارگانت  یما نقش یمل و یمحل مای رسانه طبیعی، مخاطرات وقوع مناام در آن، اساسکردند که بر

و جلت  مشتارکت    گتری نظتارت و مطالبته   ارتبتا ،  برقتراری  و یرسان اط ع ی،ساز و فرمنگ آموزش

استپنس و   یتک پاتر 7088 ستال  در مم نتی    دارنتد   را بتر عدتده   یملت  یممبستتا  یجادو ا یعموم

 بتا  تقابتل  در محلی رادیو آیا: بحران یک در عمومی منافث به ودمت» عنوان با یا مقاله درممکارانش 

 بررستی  را یبحران و کمتک بته منتافث عمتوم     در یمحل یوماینقش راد ،[73]«است؟ عمومی منافث

 یومتای راد متای  یستتااه نشان داده شده کته ا  یشی پ یما پژومش یمقاله ابتدا با بررس ی کردند  در ا

پتژومش در کنتار    یت  ا ردانتد )  در ودمت بحران بوده یشترب یما رسانه یردر مواقث بحران از سا یمحل

 رستانۀ »که منظور ممتان مفدتوم    شود می بررسیمم  «8کوچک بازار رادیو» محلی، یومایراد یبررس

کترده استت کته      یمتقس یاییجغراف یحاساس محل اقامت و شرابراست و مخاطبان مختلف را  «7بازار

 یستتااه ا 874از  ینظرستنج  یتک پژومش با  ای (  اندیکسانپژومش  ی در ا یمحل یومایبا راد یبااتقر

قترار گرفتته بودنتد صتورت      یلست  یرتأا تحت مستقیم طور به 7001که در سال  یدر مناطق یوییراد

  شد استفادهحاضر  پژومش در یمحل یومایراد بارةدر یشما مقاله و بحث ی ا ینظر یمبان  گرفت

 تحقیق روش

 تحلیلتی  رویکترد  و کیفتی  محتتوای  تحلیتل  روش از ترکیبی حاضر پژومش در کاررفته به روش

 استتنبا   ستاوت  برای پژومشی تکنیک نوع مر شامل را محتوا تحلیل مولستی،  است توصیفی

 محتوای تحلیل  [74] کند می معرفی ما پیام واص مای ویژگی عینی و منظم شناسایی طریق از

  [80] کند می تأکید ای رسانه متون روایتی یا گذاری چارچوب گفتمانی، نمادی ، ابعاد بر کیفی

                                                           
1. stations in smaller market 

7  Media market عموم جمعیت را به بازارمای وتاص تقستیم   است که  مای جمعی رسانه «رسانه بازار» از نظورم
متای مخاطبتان وتاص را     و با تولید مطالبی ویژه برای جذب مخاط  در مر یک از ای  بازارمتا، گتروه   کنند می

رستیدن بته    ایبر .کنند استفاده می دمندگان آگدی ۀدمند  سپس، از ای  مخاطبان برای جذب سرمای شکل می
متای معنتادار استت  ستپس،      متا و بختش   چنی  بازاری، گام نخست جداسازی و تقسیم کل جمعیت بته گتروه  

کننتد کته موجت      مایی را تولیتد متی   وود را انتخاب کرده و پیام ۀمای )بازارمای( مورد ع ق سازان بخش برنامه
  (8338پاتر،) [6] شود ما بخشجل  مخاط  در ای  
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 استتخراج  منظتور  بته  استقرایی رویکرد با کیفی محتوای تحلیل مای روش از پژومش ای  در

 استت  شتده   استفاده ووزستان استان در سیل بحران موضوع محوریت با سازی برنامه مای مقوله

 شتده،  استتخراج  متای  مقولته  با شبکه عملکرد توصیفی تحلیلی رویکردی از استفاده با مم نی 

  است یافته ابقتط

 شتده  بترده   نتام  متم  متعار  محتوای تحلیل عنوان با آن از که استقرایی رویکرد از استفاده

می محقق و ندارد وجود پدیده یک ةدربار کافی اط عات که یابد می ضرورت زمانی بیشتر است،

 بته  تربیشت  محتتوا  تحلیتل  ةشتیو  ای   کند فرامم وبوص ای  در را الزم ای زمینه دانش ووامد

 تحقیتق  متد   اینجتا  در  است موضوع یک پیرامون دقیق توصیفی ۀارائ و اط عات تقلیل دنبال

 در متداول و مسلح مضامی  به توجه طریق از تحقیق مای یافته آمدن پدید به کمک استقرایی،

 متنتی  متای  داده از ،[استتقرایی  رویکترد ] کیفی محتوای تحلیل منظر، ای  از  [38] ماست داده

 تری انتزاعی سطوح به تدریج به آن، در مستتر مفامیم کشیدن بیرون با و کند می حرکت کندهپرا

 الاومتای  و ندفتته  متای  نظتم  که نظری چارچوب یا مدل یک به دستیابی  یابد می دست مت  از

  [1] باشد تحقیق بخش پایان تواند می دمد، نشان را مت  در تکرارشونده

 دورةیعنتی   ،مای ای  شبکه در ایتام بحتران   برنامه ممۀ ش،بررسی در ای  پژومتحت ۀ جامع

  مدفمنتد استت   گیتری  نمونهگیری تحقیق    روش نمونهاست فروردی  78تا  8فروردی  4زمانی 

 عنتوان  بته دادنتد  پوشتش   نظر مورد گسترةبحران را در ۀ مسئلمایی که  برنامهممۀ  بدی  منظور

  شدند  انتخاب نمونه

 کننتدگان  مشارکتسازی و اعتبارسنجی توسح  مثلث روش دو ازایش اعتبار برای افز پژومشدر ای  

 شود: توضیح داده می اوتبار بهکه در زیر  ایم کردهاستفاده کیفی رایج است  مای روش درکه 

 ةردربا تردید تا شود می استفاده متنوعی پژومشاران و ما روش و منابث از ،سازیمثلث در  8

 بتا  آن تطبیتق  و مقتوالت  استتخراج  مرحلۀ در منظور بدی   [73]  برود میان از ما یافته واقعیت

 گرفتته  کمک صداوسیما ارزیابی و نظارت مرکز ناظر و ارزیاب نجپ از ،ووزستان رادیو مای برنامه

  رسید مم کارشناسان ای  تأیید به ما یافته و مقوالت که شد

 دوبتاره  را وتود  مای یافته ژومشارپ که معناست بدی  کنندگان مشارکت توسح اعتبارسنجی»  7

 یتا  معتبرنتد  و صتحیح  کننتدگان  مشتارکت  نظر به آیا که شود معلوم تا گرداند برمی پژومش میدان به

در مرکز ووزستتان ارستال    ساز برنامهپژومش برای عوامل  مای یافتهنتایج و  منظور بدی  که[ 73]«نه

  شد پذیرفتهجان  آنان از که  آنان در وبوص اعتبار پژومش کس  شدنظر شد و 

                                                           
 مای شدید در استان ای مواشناسی در وبوص بارندگیشروع مشدارم  8
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 و بحث ها یافته
 «پیش از بحران» مرحلۀالف( 

رو، ای  مرحلته را در ادبیتات    ای رسانی است؛ از  رسانه، آموزش و اط عۀ تری  نقش و وظیف مدم

ه نتتایج زیتر   گرفتت  انجتام  یما یبررسنامند  در  می« آموزش» مرحلۀما  مربو  به بحران در رسانه

 آمد:  دست به

، «وبتر »، «گفتار مجری و گوینتده »مای  به موضوع بحران در قال « پیش از بحران» مرحلۀ

متای   قالت   مجمتوع  دراوتباص داشت  « ارتبا  مردمی»و « گزارش»، 8«کارشناس و مدمان»

مای  قال  دیارتنوع و تناس  زمانی ووبی نداشتند و شایسته بود از  ،شده در ای  مرحله استفاده

 کردند  ه میسازی مم استفاد برنامه

  مرحلتۀ متا، در   آمتوزش  ما و رسانی اط عة ، عمد«ساز مبونآموزش » کارکرد یراستادر 

و « سال نتو ست م  »نوروزی، ۀ برنام  ویژه وبری، در یما بخشبر  افزون، «پیش از بحران»

 صورت گرفته است « نسیم نوروز»عبرگامی  ۀبرنام

  مباحبه و بخش کارشناسی بتوده کته رویکترد     ای  مرحله، ک م مجری، رفته درکار هبمای  قال

متای الزم بترای مقابلته بتا آن و      سیل و ایجاد آمتادگی ة اط عات کافی دربارۀ ما، ارائ بخش ممۀ

 برطر  کردن شایعات بوده است 

 ۀ وظیفت   متای صتبحاامی و عبترگامی، بته لحتاظ انجتام       برنامته   صدای ووزستان در ویژه

را افزوده بتود تتا اط عتاتی در    « کارشناس مواشناسی»وود، بخش « بانی اط عات دروازه»

متای شتدید    گرفتای و بارش مای شروع بارندگی، در مناطقی که احتمال آب وبوص زمان

  شود یمارزیابی  «مناس »از ای  منظر عملکرد آن  کهوجود دارد، بدمد 

 تبح وموضتتوعات متتر»از  یریتتگ بدتترهمتتا،  بینتتی مواشناستتی در برنامتته  پتتیشۀ بتتاوجود ارائتت 

شتده در   و سؤاالت مطرح زیرا موضوعات ، در ای  مرکز نیازمند توجه بیشتر است؛«مشداردمنده

ما نامرتبح بوده است  شایستته بتود در طترح ستؤاالت و      ما، با موضوع سیل و بارندگی برنامه ویژه

  شد می بیشتری توجه مسئله، به ای  «پیش از بحران»ما، در روزمای  موضوعات برنامه

 حدود یک مفته بتود  ایت  زمتان فرصتت     « وقوع بحران» مرحلۀتا « مشدارمای اولیه»ۀ لفاص

متایی مختتص ستیل، فترامم کترده بتود         برنامهتدیۀ مناسبی برای طرح مسائل کارشناسی و 

توانستت بته شتیوه     و حتی نمایش متی  psaمای صوتی و  مای متنوع رادیویی مانند بسته قال 

 موضوع بحران، حساس کند ای مخاطبان را به  منرمندانه

                                                           
 ای  بخش شامل برقراری ارتبا  تلفنی با مسوالن و کارشناسان بوده است   8
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  بحرانی سیل بود، صدای  مرحلۀبا توجه به اینکه در ای  مرحله، استان گلستان درگیر با

متای مختلتف از    توانست، با برقراری ارتبا  با ایت  مرکتز، در بختش    مرکز ووزستان می

 برداری الزم را داشته باشد  مردم و مسئوالن، بدره تجارب

  ۀممت  در متا  نارستایی  و کمبودمتا شتود   می سب واقث بحران رادیو در م« انتقادی»نقش 

رو انتظار  مای مفیدی به مسئوالن ارائه شود  از ای  حل و راه شوند ما، بدتر مشامده زمینه

ستازی   ممتراه کتارکرد  »بحران در راستای  صدای ووزستان در روزمای ابتدایی رفت یم

   ، رویکتردی انتقتادی را متدنظر    مانند گزارش تحقیقتی و  مایی ، با ساوت برنامه«رسانه

 قرار دمد تا توجه مسئوالن به رسیدگی به مشک ت بیشتر جل  شود 

  بیتان شتده    دسترسی به رادیو ووزستانة نحو دربارةدر ای  مرحله ضروری بود اط عات الزم

ویژه در رادیو یا تلویزیتون و مم نتی  بتا توجته بته       یما آنونسدر شرایح بحرانی با پخش  و

و صتورت گیترد   مای ممراه و سدولت استفاده از رادیتو از ایت  طریتق، ممتامنای      تلف  نفوذ

  شودآنان، آموزش داده ۀ سازی مخاط  و عملکرد بایست مایی برای آگاه ریزی برنامه

 منظتور تتأمی  آرامتش مخاطبتان      توانستت در ایت  ایتام، بته     صدای مرکز ووزستان می

عت وه بتر    صتورت دمتد تتا   ئوالن ای  شدرما، مایی با مس استان، مباحبه یما شدرستان

 آگاه کند « مدیریت درست بحران» در زمینۀبه ای  مد ، آنان را  دستیابی

 «بحران حین» مرحلۀب( 

بحتران،  ۀ جانبت  حاکی از آن است که صدای مرکز ووزستتان، بتا پوشتش ممته     ما یبررسنتایج  

زده را درک  و مخاطبتان بحتران   ووبی به مخاطبان وود نشتان داد کته از بحتران آگتاه استت      به

  کند ت ش می و برای کمک به آندا استما و مشک ت آنان واقف  و به سختی کند می

از مرکتز   وقتت  تمتام صورت  ما با موضوعیت بحران به با اینکه برنامه« حی  بحران» مرحلۀدر 

 دیاتر ز شده تنتوع وتوبی نداشتت و شایستته بتود ا      استفادهمای  در مجموع قال  ،شد پخش می

 د ش سازی مم استفاده می مای برنامه قال 

  صتدای  «العتاده در استتان   اع م وضتعیت فتو   »و  «اوج بحران»فروردی  با  87روز در ،

اوبتار بحتران ستیل را در ستاعات     « پیام ووزستان»نام  به یا برنامهمرکز ووزستان، در 

ای  مرکز، در موقعیتت  از ای  منظر، عملکرد  ؛و انعکاس داد پوشش یووب به مختلف روز،

  شود یمارزیابی « مناس »، «وقوع بحران»

  داد،  متا متی   بتارش ۀ با توجه به اینکه در سیل ووزستان، مشدارمای مواشناسی، وبر از ادامت

بتروز   ستب  شد  ایت  مستئله    داده میاط ع  ممواره احتمال وقوع مجدد بحران به مخاطبان
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متای اجتمتاعی بتا پوشتش      از طرفتی شتبکه    ترس و اضطراب بیشتر در بی  مردم شده بتود 

افزودند کته   شدت نارانی مردم می استان، بر یسدماشایعاتی مبنی بر احتمال شکسته شدن 

صتدای مرکتز    معض ت تبدیل شتده بتود    تری  بزرگوود به یکی از  ،در آن ایام، ای  موضوع

 ز مستئوالن  گتزارش ا  تدیتۀ وود بتا  « بخشی آرامش»ووزستان سعی کرد در راستای رسالت 

تتا   ظرفیت موجتود آندتا  ۀ رسانی در زمین مای پشت سد و اط ع آمار دقیق از آبۀ سدما و ارائ

  کندو مخاطبان را در ای  وبوص اقناع  بکامداز شدت شایعات  حد زیادی

  متای ملتی و    صدای مرکز ووزستان با برقراری ارتبا  بتا شتبکه  « وقوع بحران»در زمان

بتر   افتزون ای ووبی بروتوردار بتود  ایت  تعتام ت،      تعام ت رسانهدیار مراکز استانی، از 

بحتران، بترای   ة ترغی  افتراد وتارج از دایتر     بسگذاری تجربیات و ممدردی،  اشتراک

 زدگان شد  کمک به سیل

  آمتوزش و ووانتدن    بترای مای گفتار مجری  ، از قال «طول بحران»صدای ووزستان در

متا در وبتوص ستیل و اقتدامات      ابدامات و شتایعه رفث برای  مشدارما، قال  کارشناسی

گو با افراد درگیر سیل  و شده و مم نی  از قال  مباحبه و گزارش برای گفت کارشناسی

 بترای ستیل  ة وتارج از محتدود  دیاتر  و مسئوالن استفاده کرد  البته بدتر بود از مناطق 

 شد  تدیه می ییما گزارشممدردی و جل  کمک نیز 

 استت و ایت     بتاارزش تتاریخی غنتی و    بنامتای ی استان ووزستان داراوجه به اینکه با ت

گتزارش  ۀ شایسته بود ای  مرکز با تدی ،میراث در سیل اویر در معر  وطر قرار داشت

 کرد  آگاه می بناماوضعیت ای   ازو مردم را  هدکرن پیایری از مسئوال

 از  یرستان  اط عر یکی از نکات شایان توجه در عملکرد صدای مرکز ووزستان، صداقت د

 کنتار  در، یرستان  اطت ع  ةنحتو ، بود  ای  «وقوع بحران»ه در طول شدطریق اوبار منتشر

 طرفانه بودن، موج  جل  اعتماد مخاطبان ووامد بود  ویژگی بی

    ،اط عتات الزم، در   کست  دنبتال   بته در شرایح بروز بحران، جامعه و مخاطبتان ممتواره

 بترای در ایتام بحتران،    ووزستتان سته بتود صتدای   تری  زمان ممک  مستند  شای کوتاه

کوتامی ماننتد   یما یرسان اط عمای وبری و  دسترسی سریث مخاطبان به وبرما، بخش

 اانیه، به کنداکتور وود بیفزاید  60بخش وبری 

  تلفنی صتدای مرکتز ووزستتان، بتا مستئوالن      ة مای زند ، ارتبا «وقوع بحران»در طول

 بود  «مناس »اری و نوع ارتبا ، ربح، از حیث سرعت برقر ذی

  و  متا  وانته صدای آن مرکز، ضم  تشویق مخاطبان بته مانتدن در    ،فروردی  83روز در
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 آنتان مای شتاد و مفرحتی را بترای     بندما، برنامه سیلما و  مشدار برای دوری از رودوانه

 داشت  «مناس »بود و از ای  منظر عملکرد  کرده تدیه

 «پس از بحران» مرحلۀج( 

شده فاقتد تنتوع و تناست      مای استفاده قبلی قال  مرحلۀممانند دو « پس از بحران» مرحلۀر د

متای بتا    مایی مم ون گزارش و میزگرد ستدم بیشتتری از برنامته    شایسته بود قال  بود وزمانی 

 دادند  محوریت بحران را به وود اوتباص می

  استان، صدای مرکتز ووزستتان،    در« العاده پایان حالت فو »فروردی  و با اع م  82روز

متای   ما و اوتباص بختش  گرفت و سعی کرد در و ل برنامه روال معمول وود را از سر

بررسی چاتونای  »، «دیدگان تقویت ممبستای میان آسی »، به مضامینی مم ون ژهیو

رسانی و آمتوزش بترای کتامش     اط ع»و « مای مسئول با بحران سازمان ۀمواجدة و نحو

 عملکرد شایسته و مناسبی داشت از ای  نظر  که بپردازد« ندگانآالم بازما

  متای  و قوت ما با دعوت از مسئوالن و برگزاری میزگردمایی، ضعف توانست یم، ووزستانصدای 

متا را بترای    و ستازمان  رداذابای، به بررسی و نقد  منطقه و را در سطح محلی« مدیریت بحران»

 اده کند ه با فجایث احتمالی آینده آمدمواج

  یمتا  وهیشت در تکمیل رسالت ذاتتی وتود، بتا استتفاده از      توانست یمصدای مرکز ووزستان 

بدداشت و ایمنتی و بازگردانتدن    آموزش برای، PSA قال اقناعی و تأایرگذار مانند استفاده از 

متای ترکیبتی وتود     ای مبتذول دارد، مرچنتد کته در برنامته     س مت روانی، اقدامات شایسته

ۀ برنامت  طور نمونته ویتژه   بود  به کردهمحدود، دنبال  طور بهیدبخش و شاد مفرحی را رویکرد ام

  «، امیدت به ودا، ای  نیز باذردیاستان ممس م » گونه آغاز شده بود: فروردی ، ای  83

 کنتد بحران نظارت  تیریمداز مردم بر امور  یندگینمابه  رسانه رود یمانتظار  که ازآنجا 

مؤار و  گری مطالبهامور،  انیمتولاز  ینوع بهمسئوالن باشد و  یما عدهومسائل و  ریایپو 

 منظتور  بته اجرایتی،   یندادمتا اقتدامات   انعکتاس منطقی داشته باشد، بدتتر بتود ضتم     

موضتوع    یت امستئوالن، بته    یمتا  وعتده  یریت ایپمناس  در  ییپاسخاوو  یساز شفا 

بازستازی و   یما تیاولوتعیی  مایی، در  گزارشۀ با تدی توانست یم  مم نی  پرداوت یم

 ، ممرامی کند دگانید وسارتساماندمی 

 رفته کار هب یها قالب

آن در نمودار  مرحلۀسازی در وبوص بحران در مر سه  مورد استفاده در برنامه یما قال درصد 

 آمده است:( 8)شکل زیر 
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 درصد() بحران مرحلۀدر سه  ها برنامه های قالب. 8 شکل

 شده استخراجمقوالت و زیر مقوالت 

 مقوالت مربو  به عملکرد رادیتو ووزستتان بته نمتودار شتماتیک زیتر       زیرمقوالت و  از تجمیث

 یابیم  یمدست  (7 )شکل

 
 8931عملکرد رادیو خوزستان در بحران سیل ۀ خالص. 2شکل 
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 گیری نتیجه

از روزمتای قبتل    مراکز مختلتف  در کشور بود کهآمده  وجود بهمای  سیل ووزستان از معدود بحران

متای محلتی در کنتترل و     رستانه  ویتژه  بته ما و  وقوع آن مشدارمای الزم را داده بودند  رسانهدربارة 

داشتند در ای  بی  رادیو ووزستان از ممتان لحظتات   تأایری مدم و انکارناپذیر  ،مدیریت ای  سیل

 سازی حول ممی  موضوع متمرکز شد  برنامه بر بحران را جدی گرفت وۀ مشدارما مسئلۀ اولی

مشخص شد رادیو ووزستان در مراحل مختلف قبتل، حتی  و    پس از تحلیل محتوای کیفی

قبتل از بحتران،    مرحلتۀ مرچنتد شایستته بتود در     ،بعد از بحران عملکردی مناس  داشته است

نتتایج   ستتا در ممتی  را گرفتت   موضوعات بحران صتورت متی   سازی بیشتری در وبوص برنامه

حتی  و بعتد    اقدامات قبل،ۀ حول سه مقول بحران رادیو ووزستان در ایام دمد می پژومش نشان

 و رستانی  اطت ع » قبل از بحتران بته زیرمقتوالتی مم تون     مرحلۀدر سازی کرد   امهناز بحران بر

مقتوالتی   زیتر   شده بود و شایستته بتود بته    توجه مناس« ویژه مای بخشاوتباص » ،«آموزش

توجته   «دسترستی بته رادیتو   ة نحتو »، «مناطقۀ توجه به مم»، «مراکز دیارارتبا  با »ن مم و

سرعت برقراری و »، «توجه به ایام واص»زیر مقوالت « حی  بحران» مرحلۀدر شد  بیشتری می

تعتام ت  » ،«مخبتوص  یمتا  قال » ،«رعایت اصل صداقت» ،«سریث یرسان اط ع» ،«نوع ارتبا 

میتراث  »ۀ مقولت  زیتر پرداوت مناسبی شده بود و شایستته بتود   « ا شایعاتمبارزه ب»و « یا رسانه

ۀ بحتران از روزمتای اولیت    بعد از مرحلۀزمانی ة باز  شد می در نظر گرفتهمم در برنامه « فرمنای

یابتد کته ایت  وتود      طقه ادامه میکامل من سازی ایم بازسازی و  تا وشود  پس بحران شروع می

بنتابرای  بترای بررستی عملکترد واقعتی       ؛چندی  ماه به طول بینجامدتواند از چندی  روز تا  می

منطقته رصتد    مای ای  مرکز تا بازسازی کامتل  امهرادیو ووزستان در پس از بحران نیاز است برن

دمتد ایت  رادیتو در پرداوتت بته       حال رصد اولیه در روزمای بعد از بحران نشان می ای شوند با 

بازگردانتدن ست مت   »، «متای مستئول   ستازمان  ۀمواجدة نحو»، «تقویت ممبستای»مقوالت  زیر

 عملکرد مناسبی داشت « برای کامش آالم یرسان اط ع»و  «روانی

 منابع

، از 8331مدتتر  70، بازیتتابی «اویتتر ستتیل ااتتر بتتر نفتتر 26 فتتوت»(  8331) ایستتنا [ 8]

https://www.isna.ir/news/98020402213  

، از 8331مدتتتر  70 بازیتتتابی ،«گزارشتتتی از ستتتیل ووزستتتتان  »(  8331) ایستتتنا [ 7]

https://www.isna.ir/news/98012007187  

  مای رادیو   تدران: دفتر پژومشمای رادیویی اصول تدیۀ برنامه(  8318) ایرج برووردار،  [ 3]

https://www.isna.ir/news/98020402213/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B7%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/98020402213/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B7%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/98012007187
https://www.isna.ir/news/98012007187
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، متای ارتبتاطی   فبلنامۀ پژومش ،«ما و معناشناسی بحران رسانه»(  8312) بشیر، حس  [ 4]

  3-38، ص ۵۵، ش 8۵دورة 

  مای رادیو تدران: دفتر پژومش احمد ارژمند،ۀ ترجم ،مباحبۀ رادیویی(  8313جیم ) بیم ، [ ۵]

، ای متای جمعتی بتا رویکترد ستواد رستانه       بازشناسی رستانه (  8338پاتر، دیوید جیمز ) [ 6]

جمدتوری است می ایتران،     صداوستیمای امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی، قتم:   ۀترجم

  مای اس می مرکز پژومش

 فرمنگ گفتمان  حران:مدیریت ب ( 8323) محمدرضا تاجیک، [ 2]

قیاستتی و  یکردمتتایکیفتتی از منظتتر رو یتحلیتتل محتتتوا» ( 8333منبتتوره ) تبریتتزی، [ 1]

  80۵-831ش ، 78دورة  ،فبلنامۀ علوم اجتماعی ،«استقرایی

 ،«بحران ب یای طبیعتی و نقتش ویتژة رادیتو در کنتترل آن     (  »8314) حس  وجسته، [ 3]

  2-76 ، ص43و  47، ش فبلنامۀ پژومش و سنجش

 ،«ای در جدتان نتابرابر   متای رستانه   تحلیل محتوای بازنمتایی »  (8312) اوئ کس، دورو [ 80]

  872-844(، ص 22)8، ش 83رة ، دورسانه ۀمجل ،زاده مددیترجمۀ سیدمحمد 

نقش مدیریت رسانه در تحتول بحتران از تددیتد بته     (  »8312) طامر روشندل اربطانی، [ 88]

  848-867، ص ۵۵ش  ،مای ارتباطی فبلنامۀ پژومش، «فرصت

  8331فروردی   2 چدارشنبه 3(  اط عیۀ شمارة 8331سازمان مواشناسی کشور ) [ 87]

  مای رادیو تدران: دفتر پژومش ،ت بحرانیو مدیررادیو (  8316) حس  سبی ن اردستانی، [ 83]

 تولیتد  بترای  رادیتو  یما برنامه در تولیدی یما وهیش از الاویابی» ( 8336) زمرا شفیعی، [ 84]

دانشتااه   نامتۀ کارشناستی ارشتد،    پایان ،«(جبده رادیو) بحران شرایح در رادیویی یما برنامه

 صداوسیما 

  مای رادیو   تدران: دفتر پژومشازی رادیوییس نامۀ برنامه واژه(  8316) عادل صادقی، [ 8۵]

 مای رادیو  تدران ادارة کل پژومش ،آگدی ودمات عمومی(  8338زمرا ) صفائیان، [ 86]

ای بحتران؛   متدیریت رستانه  (  »8330) طتامر  سیاوش؛ و روشتندل اربطتانی،   صلواتیان، [ 82]

 ،81دورة  ،متای ارتبتاطی   فبلنامۀ پژومش، «ما و مدیریت بحران رویکردی پیشایرانۀ رسانه

  843-826(، ص 66)7شمارة 

 و محلتی  متای  تلویزیون و رادیو نقش جامث الاوی طراحی(  »833۵) سیاوش صلواتیان، [ 81]

، ص 3ش  3دورة  متدیریت مختاطرات محیطتی،    ،«ایران طبیعی مخاطرات مدیریت در ملی

737-788  
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، «ی تحقیق کیفتی در علتوم ارتباطتات   ما روش( »8332یان )لیند ، تامس؛ و تیلور، برا [ 73]

 ، تدران: انتشارات ممشدری چ سوم 3چ  ترجمۀ عبداهلل گیویان،
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