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 چکیده

ای عمومی در زمینه مسائل مرتبط با آب است. از ه یکی از راهکارهای ارتقای آگاهی« سواد آب»

توانند در مدیریت بحران نقش اساسی ایفا کنند، این  آنجایی که ارتباطات بحران و ارتباطات خطر می

پژوهش ضمن تالش در معرفی بیشتر سواد آب سعی کرده است چگونگی مواجهه مدیران و 

ستان به عنوان یکی از تهدیدات مرتبط با خوز 0931خبرنگاران محلی خوزستان را با پدیده سیل 

 .آب، واکاوی کند

این تحقیق با روش کیفی و نظریه داده بنیاد )گرندد تئوری( انجام شده است. در این پژوهش با 

های عمیق نیمه  نفر )هفت نفر از مدیران و هفت نفر از خبرنگاران محلی خوزستان( مصاحبه 00

 کدگذاری اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی شده است. ساختاریافته انجام و در سه مرحله 

ها نشان داد مدیران و خبرنگاران خوزستانی با وجود آشنایی نسبی با پدیده سیل و علل آن، در  یافته

اند معیارهای سواد آب را در مواجهه با این پدیده که جزو خطرات مرتبط با آب به  عمل نتوانسته

است. گروه « مواجهه قطبی با سد»ی کنند. مقوله محوری در این پژوهش رود، شناسای شمار می

رسد این  مدیران دو نوع مواجهه و گروه خبرنگاران سه نوع مواجهه با سازه سد داشتند. به نظر می

های برآمده  ترین اختالف میان دو گروه باشد که با نظریه دریافت قابل توضیح است. یافتهمقوله مهم

دهد برای مدیریت خطرات مرتبط با آب، عالوه بر آموزش سواد آب به خبرنگاران  ن میاز تحقیق نشا

 .و مدیران، توسعه اجتماعی اقتصادی منطقه نیز ضروری است

 ارتباطات بحران، ارتباطات خطر، سیل خوزستان، سواد آب، نظریه داده بنیاد. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

روستا  910شهر و چهار هزار و  211ور را درگیر کرد و ، بیست و پنج استان کش31سیالب بهار 

 04سابقه با افزایش  ایران( این سیل کم 0931-31های  را تحت تأثیر قرار داد. )روایت سیالب

-31که ایران در سال آبی ها در کشور رخ داد درحالی درصدی بارندگی نسبت به متوسط بارش

ز سرگذرانده بود. در همان حال که رئیس مرکز قرن اخیر ا شدیدترین خشکسالی را در نیم 34

درصد جمعیت را شامل  18درصد مساحت ایران که  31»ملی خشکسالی اعالم کرده بود 

، معاون «شود، تحت تأثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته و در شرایط خطرناک آبی است می

سخن گفته  31-33بی استان کشور در سال آ 00وزیر نیرو باز هم از احتمال بروز سیالب در 

دهد همزمان با محدودیت منابع آب که به دلیل قرار  است. مجموع این رویدادها نشان می

های طوالنی است، احتمال وقوع  خشک و وقوع خشکسالی گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه

های شدید نیز به قوت خود باقی است که توجه همزمان به این دو موضوع را ضروری  سیالب

 رده است. ک

به باور کارشناسان، مدیریت سیل در حوزه مدیریت آب، در قلمرو مدیریت ریسک و 

شود، مانند مدیریت خشکسالی. درواقع مدیریت سیل روی دیگر  بندی می خطرات طبقه

مدیریت خشکسالی است و حتی در مواقعی ممکن است هردو باهم اتفاق بیفتد. هردو جنبه 

ه مشترکی با سایر محورهای فعالیتی مدیریت آب مانند تأمین مدیریت ریسک و خطرات، وجو

آب برای مصارف مختلف مراکز جمعیتی، صنایع و کشاورزی دارند که مجموعه کارها را زیر چتر 

 (.0931آورد )نوری اسفندیاری،  گرد می« امنیت آبی»مشترکی با عنوان 

ی، بیشترین خسارت را از بعد از حدود یک دهه خشکسال 31استان خوزستان در بهار سال 

هزار نفر در خوزستان در معرض سیل بودند که  011سیل متحمل شد. به گفته وزیر کشور 

آورد. این استان  لزوم توجه به مدیریت خطرات مرتبط با آب را در این استان، به میان می

دهای ترین س سد است که بزرگ 3رودخانه دائمی و  4غربی کشور، دارای  خیز در جنوب سیل

شهرستان، که در حوضه  00هایی از خوزستان در  روند. بخش مخزنی کشور به شمار می

متأثر  0931طورجدی از سیل فروردین  های کرخه و کارون بزرگ قرار داشتند، به رودخانه

های  های ارتباطی، ساختمان های شهری مانند راه شدند. خسارات مالی وارد شده به زیرساخت

هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این سیل  01و برق در حدود  دولتی و عمومی آب

روستای  210روستا دچار آبگرفتگی شد و در  021نفر جان خود را از دست دادند.  4متأسفانه 
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واحد ساختمانی خسارت دید  389هزار و  01در معرض خطر جابجایی صورت گرفت. همچنین 

 ایران(. 0931-31های  اضطراری یافتند )روایت سیالب اردوگاه اسکان 30هزار نفر در  081و 

 بیان مسئله

های اخیر،  ترین موضوعات پیش روی جامعه بشری است. اگرچه در سال موضوع آب یکی از مهم

ها  توجه به این امر در کشور بیش از گذشته شده است، اما با توجه به اینکه هنوز رویکرد دولت

ها  منابع آبی به شرایط امیدبخشی نرسیده، وظیفه رسانهها و  و مردم نسبت به حفظ محیط

محیطی آب  بخشی بیشتر نسبت به آن است. تاکنون درباره مصرف آب و خدمات زیستآگاهی

های زیادی شده است، اما درباره مدیریت حوادث طبیعی و خطرات نوپدید مرتبط با  صحبت

ست که این موضوع از حالت رسد وقت آن ا آب، کمتر سخن گفته شده است و به نظر می

 تخصصی وارد حوزه عمومی شود.

شدت با کمبود آب و خطرات  عنوان یک نگرانی عمده جهانی به به« امنیت آب»ظهور مفهوم 

طورکلی هر چیزی که مربوط  محیطی و به مربوط به امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت زیست

دارد. واژه امنیت آب گواه بر پیدایش شرایط  به امنیت موجود زنده باشد در سراسر جهان ارتباط

های  و به تبع گفتمان جدیدی است که امروزه امنیت و ثبات را در کانون توجه مراکز و کانون

(. از سوی دیگر باید به 0931راد و همکاران،  علمی و مطالعات امنیتی قرار داده است )کاویانی

دارند به طریقی از خطرهای موجود و در حال  این مسئله اشاره کرد که تمام جوامع بشری نیاز

نظری وجود دارد که اعالم و ابالغ خطر،  ها اتفاق وقوع و پیشرفت آگاه شوند. در میان همه آن

 (.3930930فرایندی دوطرفه میان ابالغ کننده خطر و گیرنده پیام است )خجسته، 

ند ارتباطی تعاملی و نوعی ( یک فرآی0911)پالنجار به نقل از خانیکی،  0ارتباطات مخاطره

ها با توجه به ویژگی،  زیرساخت اجتماعی برپایه درک فراگیر از مخاطره در میان افراد و سازمان

سبب، سطح، اهمیت و چگونگی کنترل آن است. ارتباطات مخاطره فرصت را برای درک و فهم 

های  از سوی سازمان های ذینفع در ارتباط با مخاطرات به وجود آمده های گروه متقابل دغدغه

ها و اعمال مناسب برای کاهش  وگوهایی برای شناخت آن کند تا گفت مختلف فراهم می

های مؤثر و مشارکتی در فرآیند  گیری گفتمان های اجتماعی صورت پذیرد و فضای شکل ریسک

(. بدین 0911های عملی به وجود آید )خانیکی،  های نظری و افزایش هماهنگی کم شدن فاصله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 risk communication 
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هاست. نتیجه نهایی ناتوانی یا ناکامی ما در  رتیب هدف غایی ارتباطات خطر اجتناب از بحرانت

آمیز هستند که منجر به  ها و رویدادهای فاجعه پذیرش این مسئله بحران خواهد بود. بحران

 (.3830930شوند )خجسته،  های جسمی روانی و مالی می آسیب

نفع را های ذی های مهم گروه ی است که توقعبین پیش بحران مشاهده رویدادی غیرقابل

طورکلی  کند. به کند، آثار مهمی بر عملکرد سازمان دارد یا پیامدهایی منفی ایجاد می تهدید می

شود )خانیکی،  هایی است که در مورد یک بحران ایجاد می بدنه پیام 0«ارتباطات بحران»

ارتباطات بحران مفاهیم متفاوتی هستند. (. البته باید در نظر داشت که ارتباطات خطر و 0911

طور خالصه ارتباطات بحران بر مهار یک رویداد خطرناک و بازیابی پس از آن تأکید دارد،  به

ای تأثیر بگذارد  گونه ها به که ارتباطات خطر به دنبال این است که بر رفتارها و سیاست درحالی

های ارتباطی در  (. هر دو این حوزه3830930که مانع به وجود آمدن بحران شود )خجسته، 

مثابه نخ تسبیح در عملی ساختن  کنند. به تعبیری ارتباطات را به مدیریت نقش مهمی ایفا می

کنند. از میان وظایف عام مدیریتی، نظارت، کنترل، هماهنگی،  دیگر وظایف مدیریتی تصور می

بیعی و پورحسینی، شدت متأثر از فرایندهای ارتباطی هستند )ر هدایت و رهبری به

01130939.) 

بر همین اساس، امروز بنا به شرایط، افراد به سوادی نیاز دارند تا همانند سواد سنتی )سواد 

یکی از این راهکارهای آموزش  2«سواد آب»ها را در زندگی، توانمند کند.  خواندن و نوشتن( آن

سواد بصری، سواد کامپیوتری  مسائل آب به جامعه است که در حال حاضر بعد از سواد خواندن،

عنوان یک مبحث جدید مطرح شده است و به تحلیل و ارزیابی و ارتقای  ای، به و سواد رسانه

تواند نسبت  کند. حال این آگاهی می آگاهی نسبت به مسئله آب و تحقق امنیت آبی کمک می

 همچون سیالب.هایی  محدودیت منابع آب و بحران آب باشد یا آمادگی و پیشگیری از بحران

 پیشینه پژوهش

سواد آب بخش بسیار اندکی از تحقیقات علمی را تاکنون به خود اختصاص داده است. تاکنون 

ای به زبان فارسی درباره سواد آب انجام نشده است و این تحقیق برای نخستین بار به  مطالعه

و چهارمقاله با عناوین نامه  پردازد. در میان تحقیقات خارجی نیز فقط دو پایان این مبحث می

شده است3 در خارج از  ها به نبود منابع کافی اشاره مرتبط با سواد آب یافت شد که در یکی از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Crisis communication 

2 Water literacy 



 03 نگاران؛ مطالعه موردی  ... های سوادآب از منظر مدیران و روزنامه مؤلفه 

 

 

دنیای دانشگاهی، اصطالح سواد آب را چندین سازمان مانند بنیاد سوادآموزی آب )کارناتاکا، 

متحده(،  ت )نیواورلئان، ایاالتمتحده(، ریپل افک هند(، اتحاد برای آموزش آب )کالیفرنیا، ایاالت

 (.Febriani, 2017اند ))اندونزی( استفاده کرده 0شورای آب آلبرتا )آلبرتا، کانادا( و موسسه امرتا

( باهدف گسترش سواد آب و 2104-2101« )2افزایش سواد آب برای همه ذینفعان»طرح 

واد آب ارائه کرده است. هایی از سواد آب و سطوح س آگاهی نسبت به ارزش و اهمیت آب تعریف

توسعه؛  سواد آب در کشور درحال»نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه لوند با عنوان  همچنین پایان

مشارکت عمومی برای اطمینان از مدیریت پایدار آب را « 9یک مطالعه موردی برای اندونزی

نامه دکترا با  ت. پایانهای ایجاد مشارکت دانسته اس بسیار حیاتی و ارائه آموزش را یکی از راه

در سال « 0سواد آب و شهروندی3 آموزش استفاده از آب پایدار خانگی در میدلندز شرقی»عنوان 

در دانشگاه ناتینگهام، درباره چگونگی آموزش سواد آب و جذب ارزش پایدار در بین  2100

 سال انگلستان انجام شده است. 01تا  00جوانان 

، که در «سواد آب، شالوده مدیریت بهینه آب در ایران»ه در تحقیقات داخلی نیز مقال

در اصفهان ارائه شده تنها مقاله با « اولین همایش ملی آب، انسان، زمین»در  0939شهریور 

های مشارکتی در  نقش رسانه»نامه کارشناسی ارشد با عنوان  موضوع سواد آب است. پایان

ز دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه ا« آوری جامعه؛ مطالعه موردی سیل لرستان تاب

های محلی  بررسی نقش رسانه»نامه کارشناسی ارشد با عنوان  و پایان 0931طباطبایی در سال 

« نگاران استان های طبیعی )مورد سیل( در استان گلستان از دیدگاه روزنامه در مدیریت بحران

های نزدیک به  از پژوهش 0913ابستان از گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در ت

گزارش هیئت ویژه »ها در این زمینه  ترین پژوهش موضوع این تحقیق هستند. یکی از جامع

« سواد آب و تربیت شهروندی»در کشور بوده است.  0931درباره سیل فرودین « ها ملی سیالب

 پ شده است.چا 0931نیز عنوان کتابی است که از سوی انتشارات قره بالغ در سال 

 سواد آب

آید و چگونه از آن استفاده  سواد آب به معنای دانستن این است که آب موردنیاز شما از کجا می

طور عمده به تعریف سواد  ( تعریف سواد آب بهRed Deer River Portal, 2018کنید. ) می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Amrta 

2 Increased Water Literacy of All Stakeholders 

3 Water Literacy in Developing Country; A case study for Indonesia 

4 Water literacy and citizenship: education for sustainable domestic water use in the East Midlands 
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حث مربوط به ( در پژوهشی دیگر نیز سواد آب و مباFebriani, 2017زیست اشاره دارد. ) محیط

محیطی و شالوده مدیریت بهینه آب موردبررسی قرارگرفته  عنوان جزیی از سواد زیست آن به

 (.0939نیا و همکاران،  است )زاهدی

شده  عنوان زیرمجموعه سواد محیط زیستی تعریف می بنابراین تاکنون عمدتاً سواد آب به

های مهم مربوط به  به یادگیری مؤلفه ترتیب افزایش سواد آب جامعه و تشویق مردم این است. به

تواند  ها در قبال منابع ارزشمند آب از راهکارهایی است که می پذیری آن آب و افزایش مسئولیت

گشای بسیاری از مشکالت کشور در بخش حفاظت منابع آب باشد )سایت سازمان حفاظت  گره

زیست، باید متغیرهای  و محیطرسد عالوه بر نسبت میان سواد آب  زیست(، اما به نظر می محیط

اجتماعی، فرهنگی و علمی جدیدی را نیز دخیل دانست که در ادامه به برخی از این متغیرها 

 شود3 اشاره می

چیزهایی که  دانش عمومی سواد آب3 این مفهوم ساده اطالعاتی چگونگی تأمین آب، همه-0

ی( مانند غذا، لباس، مبلمان، های جاسازی آب )آب مجاز برای تولید آب هزینه دارد و هزینه

ای از معیارهای مربوط به اطالعات آبی است  شود. به عبارتی مجموعه را شامل می –الکترونیک 

عنوان دانش اساسی برای زندگی سالم و پایدار در قرن بیست  سالگی به 01که هر جوان باید تا 

 ی از موارد زیر است3و یکم به دست آورد. با سواد بودن در اینجا به معنای درک اساس

 ها و نحوه محاسبه آن 0ردپاهای آب

ردپای آب جاسازی شده از محصوالت و مواد غذایی وارداتی؛ چگونه  -یا آب پنهان  2آب مجازی

 کند تا تقاضا را برآورده کند. آب به دور دنیا سفر می

سان های آب یکپارچه با تقاضای ان 3 چرخه0و آبخیزهای سالم 9های زیرزمینی آب -0

ازحد.  های زیرزمینی و عواقب ناشی از برداشت بیش عنوان بخشی از سیستم. شارژ مجدد آب به

  ها از طریق آبرسانی ها و نحوه عبور آن تحقیقات دقیق در مورد آلودگی

 های فرآوری شده. های سطحی و فاضالب نحوه حرکت و کنترل آب 8زیرساخت

 ("Nexus"همبست انرژی به آب و غذا )با نام مستعار 

 (Red Deer River Portal, 2018) 0آب، بهداشت و فاضالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Water footprints 
2 Virtual water 

3 Groundwater 
4 healthy watersheds 

5 Infrastructure 
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های آب نیز تحت عنوان سواد آب تخصصی )پیشرفته( به  ابعاد تخصصی مصرف و هزینه -2

 صالحیت در درک مواردی نظیر3

 وحش تقاضای رقابتی3 کشاورزی، صنعت، افزایش جمعیت در مراکز شهری، نیازهای حیات

 روندها و مسائل جهانی مالکیت )تخصیص( آب3

 ها و تأثیرات در تأمین مواد غذایی بینی کمبود آب3 پیش

 Red Deer Riverهای نوظهور، بستگی دارد ) آوری ها و فن های حفاظت از آب؛ شیوه گزینه

Portal, 2018.) 

 تمرکز بیشتر سواد آب بر امنیت آب9-3

در سواد آب، تأثیر مؤلفه براساس تأثیرگذاری عواملی از قبیل دانش عمومی و تخصصی 

 شود. آشکار می« امنیت آب»جدیدی تحت عنوان 

دسترسی همه افراد خانواده »دهد در سطح خانوار، امنیت آب به معنای  مطالعات نشان می

شود. امنیت آب در  به آب کافی و کیفیت الزم برای یک زندگی سالم و سودمند اطالق می

قبول و کیفیت آب برای سالمتی، معیشت،  قدار قابلعنوان در دسترس بودن م مقیاس ملی به

ها و  قبول خطرات مربوط به آب نسبت به مردم، محیط ها و تولید، همراه با سطح قابل اکوسیستم

 (.United Nation,2015شده است ) تعریف« اقتصادها

دیگر تمرکز تعاریف امنیت آب نخست بر دسترسی به آب پایدار و مطمئن برای  عبارت به

های تولیدی )تولید کشاورزی، مواد  یازهای اساسی انسان، دوم مربوط به تأمین آب برای فعالیتن

زیست و  زیست یا حفاظت از محیط غذایی و کاالهای صنعتی و...( سوم تمرکز بر حفظ محیط

چهارم، جلوگیری از پیشامدها و بالیای مربوط به )نبود و کمبود( آب در سطح عمومی و در سطح 

 (.0931یابد )کاویانی راد و همکاران،  ی درک شوند، امنیت آبی در منطقه افزایش میحکمران

شده  صورت پایدار و کارآ مدیریت بر این اساس امنیت آب گواه بر وضعیتی است که آب به

گر آن  است. مدیریت به آن معنا که هم پتانسیل تولیدی آن بالفعل شود و هم پتانسیل تخریب

شود مگر آن که سواد آبی  (. این مهم محقق نمی0931راد و همکاران،  یکنترل شود )کاویان

کند  توان گفت که سواد آب، امنیت آبی را محقق می برای یک جامعه به دست آید. بنابراین می

چراکه به معنای آگاهی داشتن از مدیریت پایدار و کارآمد آب است به صورتی که هم پتانسیل 

 گر آن شناخته و کنترل شود. تولیدی و هم پتانسیل تخریب

                                                                                                                                        
1 sanitation 
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 چارچوب مفهومی

با توجه به آنچه گفته شد و تعاریف امنیت آب، سواد آب و ابعاد سیل در خوزستان، مفاهیم 

های اصلی آن و  ها بوده، شامل سواد آب و مؤلفه اصلی که این پژوهش درصدد پرداختن به آن

 های مرتبط با سواد آبی است. عنوان یکی از بخش سیل به

های اساسی سواد آب، ناظر بر اشتراکاتی است که در تعاریف امنیت آب  بر این اساس، مؤلفه

دسترسی به آب پایدار و مطمئن برای نیازهای »وجود دارد که شامل آگاهی داشتن نسبت به 

های تولیدی )تولید کشاورزی، مواد غذایی و کاالهای  تأمین آب برای فعالیت»، «اساسی انسان

جلوگیری از پیشامدها و »و « زیست زیست یا حفاظت از محیط حفظ محیط»، («صنعتی و...

 است.« بالیای مربوط به )نبود و کمبود( آب در سطح عمومی و در سطح حکمرانی

ها و تعاریف باال، ازآنجاکه این پژوهش مبتنی بر مطالعه سواد آب در رخداد  با توجه به زمینه

های سواد آب که مربوط به مدیریت  اریف و مؤلفهخوزستان است، آن بخش از تع 31سیل 

گر آن در تأمین امنیت آب است، بیشتر مورد  پایدار و کارآمد آب برای کنترل پتانسیل تخریب

تأکید قرارگرفته است. بنابراین درک جلوگیری از پیشامدها و بالیای مربوط به آب )سیل( در 

ی خوزستان با هدف افزایش امنیت آبی در جامعه هدف پژوهش، یعنی مدیران و خبرنگاران محل

 منطقه، مورد توجه این تحقیق بوده است.

به معنی تغییر « مدیریت سیل»به « کنترل سیل»که سازمان ملل، تغییر الگوی  ازآنجایی

به سمت فرهنگ پیشگیری با  -پارادایم برای حرکت از حالت دفاعی به عمل پیشگیرانه 

را هدف  0«مدیریت یکپارچه سیالب»مطرح کرده و رویکرد  مدیریت خطر و زندگی با سیل را

قرار داده است، این رویکرد در این پژوهش معیار قرارگرفته است. این رویکرد شامل تمام 

دهد.  کند و پایداری آن را افزایش میهایی است که منطقه را قادر به مقابله با سیالب می فعالیت

منظور کاهش اثرات مخرب سیل بر  ها به استراتژیای از  این اقدامات شامل طیف گسترده

های مختلف  ها دربرگیرنده گزینه زیست بشری است. این فعالیت جامعه، اقتصاد و محیط

ای،  های مختلف غیرسازه کنند، و گزینه ای، که از یک ساختار برای کنترل سیل استفاده می سازه

عنوان بهبود  پایداری نیز در اینجا بهدهد، هستند.  که خسارات را بدون کنترل سیل کاهش می

های محیط زیستی و با در نظر گرفتن عدم  اقتصادی بدون تنزل ارزش -توسعه اجتماعی

 (.0934شود )کیایی و همکاران،  ها و پویایی در یک سیستم تفسیر می قطعیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 World Meteorological Organization 
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 همچنین اجزای مدیریت یکپارچه سیالب شامل3

منامه سیالب و مدیریت زمان قبل، هنگام و پس مدیریت3 شامل مدیریت پایدار براساس نظا

 از وقوع سیل، منابع و امکانات ملی، ساختار سازمانی و آموزش و مانور.

ای، اقدامات  ای و غیرسازه ها، اقدامات سازه وبلندی یکپارچه3 شامل مدیریت آب و زمین، پستی

های  گیری بین دستگاه مدت، اقدامات در سطوح محلی و حوضه آبریز، تصمیم بلندمدت و کوتاه

 زیست و ایجاد مؤسسات یکپارچه. مختلف، توسعه با در نظر گرفتن اکوسیستم و محیط

های کوهستانی و  های بلندمدت، سیالب رودخانه های ناگهانی، سیالب سیالب3 شامل سیالب

 (.0911های شهری )وطن فدا و همکاران،  های جذر و مدی و سیالب فصلی، سیالب رودخانه

 ناسیش روش

که روش تحقیقی کیفی است، استفاده شده  0در این پژوهش از نظریه مبنایی )گرندد تئوری(

پردازی است به چارچوب نظری نیاز  ای مبتنی بر نظریه شناسی نظریه زمینه است. چون روش

 (.creswell, 1994ندارد )

( 0323شناسی استروس تحت تأثیر فلسفه دیویی و مید شکل گرفته است. دیویی ) روش

ها بیان آنچه هست یا بوده است نیست بلکه اعمالی است که باید انجام  ایده»معتقد است3 

تر، دانش چیزی نیست جز عمل و تعامل موجوداتی که با اعمالشان  یا به بیان صحیح«3 شود

دار فقط از روی  طورمعمول این عمل در یک وضعیت مشکل دهند. به خودشان را بازتاب می

شود، بلکه مبتنی بر دانشی ذهنی است. براساس فلسفه دیویی  ار انجام نمیعادت و خودک

مسئله پیش روی بازیگر، حل یک مسئله است. پاسخ آن نامشخص است، و قضاوت در مورد آن 

فقط براساس شرایط و اقدامات بعدی )پیامدهای( انجام شده توسط پاسخ موقت قابل انجام 

آورد که سؤاالتی در  ستروس ساختاری را به وجود میشناسی ا است. این مبنای فلسفه روش

گر( طرح کرده، راهبردها )کنش/ کنش متقابل( و پیامدها  ای و مداخله مورد شرایط )علی، زمینه

(. درنتیجه (Corbin & Strauss, 2015گیرد  در آن از منظر ذهنی بازیگران مورد سؤال قرار می

ساز از سوی بازیگران آب مورد پرسش قرار  ای مشکلعنوان پدیده در این پژوهش مسئله سیل به

ای قدم در راه ساخت نظریه بگذاریم، ضروری  شناسی نظریه زمینه بر روش گرفت. وقتی با تکیه

صورت کامل موردبررسی قرار گیرد. برای رسیدن به زوایای مختلف در این  است که ایده به

 دند.نگاران انتخاب ش پژوهش دو گروه مدیران و روزنامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Grounded Theory 
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ها نهفته است و از طریق این تعامل  شناسی تعامل بین محقق و داده در قلب این روش

ها استخراج شده و با جمالتی که روابط بین همه  ها و ابعاد آن شوند ویژگی مفاهیم شناسایی می

دهد. بنابراین  شوند که مقوله را شکل می دهد، حول یک طبقه اصلی ادغام می ها را نشان می آن

ن طرح سؤاالت پایه در مورد شرایط، راهبردها و پیامد از این دو گروه بازیگران کلیدی در ضم

شونده طرح شد تا  این پژوهش در حین مصاحبه سؤاالتی بیشتری نسبت به موقعیت مصاحبه

ساز سیل از جوانب گوناگون ارزیابی شود. سؤاالتی همچون  مسئله امنیت آبی و پدیده مشکل

خوزستان چگونه بوده  31خبرنگاران محلی خوزستان در مواجهه با سیل  رویکرد مدیران و

نگاران خوزستانی به چه  است؟ راهبردهای کاهش خسارت سیل از دیدگاه مدیران و روزنامه

 نگاران محلی چه بوده است؟ شکل است؟ پیامدهای سیل خوزستان از دیدگاه مدیران و روزنامه

احبه عمیق نیمه ساختاریافته با هفت نفر از مدیران های این پژوهش با مص گردآوری داده

های  خوزستان و هفت نفر از خبرنگاران محلی خوزستان صورت گرفته است. تعداد مصاحبه

مصاحبه است که این با دقت و رعایت امانت، پیاده شده و  00انجام شده با معیار کفایت نظری 

اری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از مراحل نظریه داده بنیاد یعنی کدگذ

تالش شد ضمن ترسیم الگوهایی از گروه مدیران و گروه خبرنگاران، این الگوها با هم مقایسه 

 شده و مقوله محوری نیز استخراج و تحلیل شود.

 های پژوهش یافته

از این زیر مورد  91مقوله فرعی به دست آمد که  004مصاحبه انجام شد. تعداد  00در مجموع 

مقوله اصلی به دست  92ها بین دو گروه مدیران و خبرنگاران مشترک هستند. همچنین  مقوله

ها بین دو گروه مدیران و خبرنگاران مشترک هستند. پس از مشخص  مقوله از آن 29آمد که 

 ای )بستر ها شامل شرایط علی، شرایط زمینه ها در طبقه های اصلی و قرار دادن آن شدن مقوله

خوزستان  31ها و تعامالت و پیامدها، سعی شد رابطه سیل  گر، کنش حاکم(، شرایط مداخله

ها در دو گروه مدیران و خبرنگاران مقایسه شود و مقوله  عنوان پدیده مرکزی با سایر طبقه به

خوزستان(  31محوری نیز استخراج و تحلیل شود. درواقع این پنج محور پدیده مرکزی )سیل 

 دهند. میرا توضیح 
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های گروه مدیران و گروه خبرنگاران )قسمت سبز شامل اشتراکات و  ( مقایسه یافته1شکل )

 های آبی و زرد شامل اختالفات دو گروه( قسمت

( مشترکات و 0آمده از گروه مدیران و گروه خبرنگاران، )شکل  دست های به مقایسه یافته

 دهد. اختالفاتی را نشان می

گیری کرد  های دو گروه مدیران و خبرنگاران نتیجه از اشتراکات در مقوله توان الف( آنچه می

 این است3

های دو گروه در طبقه شرایط علی با  دهد که همه مقوله های این پژوهش نشان می یافته-0

ها و  گر، کنش ای، شرایط مداخله یکدیگر مشترک هستند. در سایر طبقات شرایط زمینه

 شتراکاتی وجود دارد.تعامالت و پیامدها نیز ا

های ضعف آموزش در رابطه با امنیت آبی در سطح  هر دو گروه مدیران و خبرنگاران در مقوله-2

مدیران، ضعف آموزش بهنگام سیل به مردم، ضعف ادراک سیل از سوی مردم مشترک 

رسد آموزش سواد آبی در سطح عمومی و تخصصی به  هستند. بر همین اساس به نظر می

مختلف جامعه ضروری است. ضعف ادراک سیل که به کرات از سوی های  گروه

ها مطرح شده، در گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیئت ویژه  شونده مصاحبه

زده  نتایج پیمایش صورت گرفته در مناطق سیل»شده3  ها نیز اشاره گزارش ملی سیالب

های اخیر، خطر سیالب  روز سیالبدرصد پاسخگویان قبل از ب  89دهد نزدیک به  نشان می
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بینی  دانستند، اما شدت طغیان اخیر که منجر به بروز سیالب شده است را پیش را جدی می

کردند به همین دلیل شاهد از دست رفتن روزهای طالیی پیشگیری و بسیج میدانی  نمی

پژوهش  از سوی دیگر در بخش دیگری از این«. ایم اهالی برای محافظت از روستاها بوده

ضریب نفوذ آموزش در بین عموم شهروندان بسیار پایین بوده و »گفته شده است که 

درصد شهروندان بیان  00زده کمتر از  براساس نتایج پیمایش صورت گرفته در مناطق سیل

  11شده بود. این در حالی است که  ها آموزش داده ها به آن اند که در خصوص سیالب کرده

اند که درخصوص سیالب و مخاطرات آن آموزش خاصی  ان گفتهدرصد دیگر پاسخگوی

 (.0931ها،  )هیئت ویژه گزارش ملی سیالب« اند ندیده

گیری کرد این  های دو گروه مدیران و خبرنگاران نتیجه توان از تفاوت در مقوله ب( آنچه می

 است3

رسد که  نظر می ها، به شونده های پژوهش، پیشینه تحقیق و اظهارات مصاحبه براساس یافته

دار است که  معنی« مواجهه قطبی با سد»اختالف آرای دو گروه مدیران و خبرنگاران در مقوله 

ترین ابزار مدیریت  شده است. این در حالی است که سدها مهم عنوان مقوله محوری انتخاب به

جهه مثبت اند. در گروه مدیران دو گونه مواجهه با سد شامل موا شده خوزستان عنوان 31سیل 

شود، اما در گروه خبرنگاران عالوه بر این دو، مواجهه  با سدها و مواجهه منفی با سدها دیده می

 نیز مشهود است.« مثابه یک امر سیاسی سد به»دیگری با عنوان 

هایی هستند که معتقدند نقش سدها  شونده در مواجهه مثبت، در میان هر دو گروه مصاحبه

شد.  ها بیشتر می ه و بدون وجود سدها، سیالب شدیدتر و خسارتدر مدیریت سیل مثبت بود

در مواجهه منفی با سد نیز در میان هر دو گروه افرادی هستند که معتقدند سدها نقش مخربی 

اند. در گروه خبرنگاران مواجهه سومی نیز با سدها  ها داشته در طبیعت و از بین بردن زیستگاه

اند. با  سدها با اهداف امنیت نفتی و نه امنیت آبی ساخته شده شود. این گروه معتقدند دیده می

آیند،  توجه به اینکه در سیل خوزستان خبرنگاران و مردم، مخاطب مدیران دولتی به شمار می

کند، توضیح داد.  که درباره مخاطب فعال بحث می« نظریه دریافت»توان با  این مواجهه را می

( شهرت دارد، توضیح 0319الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی ) استوارت هال در این نظریه که به

ای وجود دارد؛ یعنی  امکان استنباط بیش از یک برداشت یا قرائت از متون رسانه»دهد3  می

شود و آنچه از سوی مخاطب رمزگشایی  وسیله فرستنده رمزگذاری می میان پیامی که به

های  ل سه موضع فرضی درباره رمزگشاییها« شود، لزوماً انطباق یا همانندی وجود ندارد. می
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هژمونیک، موضع توافقی و موضع تقابلی )متضاد( معرفی کرده  -یک گفتمان را، موضع مسلط

 (.224-3221 0938زاده،  است )مهدی

های تحقیق پیام مسلط، نقش مثبت و تعیین کننده سدها در مهار سیل و امنیت  طبق یافته

ها موضع مسلط  شونده اند. گروهی از مصاحبه مطرح کرده آبی خوزستان است که مدیران آن را

داری با دو دیدگاه  را پذیرفته و گروهی مواجهه منفی با سدها دارند. خوانش سوم به شکل معنی

های  شونده کند. مصاحبه قبلی تفاوت دارد و نوعی برداشت سیاسی قومی از سازه سد را معنا می

زیست  مردم این سیاست سدسازی که دوستداران محیط»ند3 گوی گروه خبرنگاران در این تحقیق می

دانیم  کنند. البته ما می عنوان امری سیاسی به آن نگاه می بینند. یعنی بیشتر به منتقدش هستند نمی

بیشترین مواجهه  «.اصالً سد برای کنترل آب و برای امنیت آبی نیست، بلکه برای امنیت نفتی است

فاقاً مدیران نقش آن را صددرصد در کنترل سیل مؤثر عنوان قطبی با سد کرخه است که ات

مردم یک روایتی دارند در خصوص سد »های گروه خبرنگاران3  شونده اند. به گفته مصاحبه کرده

است، یعنی اینکه سد کرخه اگر روزی بشکند بخش « کش عرب»گویند که این سد  کرخه و می

د این نگرش در میان مردم در گزارش کارگروه وجو«. برد اعظمی از مردم عرب را زیر آب می

ها نیز تأییدشده است3 نتیجه تناقض  اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیئت ویژه گزارش ملی سیالب

بین رفتار مدیران آب در واگذاری آب به روستاییان و وقوع سیل، در این گفته یکی از مدیران 

گفتم  کش است. می گفتند این سد عرب می»شده است3  خوبی بیان کارگروه استانی سیالب به

بردمون. هر  کنند آب می گفتند یعنی هر موقع دلشون خواست آب رو ول می کش یعنی چه؟ می عرب

)هیئت ویژه گزارش ملی « میریم. یعنی این ذهنیت بود بندندش از گشنگی می موقع خواستند می

 (. 0931ها،  سیالب

ای، نشان  شایی تقابلی متون فرهنگی و رسانهفرهنگی هبدایج در تحلیل رمزگ نظریه خرده

های  های جوانان، به شیوه فرهنگ وسیله خرده ای به دهد که چگونه متون و تولیدات رسانه می

کار های مسلط در جامعه به منظور بیان مقاومتشان در برابر ایدئولوژی شورشی و برهم زننده به

 (.22130938زاده،  شود )مهدی گرفته می

شکاف قومی « مثابه امر سیاسی سد به»ترین پیامد مواجهه  های این تحقیق مهم هطبق یافت

افکار عمومی »گوید3  باره می های گروه خبرنگاران دراین شونده طور که یکی از مصاحبه است. آن

دهند که آنجا را نجات دادند و آنجا را  متقاعد شدند که قومیت نقش دارد، خصوصاً یک جاهایی فکت می

 «.ندادندنجات 
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های این تحقیق شامل راهکارهایی است که دو گروه برای کاهش خسارت  همچنین یافته

صورت جداگانه بررسی و  بندی دیگری به ها در دسته اند. این مقوله سیالب الزامی دانسته

 آمده است. دست مقوله فرعی به 21مقوله اصلی و  09شده است. در این زمینه  تحلیل

 اهکارهای گروه مدیران و گروه خبرنگاران( مقایسه ر1جدول )

 های اصلی مقوله های فرعی مقوله 

 گروه مدیران

های تحلیل و سازه/ لزوم ساخت  لزوم ساخت سامانه

های سیالب بر مصنوعی/ لزوم سدسازی در حوزه  کانال

 کرخه و دز

 ای آمادگی سازه

 همزیستی با سیالب وساز رعایت استانداردها در ساخت

 آوری طبیعت افزایش تاب ها داری/ لزوم مدیریت تاالب توجه آبخیزداری و آبخوانلزوم 

 توجه به توسعه پایدار پذیری با توسعه ناپایدار لزوم جلوگیری از افزایش آسیب

های اثرگذار به مردم در حوزه آب/ لزوم آموزش  لزوم آموزش

 نهادی به مردم
 آموزش سواد آبی به مردم

 لزوم تقویت سازمان هواشناسی زمان هواشناسی ازنظر مادی و معنویلزوم تقویت سا

 ایجاد زیرساخت تخلیه شهرها ضرورت ایجاد زیرساخت برای تخلیه سریع شهرها

لزوم استفاده از دانش بومی برای کاهش خسارت سیل/ 

 ها سازی زیرساخت مناسب

ها متناسب با  ایجاد زیرساخت

 سیالب

هنگ بیمه/ محدودیت مالی دولت لزوم نهادینه کردن فر

 برای جبران خسارت سیل
 ایجاد فرهنگ بیمه

 مداخالت پیشگیرانه برای جلوگیری از سیل
ریزی برای پیشگیری از  برنامه

 سیل

گروه 

 خبرنگاران

ها/ لزوم توجه به آبخیزداری و  آوری رودخانه افزایش تاب

یب ها/ جلوگیری از تخر داری/ لزوم مدیریت تاالب آبخوان

 زیست محیط

 آوری طبیعت افزایش تاب

 توجه به توسعه پایدار لزوم جلوگیری از دستکاری طبیعت

 مدیریت یکپارچه منابع آب ریزی درست سدها مدیریت توسعه شهری و کشاورزی/ برنامه

بندها/ عدم امکان جابجایی روستاها/  لزوم توجه به سیل

م ساخت ها با سیل/ لزو سازی منازل و سازه مناسب

 های هشدار سیل سیستم

ها متناسب با  ایجاد زیرساخت

 سیالب

 اختصاص اعتبار ویژه سیل لزوم اختصاص اعتبار ویژه سیل

 مطالعات اجتماعی سیل لزوم مطالعه اجتماعی سیل خوزستان
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( به 0بندی راهکارهای ارائه شده گروه مدیران و گروه خبرنگاران، )جدول  با مقایسه و جمع

ای، که راهکارهای سنتی کنترل سیل نامیده  رسد که گروه مدیران به راهکارهای سازه ینظر م

بر مصنوعی است که  شود، تمایل بیشتری دارند. این راهکارها شامل ساخت سد و کانال سیالب می

ای که شامل افزایش  ترین راهکارهای دولت است، اما گروه خبرنگاران به راهکارهای غیرسازه مهم

ها و  ها( و رودخانه برها و آزادسازی حریم ها و احیای سیالب ری طبیعت )مدیریت تاالبآو تاب

اند و در اظهارات هیچکدام از خبرنگاران به  مدیریت یکپارچه منابع آب گرایش بیشتری نشان داده

ای نشده  برهای مصنوعی بزرگ که مدنظر مدیران است، اشاره لزوم ساخت سد جدید و سیالب

 اند. ها به شرایط طبیعی خود تأکید کرده ای آن خبرنگاران بر بازگشت رودخانهج است. به

 گیری بحث و نتیجه

رسد که هر دو گروه نسبت به  با توجه به اشتراکاتی که در آرای دو گروه وجود دارد به نظر می

اما گر سیل، عوامل وقوع آن و موانع تحقق مدیریت یکپارچه سیل آگاهی دارند،  پتانسیل تخریب

توان اینگونه استنباط کرد که توانایی مدیریت مطابق معیار مدیریت  درباره گروه مدیران می

های سواد آب فاصله دارد و تفاوت  ها با مؤلفه یکپارچه سیالب را ندارند. به عبارتی عملکرد آن

ه توان نتیج های مورد اختالف نیز می بندی مقوله هاست. از جمع فاحشی میان حرف و عمل آن

ها با یکدیگر  گرفت که مدیران درک درستی از جامعه هدف خود ندارند. درنتیجه ارتباط آن

تنها بر  کنند، نه هایی که مدیران در زمان سیل تولید می دچار اختالل است. به عبارتی پیام

کنند که این  صورت متضاد معنا و فهم می جامعه هدف اثرگذاری مناسبی ندارد، بلکه آن را به

کند. کما اینکه مقاومت محلی در تخلیه مناطق  ه در مدیریت سیل اختالل ایجاد میمسئل

هزار نفر از مردم در مقابل  01که در سیالب خوزستان  طوری زده بسیار مشاهده شد. به سیل

های خود نشده بودند. امری که امدادرسانی  تخلیه روستاها مقاومت کرده و حاضر به تخلیه خانه

(. این با هدف مدیریت یکپارچه سیل در تضاد 0931یار دشوار کرده بود )ایرنا ها را بس به آن

رسد که برای حل مسئله رمزگشایی متضاد در میان مخاطبان، تنها  است. بنابراین به نظر می

کند، بلکه توسعه اجتماعی اقتصادی منطقه نیز  های امنیت آبی )سواد آبی( کفایت نمی آموزش

 الزم است.

این تحقیق ضعف خبرنگاران در انجام وظایف خود در قالب ارتباطات بحران را نیز های  یافته

توجهی به اثرگذاری فضای مجازی و  های مدیران، بی های مصاحبه شونده دهد. در گفته نشان می
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های مرتبط با سواد  اصول ارتباطات و مدیریت شایعات، مطرح شده که نیاز به فراگیری آموزش

 دهد. گاران نشان میآبی را برای خبرن

رسد در زمینه راهکارهای کاهش خسارت سیل، دیدگاه خبرنگاران به  همچنین به نظر می

و « مدیریت سیل»به « کنترل سیل»که به تغییر الگوی « مدیریت یکپارچه سیالب»رویکرد 

تر است. این رویکرد کلید اصلی دستیابی به امنیت آب و  زندگی با سیل تأکید دارد، نزدیک

ایداری منابع آب شناخته شده است که به همین دلیل با مبانی سواد آب همخوانی دارد. این پ

 دهد. گیری نیز ضرورت آموزش سواد آب در سطح مدیران را نشان می نتیجه

 منابع 

 ( .ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران3 زمینه0911خانیکی، هادی ) ها. تهران3  ها، مفاهیم و نظریه

 .2سال نوزدهم شماره  نشریه رسانه،

 ( ارتباطات خطر، نظریه0930خجسته، حسن )  ها و مدیریت آن. تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و

 ارتباطات، چاپ اول.

 ( مدیریت بحران مفاهیم، الگوها و شیوه0939ربیعی، علی و سمیرا سادات پورحسینی )  های

 ارات تیسا.های طبیعی، چاپ دوم، تهران، انتش ریزی در بحران برنامه

 ( سواد آب، شالوده مدیریت بهینه آب در ایران. اصفهان، اولین 0939نیا، شیرین و همکاران ) زاهدی

 همایش ملی آب، انسان، زمین، شهریور.

 ( واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر 0931راد، مراد، فرزانه ساسان پور و حمیدرضا نصرتی ) کاویانی

المللی ژئوپلیتیک، تهران، سال پانزدهم، شماره اول،  نامه بینجغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. فصل

 .29-83بهار، صفحه 

 ( رویکرد تاب آور و پایدار در مدیریت بحران 0934کیایی، علی، احمد طاهر شمسی و بهروز بهنام )

گیری چند معیاره جبرانی. تهران، چهارمین کنفرانس جامع مدیریت  سیل با استفاده از تصمیم

 .HSEبحران و 

 های انتقادی. تهران3  های رسانه اندیشه رایج و دیدگاه ( نظریه0938زاده، سید محمد ) مهدی

 انتشارات همشهری، چاپ پنجم.

 ( پیشگیری از بحران و امنیت آبی. تهران3 فصلنامه اندیشکده تدبیر 0931نوری اسفندیاری، انوش )

 ، بهار.4، صفحه 20آب ایران، سال هشتم، شماره 

  ،( تجربیات مدیریت یکپارچه سیالب در 0911جبار و فریبا آوریده و مریم صمیمی )وطن فدا

 ماه، دانشگاه شهید چمران. المللی مهندسی رودخانه، بهمن ایران. اهواز، هشتمین سمینار بین
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