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 چکیده
کنند که موجب تجربه کردن شرایط متفاوت های فرهنگی گوناگونی زندگی میبومها در زیستانسان

های مختلف رخ داده و نحوه ارتباط با مردم ی، در بومحوادث طبیعو داشتن نیازهای متفاوت است. 

ها توانند اطالعات مورد نیاز بومهای محلی میها نقش مهمی دارد. رسانهدرباره آن در مدیریت بحران

پرسش این پژوهش را ارائه دهند و بنابراین نحوه برساخت آنان از بحران بر درک مردم اثرگذار است. 

را  1400ی کرمان به عنوان یک رسانه محلی چگونه اخبار سیل سال این است که شبکه استان

بندی بندی کرده است. این پژوهش از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده و نحوه چارچوبچارچوب

مناطق جنوبی کرمان را در پیش، حین و پس از بحران مطالعه کرده است.  1400دی  27اخبار سیل 

محور به سیل در این رسانه حاکم است. در مرحله پیش از گاه سازهدهد نهای پژوهش نشان مییافته

بندی شده و پیامدهای سیل به صورت مثبت برساخت بحران، علت وقوع با دالیل طبیعی چارچوب

« دیگری»شود. اطالعات آموزشی نیز غیربومی است. در حین بحران نیز، علل انسانی بروز سیل، می

-دست متمایز است. راهکارهای جبران خسارت نیز مادی و سازهپایین است که از حکمرانی و از مردم

شود. پس از بحران نیز، راهبرد بازسازی و تقویت در بند تأکید میمحور است و بر احداث سیل

ای بیان شده بندی مورد استفاده قرار گرفته و راهکارهای کاهش خسارات سیالب، سازهچارچوب

ست که اخبار استانی با وجود فعال بودن در پیش، حین و پس از بحران، ها حاکی از آن ااست. یافته

های خبری است و تنها به عنوان های خالقانه و ارائه چارچوبمنفعل و ناتوان از خلق گزارش

 کند. وسیله مسؤوالن عمل میشده بههای بیانبازنشردهنده چارچوب
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 مقدمه و بیان مسأله

ها و شرایط خود را دارد و نیاز ما کنیم که هر یک ویژگیهای جغرافیایی زندگی میما در پهنه

سازد. به عبارتی دیگر، زیست ما جهانی است و زندگی ما یابی از مسائل را متفاوت میبه اطالع

های ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون .  در این میان، رسانه(Aldridge, 2007, p. 5) محلی است

کنند. ها برقرار میتر  و متمرکزتری را با آننیز با منطبق شدن بر جوامع محلی، ارتباط نزدیک

و های استانی، توجه به موقعیت اقلیمی، جغرافیایی یکی از محورهای محتوایی برای شبکه

, 1394آذری,  &)کوثری  شناختی استهای جمعیتاقتضائات استان، بافت جمعیتی و ویژگی

شده درون مرزهای سیاسی، در بیشتر  . اما واقعیت این است که مناطق جغرافیایی ارائه(15ص. 

های ارتباط را از طریق رسانهشده تر از آن هستند که ارتباط کامال محلی موارد، بسیار بزرگ

 .Aldridge, 2007, p)شده در نقل Hargreaves & Thomas, 2002پذیر سازند ) جمعی امکان

(. این اتفاق به دلیل منطبق نبودن مرزهای سیاسی بر طیف فرهنگی و در نتیجه، منطبق (14

های دهد. همین مسأله، شبکهروی می ی بر جوامع محلیهای رادیویی و تلویزیوننبودن شبکه

بودن دور و مباحثی مانند عدالت اجتماعی و بازنمایی و توجه به مسائل استانی را از محلی

های استانی رادیو و تلویزیون آورد. چیزی که شبکهها را نیز پیش میفرهنگها و خردهقومیت

کند. حال اگر چنین شرایطی را در ست را درگیر میایران که کشوری با تنوع قومی و فرهنگی ا

 شود.تر میوقوع بحران و حوادث در نظر بگیریم، وضعیت پیچیده

های آن  اند که کاهش ابعاد و خسارتمحیطی هایی اقلیمی و زیست حوادث طبیعی، پدیده 

ند از میزان توا های انسانی و اجتماعی است و آگاهی مسئوالن و شهروندان، می در حوزه مداخله

ای بکاهد. افزون بر این،  ها به میزان قابل مالحظه های آن ها و شدت رنج بحران تلفات و آسیب

های . همه رسانه1(1400)خانیکی,  شوند وطنان خود باخبر  شهروندان حق دارند از سرنوشت هم

و بازگرداندن آن به شرایط عادی را بر عهده  جمعی محلی، وظیفه همراهی با جامعه در بحران

. پس (Hindman, 1999, p. 3) اندها وابستهدارند و شهروندان محلی در حوادث طبیعی به آن

یکی از مهمترین ابعاد مدیریت وقایع زیست محیطی و یا طبیعی مسأله مدیریت ارتباطات  و 

ای شرایط بحران در سرزمینی به پهناوری  اما مدیریت جریان ارتباطی رسانهاطالع رسانی است. 

رسان پایتخت  های اطالع ها و دستگاه خیر ایران، با تکیه صرف بر رسانهایران و در شرایط بحران

مراتب  های محلی به های متنوع و گسترده الزم است رسانه ناممکن است و برای مواجهه با بحران
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه تهران 1
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. ضمن آنکه صدا و سیما در هر استان، مسؤول (1400)خانیکی,  وانمند شوندازپیش ت و بیش

رسانی کشور، غفلت نظری  ای و اطالع رسانی ستاد مدیریت بحران است. اما در نظام رسانهاطالع

همه مراحل رخ داده است و باید در « نگاری بحران ارتباطات و روزنامه»و عملی از اهمیت 

گذاری و برنامه اقدام برای  را نقطه کانونی و هرگونه سیاست« آگاهی موقعیتی»مدیریت بحران، 

 .(1400)خانیکی,  مواجهه با آن منظور کرد

بندی های محلی و نحوه چارچوبها توسط رسانهبندی بحرانهمچنین نحوه چارچوب 

تواند بر ادراک عمومی تأثیر بگذارد )انتمن به نقل از های خبری میاطالعات در گزارش

ها افزون بر ارائه اطالعات در مورد بحران و آموزش به زیرا سازمان (215, ص. 1396)صلواتیان, 

ا بر ادراکات مؤثر کنند داستان خود را بگویند تمردم در مورد آنچه باید انجام دهند، سعی می

جمعی در ساخت و برساخت های ارتباط. در این بین، رسانه(Holladay, 2010, p. 161) باشند

آگاهی ما از مسائل  و میزان حساسیتمان نسبت به آنها نقشی محوری دارند و چگونگی 

کنند )هانسن، و فصلشان را تعیین می های حلهای ما نسبت به این مسائل و شیوهواکنش

. بنابراین آنچه در (154, ص. 1395عرفانی حسین پور,  &)منتظرقائم  به نقل از 9: 2011

 شود، اهمیت زیادی دارد.بندی میهای محلی و بویژه در هنگام بحران چارچوباخبار رسانه

ین استان ایران است و به پهنای کویر تا کوهستان، دارای تنوع تراستان کرمان وسیع 

خیزی است که همه حوادث طبیعی، جغرافیایی و فرهنگی است. همچنین کرمان استان بحران

دهد. در این بین، سیل یک و سیل در آن روی می های شن تا زلزلهاز خشکسالی و طوفان

های آبریز است که فواید ای و یا حوزهدخانههای روفرایند طبیعی و ویژگی متمایز سامانه

شناسی مخرب و از دهد و حذف آن از نظر بومسازگانی ارائه میبسیاری را از طریق خدمات بوم

. اما واکنش غالب مهندسی به (142, ص. 1396)باندیوپادهیای,  نظر اقتصادی غیرعملی است

)باندیوپادهیای,  امروزی بشر، ضرورت هدایت آن را تحت سلطه خود داردسیل، در جوامع 

. هر نوع نگاه به سیل نوع خاصی از واکنش جمعی و نیز سیاست و عمل را (83, ص. 1396

 کند و این خود نشان از اهمیت نوع نگاه به سیل و نحوه ادراک آن است.تأیید و تجویز می

جنوب استان با سیل مواجه شد که کشته شدن سه کودک و یک  1400دی ماه 27در 

بندی واقعه سیل در صدا و چه گفته شد، نحوه چارچوببزرگسال را در پی داشت. بنابر آن

رسانی آن در ادراک مخاطب از های خبری و اطالعسیمای کرمان و به طور خاص در بخش

دارد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که شبکه بحران و مدیریت بحران نقش مهمی 
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بندی کرده را چارچوب 1400محلی چگونه اخبار سیل سال  استانی کرمان به عنوان یک رسانه

 های فرعی شامل موارد زیر است:است؟ در همین راستا، پرسش

  ده است؟بندی کررا پیش از بحران چارچوب 1400شبکه استانی کرمان چگونه اخبار سیل سال 

  بندی کرده است؟را حین بحران چارچوب 1400شبکه استانی کرمان چگونه اخبار سیل سال 

  بندی کرده است؟را پس از بحران چارچوب 1400شبکه استانی کرمان چگونه اخبار سیل سال 

 پیشینه پژوهش

گروه هاست. کارهای داخلی مرتبط در این حوزه، گزارش هیأت ویژه ملی سیالبیکی از پژوهش

های فرهنگی، اجتماعی سیالب با روش تحلیل محتوای کیفی، اخبار تلویزیون را در شبکه

سراسری و استانی )خوزستان، فارس، گلستان، ایالم، لرستان، کرمانشاه و مازندران( مطالعه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کرده است. از نتایج این پژوهش می

 اعتمادی به نهادهای  مبستگی و در برخی موجب بیها موجب هسیالب در برخی استان

 گروهی است. اعتمادی بین حکومتی و بی

 شد و  های هواشناسی پارامترهای جوی و مقیاس جغرافیایی دقیق مشخص نمی در اطالعیه

 :(1398)کارگروه اجتماعی فرهنگی سیالب,  .تفاوت سطح هشدارها شفاف نبود

)قنبری, آقایی,  «چارچوب بندی بصری خبرگزاری های ایران از زلزله کرمانشاه»پژوهش 

های کشور از زلزله بندی بصری خبرگزاریبا مطالعه چارچوب (1399سلطانی,  &صلواتیان, 

یرنا و کرمانشاه، تصاویر منتشرشده از پنج خبرگزاری مهر، فارس، تسنیم، ا 1396آبان سال 

دهد که های این مقاله نشان میند. یافتهایسنا در ده روز نخست بحران زلزله را مطالعه کرده

بندی بصری به سه مرحلة شروع بحران، اوج بحران و سکون و آرامش پس از بحران چارچوب

های عاطفی، هایی مانند کنشبندی است و در قالب این سه مرحله، چارچوبقابل تقسیم

های بین فردی، امدادرسانی و های آیینی، کنشها، کنشارتباطی، مصائب و مشکل هایکنش

کردن ها برای پررنگتالش برای بازگشت به زندگی عادی شناسایی شده است. تالش خبرگزاری

جنبه انسانی پدیده و نیز توجه به چارچوببندی فرهنگی به عنوان چارچوبی نوین از دیگر نتایج 

 این پژوهش است.

های طبیعی )مورد سیل( در های محلی در مدیریت بحرانبررسی نقش رسانه»نامه ر پایاند

راهکارهایی برای حرکت از تالش شده تا « نگاران این استاناستان گلستان از دیدگاه روزنامه

-شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب در مدیریت سیل طراحی شود. این پژوهش نتیجه می
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های محلی، ترویج روحیه ت بحران طبیعی سیل و متغیرهای عملکرد رسانهگیرد که بین مدیری

 تحمل، پیگیری وعده های مسئوالن استانی از طریق رسانه های محلی رابطه معنادار وجود دارد

د . اما راهکارهای پژوهش پیش از این در ادبیات نظری ارتباطات بحران موجو(1389)شریفی, 

ای جدید و یا مطابق با بوم استان گلستان ارائه نکرده است؛ همچنین است و پژوهش آورده

 های خاص نادیده گرفته شده است.نقش رسانه محلی به عنوان یک رسانه دارای ویژگی

زبان متعددی صورت گرفته است که یکی از های انگلیسیهمچنین در این زمینه پژوهش

بندی و تغییر چارچوب در پوشش اخبار فجایع، چارچوب» هش پیش رو،ها به پژوترین آننزدیک

است که با روش تحلیل « 2010تا  2000فجایع بزرگ طبیعی ایاالت متحده امریکا از سال 

های ملی و پخش اخبار ترین فجایع را در روزنامهبندی پوشش خبری مهممحتوای کمی، چارجوب

های جمعی حوادث طبیعی را در ش نتیجه گرفته که رسانهتلویزیونی مطالعه کرده است. این پژوه

دهند و بیشتر به آنچه در زمان رخداد اتقاق تری نسبت به مسائل دیگر پوشش میبازه زمانی کوتاه

نقطه اشتراک این (Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012) پردازندافتاده است می

های جمعی است. در مورد  های پیشین، در مطالعه حوادث طبیعی در رسانهپژوهش پژوهش با

 استان کرمان پیش از این پژوهشی انجام نشده است. 1400سیل 

 چارچوب نظری و مفهومی

های برای پاسخ به پرسش پژوهش ابتدا به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش ذیل سه بحث رسانه

 بندی پرداخته شده است.نظریه چارچوب های محلی، و محلی، ارتباطات بحران و رسانه

 های محلی رسانه

های جغرافیایی، اجتماعی، کنیم که هر یک ویژگیهای مختلفی زندگی میها در بومما انسان

های متفاوتی نیاز داریم که فرهنگی، سیاسی، اقتصادی خود را دارد. در نتیجه به اطالعات و پیام

ها قرار دارند و بر این اساس های محلی، درون این بوممان باشد. رسانهمنطبق بر نیازهای خاص

ای، های محلی و منطقهها در ایجاد حس تعلق و نگه داشتن هویتاند. این رسانهطراحی شده

های شهروندی، کسب اخبار منطبق بر هر منطقه، به عنوان نمودی از دموکراسی و ارائه آموزش

 ,Aldridge, 2007)های معتبر و قابل اتکا کارکرد دارند ریافت گزارشحوزه عمومی و نیز برای د

pp. 10-16)(13-12, ص. 1394) های استانی، کوثری و آذری. به طور خاص و در مورد شبکه 

ارتباطی برای تنوع فرهنگی، پرداختن به مسائل محلی و به  افزون بر موارد فوق، ایجاد تنوع
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-های ملی، تشریح موضوعات و تصمیمات ملی و کشوری به زبانصورت تفصیلی در مقابل رسانه

دهی محلی در مورد استان رسانی و آگاهیهای محلی و مبتنی بر تأثیرپذیری محلی، اطالع

وسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی های محلی در تبرای مردم استان، مشارکت شبکه

های محلی را نیز ها، ایجاد زمینه برای ارتباط مردم با مسئوالن استانی و شناسایی ظرفیتاستان

های محلی، دانند. بنابراین یکی از دالیل اهمیت رسانههای محلی میجزو کارکردهای رسانه

شود. یابی از مسائل نیز میشامل اطالع ها با توجه به شرایط هر بوم است کهتوانش ارتباطی آن

یابی از مسائل در هنگام بحران و های جمعی مانند رادیو و تلویزیون در اطالعدر این میان رسانه

به عنوان بخشی از ارتباطات بحران نقش مهمی دارند. رادیو و تلویزیون به عموم مردم که در 

توانند اطالعات الزم را با توجه به و میهای فرهنگی قرار دارند دسترسی دارند بومزیست

 ها ارائه دهند.نیازهای آن

 های محلیارتباطات بحران و رسانه

مدیریت بحران فرآیندی است که برای کاهش یا جلوگیری از آسیب هایی که می تواند به یک 

. یکی از بازوان (Zakiri, 2020, p. 121 ) سازمان و ذینفعان آن وارد کند طراحی شده است

مدیریت بحران، ارتباطات بحران است که نه به عنوان حالل بحران، بلکه برای برقراری ارتباط 

(، 2004رود. به گفته )مک کینی، بارکر، اسمیت و دیویس )کار مینفعان بهبا عامه و ذی

رای هر سازمان مانند گردش خون ارتباطات برای عملکرد موثر تیم ضروری است و ارتباطات ب

دهد، هنر برقراری ارتباط باید به دقت مورد  در بدن انسان است و زمانی که بحرانی رخ می

ها و مردم جلوگیری  ویژه از سوی رسانه بررسی قرار گیرد تا از گمراهی یا ارتباط نادرست، به

  .(Zakiri, 2020, p. 119-120) شود

پیش، حین و پس از بحران است و فرایندهای مختلفی در  مدیریت بحران شامل سه مرحله

, 1392هالدی,  &)کومبز  توانند بر نوع تأثیرگذاری بحران اثر داشته باشنداین سه مرحله می

سازد که برای کاهش احتمال بحران و . ارتباطات پیشابحران این سؤال را مطرح می(57ص. 

, 1392هالدی, ارتباطات بحران,  &)کومبز  یف صدمات آن، چه باید گفت و چه باید کردتخف

هایى که اى مواجه هستند و سازمان. مردم حق دارند که بدانند با چه خطرات بالقوه(28ص. 

)سیگر,  ات هستندمدیریت بحران را برعهده دارند، مسئول به اشتراک گذاشتن این اطالع

-بندی را برای اطالعات مورد نیاز ذیسه دسته (p. 308 ,1994). استورگس (207, ص. 2010

 نفعان در نظر گرفته است:
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الی حفظ کنند. این اطالعات آموزشی: چطور مردم خودشان را هم از لحاظ جسمی و هم م .1

بینیم که اطالعات اطالعات اولویت نخست در بحران است اما در بیشتر ارتباطات بحران می

 .(71, ص. 1392هالدی,  &)کومبز  کنندآموزشی را امری مسلم فرض می

د و اطالعات تطبیقی به آوراطالعات تطبیقی: بحران، عدم قطعیت و استرس به همراه می  .2

کند از لحاظ روانی با بحران مقابله کنند. این اطالعات شامل توضیح مردم کمک می

. همچنین  ابراز همدردی (128, ص. 1392)کومبز,  اتفاقاتی است که در بحران افتاده است

)هالدی, شده در ، نقل2003ود )پتل و راینش، شدیدگان را شامل مییا نگرانی برای آسیب

 .(313, ص. 1392

 ,Sturges, 1994 ) هاستاطالعات درونی: اطالعات مربوط به مدیریت نیکنامی سازمان   .3

p. 308). 

باید بهترین اقدامات را انجام دهند ها است و سازمان« بحران عملیات»حین بحران، 

( و در این زمان باید بر مهار بحران و کاهش خسارات تمرکز کرد )پیرسون و 1990)اسمیت، 

(. ارتباطات پسابحران نیز در واقع ارتباطات واکنش به بحران است که با 1993میتراف، 

هالدی, ارتباطات بحران,  &)کومبز  ها و تجارب از بحران همراه شده استیادگیری درس

ها از ابزارهای ارتباطات بحران هستند. بیشتر مردم . در این میان، رسانه(101, ص. 1392

 شوندای از آن مطلع میهای رسانهکنند، بلکه از طریق گزارشبحران را مستقیم حس نمی

دهد، . هنگامی که یک حادثه رخ می(308, ص. 1392الدی, ارتباطات بحران, ه &)کومبز 

های جمعی شامل برقراری ارتباط درباره هر گونه هشدار )در صورت وجود(، ارائه نقش رسانه

رسانی عمومی، و کمک به بهبود و بازگشت جامعه است توصیفی از آنچه رخ داده است، اطالع

(Fran H. Norris, et al, quoted in (Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012, p. 

دهد که مبتنی بر بوم است، ارتباطات از همچنین زمانی که یک حادثه طبیعی رخ می .((607

فرض مدل سنتی ارتباط ریسک و بحران این است یابد. پیشهای محلی اهمیت میطریق رسانه

رائه یک پیام به وسیله یک نفر برای عموم مردم درباره نحوه واکنش به موقعیت بحران که ا

در حالی که این موضع نظری منطقی به نظر می رسد، اما در واقعیت عملی  موثرتر خواهد بود،

کند و در قبال آن، مردم متعددی وجود نیست، زیرا فقط یک مردم پیام بحران را دریافت نمی

 ,Sellnow) شوند های قومی و فرهنگی نمایندگی می ط طیف وسیعی از گروهدارند که توس

Ulmer, Seeger, & Littlefield, 2009, p. 40)سازی های استانی باید به فرهنگ. بنابراین شبکه
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یق ارائه در خصوص مقابله با مخاطرات طبیعی خاص جغرافیای منطقه تحت پوشش خود از طر

های کاربردی و مورد نیاز های پیش از وقوع بپردازند و پس از وقوع نیز باید آموزشآموزش

 . (225, ص. 1396)صلواتیان,  دیدگان را به سرعت در اختیارشان بگذارندآسیب

اجتماعی است که به مثابه  هایها، ایجاد برساختاما یکی از ابعاد قابل توجه قدرت رسانه

)قنبری, آقایی, صلواتیان, ، به نقل از 1997شود )واتنت،از سوی مخاطبان درک می« واقعیت»

های محلی و ملی ها توسط رسانهبندی بحرانو تفاوت چارچوب (100, ص. 1399سلطانی,  &

. (1393نکوئی,  &)رشیدی, نوری,  ها مؤثر باشدین بحرانتواند بر فهم اجتماعی مردم از امی

توانند مدیریت حوادث دولت را به های خبری میبرای مثال در زمینه حوادث و فجایع، رسانه

، 2008؛ بیتزک، 2008بندی کنند )برند استروم و همکاران، عنوان موفقیت یا شکست چارچوب

ها در نقش خبری بندی، رسانه. بر اساس نظریه چارچوب(Albrecht , 2021, p. 3)شده در نقل

های سیاسی و اجتماعی هستند و به برداشت از دنیای اطرافشان هستی خود، آفریننده واقعیت

سلطانی,  &)قنبری, آقایی, صلواتیان, ، به نقل از 1394بخشند )فرهنگی و نعمتی انارکی، می

بندی گریزناپذیر است، زیرا در سطح  گوید که چارچوب( می1980. گیتلین )(104, ص. 1399

دهی و فهم مقادیر زیادی  بندی برای تفسیر، سازمان نگار، چارچوب سازمانی و فردی برای روزنامه

. بنابراین (Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012, p. 608) از اطالعات ضروری است

ند و کانون توجه او را به گذارها در برداشت و درک مخاطب از بحران تأثیر میرسانه

 کنند.هایی خاص جلب می چارچوب

 بندینظریه چارچوب

گذاری شد که معتقد یگرانی پایهشناختی تعیین چارچوب توسط گافمن و دهای جامعهبنیان

های توانند به درک کامل از جهان دست یابند و مرتب در تالشند تا تجربهبودند افراد نمی

 &)خانیکی, پناهی, قانعی راد,  زندگی خود را تفسیر کنند و به جهان اطراف خود معنا ببخشند

ها برخی اطالعات را برجسته و برخی دیگر کمرنگ یا حذف چوب. چار(27, ص. 1393زردار, 

. گافمن از مفهوم (363, ص. 1392)هالدی,  گذاردها تأثیر میکنند و بر باورها و اهمیت آنمی

های اجتماعی برای تفسیر هایی که ما در موقعیتچارچوب برای جلب توجه نسبت به شیوه

شده ، نقل41: 2014ها آگاه نیستیم، استفاده کرد )اندرسون، های خاص که نسبت به آنرحط

سازی را به حوزه مطالعات رسانه . انتمن کسی بود که چارچوب(17, ص. 1400)غالمی, در 

بندی . از نظر انتمن چارچوب(69, ص. 1400غالمی,  &وحسن, )عاملی رنانی, بیچرانلوارد کرد 
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ها در متن شده و برجسته ساختن بیشتر آنهای واقعیت درکبه معنای انتخاب برخی جنبه

ارتباطی به منظور ترویج تعریف یک مشکل خاص، تفسیر علی، ارزیابی اخالقی و یا ارائه راه حل 

بندی به ترین حالت، چارچوبدر ساده .(Entman, 1993, p. 52) شده استبرای مورد توصیف

کنیم کنیم، چگونه آن را برساخت میاین معنا است که وقتی ما در مورد جهان صحبت می

های فرهنگی آنچه . ممکن است گروه(68, ص. 1400غالمی,  &)عاملی رنانی, بیچرانلوحسن, 

های ای متفاوت به پیامها به گونهشود را متفاوت ببینند؛ همچنین آنشامل ریسک و بحران می

 & ,Sellnow, Ulmer, Seeger) دهندهای بحرانی واکنش نشان میآمیز و موقعیتمخاطره

Littlefield, 2009, p. 39). کنند ها هستند که تعیین میاین رسانه  بندی،چوبچار . طبق نظریه

گیری افکار عمومی مؤثرند )شلدون، ها در شکلبنابراین چارچوب چه چیزی اهمیت دارد؛ 

. همچنن زمانی که موضوعات و (12, ص. 1400غالمی,  &)علی خانی شده در ، نقل 1891

کنند به  شده عموماً تغییر میهای استفاده شوند، چارچوب وشش داده میرویدادها در اخبار پ

های گوناگون موضوعات یا رویدادها در مقاطع زمانی مختلف مورد تأکید قرار  طوری که جنبه

 است معروف« تغییر چارچوب»، فرایندی که به (Chyi & McCombs, 2004, p. 24) گیرند می

(Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012, p. 609)ها همواره توان گفت چارچوب. می

وجود دارند و از بین بردن یک چارچوب، به معنای جایگزینی چارچوبی دیگر برای یک موضوع 

رک ما از مشکل، چرایی و راه بندی مسائل مهم است زیرا بر داست. در نتیجه نحوه چارچوب

 گذارد.رفت از آن اثر میبرون

حوادث طبیعی می توانند توجه عموم و نخبگان را به خود جلب کنند و بنابراین تبدیل به 

هایی را جهت تغییر سیاست برای کاهش توانند پنجرهشوند که میرویدادهای متمرکزی می

؛ کینگدون، 2006، 1998کنند )بیرکلند، پذیری جامعه در برابر خطرات محلی باز آسیب

 .(Crow, et al., 2016, p. 862)شده در ، نقل2003

 شناسیروش

شود. در روش ها، از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده میدر این مطالعه برای تحلیل داده

. با توجه به (419, ص. 1400)محمدپور,  تحلیل محتوا، هدف بررسی محتوای درون متن است

های خبری رادیو و شود. بدین منظور، بخشگیری کامل استفاده میاهداف پژوهش از نمونه

بندی تحلیل از منظر چارچوب 1400بهمن  3دی تا  25تلویزیون استانی کرمان در بازه زمانی 
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, 1400)محمدپور,  شودیل محتوا به طور کلی پنج مرحله پی گرفته میشوند. در تحلمحتوا می

 :(423ص. 

 آمایش و انتخاب واحد مطالعه .1

 کدبندی باز .2

 هابندی دادهبندی و گروهجدول .3

 ها و انتزاعبندی دادهمقوله .4

 گزارش فرایند تحلیل و نتایج  .5

 3دی تا  25رادیو و تلویزیون استانی کرمان در بازه زمانی  های خبرینمونه مطالعه بخش

گنج، کهنوج و منوجان است. بازه زمانی و اخبار مربوط به سیل رودبار، ریگان، قلعه 1400بهمن 

بهمن  1تا  27دی به عنوان شروع بحران و  27دی به عنوان مرحله پیش از بحران،  26و  25

ن به عنوان مرحله پس از بحران در نظر گرفته شده است. بهم 3و  2به عنوان مرحله بحران و 

گنج، رودبار و منوجان و امکان تأثیرگذاری آن در قلعه 1400دی  13همچنین به دلیل سیل 

 دی، این بازه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.  27بر نحوه مدیریت بحران سیل 

دی و  15تا  10در بازه زمانی توصیفی از رخدادهای سیل جنوب کرمان  1در جدول شماره 

 بهمن آمده است. 3دی تا  25

 رخدادهای سیل جنوب کرمان-1جدول 

 رخدادهای سیل جنوب کرمان روز تاریخ

 جمعه 1400دی  10

 «جنوب کرمان»دی برای  11از « های جویناپایدار»ها و اعالم خبر آغاز بارش

ها و طغیانی شدن رودها بدون مشخص کردن لاحتمال دادن سیالبی شدن مسی

 ای خاصمنطقه

 شنبه 1400دی  11

 دی به عنوان دوره اوج فعالیت سامانه بارشی 13و  12اعالم روز  

ها و طغیانی شدن ، سیالبی شدن مسیل«باالدست»آب از بینی جریان روانپیش

 ای خاصرودها بدون مشخص کردن منطقه

 یکشنبه 1400دی  12

 متر بارش در کهنوج و تعطیلی مدارس آنلیمی 63

 کهنوج-ایرانشهر و رودبار-مسدود شدن محور زهکلوت

 « هادور از انتظار نبودن سیالبی شدن مسیل»های کم تا آخر هفته و اعالم بارش

 دوشنبه 1400دی  13

 95گنج و متر در قلعهمیلی 110میلی متر بارش تجمعی در منوجان،  200

 هنوجمتر در کمیلی

راه روستایی،  165زهکلوت، مسدود شدن -مسدود شدن راه ارتباطی رودبار
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 رخدادهای سیل جنوب کرمان روز تاریخ

 روستا 31روستا و قطعی آب در  35قطعی برق در 

 منزل شهری و روستایی 1725آبگرفتگی 

ها در رودبار های روستایی و آسیب به کشاورزی و زیرساختورود آب به خانه

 گنج و منوجانجنوب، قلعه

زده، حضور سپاه و نیروهای جهادی در ل احمر به مناطق سیلگروه هال 26اعزام  

 زدهمنطق سیل

ها بدون های جوی و احتمال دادن سیالبی شدن مسیلاعالم تداوم ناپایداری

 ای خاصمشخص کردن منطقه

 اعالم ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه

 شنبهسه 1400دی  14

مهور با استاندار جهت اطالع از وضعیت تماس وزیر کشور و معاون اول رئیس ج

 مدیریت بحران

 میلیارد تومانی 150برآورد خسارت 

 18تا  15از « های جویناپایداری»هشدار سطح زرد هواشناسی و اعالم تداوم 

 دی برای مناطق جنوبی

 چهارشنبه 1400دی  15

کیل گنج و منوجان و تشزده قلعهحضور معاون اول رئیس جمهور در مناطق سیل

 جلسه مدیریت بحران در جیرفت

 هشدار سطح زرد هواشناسی به دلیل کاهش دما برای کشاورزان و باغداران

های آبخیزداری در هفت شهرستان جنوبی در تیر درصد سازه 9اعالم آبگیری 

 میلیون متر مکعب آب 75و ذخیره  1400

 شنبه 1400دی  25

 دی 28ان از ظهر و امتداد آن تا و بارش بار« های جویناپایداری»اعالم ورود 

 صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی

 دی ماه 28و  26بینی بیشینه بارش برای پیش

 ها و ستاد مدیریت بحرانها، شهرداریصدور هشدار برای فرمانداری

 هاهای پرخطر و اطالع از وضعیت جادهتوصیه پرهیز از تردد در مکان

 یکشنبه 1400دی  26

 قرمز سازمان هواشناسی کشور برای جنوب و شرق کرمانهشدار سطح 

 باش ستاد مدیریت بحران استان به دستور استاندارآماده

 بینی سیل در عنبرآباد، رودبار و جیرفتپیش

 اعالم ممنوعیت خروج مدیران از استان

 دی 13میلیارد تومان برای خسارات سیل  50اختصاص 

 بندیهشت-ایرانشهر و منوجان-زهکلوتزهکلوت، -مسدود شدن راه اصلی رودبار

-تعطیلی مدارس جیرفت، کهنوج، فاریاب، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب و قلعه
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 رخدادهای سیل جنوب کرمان روز تاریخ

 گنج

 متر بارشمیلی 45متر، جیرفت و عنبرآباد: میلی 40منوجان: 

 دی 28اعالم تشدید بارش در 

 دوشنبه 1400دی  27

 گنجقلعهمتر در میلی 99متر بارش در منوجان و میلی 146

ای در ساله در هنگام بازی در حاشیه رودخانهپنج و هشت غرق شدن دو برادر

 گنجروستای ناصرآباد چاه ملک شهرستان ریگان و یک بزرگسال در قلعه

 نیروی برق و راهداری 6مفقود شدن 

 روستا 32روستا و قطع آب  24قطع برق 

 خودرو در سیالب 35گرفتار شدن  

 منزل 1230آبگرفتگی 

 اعالم پایداری وضعیت جنوب

 ها در نیمه جنوبی استانانتظار سیالبی شدن مسیل

 شنبهسه 1400دی  28

 ایرانشهر در زیر آب-فروروفتن جاده ریگان

 روستا  130عدم دسترسی به 

روستا به دلیل قطعی مخابرات و قطع شدن جی پی  39اطالعی از وضعیت بی

 اس 

-وط در کانال آب روستای کهورآباد چاهغرق شدن کودک پنج ساله به علت سق

 مرید

 روستا در منوجان و رودبار 5تخلیه 

 راه روستایی 339مسدود شدن 

 روستا 36روستا و قطعی آب  68قطعی برق 

 چهارشنبه 1400دی  29

بندها را مانع بروز تخریب زده سفر کرد و ایجاد سیلوزیر کشور به مناطق سیل

 سیل در آینده دانست.

سابقه بوده سال گذشته در جنوب کرمان بی 70ر اعالم کرد سیل اخیر در استاندا

 است 

سفر گروه جهادی امام صادق )ع( با جمعی از کادر درمان وابسته به بیمارستان 

 حضرت فاطمه )س( به فاریاب

 روستا 164روستا و بازگشایی راه  134انسداد راه ارتباطی 

 هزار خانه روستایی5آبگرفتگی 

 روستا 45روستا و قطع برق  70قطع آب 

 روستا در سیل و بدون دسترسی 72محاصره 
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 رخدادهای سیل جنوب کرمان روز تاریخ

 روستا 16تخلیه 

 روستا 43روستا و قطعی آب در  54قطعی آب در 

 آغاز امداد هوایی در ریگان و رودبار

 اعالم خروج سامانه بارشی از شب در استان

جمعیت  برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان با حضور وزیر کشور . رئیس

 هالل احمر کشور

 پنجشنبه 1400دی  30

 نیروی هالل احمر 520حضور 

 نفر به صورت اضطراری 1190اسکان 

حضور وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان هالل 

ای جنوب احمر کشور، سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام، فرمانده قرارگاه منطقه

 زدهسی جنوب شرق ارتش در مناطق سیلشرق ارتش، فرمانده مهند

 تخت در رودبار 64حضور بیمارستان تخصصی سیار سپاه با ظرفیت 

امداد هوایی با سه فرودند بالگرد هوانیروز، یک بالگرد هالل احمر و یک بالگرد 

 سپاه

منزل به وسیله هالل احمر، نیروهای جهادی و بسیج و باقی ماندن  664الیروبی 

 منزل 4400

 هزار پرس غذای گرم به وسیله نیروهای جهادی40طبخ 

بهمن  1

1400 
 جمعه

 زده سفر سرزده رئیس جمهوری به مناطق سیل

 بندها را مانع از را مانع تخریب سیل در آینده دانست.رئیس جمهوری ایجاد سیل

الیروبی  1399خیز در تیر کیلومتر از تمام نقاط حادثه 134استاندار اعالم کرد 

 گرنه شاید شهر رودبار و منوجان دیگر وجود نداشتشده بود و

مدرسه  240زده و اعالم آسیب دیدن سفر وزیر آموزش و پرورش به مناطق سیل

 روستایی

های فرعی و روستایی سازمان راهداری کشور به جنوب و اعالم سفر معاون را

 میلیارد تومانی برای ترمیم ابنیه فنی جنوب 200اختصاص اعتبار 

 تن افالم معیشتی 300توزیع 

 روستا 20قطعی آب 

بهمن  2

1400 
 شنبه

سفر استاندار به شرق استان کرمان )ریگان( و حضور در آیین خاکسپاری دو 

 شده در سیلکودک غرق

روز آینده برای ریگان ایرانشهر و بازسازی پل  15دستور احداث جاده موقت تا 

 آباد در این محور توکل
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 رخدادهای سیل جنوب کرمان روز تاریخ

رد صدا و سیما در سیل به وسیله استاندار در گفتگوی به عملک 20اعطای نمره 

 ویژه خبری شبکه کرمان

بهمن  3

1400 
 یکشنبه

 8هزار نفر جمعیت پس از 6آبادی و  40دسترسی به منطقه کوهشاه ریگان با 

 متر در این منطقه توسط سپاه 60روز قطع ارتباط و تقبل احداث پل آهنی 

 یارد تومانی برای خسارات سیلمیل 25و  50اعالم اختصاص دو بودجه 

روستا در رودبار جنوب در مسیر  16روستا در جازموریان و  130اعالم احداث 

 ها در طرح کپرزداییرودخانه

 کیلومتر 134بند جیرفت به طول تأکید بر تکمیل سیل

 اعالم خبر پایداری جوی در استان کرمان

 هایافته

در سه زیرمجموعه پیش، حین و پس از بحران  های خبریدر این بخش، تحلیل محتوای بخش

با توجه به چارچوب مفهومی و نظری پژوهش به تفکیک ارائه شده است. مقوالت کالن با عنوان 

 اند. اطالعات آموزشی، تطبیقی و درونی دسته بندی شده

 داند که در بحران افتاده استاستورگ اطالعات تطبیقی را شامل توضیح اتفاقاتی می

توان این اطالعات را به سه مرحله مدیریت بحران، تسری داد . اما می(128, ص. 1392)کومبز, 

ها کار برد. داده، حین و پس از بحران بهو اطالعات تطبیقی را برای انطباق و سازگاری با پیش

 اند.تحلیل شده با در نظر گرفتن این تسری

 تحلیل محتوای اخبار مربوط به سیل در شبکه استانی کرمان پیش از بحران-2جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 اطالعات تطبیقی

 

 بیان علل طبیعی سیل

 شدت بارش

 اشباع رطوبت خاک

 شدت سیل پیشین

 اعالم ناپایداری جوی

 هشدار سطح نارنجی هواشناسی

 هشدار سطح قرمز هواشناسی

ها، طغیان دور از انتظار نبودن سیالبی شدن مسیل

 ها و آبگرفتگی معابررودخانه

 مناطق جنوبی و نیمه شرقی استان کرمان موقعیت جغرافیایی سیل

باش ستاد مدیریت بحران استان تشکیل جلسه و آمادهاقدامات سطح مدیریتی 
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 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 کرمان سیالب

های جبالبارز، وضعیت قرمز برای فرمانداری صدور هشدار

 جیرفت، عنبرآباد و رودبار

 ممنوعیت خروج مدیران از استان

اقدامات سطح عملیاتی 

 سیالب

استقرار نیروهای امدادی هالل احمر و راهداری در 

 مناطق محتمل وقوع سیل

 آالتاستقرار ماشین

 پیامدهای ساختاری سیالب

 بندساخت سیل

Overhaul های اداریکردن دستگاه 

 کمک به زیرساخت شهرها

 اطالعات آموزشی

 اطالعات آموزشی حفظ جان

 

 پرهیز از تردد در حاشیه رودها

 ها پیش از تردداطالع از وضعیت جاده

 ترک خودروی گرفتار در سیل و پناه بردن به بلندی

تن از اطمینان از ایمنی مکان استقرار برای عکس گرف

 سیل

 اطالعات آموزشی حفظ مال
 هافاصله دادن دام عشایر از رودخانه

 هاانجام اقدامات الزم برای پیشگیری از ورود آب به خانه

ارجاع مدیریت سیل به 

 نیروهای امدادی

 فقر 

 بنددر انتظار بودن برای حضور امدادگران و احداث سیل

 بیماری

 ن سرپناهخانمانی و فروریختبی

 ناتوانی در انجام هرگونه فعالیت

 اطالعات درونی
گویی در راهبرد تقویت و کلی

 یادآوری کارهای خوب پیشین
 تجربه بسیار موفق در مهار سیالب هفته گذشته

 

 اطالعات تطبیقی. 1

 در بازه زمانی مورد مطالعه اطالعات تطبیقی درباره این واقعه شامل اطالعاتی درباره وضعیت

آب و هوایی و موقعیت مکانی آن )اعالم ناپایداری جوی، موقعیت جغرافیایی سیل(، علل و 

پیامدها )بیان علل طبیعی سیل، پیامدهای ساختاری سیالب( و اقدامات دولتی )اقدامات سطح 

 مدیریتی سیالب، اقدامات سطح عملیاتی سیالب( است.
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خبار شبکه استانی کرمان اهمیت دارد، آنچه در ارائه اطالعات تطبیقی پیش از بحران در ا

است. برای « ناپایداری جوی»بندی تمامی سطوح هشدارهای هواشناسی تحت عنوان چارچوب

 مثال:

ناپایداری جوی که با طوفان و باران آغاز شده، همچنان ادامه خواهد داشت »

 (« 1400دی  25)کارشناس هواشناسی، 

ه پیدا کند و امشب این ضعف ادام ها با شدت وشود بارندگیبینی میپیش»

 26ها همچنان در سطح استان ادامه خواهند داشت )کارشناس هواشناسی،  ناپایداری

 («1400دی 

بندی شده طوفان، سیل، ریزگرد، بارش خفیف و .... همه با عنوان ناپایداری جوی چارچوب

 ها بیان شده است:یبندنیز که سیلی خفیف بوده، همین چارچوب 1400دی  13است و در سیل 

-امروز از فعالیت سامانه بارشی کاسته خواهد شد، اما طی روزهای آتی، ناپایداری»

تر موجب افزایش ابر خواهد شد )کارشناس هواشناسی، های جوی به صورت خفیف

 («1400دی  13

ناپایداری در روزهای آتی همچنان ادامه دارد و هواشناسی برای روزهای چهارشنبه تا »

 («1400دی  14ه، هشدار سطح زرد را صادر کرده است )کارشناس هواشناسی، جمع

کارانه غیرقطعی در بینی حوادث احتمالی، اخبار در یک چارچوب محافظههمچنین در پیش

، «دور از انتظار نیست»ای که تمامی سطوح هشدار، احتمال وقوع سیل را به عنوان پدیده

 کنند:بندی میچارچوب

ان رود، وقوع سیالب و طغیان رودهای فصلی دور از انتظار نیست همچنان طغی»

 («.1400دی  25)کارشناس هواشناسی، 

ها دور از انتظار نیست )کارشناس ها و سیالبی شدن مسیلآبجاری شدن روان»

 («.1400دی  26هواشناسی، 

نای ترک این کلمه از بار معنایی کافی برای اعالم هشدار سطح نارنجی و قرمز که به مع

کاهد و سطح هشدارها منازل مسکونی و انجام اقدامات عملی برای پیشگیری از سیل است می

 کند.را با یکدیگر به لحاظ معنایی یکسان می

شود، هواشناسی هشدار سطح نارنجی و قرمز همچنین زمانی که اطالعات تطبیقی ارائه می

 دهد:کند و ادامه میرا اعالم می

دی  26و  25دامات الزم را به عمل آورید )کارشناس هواشناسی، شود اقتوصیه می»

1400.») 
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اما معنای این هشدار و نیز اقدامات الزم ذکر نشده و اطالعات آموزشی درخصوص آن  ارائه 

نشده است. مخاطب در این جا برای فهم معنای سطح هشدارها باید به رسانه دیگری مراجعه 

 شود.سازمانی میاطالعات ناقص، موجب ارجاع برون کند و اخبار در اینجا با ارائه

شود افزون بر آن در این اطالعات تطبیقی منطقه جغرافیایی دقیق بروز سیل مشخص نمی

 شود:ذکر می« شرق»و « جنوب»و محل سیل با عنوان کلی 

در پی هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی کشور برای مناطق جنوبی و شرقی »

باش داد )گوینده تاندار به اعضای ستاد مدیریت بحران استان آمادهاستان، امروز اس

 («1400دی  26خبر، 

یابد و گویی با نزدیک شدن به بحران و پس از آن در حین بحران نیز ادامه میاین کلی

 کند.کسانی که قرار است درگیر سیل باشند را به صورت دقیق مشخص نمی

سیالب، پیش از بحران، پیامدهای سیل به صورت افزون بر آن، در پیامدهای ساختاری 

 محور است.های مثبت آن دارای تفکر سازهشود و ویژگیبندی میمثبت چارچوب

های اداری به جای بازسازی اساسی دستگاه« Overhaul»استاندار کرمان از واژه انگلیسی  

کند و نه اها زندگی میکند. او مخاطبش را نه یک فرد بومی اهل جنوب که در روستاستفاده می

داند. در اینجا تمایز و جداسازی خود از و باسوادتر جامعه می مردم عادی، بلکه سطح نخبگانی

 افتد.مردم در کاربرد زبان اتفاق می

 اطالعات آموزشی. 2

اطالعات آموزشی اطالعاتی است درباره اینکه چطور مردم خودشان را هم از لحاظ جسمی و هم 

د. این اطالعات، اولویت نخست در بحران است اما در بیشتر ارتباطات بحران مالی حفظ کنن

, ص. 1392هالدی,  &)کومبز  کنندبینیم که اطالعات آموزشی را امری مسلم فرض میمی

ات آموزشی اطالع». در اخبار و برنامه های نمونه تحقیق، اطالعات آموزشی در سه دسته (71

ارائه « ارجاع مدیریت سیل به نیروهای امدادی»و « اطالعات آموزشی حفظ مال»، «حفظ جان

 شده است. 

های نمونه تحقیق ، نگاه بومی و منطبق بر شده در اخبار و برنامهدر اطالعات آموزشی ارائه

 های درگیر در سیل وجود ندارد:بومزیست

د، بالفاصله ترک و حتما به بلندی پناه ببرید اگر در خودروی گرفتار در سیل بودی»

 («.1400دی  26)مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان، 
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این در حالیست که مناطق سیالبی رودبار جنوب در دشت واقع شده است و اگر فردی در 

در اینجا برای مردمان که  تواند به بلندی پناه ببرد. همچنینسیل گرفتار شود، نمی

شود. برای مثال برای کنند، اطالعات آموزشی ارائه نمیمتفاوتی در سیل پیدا میهای  درگیری

فرض مدل سنتی ارتباط ریسک و بحران این کپرنشینان، عشایر، باغداران و کشاورزان. پیش

است که ارائه یک پیام به وسیله یک نفر برای عموم مردم درباره نحوه واکنش به موقعیت 

رسد، اما در واقعیت در حالی که این موضع نظری منطقی به نظر می ،بحران مؤثرتر خواهد بود

کند و در قبال آن، مردم متعددی عملی نیست، زیرا فقط یک مردم پیام بحران را دریافت نمی

 شوند های قومی و فرهنگی نمایندگی می وجود دارند که توسط طیف وسیعی از گروه

(Sellnow, Ulmer, Seeger, & Littlefield, 2009, p. 40) . 

-ها در کنار رودها بیان نمیدر کنار آن، تأکید بر حفاظت از کودکان و جلوگیری از بازی آن

دهند. اما پس از آن نیز، شود و پس از آن، دو کودک در حال بازی جان خود را از دست می

شود. ساالنه تعداد زیادی از مردم تحت تأثیر اطالعات آموزشی حفاطت از کودکان ارائه نمی

گیرند. کودکان در معرض خطر از دست دادن جان خود هستند و پس حوادث طبیعی قرار می

 ,Hove Midtbust, Dyregrov, & Djup ) برنداز چنین حوادثی از نظر روحی یا جسمی رنج می

2018, p. 1) نوجوانان ساکنان جوامع محلی و عمومی هستند و نحوه درک و تفکر . کودکان و

 ,Hove Midtbust ) گذارداین جوامع در مورد حوادث، بر همه افراد ساکن در آنها تأثیر می

Dyregrov, & Djup, 2018, p. 6) . 

های اولیه، برداشتن تغذیه، پتو کمکافزون بر آن اطالعات بهداشتی و نیاز به داشتن جعبه 

های شدید، خطوط فاضالب و یلشود. در سو لباس هنگام ترک منارل مسکونی بیان نمی

شود اما اطالعات آموزشی الزم بینند، آب آشامیدنی با مشکل مواجه میهای آب آسیب می لوله

 شود.برای چنین شرایطی ارائه نمی

ها، ارجاع مدیریت سیل به نیروهای دم در این برنامهعدم ارائه اطالعات به مر همبسته

امدادی است. این ارجاع به مدیریت نیروهای امدادی با ناتوانی در مشارکت اجتماعی مردم در 

نفعان، هم شود. چارچوبی کامل که در آن ناتوانی و انفعال مردم و ذیمدیریت سیالب همراه می

 شود:پیش از بحران با مردم رودبار صحبت می گردد.فرض گرفته شده و هم تصویر میپیش

کرده و چادرها را ترک کریدم و به خانه زدگان اخیر، چادرهایمان چکه میما سیل»

 («.1400دی  25جا هستیم )زن اهل رودبار، ایم. چادر سرد است و ما بیهمسایه آمده
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ر جوابگوی ما توانیم بکنیم. چادما حیران و گرفتار و سرگردانیم. هیچ کاری نمی»

 («.1400دی  25نیست )مرد اهل رودبار، 

دی  25تنگی دارم. هیچ نداریم. گرفتاریم )مرد اهل رودبار، من مریضم. نفس»

1400.») 

دی  26شو )مرد اهل رودبار،مان نابود میبند را برای ما نزنند کل زندگیاگر این سیل»

1400.») 

ها شود و همواره آنبندی میاست که چارچوبای از جنوب و از مردم بومی این تنها چهره

، چارچوبی است که راه حل مردم «انتظار»کند. تفسیر می« بیچارگی»را با ناتوانی و انفعال و 

ها حل بحران را به مسؤوالن و بومی و خبرنگاران بومی برای حل مشکالت سیل است و آن

 دهند.نیروهای امدادی ارجاع می

 اطالعات درونی. 3

های نمونه تحقیق برای ارائه اطالعات درونی، راهبرد تقویت رحله پیش از بحران در برنامهدر م

 شود:گویی ترکیب میبا کلی

تجربه بسیارموفق در مهار سیالب یک هفته ده روز گذشته داشتیم )استاندار کرمان، »

 («1400دی  26

سازمان به حجم  راهبرد تقویت با ستایش دیگران و با یادآوری کارهای خوب پیشین

افزایند و کاربرد صرف آنان عجیب و در واقع برای پشتیبانی از اطالعات مثبت درباره سازمان می

کار . اما این راهبرد به تنهایی به(94, ص. 1392)کومبز,  راهبرد تقلیل، انکار و بازسازی هستند

بندی نشده است، در نتیجه معیاری برای ارزیابی اقدامات نیز چارچوبشده رفته و اقدامات انجام

 دهد.به دست نمی

 تحلیل محتوای اخبار مربوط به سیل در شبکه استانی کرمان حین بحران-3جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 اطالعات تطبیقی

 اعالم ناپایداری جوی
ها و لدور از انتظار نبودن سیالبی شدن مسی

 هاطغیان رودخانه

 شده در سیلای ارائهخدمات سازه

 

 بندایجاد سیل

 الیروبی و ترمیم منازل مسکونی

 های موقتاحداث جاده
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 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 خدمات زیستی

 پخت غذای گرم

 های زیستی معیشتیارائه بسته

 خدمات درمانی

 نجات گرفتاران در سیل

 خسارات مالی سیل

 هاتخریب زیرساخت

 خسارات حوزه کشاورزی

 تخریب پل

 تخریب جاده

 تخریب مدارس و منازل مسکونی

 از بین رفتن دام

 قطع مخابرات، آب و برق

 مرگ یک بزرگسال با گرفتاری در سیل خسارات جانی مسقیم سیل

 مرگ سه کودک در کانال آب خسارات جانی غیرمستقیم سیل

 علت بارش
 یرحمت اله

 سامانه بارشی

 علل طبیعی بروز و تخریب سیل

 تغییر اقلیم

 گذر از دوران خشکسالی

 شدت بارش

 دستکاری حریم رودخانه نقش دیگری باالدست در سیل

 نقش دیگری پیرامون در سیل
 توجهی به هشدارهابی

 دخل و تصرف در طبیعت

 راهکارهای جبران خسارات

 بنداحداث سیل

 هارمیم و بازسازی جادهت

وام بالعوض برای ساخت منازل مسکونی بازسازی 

 مدارس

 شدههای تخریببازسازی پل

 تأمین احشام سازگار با بوم

 هاتجهیز شهرداری

 هاالیروبی مستمر رودخانه

 علل طبیعی ناتوانی در مدیریت سیل

 

 سال گذش 70سابقه بودن سیل در بی

 سیل گستردگی
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 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 باتالقی بودن مسیر

 اطالعات آموزشی
 اطالعات آموزشی حفظ جان

 
 پرهیز از تردد در حاشیه رودها

 اطالعات تطبیقی. 4

ها و اخبار نمونه تحقیق، اطالعات تطبیقی درباره خسارات )خسارات در مرحله بحران در برنامه

یل(، خدمات )خدمات مالی سیل، خسارات جانی مسقیم سیل، خسارات جانی غیرمستقیم س

شده در سیل، خدمات زیستی، راهکارهای جبران خسارات(، و علل )علت بارش، ای ارائهسازه

علل طبیعی بروز و تخریب سیل، نقش دیگری باالدست در سیل، نقش دیگری پیرامون در 

 سیل، علل طبیعی ناتوانی در مدیریت سیل( ارائه شده است.

د اطالعات تطبیقی پیش از بحران، ارائه اطالعات فنی در ارائه اطالعات تطبیقی، مانن

محیطی و اجتماعی سیالب مثل برجسته است و اطالعات غیرفنی مانند پیامدهای زیست

آموزان از آموزش غایب است. یکی از اطالعات تطبیقی، ارائه خدمات درمانی به بازماندن دانش

 ست:وسیله نیروهای نظامی و جهادی در فاریاب و رودبار ا

تیم جهادی امام صادق )ع( وابسته به بیمارستان حضرت فاطمه )س( با جمعی از »

کادر درمان عازم فاریاب هستند تا کمک بهداشتی درمانی ارائه بدهند )نیروی جهادی، 

 («.1400دی  29

این اخبار شبکه استانی کرمان حوزه بهداشت و درمان در سیل را تنها با خبر حضور کادر 

محور و نه کند. چارچوب تلویزیون درمانبندی میعنصر خبری شهرت چارچوب درمان و با

 محور، و بدون ارائه اطالعات آموزشی بهداشتی و درمانی است. پیشگیری

شود، اما عامل سیل بندی میهمچنین علت بارش با رحمت الهی و شادمانی مردم چارچوب

شود. گذر از دوران خشکسالی به می بندیبه وسیله خبرنگاران، با عوامل طبیعی چارچوب

 برد.شود، در حالیکه کرمان در دوره خشکسالی به سر میعنوان دلیلی برای سیل ذکر می

بر خالف خبرنگاران تلویزیون، مردم بومی، علت سیل و تخریب باالی آن را عامل انسانی 

ای است که در باالدست «دیگری»شوندگان، بلکه دانند. اما این عامل انسانی نه خود مصاحبهمی

 اند:با دخالت و تصرف در طبیعت موجب افزایش شدت تخریب سیل شده

باالدست است )مرد  بند و دستکاری حریم رودخانهرویه از سیلعلت سیل برداشت بی»

 («1400دی  27رودباری، 
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-یاین در حالی است که مدیر کل مدیریت بحران استان، علت سیل را عامل انسانی و دیگر

کند، یعنی بومیان جنوب و شرق استان کرمان که در داند که در پیرامون زندگی میای می

 اند:توجهاند و نسبت به هشدارها بیطبیعت تصرف کرده

ها، دخل و تصرف آبسه عامل مهم شدت تخریب در سیل، شدت بارش و شدت روان»

شود )مدیر ی که داده میها، عدم توجه به هشدارهایدر طبیعت و تغییر مسیر رودخانه

 («1400دی  27کل مدیریت بحران استان کرمان، 

های انسانی مردم بومی افزون بر آن، علت کشته شدن کودکان در سیل نیز، به عاملیت

 شود:بندی میاحتیاطی چارچوبنسبت داده شده و با عنوان بی

ای است که اصال انگیز دیگر هم جان باختن دو کودک در منطقهحادثه ناگوار و غم»

احتیاطی و ... جان خود را بارش نداشتیم و به دلیل نزدیکی به رودخانه و مشکالت بی

 («.1400دی  27از دست دادند )مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان، 

ای  سیالبی در روستای هشت و پنج ساله در هنگام بازی در حاشیه رودخانه دو برادر

رق شدند. اما چون آن منطقه فاقد بارش بود، مرگ این دو کودک ناصرآباد شهرستان ریگان غ

توان گفت بندی شد. میاحتیاطی چارچوبنه به علت سیل، بلکه به دلیل نزدیکی به رود و بی

را جزو منطقه  کنند و امتداد مسیر رودخانهها سیل را صرفا همراه با بارش تعریف و معنا میآن

نین در گزارش بازدید وزیر آموزش و پرورش از مدارس کنند. همچآسا محسوب نمیسیل

سازی و ساخت مدارس جدید سخن گفته است. شده، وی از حصارکشی مدارس، محوطهتخریب

-محور بوده و از لزوم صحبت کردن درباره بحراننگاه وزیر آموزش و پرورش نیز به آموزش سازه

رسد نبود ن صحبت نشده است. به نظر میهای مقابله با آن در کتب درسی برای کودکاها و راه

محور جانبه و اکوسیستمی به بحران و سازهبندی، به دلیل نبود نگاه کالن، همهاین چارچوب

-پردازی و کمهای خوب و ایدهبودن آن و روزمرگی خبرنگاران و ناتوانی آنان در تولید گزارش

گیرد و ها را نادیده میاز چارچوبشناختی آنان است که بسیاری محیطی و جامعهسوادی زیست

 سازد.اطالعات را به خبرهای مبتنی بر عنصر شهرت بدل می

-های حکمرانی چارچوبدر اینجا سیل به عنوان یک حادثه خارج از ساختارها و مسؤولیت

-بندی میچارچوب« بالی طبیعی»بندی شده است. در بسیاری از مناطق، سیل تحت عنوان 

)باندیوپادهیای,  ی سیل بالی ساخته بشر و بالی ساخته حکومت استشود در حالیکه گاه

بینی و تخقیف اثرات این هایی در دانش، توان بشر را به پیش. چنین شکاف(59, ص. 1396

های محیط کند، همچنین به عنوان موانعی برای شناسایی شاخصقبیل رویدادها محدود می
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)باندیوپادهیای,  کنندها و خشکسالی عمل میهای مدیریت آب در سیالبی و روشزیست

 .(59-58, ص. 1396

-محرومیت»خود برای حضور در شرایط اضطراری را با عنوان  خبرنگاران غیربومی، رانه

های مردم رشادت و دالوری»؛ رئیس جمهوری علت کمک به جبران خسارت مردمی را «زدایی

« خدمت به مردم»؛ و نیروهای هالل احمر و نیروهای نظامی آن را با عنوان «در دفاع مقدس

 برای مثال: کنند.توصیف می

با توجه به اینکه از شهید سلیمانی همت و رشادت و اخالص مردم جنوب کرمان در »

دیده باید آغاز شود بام، کار بازسازی منازل آسیهشت سال دفاع مقدس را شنیده

 («.1400بهمن  1جمهوری، )رئیس

بند به عنوان محور هستند و احداث سیلهمچنین راهکارهای جبران خسارت سیل سازه

شود. در ابتدا مدت دیده میترین عامل پیشگیری از سیل، در راهکارهای بلندمدت و کوتاهمهم

شود، ن گذرگاه رود و دشت سیالبی میبند مانع تبادل طبیعی آب، رسوبات و انرژی میاسیل

 شودها میدهد و سپس باعث افزایش دوره و شدت طغیانساختار جریان و گذرگاه را تغییر می

سازگانی، سیل یک عنصر ضروری در . اما در دیدگاه بوم(127-126, ص. 1396)باندیوپادهیای, 

سازگانی مربوط به آب است و در نبود برای انتقال خدمات مهم بوم چرخه آب و سازکاری

های شناسی، سیل در ذهن عموم، تنها به عنوان مصیبتی است که خسارتآبانداز بومچشم

. نگاه به (85و  83, ص. 1396)باندیوپادهیای,  آوردعظیمی به حیات و اموال مردم وارد می

 محیطی آن باشد.های زیستسیل باید اکوسیستمی و جامع و با در نظر گرفتن پیوست

شود. برای بندی میعلت ناتوانی در مدیریت سیل، تحت عنوان عوامل طبیعی چارچوب

 مثال:

سال گذشته، چنین اتفاقی نیفتاده،  مردم دچار دردسر شدند و  70وقتی در »

 («1400دی  29م )استاندار کرمان، آبگرفتگی گسترده داری

-سابقه بودن این سیل، به حکمرانی نادرست زیستاین در حالی است که بخشی از بی

های گردد. با افزایش حضور انسان در دشتمدت بازمیمحور و کوتاهمحیطی و تفکر سازه

د تغییر کرده و رود زیر آب باشنسیالبی، مناطقی که زیر آب نبودند، به مناطقی که انتظار نمی

)باندیوپادهیای,  های اخیر افزایش پیدا کرده استهای ناشی از طغیان رود در دههخسارت

 ها غایب است.. چنین چارچوبی از برنامه(82, ص. 1396
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 اطالعات آموزشی. 5

شود و همانطور که الصه میها خاطالعات آموزشی در حین بحران تنها به دوری از رودخانه

 تر بیان شد، نگاه جامع و بومی به اطالعات آموزشی به سیل وجود ندارد.پیش

 تحلیل محتوای اخبار مربوط به سیل در شبکه استانی کرمان پس از بحران-4جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت میانی مقوالت کالن

 اطالعات درونی
تقویت وجهه سازمانی 

 در مدیریت سیالب
 استاندار به صدا و سیما در پوشش سیل اخیر 20ره نم

 اطالعات تطبیقی

 
 

ابراز همدردی  

 هاشخصیت

 شرکت استاندار در آیین خاکسپاری دو کودک ریگانی

 جمهوری و وزیر کشور با مردمگفتگوی رئیس

محور علل سازه

 خسارات سیل

کوتاهی در برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم 

 هاودخانهر

 روستا در مسیر سیل 29جایابی اشتباه و احداث 

 محورراهکارهای سازه
-کاهش خسارات سیل

 های بعد

روستا در بخش  16روستا در جازموریان و  13جایی جابه

 مرکزی رودبار جنوب

-ها احداث سیلبرخورد قاطعانه با متعرضان به حریم رودخانه

 بند

 هاالیروبی مستمر رودخانه

 بند جیرفتاحداث سیل

 

 اطالعات درونی. 7

در مرحله پس از بحران اطالعات درونی در جهت تقویت وجهه سازمانی در مدیریت سیالب 

-ارزیابی می 20ارایه شده است. پس از بحران، استاندار کرمان عملکرد صدا و سیما را با نمره 

است. راهبرد بازسازی در پی ارتقای برداشت  کند و در کنار آن، از راهبرد بازسازی استفاده شده

 .(93, ص. 1392)کومبز,  سازمان از راه جبران و یا پوزش هستند

 اطالعات تطبیقی. 8

محور خسارات سیل، های علل سازهدر مرحله پس از بحران اطالعات تطبیقی در قالب

ها ارایه های بعد و نیز ابراز همدردی شخصیتسارات سیلکاهش خ محورراهکارهای سازه

 شده است. 
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مداری در قبال ابراز همدردی وجود دارد. صدا و سیما در در ارائه اطالعات تطبیقی، شهرت

کننده خبر ابراز همدردی آفرینش مستقل چارچوب برای ابراز همدردی ناتوان است و تنها اعالم

 است و بر عنصر خبری شهرت تکیه دارد:استاندار با خانواده عزادار 

باخته در سیل ریگان حضور یافت و با استاندار در آیین خاکسپاری دو کودک جان»

 («1400بهمن  2خانواده آنان ابراز همدردی کرد )گوینده خبر، 

 بندی نشده است.ها اطالعات روانی چارچوبهمچنین در این برنامه

های ا مردم است، اما از میان گفتگوی نهادها و گروهاطالعات تطبیقی دیگر نیز گفتگو ب

بندی شده ها، تنها گفتگوی مسئوالن در سطح کشوری چارچوبمختلف با مردم و مردم با آن

 شود:است. همچنین تنها خبر آن مبتنی بر عنصر شهرت اعالم شده و وارد متن گفتگو نمی

دی  30و کرد )گوینده خبر، زده با مردم گفتگوزیر کشور با حضور در مناطق سیل»

1400.») 

 بندی بومی به گفتگوی مردم با مسؤوالن وجود ندارد.بنابراین نگاه و چارچوب

شود. اما پس از بحران اسناد ای خالصه میهای خسارت سیل تنها به علل سازهعلت

 گیرد:مسؤولیت به حکمرانی نیز تعلق می

 3خانه کوتاهی کردیم )استاندار کرمان، ما در برخورد با ساخت و سازها در حریم رود»

 («.1400بهمن 

روستا در بخش مرکزی  16روستا در جازموریان و  13های به گفته سعیدی خانه»

ها ساخته شده است رودبار جنوب متأسفانه در طرح کپرزدایی در مسیر رودخانه

 «.1400بهمن  3)گوینده خبر، 

ن همین مردم ساکن در این منطقه مقصر شود و پیش از آاما از مردم عذرخواهی نمی

 شمرده شده بودند:

ها، دخل و تصرف آبسه عامل مهم شدت تخریب در سیل، شدت بارش و شدت روان»

شود )مدیر ها، عدم توجه به هشدارهایی که داده میدر طبیعت و تغییر مسیر رودخانه

 («1400دی  27کل مدیریت بحران استان کرمان، 

ای و مهندسی هکارهای سازههای بعد نیز با راسارات سیلراهکارهای کاهش خ

 شود:بندی می چارچوب

بند ویژه سیلبندها، بهاستاندار کرمان در گفتگوی ویژه خبری بر لزوم تکمیل سیل»

 («1400بهمن  3جیرفت تأکید کرد )گوینده خبر، 
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جا د جابهانروستایی که در طرح کپرزدایی در مسیر رودخانه ساخته شده 29باید »

 («1400بهمن  3شوند )معاون عمرانی استانداری کرمان، 

ها و پیامدهای بهداشتی و روانی اما برای پیشگیری از آسیب سیل کودکان، کاهش بیماری 

بندی اس ها به دلیل نبود باتری و ... در چارچوبپیامکاناتی جنوب و قطع شدن جیسیل، کم

 اخبار وارد نشده است.

بندها در درازمدت به جای کاهش خسارات، موجب افزایش خسارت سیل همچنین تعدد

های فنی برای مشکل آبخیز ناشی از محور به مدیریت منابع آب و راه حلشود. رویکرد پروژهمی

نشین گیر مناسبی موفق شود اما تهبندهای سیلکوشد تا به ساخت سیلمداخله انسان، می

آورد که خود ها را به بار میها گرفتگی در دریچهکانال شدن حجم باالی رسوبات در گذرگاه

. اما تفکر (129-128, ص. 1396)باندیوپادهیای,  شودسیل را افزایش داده و مانع زهکشی می

ای در سطح بندی و ارائه راهکارهای غیرسازهمحور و حاکمیت آن مانع چارچوبسازه

 گذاری و عملیاتی است.سیاست

 گیریبحث و نتیجه

در  1400های تلویزیونی شبکه استانی کرمان در زمان سیل های حاصل از مطالعه برنامهداده

های این پژوهش به اند. تحلیل یافتهی پیش، حین و پس از بحران سازماندهی شدهسه مرحله

محور و بدون توجه به ازهبندی اخبار مرتبط با سیل، سدهد چارچوبطور کلی نشان می

محیطی است. در مرحله پیش از بحران های بهداشتی، فرهنگی، روانی، عاطفی و زیستپیوست

شود. همچنین همه سطوح هشدار بندی میسیل، علت وقوع آن با دالیل طبیعی چارچوب

سی بندی شده و هواشناچارچوب« ناپایداری جوی»هواشناسی در پیش، حین و پس از با عنوان 

بندی هشدار در ارائه اطالعات دست یابد. منطقه جغرافیایی سیل نیز در نتوانسته است به سطح

هر سه مرحله پیش، حین و پس از بحران، به صورت کلی و با عنوان جنوب و شرق استان 

بندی شده و موقعیت جغرافیایی تحدید نیافته است. همچنین در مرحله پیش از چارچوب

هاست. شود که موجب تقویت زیرساختسیل به صورت مثبت برساخت میبحران، پیامدهای 

وسیله کارشناس غیربومی و تنها در ابعاد حفاظت از جان در اطالعات آموزشی نیز غیربومی و به

گون جنوب کرمان نیز های گونهبومهای پرخطر توصیف شده است. مردم زیستخودرو و مکان

اند و حتی خبرنگاران بومی نیز بندی شدهنفعل چارچوبدیده و مو آسیب« بیچاره»همواره 

همین چارچوب را تکرار و از خلق گزارش در جهت تغییر وضعیت و تشویق مردم به 
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انتظار کمک »خودکنشگری و مشارکت فعاالنه در بحران ناتوانند و همواره آنان را به صورت در 

 کشند.  به تصویر می« و در انتظار حضور مسؤوالن

است که از حکمرانی و از مردم « دیگری»رحله حین بحران، علل انسانی بروز سیل، در م

شود. این در حالیست که به علل انسانی بروز سیل پس از بحران، اشتباهات دست جدا میپایین

شود. راهکارهای جبران خسارت نیز مادی و حکمرانی مانند جایابی نامناسب روستاها افزوده می

اما درباره پیامدهای احداث   شود.بند تأکید میو همواره بر احداث سیلمحور است سازه

 بندی صحبت کارشناسان در این زمینه وجود دارد. بند صحبت نشده و غیاب چارچوب سیل

بندی اطالعات آموزشی همچنین با وجود مرگ دو کودک در سیل، هیچ تغییری در چارچوب

جددا تکرار شده است. اما صدا و سیما به جای تغییر در و اخطار به والدین رخ نداده و واقعه م

بندی کرده و سقوط در بندی اطالعات آموزشی، مرگ کودکان را خارج از سیل چارچوبچارچوب

 کانال آب و رودخانه سیالبی در منطقه بدون بارش را خارج از رخداد سیل دانسته است. 

بندی قرار گرفته و ویت مورد چارچوبدر مرحله پس از بحران نیز، راهبرد بازسازی و تق

ای بیان شده و خسارات عاطفی، روانی و همچنان راهکارهای کاهش خسارات سیالب، سازه

 بندی نشده است.محیطی چارچوبزیست

ها حاکی از آن است که اخبار استانی با وجود فعال بودن در مراحل پیش، حین و پس از یافته

هایی است که در صحبت مسئوالن و ی خالقانه و ارائه چارچوبهابحران، منفعل در خلق گزارش

شود. اخبار وسیله آنان محسوب میشده بههای بیانمردم وجود ندارد و تنها بازنشردهنده چارچوب

استانی به جای ارائه اطالعات آموزشی و تطبیقی، تنها عنصر خبری شهرت را برجسته و به متن 

است. همچنین گفتگوی مسؤوالن با مردم را تنها در سطح کالن این اطالعات ورود پیدا نکرده 

 بندی کرده، در حالیکه گفتگو در سطوح خردتر نیز دارای اهمیت است.چارچوب

ها گفته شد این چه در تحلیل دادههای این پژوهش و آنرسد با توجه به دادهبه نظر می

به بار معنایی کلمات در اخبار بندی هشدارها با توجه پیشنهادات قابل عرضه باشد: سطح

جانبه به اطالعات آموزشی هواشناسی، تحدید موقعیت جغرافیایی بروز بحران، نگاه بومی و همه

و تطبیقی در بحران، افزودن اخطار به والدین برای مراقبت از کودکان در هنگام سیل، افزودن 

و پس از بحران، استفاده از های حین های عاطفی و روانی در چارچوبابراز همدردی و حمایت

محور بودن به ها، گزارشکارشناسان و زبان بومی در ارائه اطالعات آموزشی و تطبیقی در بحران

 ها.جای خبرمحور بودن برنامه
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