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اطرات هواشناسي در تلويزيون جمهوری مديريت پوشش اخبار مخ

 اسالمي ايران

1 اكبر نصراللهي

*
 

 دكتري مديريت رسانه

 
   رضا بيطرفان

 كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي

 (16/11/1395تاريخ پذيرش  –12/10/1395) تاريخ دريافت

 دهیکچ
سداممان  در « جدويي  آميد   مخداطر  عدادي و   هايرويدداد » بيني پيشتحقيق با هدف شناخت چگونگي  اين

هاي  در بخش« تحليل محتوا»به روش  در ساممان صداوسيما آنهاپوشش خبري  نحوةشناخت  و هواشناسي
و  1394، 1393هداي   در سدا   خبدر  ۀشبك 13:00 ساعت و سيما يك ۀشبك 21:00 ، ساعتاستاني :خبري
 .شدد با هد  مقايسده    (آمي  مخاطر ويدادهاي عادي و ربيني و پوشش  )پيشآن و نتايج گرفت انجام  1395

در نظر كارشناسان هواشناسي و سردبيران خبدر  « پيمايش»راهكارهاي عملي، به روش ارائۀ همچنين براي 
نيمدي  در حدود و واژگان  اتيادب   استنتايج نشان دادمديريت پوشش اخبار جوي گردآوري شد.  خصوص

«  يهشددارآم  و كنندد   حسداس » ،آميد   مخداطر   عيوقا در موردي برخ يها بخش يهواشناسي ها گ ارشام 
 درصدد  33 و نشدد   ينيب شيپ هواشناسي ساممان هاي اطالعيه در، بحراني رويدادهاي ام درصد 22. اند نبود 

 در. ه اسدت نداشدت تطدابق   ،شد  ينيب شيپ ها هياطالع در آنچه باي خبري ها بخشي هواشناسي ها گ ارش ام
مدردم و صداحبان    بده ي آمومش براان كارشناس ام ،يخبر يها بخش يهواشناس يها گ ارش ام درصد 5/92

ي عداد ي دادهايد رو همانند مخاطرات ام درصد 5/58ي ها ينيب شيپ. نشد استفاد  بحران معرض درمشاغل 
 هواشناسدي  هداي  گد ارش  ام درصدد  55) مشدابه  بدا  يتقرو با مددت ممدان    خبري هاي بخش آخر اولويت در

 .( پخش شددند دقيقه دو تا يك امدر مدت مماني  بحراني درصد ام رويدادهاي 47و حدود  عادي ايرويداده
پوشدش   در خصدوص اي  مطالعده  كده  دهدد  نشان مدي  موضوع تحقيق در ممينۀتحقيقات و مطالعات بررسي 
 مقالده  رو امايدن  اسدت   صدورت نگرفتده  در تلوي يون جمهوري اسدالمي  هاي جوي  مخاطرات و بحران خبري

    .شود محسوب ميبديع  نو و كاري ،حيث موضوع اضر امح

، مايصداوسد مدديريت   مخداطرات جدوي،   پوشدش خبدري،  بحدران،  اخبار هواشناسي، كلیدی:  های واژه
 .هواشناسي بحران

                                                 
 Email: akbar.nasrollahi@gmail.com 09120291346نويسندة مسئو ، تلفن:  *

یمرکز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران استادیار  ،

 

mailto:akbar.nasrollahi@gmail.com
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 و طرح مسئله مقدمه

آبي، خشكسدالي   ك ، گردوغبارپديدة ، توفان)سيالب،  پذير بيني مخاطرات و بالياي طبيعي اع  ام پيش

هاي جداني   ...(، بسته به نوع و شدت آنها، هموار  خسارت )مل له، رانش ممين و ناپذير بيني ...( و پيش و

و مدديريت  هداي ميداد    در صورت گسدتردگي و تلفدات و خسدارت    مخاطراتد. اين نمالي در پي دارو 

ام  هدا  تدولد  اگدر  . ايدن در حدالي اسدت كده    كندمواجه  بحرانها را با  دولتممكن است حتي  ناموفق،

موقدع و صدحي     بده رسداني   آنها، بدراي آمدومش و اطدالع   و نفوذ فراگير  گستردگيتوجه به  با ها رسانه

 .بسيار مدثرر باشدند  جوي،  باليايها ام جمله  بسياري ام بحران فرود و فرام در توانند يم ،استفاد  كنند

در معدرض  آنهدا  همدۀ  ت و ام بحران نيسمستثنا  در دنيا هيچ ساممان و كشوريكه واقعيت اين است 

وجدود   آميد   اي مخداطر   پديدد   هر جدا ها،  رسانه تأرير به قرار دارند. بديهي است با توجهمخاطر  انواع 

 رسداني وسدايل ارتبداطي    اهميت كاركرد آمومش و اطدالع  .ها نيام است دارد براي مديريت آن به رسانه

نقدش آمدومش مدوامي يدا     ها،  رسانهان براي شناس حدي است كه بعضي ام جامعه به ها ويژ  در بحران به

پخش اطالعدات و معلومدات جديدد،     شناسان معتقدند وسايل ارتباطي با . جامعهاند قائلآمومش دائمي 

هاي عملدي، فرهنگدي    و دانستنيدهند  ميآمومشي انجام وظيفۀ ، استادانكوشش معلمان و  موامات به

هداي   رسدانه  ،هدا  در بحدران  .[5، 12، 23] كنندد  يآمومان و دانشجويان را تكميدل مد   و اجتماعي دانش

حدواد    تدأرير كاسدتن ام   . بدراي روندد  شمار مدي  بهاطالعات  مردم براي كسبترين منبع  مه  جمعي

مردم و نهادهاي مسدئو  و امدادرسدان را    ،ها توانند با هشدار وقوع بحران ها مي ، رسانهناپذير بيني پيش

بحران بكاهند  ايدن آمدومش البتده بايدد      تأريرتوانند ام  مي مومي. آنها همچنين با آمومش عكنندآگا  

ها، ميدرا    هاي بومي به حفاظت ام مردم، اموا ، دارايي اي باشد كه با استفاد  ام دانش و توانايي گونه به

 .[21]... بينجامد  فرهنگي و

كداهش پيامددهاي    جوي و مخاطراتها در  رسانه مثبت تأريردر مورد  شد  اشار موارد به با توجه 

ناكافي يا نادرست و ديرهنگدام ام ظرفيدت   استفادة دليل  بههاي اخير  رسد در دهه نظر مي به ،منفي آنها

ام  براسداس آمارهدا   .[16] بود  اسدت  هاي جوي مياد ناشي ام بحران ها، تلفات انساني و اقتصادي رسانه

 مجروح برجا گذاشدته اسدت.   693ته و كش 2779وقوع سيالب فقط در تهران،  1394تا  1333سا  

 5( 27/6/94كشدته، سديل پاكدشدت تهدران )     8( 94آبان  6اخير، سيل ايالم ) يها سا همچنين در 

كشته، سديل در   3( 9/5/94) ،ام توابع خراسان شمالي كوچك اي منطقه، ليب رباط قر كشته، سيل در 

ي تابسدتاني مدردم در مامنددران،    ها و سدفرها  ترافيك جاد مياد تعطيالت عيد فطر و هم مان با حج  

و كشدته   5( 12/3/93تهران ) توفانكشته،  19( 28/4/94كردستان، گيالن، خراسان شمالي و البرم )

كشته برجداي گذاشدت. ايدن آمدار البتده تنهدا        8( 29/8/90هايي ام استان خومستان ) سيل در بخش
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 1395 شدهريور  12در ، هدا  انبحدر  جديددترين در  هداي اخيدر اسدت.    اي ام تلفات جاني سيالب گوشه

واحدد   6100و جاي گذاشت  بهكشته  7هاي مامندران و گلستان  ام استان يدر مناطق توفانسيالب و 

جملده مسدكن، كشداورمي،    هاي مختلف ام  ها به حوم  مسكوني دچار خسارت شدند  مجموع خسارت

، حادرده  ام ايدن  روم بعدد چند  شد. آوردميليارد تومان بر 170... ه  بيش ام  و ساتيسأت ،ها ميرساخت

 .[3] رساندآسيب واحد مسكوني  2200بيش ام به ها  سيل ديگري در همين استان

موجدب شدد    اخيدر ويدژ  دو سده سدا      بده هدا   حواد  اين سدا  تلفات و خسارت قابل پيشگيري 

 اوسديما، ساممان هواشناسي، ساممان مديريت بحدران، سداممان صد   مثلوابسته هاي  مسئوالن دستگا 

طدوري كده تعددادي ام       بده كداري و قصدور مدته  كنندد     يكديگر را به ك  ... ومارت جهاد كشاورمي و

 كداري و  را بده كد    صداوسديما مستقي  و صري  ساممان طور  بهمسئوالن ام جمله ومير كشور چند بار 

 .[2، 8] قصور مته  كردند

ويدژ    بده ) هداي متدولي   گا اعتبار دسدت  اظهار ترديد دراف ايش انتقادهاي مردم و مسئوالن و 

پوشدش خبدري    ناشدي ام  وسيما( و همچنين پيامدهاي تلفات انسداني هواشناسي و صدا ساممان

سداممان  »پاسدخ دهندد كده     هدا  پرسدش تا به اين  بر آن داشترا محققان اين پژوهش  ،نادرست

مان يدا سدام  آ»  «؟كندد  بيني مي جوي را چگونه پيش آمي  مخاطر هواشناسي رويدادهاي عادي و 

اوتي قائدل  تفد  آميد   مخاطر بين رويدادهاي عادي و  و هشدارها، ها اطالعيهتنظي  هواشناسي در 

جدوي در   پرخطدر هاي ساممان هواشناسي در مواقع رويدادهاي عدادي و   بيني پيش»  «؟شود مي

هداي   كارشناسدان هواشناسدي و سدردبيران بخدش    »  «؟شود چگونه پوشش داد  مياخبار سيما 

هداي جداني و مدالي، چده      و كاستن ام خسدارت مذكور اي تعامل بهتر دو ساممان سيما برخبري 

 «.كنند؟ ارائه مي هواشناسيكاربردي براي پوشش اخبار  راهكارهاي

 تحقیق نظریادبیات و چارچوب 

 تعريف مخاطره

 ،ايدن در فرهنگ عميدد عدالو  بدر     و مخاطر  در فرهنگ فارسي معين، خود را به خطر انداختن

 ي،بال و در خطر افكنددگ  هنامه دهخدا ب در لغت همچنينناك ني  تعريف شد  است. خطر و خطر

 .[11] معنا شد  استو هو    يخطر و ب ،معرض هالكت ،مهلكه

سدمت ديگدر   . است و مترادف نسبت تهديد ني  معرفي شد  اسدت  خطر نسبت مترادف ،ر طمخا

كندد و ام سدوي ديگدر     را رصد مدي معه اسو نسبت خطر در محيط و ج يكآن نسبت سالمت است. ام 

اي دانست كده رخدداد آن بدراي فدرد، جامعده و       توان پديد  همچنين مخاطر  را مي نسبت سالمت را.
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محيط ميان جدي داشته باشد  ويژگي يك مخاطر  ام طريق برد مكاني، اندام ، فراواني، احتما  وقدوع  

 .[14،  15] شود ميدهد، تشخيص داد   رير قرار ميأو همچنين جمعيتي كه تحت ت

 بحرانتعريف 

گيدرد.   مدي  ام بيماري يك فرد تا درگيري و جنگ بين دو كشور را در بدر و نسبي است  بحرانتعريف 

امدا همدان موضدوع بدراي سداممان و       ،ممكن است موضوعي براي يك ساممان و كشوري بحران باشد

اشدد. در فرهندگ فارسدي معدين،     بحدران نب ميداد،  آمادگي و توانمنددي   ،توجه به سابقه كشور ديگر با

 همچندين   يك جريان آمدد  اسدت  مرحلۀ بحران به معناي آشفتگي و تغيير حالت ناگهاني و باالترين 

 يسدو  بده ناپدذير   نسدبت اجتنداب   بده شود و ام انتقالي  ناپديد مي تعاد  حالت و فرايندي است كه با آن

خطدر يدا مشدكل     عندوان  بده م بحدران  در فرهنگ آكسفورد ا .[1] دهد ديگر خبر مي شرايط و اوضاعي

   .[25] جدي و مماني كه يك تصمي  سخت يا مه  بايد اتخاذ شود ياد شد  است ،شديد

هدر جدا ام   در اين تحقيق ، «بحران»و  «مخاطر » ةواژمفهوم دو ن ديك با توجه به مشابهت 

 هداي  ارتخسد  و جاني كه تلفات استحواد  جوي  منظور ،مخاطر  يا بحران استفاد  شد  ةواژ

 .  برجاي گذاشته استمالي 

 ها رسانه كمک به ها بحرانو  مخاطراتمديريت 

 تدأرير توانندد   مدي هدا   رسدانه رسدد و   ها به حداكثر مدي  مردم به رسانه ۀمراجع ،آمي  مخاطر  در حواد 

 هددايت و  نمايي، اميدمايي و اميددمدايي،  سامي و كوچك برجسته ،ييمدا مايي و بحران دوگانه در بحران

 در صورتي كه با خبررسداني مطلدوب )بدا دقدت،    ها  . رسانهداشته باشند ... اررگذاري بر افكار عمومي و

هداي بامسدامي شدوند و     برنامده  جامعه در مسدير اجدراي   يموجب راهنماي سرعت، جامعيت و صحت(

ر د مدثرر ، در ميدان متغيرهداي   آورندد را فدراه    موقدع  بده هاي مشاركت همگاني و امدادرسداني   ممينه

 .[19، 22] داشتخواهند  اساسي تأرير ،مديريت فاجعه

را  ... هدا و  ها، سيل توفان، گردبادهامربوط به احتما  وقوع  هشدارهايوسايل ارتباط جمعي قادرند 

 هشدارهايهاي راديو تلوي يوني  مردم بيش ام هر جاي ديگري ام طريق شبكه به گوش مردم برسانند.

اوليه ام  هشدارهايكنند. حتي وقتي كه  غيرمترقبه را دريافت مي ۀحادر احتما  وقوع يك دربارةاوليه 

روندد. در   هدا مدي   به سراغ رسانه ،شود، مردم براي اطالعات بيشتر اعالم مي آژيرهاام مثال   منابع ديگري

 اي ييديده أتكده  يندهند تدا ا  اعتمادي واكنش نشان مي با بي آژيرهامعمو  در ابتدا به طور  بهواقع مردم 

طور روشن، مداوم و بده نقدل    ها به رسانه هشدارآمي هاي  وقتي پيام .دست بياورند بهمبني بر صحت آن 

 افد ون بدر   باشد. مثررهاي حفاظتي مقتضي بسيار  تواند در برانگيختن فعاليت ام منابع معتبر باشد، مي

و  امدادرسانهاي  مانمفيد ديگري ني  براي كمك به سام كاركردهايتوانند  هاي جمعي مي اين، رسانه
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 ةآمداد هايي را به اطدالع عمدوم برسدانند تدا مدردم       توانند دستورالعمل ها مي دولت داشته باشند: رسانه

توانند در آمدومش عمدومي    ها مي غيرمترقبه شوند يا بهتر با آن برخورد كنند. رسانه ۀحادررويارويي با 

 مدردم بدراي ارسدا    توانند در بدرانگيختن   ها ميآن براي مقابله با حواد  غيرمترقبه سه  داشته باشند.

سدرعت  تواندد در   هدايي كده مدي    باشند  كمدك  مثررام ديگر نقاط كشور  غيرنقديهاي نقدي و  كمك

توانند توجه همگان را بده مخداطرات    هاي جمعي مي رسانه باشد. مثرربه بهبود اوضاع بسيار  دنيبخش

اقدامات المم بدراي جلدوگيري يدا تخفيدف ايدن      طبيعي و غيرطبيعي جلب كنند و حمايت عمومي ام 

نامناسدب  توانند توجه همگان را به احتمدا  بدروم حدواد  غيرمترقبده و      را برانگي ند. آنها مي رويدادها

ي بر افكار عمدومي و مقامدات دولتدي    اعتناي مي ان آمادگي جلب كنند و نگذارند خونسردي و بي بودن

شددت و ميد ان    ةدربدار ا در اختيار گذاشتن اطالعات صحي  توانند ب هاي جمعي مي رسانه حاك  شود.

 ۀمضطربانهاي  طبيعي و با اعالم فهرست بامماندگان حادره، كمك كنند تا ام مي ان پرسش رخدادهاي

توان ام  ميل ارتباطي در دسترس نباشد، يوسا ديگردر مواقعي كه  ع ي انشان كاسته شود. ةدربارمردم 

ديددگان،   تيام به تسريع در عمليات نجات و رسيدگي به وضعيت مصيبهاي جمعي در صورت ن رسانه

ام  اغلدب هداي جمعدي    رسانه .كردد  او شخص به شخص استف نقطه به نقطهل ارتباطاتي يعنوان وسا به

 ورمندد.  خطرناك باشد، خودداري مدي  ممكن است هاآنشدن كنند علني  انتشار خبرهايي كه تصور مي

هداي   مين بودجده أكند ت هاي جمعي ام عواملي است كه كمك مي سانهتبليغ خوب و پوشش مناسب ر

كه در واكنش به حواد  غيرمترقبده يدا    كساني شدن هاي نقدي يا دوبار  انتخاب آيند ، اهداي كمك

نتوانندد   مخداطرات در هدا   در صدورتي كده رسدانه   عكس بر .[4] اند، تسهيل شود بود  مثررمديريت آن 

 شوند.  مي خطرخود دچار  ،نشان دهندناسب و م موقع بهخود را كاركرد 

 بحرانمخاطره و در  ها رسانهرويکردهای 

در هدا   رسدانه  ،آمي  هاي مخاطر  در مديريت پديد هاي خبري  ساممان فرد منحصربه تأريروجود  با

 يريرسانه بر بحران و اررپدذ  ياررگذار ،تر قيعبارت دق به .رنديپذ يم ه  مختلف ام آن ارر مراحل

 نحدوة اي،  رويكدرد رسدانه   ها وابسدته اسدت.   يريگ ، راهبردها و جهتكردهاين به اتخاذ نوع روام آ

خبرها با در نظدر   ،اي دهد. در رويكرد رسانه ن ديك شدن به رويداد و تصوير كلي آن را نشان مي

خاصدي ام آن تأكيدد    ۀجنبو در پايان يا ضمن خبر، بر شود  ميگرفتن جوانب مختلف آن مطرح 

 ند ام:ا گيرد. اين رويكردها عبارت صورت مي بيشتري

 رويکرد سنتي  .1

داند كه به هر نحدوي بايدد ام آن پرهيد      منفي مي ياين رويكرد ام اساس بحران را پديد  و وضع

گونه آمادگي قبلي  در صورت بروم بحران هيچ ،كرد. مديراني كه چنين رويكردي به بحران دارند
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صدورت خنثدي عمدل     ا آن ندارند و كدامال  در مواجهده بدا آن بده    مشخصي براي مقابله ب ۀو برنام

 هداي  بيمداري هايي همچون  ها به مقوله كنند. نگا  چنين مديراني به بحران، نگا  بيشتر انسان مي

تدوجهي و رانددن آنهدا ام ذهدن      و خطرناك يا مرگ است كه بهترين رويكدرد را بدي   ناپذير درمان

داشدتن آمدادگي   نود با آنها مواجه خواهندد شدد كده در صدورت     غافل ام اينكه دير يا م  دانند مي

عبدارت بهتدر    بهكنند و  قبلي، براي مقابله با آن هيچ ساموكاري ندارند و كامال  منفعالنه عمل مي

ني   «ستي ي بحران»اين ديدگا  به  .پذيرند آسيبدر برابر بحران  رو   اماينشوند تسلي  بحران مي

 .[17] عروف استم

 ه قانون طبیعي. ديدگا2

رخ  نداخوا   خدوا  دانندد كده    را ج ئي ام طبيعت مندگي بشدري مدي   اين ديدگا ، بحرانطرفداران 

است، با ايدن تفداوت    آمي  مخاطر  ةپديددهد. نگرش اين گرو  ني  همچنان نگرشي منفي به  مي

نطقي اتخداذ  كنند، بلكه در قبا  آن موضعي كامال  م كه برخالف ديدگا  او ، بحران را انكار نمي

و گريد ي ام آنهدا    اند نوعي قانون طبيعي مندگي بشري بهها  كنند. براساس اين ديدگا ، بحران مي

صدورت   بده نيست و ماهيتي منفي و مخرب دارند، اما بايد آنها را پذيرفت و هنگام مواجهه با آنها 

 شود. مدديران و  ني  محسوب مي «پذيري بحران»فعا  عمل كرد. اين ديدگا  به تعبيري ديدگا  

بيندي بحدران و    پديش خود براي  ظرفيتو  توانهايي كه چنين رويكردي دارند ام تمامي  ساممان

م بدروم  اممكن حد كوشند تا  گيرند. به ديگر سخن، چنين مديراني مي با آن بهر  مي مثررمقابله 

 درستي كنتر  كنند. بهها جلوگيري و در صورت بروم، آنها را  بحران

 عاملي. ديدگاه ت3

هداي ديگدر، نسدبت بده      نگرد و بدرخالف ديددگا    بحران كامال  متفاوت مي ۀمقولاين ديدگا ، به  

تنها نبايد بحران را نفي يا انكار كرد، بلكه گا  بايد به  نهپندارد كه  انديش است و مي بحران مثبت

هاد. برخالف ديددگا   توان نام ن ني  مي «طلبي بحران»استقبالش ني  رفت. بنابراين، اين ديدگا  را 

و ديدگا  دوم كه ديدگا  مقابله و واكنش است، ديدگا  تعاملي ام  ،او  كه ديدگا  سكوت و ربات

هدا را بخشدي ام    پويايي، تغيير و تحرك اجتماعي برخدوردار اسدت و بدر همدين اسداس، بحدران      

ين ديددگا ،  جامعه ضروري است. طرفداران ا ۀتوسعداند كه براي رشد و  ديالكتيك اجتماعي مي

بحدران،   ۀسداي دانند، چراكه در  ها را ضروري و مفيد و آنها را فرايند نيل به بقاي اصل  مي بحران

 شوند.   مضمحل ميمد اناكارنهادهاي اجتماعي قوي ابقا و نهادهاي اجتماعي ضعيف و 

روم  هدا هدر   هاي خبري در اوضاع بحراني بسيار دشوار است، ميرا تعددد و كثدرت رسدانه    كار رسانه

مدردم بده    ۀموقع بسيار مهد  اسدت و امآنجدا كده مراجعد      بهشود و سرعت در خبررساني  تر مي فشرد 
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ها در اوضاع بحراني و بروم وقايع مه ، بيش ام اوضاع عدادي اسدت، اگدر در ايدن اوضداع، رسدانه        رسانه

اي ام ايدن   حرفده  هاي هرسان ،دهد. به همين علت خبرها را پوشش ندهد، مخاطبان خود را ام دست مي

تداريخ  مطالعدۀ  سدامي(.   فرصتكنند ) ها براي جذب مخاطبان و اف ايش اعتبار خود استفاد  مي فرصت

 1985اگرچده در سدا    « ان ان سدي »تلوي يوني شبكۀ اخير حكايت ام آن دارد كه  ۀها در دو ده رسانه

رساني و توليدد و  خبر ۀ( و حضور موفق اين رسانه در عرص2001متولد شد، جنگ عراق )هفت  اكتبر 

و بده جايگدا    كدرد  مخداطرات، ايدن رسدانه را جهداني      ۀپخش مستقي  اخبار اين جنگ، با وجود همد 

آمريكا بده افغانسدتان در    ۀدر جريان حمل« الج ير »تلوي يوني  ۀرساند. همچنين شبك فردي منحصربه

 .[17]( توانست شهرت و اعتبار كسب كند 1382)بيست  خرداد  2003سا  

 ،بحدران مخداطرات و  رسدانه در   تيرياررگذار بر مدد  يطيو عوامل مح رهايمتغ بر رويكردها،عالو  

 گدر يعوامدل متعددد د   و باور به تيتبع  انيم جمله ام يا رسانه ام عوامل درون و برون يا گسترد  دامنۀ

مراحدل  در ا رسانه ر تيريشود و عملكرد مد يو...( را شامل م تيمالك و سوابق، تجربه رقبا، ،يدئولوژي)ا

هداي مربدوط بده بررسدي پوشدش       پژوهش ةحومدر همچنين  .دهد يقرار م تأريرمختلف بحران تحت 

و  غير ام ادبيات و مباني نظدري مدرتبط بدا بحدران    ، آمي  مخاطر وقايع جوي در شرايط عادي و  خبري

اي به  رويكرد رسانه مديريت اخبار هواشناسي ام منظر فعاالنه يا منفعالنه )سنتي( بودنِ نحوةاستفاد  و 

در ايدن تحقيدق بدا توجده بده اهدداف و       كده   موجود و قابل اتكاست ديگري ها و مفاهي  نظريه، بحران

طدوري كده    بده   تكيه شد  استسامي  برجسته و باني، مسئوليت اجتماعي اي دروام ه بر نظريهها  ا ثس

هداي هواشناسدي    گد ارش  يهدا  بباني جمالت، واژگان و ادبيدات و قالد   براي آگاهي ام چگونگي دروام 

 ۀنظريد باني استفاد  شدد. پدس ام آن، بدا اسدتفاد  ام      دروام  ۀنظريرويدادهاي عادي و بحراني جوي، ام 

حداكميتي و بداموي اصدلي     ۀعنوان يك رسدان  صداوسيما بهكه چگونه مسئوليت اجتماعي بررسي شد 

هدا، در   اجتماعي و سياسدي بحدران   براي حفظ جان و ما  مردم و پيشگيري ام تبعات اقتصادي، نظام،

سدامي اخبدار،    برجسته فنونگيري ام  كند. همچنين با بهر  خصوص احساس مسئوليت و اقدام مي نيا

و  هدا  بيندي  شرويكرد مديران و سردبيران خبر در مواجهه با اخبار بحران تحليدل و مشدخص شدد پدي    

 اند.  ب و... برجسته شد هاي هواشناسي چگونه و با چه اولويت، مدت ممان، قال اطالعيه

 باني خبر دروازه

هدا اعد  ام مطبوعدات و     هاست و تمامي رسانه گ ينشگري امري عادي و معمو  و گري ناپذير در رسانه

 ،افتندد  اي ندارند ج  اينكه ام ميان ميلياردها رويدادي كه هر روم اتفاق مي هاي الكترونيكي چار  رسانه

هدا   ر حقيقت آنچه مخاطدب هدر روم تحدت عندوان اخبدار ام رسدانه      برخي رويدادها را انتخاب كنند. د

 ،معيارهايي است كده خبرنگداران  مجموعۀ ها و  ها، اعما  نظرها، سليقه حاصل انتخاب ،كند دريافت مي
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كدار   انددركاران رسدانه در فرايندد انتخداب اخبدار بده       طور كلي دسدت  سردبيران و به سرويس و دبيران

 يكهكشدان  نيدر بد  دي... با و وني يتلو و،ياع  ام رومنامه، راد ،يارتباط جمع ۀليوسهر . [17] .گيرند مي

هرگد    راي ند، مب نشيامروم مشحون ام آن است، دست به گ  يايكه دن يو اطالعات يخبر يها ام داد 

سدردبيران و سداير    ،دبيدران  عبارت ديگر خبرنگداران،  . به[7] حواد  را منعكس كند همۀ ستيقادر ن

و مطبوعدات( و   ونيد  يتلوها به داليل عملي )محدوديت ممان و مكان در راديدو و   ي رسانهعوامل خبر

برخدي را انتخداب كنندد.     ،علمي )ارمش و اهميت متفاوت رويددادها( بايدد ام ميدان انبدوهي ام وقدايع     

 تصدداوير، هددا، بلكدده گدد ينش و مددديريت واژ  ،شددود گ ينشددگري بدده انتخدداب موضددوع محدددود نمددي

انتخداب هدفمندد، عمددي و     بندابراين  .گيدرد  چگونگي و لحن انتشار را ه  در برمي جمالت،كلمات و

و پرمعندا  فهد ،   هاي خبري كوتدا ، بدديع، جدذاب، كوبندد ، سدليس، همده       هوشمندانه جمالت و واژ 

رمدق،   هداي مطدو ، كد     هاي رسانه و فرهنگ مخاطبدان، ام ميدان جمدالت و واژ     متناسب با سياست

[ 18] هاسدت  اطبدان، مدديريت جمدالت و واژ    هاي رسانه و فرهنگ مخ با سياستو نامتناسب معنا  ك 

قدايع  ه پوشدش و در موضوعات مختلدف ام جملد   بان عنوان دروام  به يارتباط  ير برنامه كه ضرورت دارد

اسدت كده بدا     يعداد  يامدر  اغلدب  يبان دروام  جوي در ممان عادي و بحراني به آنها توجه داشته باشد.

 نيد ام ا كيد به كددام   مخاطبان :شود يم تيهدا ريم يها ا ثس ريظمرسوم، ن يها ا ثسام  يا مجموعه

 دانندد؟  يرا ام قبدل مد   ي يچ چه خواهند بدانند؟ يرا م ي يچه چ مخاطبان دارند؟ امين يمواد اطالعات

هدا   ا ثسد  نيد ا نكده يا بدا  امتنداع خواهندد كدرد؟    ي يچه چ رفتنيپذ ام د؟يرا خواهند فهم ي يچ چه

 يا ، مجموعده ي يد ر برنامده انواع  ۀهم دهد يكه نشان م موجود است يلي. دالندا تياهم يدارا د،ان يعاد

 .دارند كه خاص خودشان است نشيگ  يارهايام مع

بداني بده ايدن دليدل اسدتفاد  شدد تدا محققدان دريابندد           دروام  ۀنظريد در تحقيق حاضدر ام  

يدك   كددام ان انبو  موضوعات جوي ام مي ،گ ينشگران اخبار صداوسيما و كارشناسان هواشناسي

 اند.   انتشار داد  ...چينش و تنظي ، را با چه ادبيات،

 ها مسئولیت اجتماعي رسانه

توانندد برندد، اعتبدار و شدهرت خدود را       ند كه ميا  هاي خوشنام در طو  تاريخ رابت كرد ساممان

آنها كه است صورتي  در اين موضوع البته  بخشندو ارتقا مانند محصوالت و خدمات خود بهبود 

 ۀمميند خدود پاسدخگو هسدتند و عملكدرد مناسدبي در      اطراف بپذيرند در قبا  جامعه و محيط 

  هدا نيد  ام ايدن قاعدد  مسدتثنا نيسدتند       رسانه .[26] داشته باشندهاي اجتماعي خود  مسئوليت

و متكدي   بايد تدابع  اغلباو  و  ۀوهلدر خبرنگاران  اع  ام سردبيران وهاي خبري  كاركنان بخش

هاي مخاطب و خوانندگان خود و جوابگوي آنها باشند. البته در عمل ممكدن اسدت ايدن     به گرو 
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هداي   و شدركت سسه ثمبلكه  ،دهند حقوق نمي آنهاچراكه خوانندگان به   برسد نظر بهامر دشوار 

كه ينا گذاري شود. دومبنابراين او  بايد موضوع شناخته و ارمش  دهند حقوق مي آنهابه اي  رسانه

اي را  هداي اخالقدي و حرفده    انتظدارات و بايسدته   دتا جاي ممكن بايد تالش كنند  رسانهكاركنان 

 .[6] كنندگان نگذرند راحتي ام منافع مخاطبان و مصرف پيگيري كنند و به

را  هدا و آن رندد يرا در برابر جامعده بپذ  فيتعهدات و وظا يبرخ ديها با رسانه تمعتقد اس ليكوا مك

صدحت،   قدت، يمانندد حق  يخبدر  يا حرفه يبه استانداردها ديتعهدات، با نيتحقق ا براي .انجام دهند

بده   ديد تعهددات مدوردنظر، با   يفدا يو ا رشيها با پدذ  رسانه معطوف شود. يو توامن توجه فراوان تينيع

ان و نگدار  رومنامده  موجدود بپردامندد.   يو نهادهدا  نيدر چدارچوب قدوان   شيخدو  يا حرفه يخودانضباط

 خدود و بدامار، پاسدخگو باشدند     انيد كارفرما نيدر برابر جامعه و همچن ديها، با رسانه يا حرفههمكاران 

[13]. 

 سازی هبرجست

 .[9] بگذارندد تأرير توانند بر عامه  هاي جمعي مي رسانههايي است كه براساس آن  ام را  سامي برجسته

گذارندد.   مدي تدأرير  و اطالعات مردم  ها و رويدادها، بر آگاهي بعضي ام موضوع ميسا ها با برجسته رسانه

« چده دربدارة  »توانند تعيين كنند كه  بينديشند، مي« چگونه»توانند تعيين كنند كه مردم  گرچه نمي

 تدر،  آن بحدران مهد    ،بيشتر توجه كنندد ها به بحراني  هرچه رسانه [24] مولرعقيدة [ به 5].بينديشند

ها در تعيين سياسدت   شود رسانه ميسبب له ئمين مس. هشود ميو تلقي تر ارميابي  تر و خطرناك اصلي

 [17، 20]باشند.تأريرگذار د ميادي هاي گوناگون تا حدو ها در قبا  بحران دولت

اي  ان، يدواس  ان سدي  هداي خبدري   استين ام سدايت  نتايج تحقيق بوچكوفسكي و ميشلالبته 

 ةدر حدوم  هدا بيشدتر   سدانه ايدن ر كاركنان اولويت و عملكرد كه دهد  تودي، گاردين و... نشان مي

هاي آنها نشدان   آنها و كامنت ، اما اولويت مخاطباناستالملل و اقتصاد  اخبار سياست، روابط بين

 .[21] اند كرد  پيگيريرا  وهوا آبرويدادهاي ورمشي، جرم، سرگرمي و  دهد آنها بيشتر اخبار مي

در راديدو و   وت اسدت  هداي مختلدف متفدا    سدامي در رسدانه   هاي برجسته شيو ، اين با وجود

بنددي(، ميد ان ممدان اختصداص      محل پخدش )چيدنش يدا اولويدت     فنونبا استفاد  ام تلوي يون 

اجدراي گويندد ، خبدر     نحوةشد ، ساعت پخش، قالب )ارتباط مند ، دعوت به استوديو و...(،  داد 

 .[17] خبر را در نظر مخاطب برجسته كرد يك توان مي ،هدالين و چينش آن و فوري

 تحقیق روش

ابتددا بدا روش تحليدل     استفاد  شد. و پيمايش در اين پژوهش ام دو روش تحليل محتواي كمي
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در هداي كارشناسدان هواشناسدي     بيندي  تحقدق پديش   حدد  چگدونگي پوشدش و  و  مي ان ،محتوا

هدا ام   بيندي  تشخيص تحقق يافتن يا نيدافتن پديش   بررسي شد  آمي  مخاطر ي عادي و رويدادها

 ها و منابع خبري مختلف بود.  ه سايتطريق مراجعه ب

هاي مندرج در سايت ساممان هواشناسدي   در بخش بررسي رويدادهاي بحراني، ابتدا اطالعيه

(www.irimo.ir        استخراج و پس ام آن چگدونگي پوشدش خبدري آنهدا بررسدي شدد. در پايدان )

ي عدادي جدوي بدا    منظور آگاهي ام اينكه آيا ساممان صداوسيما بين پوشش اخبدار رويددادها   به

 صورت گرفت. مقايسهشود،  جوي تفاوت قائل مي يبحرانآمي  و  مخاطر رويدادهاي 
راهكارهاي عملياتي و ارتبداط بهتدر   ارائۀ براي  بعد ام شناخت وضع موجود ام طريق تحليل محتوا،

نظدر   ،ام طريدق پرسشدنامه   بحراندي در پوشدش وقدايع جدوي     مايصداوسد هاي هواشناسدي و   ساممان

 آوري و تحليل شد. ، جمعمايصداوسهاي خبري ساممان  اسان هواشناسي و سردبيران بخشكارشن

 نمونهآماری و حجم  ةجامع

ام طريدق   براي تحليل محتواي پوشش اخبار هواشناسي در مواقع بحراني،در بخش او  تحقيق 

بخدش   57در  آميد   رويداد بحراني و مخاطر  17 ،در دسترسگيري غيرتصادفي هدفمند و  نمونه

سديماي   20:00 حددود سداعت   يك و بخدش خبدري   ۀشبك 21:00خبر،  ۀشبك 13:00خبري )

بدراي بررسدي    انتخاب و بررسدي شدد.   (1395و  1394، 1393) سا سه  در هاي درگير( استان

ومش  ،هاي ساممان هواشناسي در مواقع غيربحراني )بدارش عدادي بداران    بيني مي ان تحقق پيش

در  (خبدر  ۀشبك 13:00يك و  ۀشبك 21:00 ) بخش خبري 60(، تابي، هواي صاف و آفمالي  باد

)در  بررسدي شدد   1394اسدفند   15بهمن تدا   15مماني  دامنۀمواقع رويدادهاي جوي عادي در 

 .بخش خبري در رويدادهاي عادي و بحراني جوي( 117مجموع 

مشخص و  ۀستبچينش و  با توجه به اينكه اخبار هواشناسي در شرايط غيربحراني با ادبيات،

نتدايج جديددي را    بخدش خبدري،   60نيمدي ام   و بررسي بيش ام شود پخش مي يا شد  شناخته

 .نداشت ضرورت مماني بيشتر دامنۀبررسي  ،داد نشان نمي

 و بخدش خبدري  بخش خبري اين شبكه ترين  مه  ،خبرشبكۀ  13:00خش خبري بگفتني است 

 . همچنين بخش خبدري استخبري تلوي يون ترين بخش  ترين و مه  سيما قديمي يكشبكۀ  21:00

اخبدار   صدرف   ام نظدر ممدان پخدش و پوشدش     حادرده هاي درگير  استان سيماي 20:00حدود ساعت

ايدن  ) رفدت  مي شمار بهاين پژوهش ممان بررسي  ها در ترين بخش خبري تلوي يوني استان  مه محلي،

 .(شد پخش مي 20:00 ساعتقبل يا بعد ام ها اندكي  استان در بعضي امبخش خبري 
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 شده يبررسهای خبری  و بخش آمیز رويدادهای مخاطره

و  1394، 1393هداي   مماني سدا   دامنۀدر  شد  يبررسهاي خبري  ها و متعاقب آن بخش بحران

 :مير است شرح جدو  به 1395

 1395 تا 1393 های سال هوايي و آبمخاطرات ترين  مهم .1 جدول

 نوع حادثه رديف
ع زماني وقومحدودة 

 حادثه
 شده يبررسهای خبری  بخش

 و ري گرد توفان

 تهران شبكۀو  21:00، 13:00 12/3/93 تهران توفان 1

 تهران شبكۀو  21:00، 13:00 28/4/94 ري گردهاي تهران 2

 تهران شبكۀو  21:00، 13:00 29/4/94 و سيل تهران و البرم توفان 3

4 
و گرماي شديد در  گردوخاك

 سيستان و بلوچستان
 23/5/94تا  15

و سيماي سيستان و  13:00،21:00

 بلوچستان

 تهران و مامندران شبكۀو  21:00، 13:00 9/6/94 كرج، تهران و مامندران توفان 5

 مامندران شبكۀو  21:00، 13:00 18/7/94تا  16 و سيل مامندران توفان 6

7 
و بارندگي شديد در  توفان

 تهران
 تهران شبكه و 21:00، 13:00 18/7/94تا  16

 و سيماي اردبيل 21:00، 13:00 1/11/94 اردبيل شهر نيمشك توفان 8

 سيالب

9 
سيل مامندران، كردستان، 

 خراسان شمالي
28/4/94 

و سيماي مامندران،  21:00، 13:00

 كردستان، خراسان شمالي

 و سيماي خراسان شمالي 21:00، 13:00 9/5/94 خراسان شمالي توفانسيل و  10

 و سيماي تهران 21:00، 13:00 27/6/94 يل پاكدشت تهرانس 11

 و سيماي مامندران 21:00، 13:00 25/7/94تا  22 سيل رامسر و تنكابن 12

 مامندران يمايو س 21:00، 13:00 30/7/93تا  28 سيل نوشهر 13

 و سيماي ايالم و لرستان 21:00، 13:00 7/8/94تا  4 سيل ايالم و لرستان 14

15 
ردبيل، گيالن، سيل ا

 مامندران و خومستان
 15/8/94تا  5

و سيماي گيالن، مامندران و  21:00، 13:00

 خومستان

 خومستان يمايو س 21:00، 13:00 12/10/94تا  8 سيل خومستان 16

 و سيماي كردستان 21:00، 13:00 10/1/95تا  8 سيل كردستان 17
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 ی پژوهشها يافته

 ،، نظر كارشناسان هواشناسدي و سدردبيران خبدر   ج تحليل محتوادر اين بخش عالو  بر مرور نتاي

 شود: ام نظر گذراند  مي ني  مرتبط با هر موضوع

 های هواشناسي منبع گزارش 

هدا، سداممان هواشناسدي     اع  ام عادي و بحراني، منبع اخبار و گد ارش  شد  يبررسرويدادهاي همۀ در 

هاي خبري، فقط ام ساممان هواشناسدي كشدور    ( بخشبانان )سردبيران كشور بود. به بيان ديگر دروام 

 پيشدنهاد دادندد  سردبيران خبر  درحالي كه  رساني رويدادهاي جوي كشور استفاد  كردند براي اطالع

 ، امدا در بيني رويدادهاي هواشناسدي اسدتفاد  شدود    ام منابع متعدد اع  ام داخلي و خارجي براي پيش

 هدر منبعدي   ،ستفاد  ام منابع خارجي را پيشنهاد داد و بقيده بين كارشناسان هواشناسي فقط يك نفر ا

 ج  ساممان هواشناسي كشور را فاقد وجاهت قانوني دانستند.

 های هواشناسي گان گزارشاژادبیات و و 

كنند  و هشدارآمي  بود. ايدن   هواشناسي بحران، فاقد واژگان حساس هاي گ ارشدرصد ام  2/47

كنندد  و   هاي سايت هواشناسي داراي واژگان حسداس  العيهدرصد ام اط 4/71در حالي است كه 

دهدد   درصد آنها فاقد چنين واژگاني بود. نتايج اين بخش ام تحقيق نشان مي 4/18هشدارآمي  و 

هاي سايت سداممان هواشناسدي، امدا در     بيني بعضي رويدادهاي بحراني در اطالعيه با وجود پيش

و  قيد ردقيغي خبدري بدا اسدتفاد  ام واژگدان     هدا  هاي كارشناسان هواشناسدي در بخدش   گ ارش

نظران، در بعضدي   رخالف ديدگا  صاحبد. بغيرهشدارآمي ، حساسيت المم در مخاطب ايجاد نش

هدا هدفمندد، عمددي،     آنكده جمدالت و واژ    يجدا  بده هاي خبدري   هاي هواشناسي بخش گ ارش

ناسدب بدا وظدايف ذاتدي     و مت افه ، پرمعن هوشمندانه، كوتا ، بديع، جذاب، كوبند ، سليس، همه

 و نامتناسب بود.  امعن رمق، ك  ك   رسانه و نيام مخاطبان باشد

هاي محلي در كنتر  و مديريت  رسانه تأريرحاكي ام اهميت و بعضي تحقيقات اگرچه نتايج 

هاي اردبيل، ايالم، خراسان  سيماي استان [.10]است بحران و اف ايش حس مشاركت شهروندي 

 9/52بدر ايدن،    عدالو   .ندبيني غيرهشدارآمي  داشدت  پيش ،رويدادها بعضيدر شمالي و كردستان 

 13:00ش خبدري  هداي بخد   درصد ام گ ارش 6/70و  21:00هاي بخش خبري  درصد ام گ ارش

 .داشتو غيرهشدارآمي   واژگان عادي

 اولويت پخش 

قرار  خبري بخش در عناويندرصد ام رويدادهاي بحراني  4/77 بيانگر آن است كهتحقيق نتايج 
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فقدط  قرار داشدت و  هاي خبري  در اولويت آخر بخشرويدادهاي بحراني  امدرصد  5/58نداشت. 

اين در حدالي اسدت كده براسداس پيشدنهاد سدردبيران و       در اولويت او  بود. ام آنها درصد  4/9

 .دنقرار گيرپخش  مياد اولويت بايد در بحراني رويدادهاي ،كارشناسان هواشناسي

 شارتقالب ان 

و  وا  گ ارش هواشناسدي )گد ارش كارشدناس بدا اسدتفاد  ام ويددئو      بستۀ رويدادهاي عادي، همۀ در 

 در نيد   درصد ام رويدادهاي بحراندي  70كه  است يحالاين در  هاي هواشناسي( بود. نشان دادن نقشه

كارشناسان هواشناسي و سدردبيران خبدر معتقدد بودندد      . حا  آنكههواشناسي پخش شدبستۀ قالب 

گو با كارشناس )ارتبداط مندد  و   و هايي مثل گفت ام قالببايد سامي و تشري  ابعاد بحران  راي برجستهب

 8/3 ارتبداط مندد  و   قالدب ام درصد ام رويدادهاي بحراني  5/7، اما در دعوت به استوديو( استفاد  شود

 ستفاد  شد.  اگو در استوديو )با مسئوالن مرتبط با بحران( و گفت درصد

 ه مشاغل مختلفتوصیه ب 

  يچهد )كشاورمان، دامداران، رانندگان، مسافران( به مشاغل هاي بحران  گ ارش درصد ام 5/58در 

 .بدود  ت حداك  گدويي و عموميد   كلدي  هد   هدا  بيندي  درصد ام پديش  5/24اي ارائه نشد. در  توصيه

يدك كارشناسدان هواشناسدي     شبكۀ 21:00خبر و  شبكۀ 13:00ن دو بخش خبري يبهمچنين 

در كده   يطور به. توصيه به مخاطبان داشتند ۀارائ ۀممينعملكرد بهتري در  21:00خبري بخش 

هداي   به مخاطبان و مشداغل مختلدف توصديه    21:00هاي هواشناسي خبر  درصد ام گ ارش6/17

هاي هواشناسدي بخدش خبدري     تخصصي ارائه شد. اين در حالي است كه در هيچ يك ام گ ارش

 هاي تخصصي نشد.    تلف توصيهخبر به مشاغل مخ شبكۀ 13:00

 استفاده از كارشناس 

هاي هواشناسي بحران، براي تشري  ابعداد   درصد ام گ ارش 7/5دهد فقط در  ها نشان مي بررسي

 5/92استفاد  شد و در مديريت بحران  شد ، ام كارشناس انديشيد بحران و تمهيدات و اقدامات 

 ها ام كارشناس استفاد  نشد.   درصد ام گ ارش

 های هواشناسي بیني پیش دقت زماني 

هداي   هاي مربدوط بده رويددادهاي عدادي، دقدت ممداني وجدود داشدت. در گد ارش          بيني پيش در بيشتر

 درصد دقت مماني نداشت. 7/5 در درصد آنها دقت مماني وجود داشت و 6/90هواشناسي بحران ني  در 
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   های هواشناسي بیني دقت مکاني پیش 

درصد  7/88هواشناسي رويدادهاي عادي، دقت مكاني وجود داشت. در  هاي بيني پيش در بيشتر

درصد دقت مكاني وجود  5/7هاي هواشناسي بحران ه  دقت مكاني وجود داشت و در ام گ ارش

دقت ممداني و مكداني،    ۀمقولدو  در خصوص شد  يبررسهاي خبري  به بيان ديگر بخش نداشت.

 داشتند. مقبولينسبت  بهعملكرد 

 های هواشناسي گزارش مدت زمان 

رويدادهاي بحراني  درصد ام 4/43هاي هواشناسي در رويدادهاي عادي و  ام گ ارش درصد 2/45

رويدداد  بدين   ،اين بدان معناست كه بدراي سدردبيران خبدر   . ندسه تا پنج دقيقه ممان داشت بين

 وجود ندارد. چنداني تفاوت ،عادي و بحراني

 های خبری به بحران رويکرد بخش 

)اع  ام سراسري و استاني( رويكدرد نسدبت بده     شد  يبررسهاي خبري  درصد ام بخش 8/69در 

ها اب اري در چدارچوب   رسانهمديريت بحران، هاي رئاليستي  نظريهبحران، منفعالنه بود. براساس 

ي گام بردارندد كده   سمتها بايد به  . ام اين منظر، دولتشوند مي هاي دولت تصور منافع و خواست

ها نيد  بايدد بيشدتر در پدي انعكداس       رسانه بحران پديدآمد  به نفع خود استفاد  كنند و ام پرتو

 دهايد تهدآورند  همچنين  دست بهمطالبي باشند كه با تحليل مسائل راهبردي بيشترين سود را 

نتايج ايدن بخدش ام   اما  كلي در جهت منافع ملي گام بردارند. طور به را تبديل به فرصت كنند و

( شدد   يبررسد هاي خبدري   ، رسانه )بخششد  يبررسهاي  دهد در بعضي بحران ان ميتحقيق نش

نتوانسته در جهت حفظ منافع ملي قدم بردارد، كه با مدديريت نادرسدت بحدران )قبدل ام      تنها نه

اف ايدي   هايي چون اعتبارمايي و مخاطب منافع ملي را ني  به خطر انداخته و فرصت بسا چهوقوع( 

 ام دست دادن مخاطب بد  كرد  است. همچوني هايتهديدبراي خود را به 

 سايت سازمان هواشناسي كشورهای بحران در  طالعیهنتايج بررسي ا

 ها بیني بحران میزان پیش 

هداي سدايت سداممان هواشناسدي      ، در اطالعيده شدد   يبررسد درصد ام رويددادهاي بحراندي    22

 بيني نشد. پيش
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  های بحراني اطالعیهادبیات و واژگان 

. داشدت  واژگان عادي و غيرهشددارآمي   هاي سايت ساممان هواشناسي بيني درصد ام پيش 4/18

 بيني نشد. در سايت ساممان پيش منتشرشد هاي  ها ني  در اطالعيه درصد ام بحران 2/10

 های سايت سازمان هواشناسي های خبری با اطالعیه های هواشناسي بخش تطابق گزارش 

هداي سدايت سداممان     هداي خبدري بدا اطالعيده     هواشناسدي بخدش  هداي   درصد ام گ ارش 7/32

بيندي نشدد.    ها نيد  در سدايت هواشناسدي پديش     درصد ام بحران 1/4تطابق نداشت.  هواشناسي

 و نه در سايت هواشناسي.شد بيني  پيشهاي خبري  ها نه در بخش درصد ام بحران 2همچنين 

 ناسان هواشناسي و سردبیران خبراز نظر كارش های هواشناسي های گزارش موضوع ترين مهم 

پدس ام  هاي عمومي و  ها و توصيه بيني پيش ۀارائ و كارشناسان هواشناسي ام نگا  سردبيران خبر

متناسب با هر  ،مشاغل مختلفصاحبان هاي تخصصي به  توصيه همرا  بهها  بيني بحران پيشآن، 

 .در اولويت قرار گيرد اسيهاي هواشن در گ ارش بايدكه  هايي است ترين موضوع مه  ،استان

 منابع پیشنهادی سردبیران خبر و كارشناسان هواشناسي 

و )اع  ام محلي، داخلي و خارجي(  مختلف خبري استفاد  ام منابع ،خبريهاي  بخش انسردبير

بدراي سدلب مسدئوليت ام    متنداق  مندابع مختلدف را     گا هاي متفاوت و  بيني پخش پيشحتي 

ندي  بي ساممان هواشناسي كشور را منبدع پديش   ني  هواشناسي انشناسپيشنهاد دادند. كاررسانه 

 ام نظر آنها ساير منابع، فاقد وجاهت قانوني است.  چراكه دانستند،رويدادهاي جوي 

 چینش( پیشنهادی سردبیران خبر و كارشناسان هواشناسي پخش اولويت( 

تدرين اولويدت بدراي     هاي خبري و كارشناسان هواشناسي، انتخاب مناسدب  سردبيران بخش ۀهم

 پخش اخبار هواشناسي را بسته به مي ان بحراني بودن رويداد اعالم كردند.

 و كارشناسان هواشناسي قالب انتشار از نظر سردبیران خبر 

 و نيد   مدديريت بحدران   ةحدوم گو با كارشدناس  و گفت قالبهواشناسي، سردبيران و كارشناسان 

بهتدرين  را  براي دريافت اطالعات تكميلي اينترنتي هاي پايگا هاي موبايلي و  ارجاع به اپليكيشن

 .بيان كردندانتشار اخبار هواشناسي بحران  ها براي قالب

 در  غافلگیری مردم و مسئوالن از ديدگاه كارشناسان هواشناسي و سرردبیران خبرر   علت

 های جوی بعضي بحران

بيني  پيش ا  سردبيران خبر،هاي جوي ام نگ حرانبيشترين علت غافلگيري مردم و مسئوالن در ب

اعدالم شدد. ايدن در حدالي اسدت كده ام نظددر        سداممان هواشناسدي   و غيرهشددارآمي   غيردقيدق 
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وسيما و پس يري، پوشش خبري غيرهشدارآمي  صداكارشناسان هواشناسي بيشترين علت غافلگ

 بود.   بيني غيردقيق ساممان هواشناسي پيشام آن، 

 رشناسان هواشناسي و سردبیران خبراز نظر كا فعلي اخبار هواشناسي سیما مشکالت 

 توفدان بيني نامناسب سديل و   پيشبيشترين مشكالت فعلي اخبار هواشناسي سيما ام نظر سردبيران، 

 هشددارها  و هدا اطالعيه انتشار نامناسب ممان، به دليل تجهي ات فرسود  و قديمي ساممان هواشناسي

كارشناسدان هواشناسدي   است. اشناسي و فضاي مجامي استفاد  نكردن ام ظرفيت سايت ساممان هو و

مسدتقل و دائمدي   تحريريدۀ  نداشدتن دفتدر و   تجهي ات فرسدود  و قدديمي سداممان هواشناسدي،      ني 

گيدري   اختيار عمل نداشتن براي تصدمي   گ ارش،ارائۀ محدوديت مماني در وسيما، هواشناسي در صدا

بدراي   تكدراري شددن بسدته هواشناسدي     ،هداي خبدري   در بخش ها چگونگي ارائه گ ارش در خصوص

گد ارش  هداي خبدري، متناسدب نبدودن      بخدش همدۀ  در  گ ارش هواشناسدي ، پخش نشدن مخاطب

ها و هشدارها در سدايت   ساختار و مخاطب بخش خبري و ممان نامناسب انتشار اطالعيه هواشناسي با

 اخبار هواشناسي برشمردند.پوشش ترين مشكالت  هواشناسي را ام مه 

 ریگی نتیجه

در « جدويي  آميد   مخداطر  عادي و  رويدادهاي» بيني پيشتحقيق با هدف شناخت چگونگي  اين

تحليدل  »بده روش   در ساممان صداوسيما آنهاپوشش خبري  نحوةشناخت  و ساممان هواشناسي

هاي  در سا  خبر شبكۀ 13:00و  سيما يك شبكۀ 21:00هاي خبري استاني و  در بخش« محتوا

رويددادهاي عددادي و  بيندي و پوشدش    )پدديشو نتدايج آن  گرفدت  انجدام   1395و  1395، 1393

نظدر  « پيمدايش »راهكارهداي عملدي، بده روش     ۀارائد همچنين بدراي   .شدمقايسه  آمي ( مخاطر 

 . مديريت پوشش اخبار جوي گردآوري شد در خصوصكارشناسان هواشناسي و سردبيران خبر 

منبدع   ،شدد   يبررسد هاي خبدري   بخشدر كه  نشان داد بخش تحليل محتواي تحقيقنتايج 

حددود نيمدي ام    ادبيدات و واژگدان  همچندين   شد  فقط ساممان هواشناسي بدود.  استفاد خبري 

 ،شدد   يبررسد هاي خبري  بانان بخش دروام نبود.  هشداردهند تلوي يون  هاي هواشناسي گ ارش

در بلكده   ،ادندد ند قدرار  خبدري  بخدش هدالين  در تنها نهرا  شد  ينيب شيپ مخاطرات برخيخبر 

صداوسديما   خبري همچنين گ ينشگران .كردندخش پدر اولويت پايين آنها را مشروح ني  بخش 

بدا   يياستوديو يگوو ارتباط مند  و گفت هاي هواشناسي بحران ام ظرفيت گ ارشيچ يك ام در ه

 ارائده نشددن   عدالو  بدر اينهدا    .كردندد اسدتفاد  ن  مدديريت بحدران   ةحوممسئوالن و كارشناسان 

هداي هواشناسدي    اختصاص ممان ك  به گ ارش و به مشاغل مختلف هاي المم توصيه ها و آمومش
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اسدت.   هاي هواشناسي بحدران  باني نامناسب و برجسته نشدن گ ارش ام دروام حاكي ني   بحران

نشدان ام ديددگا     نيد   هداي خبدري   در بعضي بخش بيني بحران نسبت به پيش منفعالنه رويكرد

رسدانه ام   ،ههمين رويكرد منفعالناتخاذ با كه طبيعي است خبر به بحران دارد. سنتي سردبيران 

   .عاج  بماند بحرانمخاطرات و براي آمادگي و مقابله با مردم و مسئوالن  حساس كردن

 نداشدتن  تجهي ات فرسود  و قديمي ساممان هواشناسي،نتايج نشان داد  ،پيمايش در بخش

 و هدا اطالعيده  انتشدار  نامناسب ممانوسيما، هواشناسي در صدامستقل و دائمي  ۀتحريريدفتر و 

سايت ساممان هواشناسي استفاد  نكردن ام ظرفيت گ ارش،  ۀارائ، محدوديت مماني در هشدارها

هداي خبدري بدراي     بخدش در كارشناسدان هواشناسدي    نداشدتن  اختيار عمدل  و فضاي مجامي و

كارشناسدان   ي است كده ترين مشكالت مه ام  ،ها گ ارش ۀارائچگونگي  در خصوصگيري  تصمي 

 .برشمردندپوشش اخبار هواشناسي هواشناسي و سردبيران خبر براي 

توجده عمدوم را بده     توانندد  مدي هداي خبدري    در اخبدار و گد ارش   ژ يد و بده هدا،   رسانهبدون ترديد 

بعضدي ام   اسدت كده  . حاصل كار ايدن  كنند اي ام مسائل و موضوعات معين و محدود معطوف مجموعه

هدا بده بحدث گذاشدته      مسائل خاص توسط بسياري ام مردم در سپهر عمومي و خارج ام قلمرو رسدانه 

 ۀنظريد واضعان  كومب  مكدونالد شاو و مكسو  . شود به مسائل و موضوعات ديگر توجه نمي و شود مي

هداي   ها در قالب گ ارش نويسند: رسانه مي «سامي مطبوعات كاركرد برجسته» ۀمقالسامي، در  برجسته

، وسدايل ارتبداط جمعدي    تدأرير كنند. اين  هاي مه  را تعيين مي اهميت موضوع مثرري طور بهخبري، 

سدامي   كداركرد برجسدته   ،قابليت اررگذاري بر تغيير شناخت و ادراك  مخاطبان و سداخت تفكدر آندان   

ايجداد نظد     ارتباط جمعي در ا عما  اين كاركرد، تأريرترين  شود. مه  وسايل ارتباط جمعي ناميد  مي

بده مدا    كده  نيد اها ممكن اسدت در   و نظ  دادن به دنياي پيرامون است. رسانه (براي مخاطبان)فكري 

چه چيد ي فكدر كندي ، بسديار      ةدرباربگويند چگونه فكر كني ، موفق نباشند  اما آنها در گفتن اينكه 

، ارتبداط مندد  و   هدا ام طدرق مختلدف ام جملده اختصداص ممدان ميداد، مصداحبه         رسانه .[6]اند  موفق

توانند يك موضدوع را برجسدته و بدراي     ... مي پخش ومياد ، خبر فوري، اولويت ييستوديوگوي او گفت

در  :اي اسدت  مرحلده  سده ام نظر گرابر پوشش بحدران  هاي جامعه تبديل كنند.  ها به اولويت بحث مدت

هدا را   رسداني  و كمدك  داند  رسدمي افكدار عمدومي و مقامدات     عاتها منابع اطال نخستين مرحله، رسانه

در مرحلده   و  اي را پوشدش دهندد   كنندد مسدائل حاشديه    دوم سعي مي ۀمرحلدر   كنند هماهنگ مي

 [22]پردامند. هاي ايجاد بحران مي سوم، به روشن شدن ممينه

 ضدرورت  نيدر ع ،يو مل يتيحاكم ساممان دو عنوان بهصداوسيما هواشناسي و هاي  ساممان

آنها، در قبا  حفظ مندافع و امنيدت   قبا  جان و ما   در و مسئوليت نمخاطبا يامهايتوجه به ن

 انتظار اسدت  ،پذير بيني پيش هاي طبيعيِ پيش ام وقوع بحران به همين دليل .اند   مسئو يملي ن
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 هداي مسدئو    ه  و ديگر دستگا و هماهنگي با  و همكاري )رويكرد تعاملي( استقبا  ام بحران با

مدردم و  در  المم را يهدا  تيحساسد  ،بحدران  يسام برجستهو  ، آمومشانيرس اطالعبا  نهايتدر  و

 يتبعات اجتمداع  ،بحران تيريمدمخاطرات و  غفلت ام صورت غير اين در  كنند جاديا مسئوالن

ه دليل غفلت ب ه  ها رسانهكه خود  تبعاتي  كند جامعه تحميل ميبه  يريناپذ جبران يو اقتصاد

اعتبداري و ام دسدت دادن    بدي  بحدران دچدار  مانندد و   ر امان نميدر پوشش اخبار بحران ام آن د
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