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چکیده

این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده ،به دنبال پاسخ به این سوال است که “نحوة پوشش خبری

از زمان وقوع رویداد پالسکو تا  9روز بعد از آن است؛ که به روش تمامشماری ،هر یک از اخبار انتخاب شد و به عنوان
واحد مشاهده و واحد تحلیل ،مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،شبکةخبر در پوشش خبری بحران
پالسکو دارای نقاط قوتی چون برجستهسازی آن ،نگاه محلی ـ ملی به حادثه و بیان بدون ابهام اخبار مرتبط با آن بوده
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فرهنگی و نگرشی افکار عمومی را به بحران ،بهعنوان یک عامل فرصتآفرین و اتخاذ راهبرد فوق فعال در این زمینه،
تغییر دهد .همچنین به تعریف بحران بهعنوان «هر نوع اختالل و ناکارآمدی در فرایند سیر وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب» ،توجه داشته باشد .در هنگام برخورد با نخستین هشدارها و نشانههای اختالل ،بر توجه ،پیشبینی و پیشگیری
طبق الگوی جامع مدیریت بحران ،تأکید کرده ،شبکة ارتباط تعاملی مداوم رسانة ملی با وزارتخانهها و بازیگران بحران
ایجاد کند و پاسخخواهی از مسئوالن در زمان وقوع و بعد بحران را در پوشش خبری بحران ،مورد توجه قرار دهد.
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رس��انه ،پل ارتباطی میان اجزای مختلف جامعه به ش��مار میرود که بر اساس نیازها ،ضرورتها و
خطمش��یهای کلی رس��انه ،در هر نظام سیاسی و اجتماعی به پوش��ش خبری رویدادها در جامعه
میپردازد (وردینژاد .)146 :1388 ،به عقیده بلوملر آنچه در قالب اخبار به وسیلة روزنامهها ،رادیو
و تلویزیون به مخاطبان عرضه میش��ود ،نتیجة انتخابها ،تصمیمگیریها و نظرهای افراد مختلف
اس��ت ( .)Blumler, 1992: 41نقش دوگانة رس��انهها در بحرانزایی و بحرانزدایی ،برجستهسازی
و کوچک نمایی ،امیدزایی و امیدزدایی و  ...دس��ت کم بر صاحبنظران این عرصه پوش��یده نیست
(نصراله��ی164 :1391 ،ـ .)149توانایی بالقوة رس��انهها ،در رهبری اف��کار عمومی تنها با مدیریت
صحیح در آنها و بر آنها امکانپذیر است که میتواند بهصورت بالفعل درآید.
ب��ا توجه به اینکه در عصر حاضر ،همواره ش��اهد بروز بحرانه��ا در ابعاد مختلف آن در جهان
هس��تیم ،میتوان بحران را جزء جداییناپذیر زندگی جوامع امروزی برش��مرد .بحران ،در صورت
نبود مدیریت صحیح ،میتواند آسیبهای غیر قابل جبرانی در کنار سلب اعتماد افکار عمومی پدید
آورد .چگونگی اس��تفاده از رس��انهها در مواقع بحرانی میتواند بحران بهوجود آمده را در س��طوح
داخلی ،ملی و بینالمللی مهار کرده و موجب تسلط مردم و مسئوالن بر اوضاع نابسامان شود (پاکباز
خسروش��اهی145 :1397 ،ـ .)125در بحرانه��ا ب��رای رفع عطش اطالعاتی و ش��ناخت جنبههای
نامش��خص رویداد و کش��ف مجهوالت آن ،همچنین آگاهی از اقدامه��ای اجرایی جهت مقابله و
کنترل بحران از سوی نهادهای اجرایی ،مراجعة افکار عمومی به رسانهها به حداکثر میرسد .در این
مواقع ،افراد به رسانههایی مراجعه میکنند که سابقة مؤثری در کار خبر دارند و اگر عملکرد رسانه
باعث اقناع مخاطب و افکار عمومی نش��ود ،باعث مخاطبگریزی ،همراه با افزایش دامنة شایعات
در س��طح افکار عمومی خواهد شد .رس��انه باید بتواند راهکارهای اقناع مخاطب را در اکوسیستم
رسانهای شناسایی کند و افزایش دهد( .علیعسگری)1394 ،
به دلیل بحرانخیز بودن کشور و وقوع گاهو بیگاه حوادث مختلف ،رسانه که یکی از بازیگران
صحنة مدیریت میدانی بحران است ،میتواند مانع بروز آسیبهای بیشتر اجتماعی و انسانی شود .با
توجه به این واقعیت ،مطالعة نقش و کارکرد رسانهها در فرایند مدیریت بحران ،بسیار حائز اهمیت
است .پوشش یک رویداد ،حداقل وظیفة رسانه است؛ اما پاسخ به جزئیات حادثه مانند تعداد تلفات،
اندازة خس��ارت ،علل و عوامل حادثه از وظایف دیگر رس��انه است که در جریان رسانهای رویداد
میبایست به شکل بسیار مؤثری به مخاطب خود ارائه دهد.
سازمان صداوسیما که پخش تولیدات تلویزیونی و رادیویی کشور را در اختیار دارد ،اصلیترین
و ش��اخصترین رسانة جمعی کشور در حوزة اطالعرس��انی و هدایت افکار عمومی جامعه است.
شبکة خبر این سازمان ،تنها شبکة خبری تلویزیونی فارسی 24ساعته از مهمترین کانالهای خبری
برای مخاطبان ،هنگام وقوع بحرانها در کشور است.

حادثة بیسابقة حریق و فروریزش برج ساختمان تجاری پالسکو در تهران ،اواخر سال  ،1395منجر
به کشته و ناپدید شدن تعدادی از کسبه و آتشنشانها شد« .بحران از یک آشوب ،سرگشتگی ،آشفتگی،
سردرگمی یا اضطراب آغاز شده و این فرایند آشوب ،نوعی از آشفتگی درونی یا بیرونی را در ساختارها،
برنامهها و رفتارها ایجاد میکند ،در مرحلة دوم پس از ایجاد ،آش��وب وضعیت موجود را به نقطة خطر
نزدیک میسازد و در این مرحله وضعیت تصمیمگیری مختل شده و ب ه عنوان یک وضعیت خاص روانی
ظهور مییابد» (بشیر .)1392 ،با در نظر گرفتن این مهم ،رویداد پالسکو را از حیث ابعاد حادثه ،تأثیر بر
افکار عمومی و ایجاد اضطراب در جامعه ،بینظمی و سردرگمی در بخشی از اقدامهای مهار آن از سوی
نهادهای ذیربط و کشتهش��دن تعدادی آتشنش��ان ،دالیل تخریب ساختمان و فضای انتقادی در مورد
شایستگی و بایستگی اقدامهای انجامشده از سوی سازمانهای مرتبط جهت کنترل و مدیریت حادثه و
 ...میتوان بحرانی دانست که بخش بزرگی از افکار عمومی جامعه را به خود معطوف کرد و بسیاری از
س��ازمانها و نهادهای مختلف ،مانند ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،شورای شهر،
شهرداری و  ...درگیر و وارد این بحران شدند.
با توجه به این موضوع ،هدف این پژوهش مطالعة نحوة پوش��ش خبری بحران پالسکو توسط
شبکة خبر است که این هدف در راستای پاسخ به این سوال اصلی پژوهش است که «نحوة پوشش
خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما چگونه است؟».

بح��ران ( :)Crisisب��ه عقیدة بورنت «بحران انتهای طیفی اس��ت که با حادثه ش��روع میش��ود ،با
تع��ارض ادامه مییابد و به بحران که ش��دیدترین حالت بهم ریختگی اس��ت ،ختم میش��ود»
( .)Bournet, 1998: 474تقریب ًا همة محققان ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،بحران را مترادف
با رخداد غیرمنتظره ،تغییر ناگهانی ،اوضاع دشوار ،وضع غیرعادی ،آشفتگی ،نقطه عطف ،تهدید
تع��ادل و مناف��ع ،کاهش کنترل و تغیی��ر روابط عادی میدانند (نصرالله��ی )37 :1389 ،که این
تعاریف از بحران ،مطابق با تعریف عملیاتی بحران در این پژوهش است.
پوشش خبری :پوشش خبری مجموعهای از فعالیتهایی است که روی خبر انجام میشود تا ارزش
ی��ک خب��ر و جایگاه آن از وضعیت واقعی آن باالتر یا پایینتر مطرح ش��ود و ارزش آن خبر در
مجاورت با مطالب دیگر دارای ارزش بیش��تر ،کمتر یا در حد صفر شود (سلطانیفر و هاشمی،
 .)14 :1382در واقع پوش��ش خبری فراگ��رد بازنمایی ( )Representationوقایع و رخدادها از
طریق وسایل ارتباطی است( .سبیالن اردستانی)1382،
بستة خبری :بستة خبری ،کاملترین ساختارها را در بیان یک موضوع خبری دارد .در این نوع قالب
خبری ،اطالعات از منابع مختلف مانند مس��ئوالن ،کارشناسان و مردم جمعآوری شده در قالب
پالتو ،مصاحبه با کارشناسان و مردم ،نریشن ،نقشه ،گرافیک و  ...به مخاطب ارائه میشود.
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قطعة س��رد :متن دارای نقل قول که به آن قطعة س��رد هم میگویند ،نوعی خبر است که حاوی هیچ
نمایش تصویری از خود خبر یا گزارش نیست؛ ولی در آن ،گویندة خبر با شخصی که در زمینة
گزارش ،اطالعاتی دارد ،مصاحبة کوتاهی انجام میدهد .در پایان قطعة سرد ،گوینده خبر ظاهر
میشود تا خبر را قبل از شروع یک خبر دیگر با جمله پایانی خاتمه دهد( .وایت)29 :1380،
تاکتیکه��ای پوش��ش خبری :ای��ن تاکتیکها در واقع ،روشهایی اس��ت که مؤسس��ة خبري به
خدمت میگیرد تا یک خبر موفق ش��ود و بیش��ترین حجم مخاطب را با خود همراه سازد؛ این
تاکتیکها نقش��ی اساس��ی را در قابلیتهای فنی ،هنری و تأثیرگذاری رس��انههای جمعی ایفا
میکنند .از مهمترین این تاکتیکها میتوان به پیش��ینه نویسی ( ،)Back groundاطالعات سری
( ، )Secret Informationکلیبافی ( ، )Generality Tacticنقل خبر از منابع ناش��ناخته و مبهم،
استناد پیام به منبع مورد وثوق گیرندة پیام ،استفاده از نخبگان برجسته در رسانهها ،نزدیکی منبع
پیام به مخاطبان ،اس��تفاده از عاطفه و عالیق انس��انی ،استفاده از کنایه و اشاره ،قاطعیت بیان در
ارائة اخبار و  ...اشاره کرد.
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عل��ی خلجی ( )1396در پایاننامه کارشناس��یارش��د خود با نام ارائۀ راهکاره��ای عملیاتی برای
خبرگزاری صداوس��یمای جمهوری اس�لامی ایران در مدیریت هیجان��ات اجتماعی منفی ـ که در
دانش��کدة ارتباطات و رسانه دانش��گاه صداوسیما دفاع کرده است ـ نشان داد که مدیریت هیجانها
در رسانهها باید در دو بخش درونسازمانی و برونسازمانی عملکرد مناسبی داشته باشند؛ اقدامهای
درونسازمانی باید در سه بازۀ زمانی قبل ،حین و بعد از فرونشست هیجانها انجام شود و مهمترین
اقدام آن ش��امل شفافس��ازی خطوط قرمز ،آموزش سواد رس��انهای به مخاطب ،پرهیز از رویکرد
س��کوت رس��انهای ،انتش��ار قطرهچکانی اطالعات در مورد موضوعهای حساسیتبرانگیز و ایجاد
آرشیو محتوایی است.
عباس ناصری طاهری و س��یاوش صلواتیان مقالهای با عنوان “مطالعۀ تطبیقی عملکرد دو طیف
رس��انهای جریانس��از و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاش��یهای اصفهان” در سال 1393
تألیف کردند .هدف این پژوهش ،مطالعة تطبیقی عملکرد دو طیف رسانهای جریانساز (خبرگزاری
ایس��نا ،روزنامه شرق و شبکة خبری بیبیسی فارسی) و جریان رقیب (خبرگزاری فارس ،روزنامه
کیهان و خبر صداوسیما) در مدیریت جریان خبری اسیدپاشیهای اصفهان ،در بازة زمانی  24مهر تا
 9آبان  1393بود .یافتههای این پژوهش نشان داد ،ایسنا در جریانسازی خبری پیشتاز بود ،در کنار
آن بیبیس��ی فارس��ی و روزنامۀ شرق در زنده نگاهداشتن این جریان خبری نقش داشتند؛ در مقابل
خبرگزاری فارس ،روزنامة کیهان و خبر صداوس��یما در ابتدای ش��کلگیری جریان خبری ،سکوت
ک��رده و پس از ایجاد جریان خبری به این موضوع وارد ش��دند .تأخی��ر در ورود ،رویکرد انفعالی،
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زاویة نگاه حکومتی و زبان رسمی مهمترین عواملی بود که باعث شد این طیف نتوانند در مدیریت
این جریان خبری تأثیر زیادی داشته باشند.
بهسوی تدوین الگوی مطلوب صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برای پوشش اخبار در شرایط
بحرانی ،نام پایاننام ة کارشناسیارش��د زهرا عصاریان ( )1390در دانشکدة ارتباطات و رسانه دانشگاه
صداوسیما است .بر اساس نتایج این پژوهش بر مؤلفههایی چون شناسایی ابعاد بحران و شرایط بحرانی،
ش��ناخت رسانه و عوامل بحرانساز ،اعتمادسازی ،جلب مشارکت مخاطبان ،نیروی انسانی متخصص،
مدیریت زمان ،داشتن تحلیل درست از وضع موجود ،استفاده از چهرههای ملی محبوب مردم ،مدیریت
فع��ال ،اختصاص بودجه برای بحران ،کمک گرفتن از نهادهای مردمی ،تکثر رس��انهای ،مطالبهگری از
نهادهای مس��ئول ،بررسی سهلانگاری نهادهای مسئول ،اختصاص عادالنه زمان تلویزیون به مسئوالن،
توجه به اعتقادات دینی مردم و  ...برای مدیریت بحران در اخبار تأکید شده است.
محمد سلطانیفر و محمودرضا مرتضوی در سال  1388پژوهشی با عنوان مدل مطلوب مدیریت
تحریریه س��ازمان رسانه در بحران؛ مطالعه موردی مدیریت س��ازمان خبرگزاری ایرنا انجام دادند؛
هدف آن ،مدل مطلوب تحریریة خبر در ش��رایط بحران��ی بود .یافتهها بیان میکند در مدل مطلوب
باید برای تبادل اطالعات ،کمیتة نظارت و ارزیابی خبری بهطور مس��تمر تشکیلشده و سرعت در
فرایند تولید خبر و پرهیز از اقدامهای موازی مد نظر قرار گیرد .همچنین هنگام بحران ،دستیابی به
انسجام و هماهنگی س��ازمان و ساختارگرایی ،پرهیز از جزیرهای شدن نظام سازمان و هدفگرایی
مش��ترک در تحریریه ،توجه به نقش مش��اور خبری آش��نا به امور روانشناس��ی و جامعهشناسی در
سازمان تحریریه و مسائلی از ایندست ،الزمة عملکرد مناسب در شرایط بحرانی است.
سیّدیاسین ابراهیمی ( )1389در پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان تحلیل محتوای پوشش
خبری مسائل بحران در روزنامههای سراسری ـ که در دانشکدة ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
از آن دفاع کرده اس��ت ـ پوش��ش خبری مس��ائل بحران را در روزنامههای سراس��ری ،با تأکید بر
روزنامههای اعتماد ،شرق ،اعتماد ملی ،کیهان و رسالت ،با هدف شناخت ساختار و محتوای مطالب
منتشرشده در آنها مورد مطالعه قرار داده است .وی این مسائل را از زمان وقوع سه رویداد بحرانی
در حوزة بحرانهای طبیعی ،انرژی و حملو نقل تا یک ماه پساز آن مورد توجه قرار داده اس��ت.
یافتههای این پژوهش ش��امل غلبة منابع رس��می بر منابع غیر رس��می ،ارجاع به مقامهای رس��می،
انعکاس محدود دیدگاههای غیر رسمی و برجستهسازی ارزش خبری تازگی و شهرت بود.
بوث ( )Booth 1993کتابی با عنوان اس��تراتژیهای مدیریت بحران به نگارش درآورده اس��ت
که در آن راهبردهایی را مورد مطالعه قرار داده است؛ ولی در آن کمتر به روشهای رسانهای اشاره
دارد .همچنین پیرسون و کلیر( )Pearson and Clear, 1998در مقالهای با عنوان “بازنگری مدیریت
بحران” معتقدند که یکپارچگی در مطالعة مدیریت بحران شکل نگرفته و از این وجه به مطالعة بین
رشتهای مدیریت بحران میپردازند.

چارچوب نظری
در چارچوب نظری این پژوهش از نظریههای برجستهسازی ( )Agenda-setting theoryو جریان
برجستهسازی در مدل گالدیس انگل لنگ ( )G. Langو کورت لنگ ( )K. Langو چارچوبسازی
( )Framing Theoryاستفاده شده است.
نظریة برجستهسازی
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راجز ( )Rogersو دیرینگ ( )Dearingدر تعریف برجستهس��ازی میگویند« :برجستهس��ازی فرایندی
است که به وسیله آن رسانههای جمعی اهمیت برخی موضوعات و تأثیرات مختلف آنها را به مخاطب
انتقال میده��د» ( )Rogers & Dearing, 1988: 556از نظر مک کامبز ( )Maxwell McCombsو ویور
( ،)David Weaverاف��راد از نظ��ر نی��از به راهنمایی تفاوت دارن��د و این تفاوت ،وق��وع یا عدم وقوع
برجستهسازی را تعیین میکند .طبق نظر آنها نیاز به راهنمایی برپایة دو عامل “ ارتباط اطالعات” و “ درجه
بیخبری از موضوع پیام” قرار دارد؛ هرچه ارتباط اطالعات و بیخبری از موضوع بیش��تر باش��د ،نیاز به
راهنمایی بیشتر است و هرچه نیاز به راهنمایی بیشتر باشد ،فرد تأثیرهای برجستهسازی رسانههای جمعی
را بیشتر میپذیرد (سورین و تانکارد .)349 :1384 ،مقالههای مک کامبز و شاو در مورد برجستهسازی و
فانکاورز در حوزه پوشش خبری و درک عموم ،این نتایج را داشت:
y yبین محتوای رسانهها و افکار عمومی رابطة مستقیم وجود دارد؛
y yبین محتوای رسانهها و واقعیت رابطه وجود دارد؛
y yبین رتبهبندی و اولویتبندی عامة مردم از یک موضوع بهعنوان موضوع مهم و میزان پوش��ش
رسانهای رابطة مستقیم وجود دارد.
نظریه برجستهسازی ،نظریهای بسیار مناسب برای فهم نقش نافذ و فراگیر رسانهها است؛ اما در
اینکه چه چیزی اولویت رس��انهها را تعیین میکند ،شومیکر و ریز ،در سال  ،1991پنج دستة اصلی
از عوامل مؤثر بر محتوای رس��انهها را به ترتیب از خرد به کالن ،مطرح کردند .این تقس��یمبندی از
کارکنان تا نفوذ ایدئولوژی را در بر دارد.
 .1تأثیرهای ناشی از کارکنان رسانهها ( )Media Workers؛
 .2تأثیرهای ناشی از رویههای رسانهها؛
 .3نفوذهای سازمانی بر محتوا؛
 .4تأثیرهای غیرسازمانی بر سازمانهای رسانهای؛ مانند گروههای ذینفع که اعمالنفوذ دارند؛
 .5تأثیرهای ایدئولوژی( .همان)65 :
جریان برجستهسازی در مدل گالدیس انگل لنگ و کورت لنگ

ان��گل لن��گ و کورت لنگ میگویند« :رس��انههای جمعی توجه مخاطبان را به س��مت موضوعات

نظریة چارچوبسازی
چارچوبها ساختارهای اساسی و بنیادی از شناخت هستند که نحوة ارائه و ادراک واقعیت را تعیین
و به فرد در تفس��یر دنیای اطراف خود کمک میکنند .برجستهسازی “ درباره چه چیزی اندیشیدن”
را به مردم معرفی میکند ،ولی چارچوب س��ازی بر “چگونه اندیش��یدن و تعمیق ادراک مردم” مؤثر
اس��ت .رس��انه در ابتدا موضوعها و رویدادهای خاصی را برجس��ته میکند ،س��پس آن موضوعها
را در چارچ��وب معنای��ی خاص ق��رار میدهد (برجستهس��ازی ،ک ّمی و انتخاب��ی ولی چارچوب
س��ازی کیفی است) .چارچوبسازی ،بر این فرض مبتنی اس��ت که نحوة توصیف یک موضوع و
روی��داد ،در گزارشهای خب��ری بر چگونگی درک مخاطب از آن موضوع و رویداد تأثیر میگذارد
( .)Scheufele & Tewksbury, 2006: 9-20رابرت انتمن ( )R. Entmanدر تعریف چارچوبس��ازی
اینچنین میگوید« :چارچوبسازی انتخاب شماری از وجوه واقعیت برای پرتوافکنی بر آنها و شماری
دیگر برای در سایه قرار دادن آنها است بهنحویکه در کل ،داستانی منسجم و موجه دربارة مشکالت،
علل پیدایش آنها ،مضامین اخالقی آنها و راههای برطرف کردن آنها به وجود آید»)Ibid(.
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خاصی هدایت میکنند ،این رس��انهها از چهرههای سیاس��ی انگارههای عمومی میسازند و پیوسته
موضوعاتی را به مخاطبان ارائه میدهند که نشاندهنده چیزهایی است که عموم مردم باید در مورد
آن بیاندیش��ند ،بدانند و احس��اس کنن��د» ( .)Lang & Lang, 1953: 12-3انگل لنگ و کورت لنگ
در ماجرای واترگیت ( ،)1983جریان برجستهس��ازی را طی یک فرایند شش مرحلهای و ترتیبی بر
اساس این مدل تعریف کردند:
 .1اهمیت بخشی رسانه به رویدادها :رسانه برخی از رویدادها را برجسته و بارز میسازد.
 .2پوشش خبری متفاوت :موضوعهای متفاوت به پوشش خبری متفاوت نیاز دارند( .نوع و میزان
پوشش خبری به آشنا و یا ناآشنا بودن موضوع در ذهن مخاطب بستگی دارد)؛
 .3قالبدارک��ردن ( )Framedو چارچوبس��ازی رویداد :منظور از قال��بدار کردن یعنی باید
ب��ه روی��داد ،حوزهای از معانی ارائه ک��رد تا برای مخاطب ،ملموستر و قابل فهم ش��ود (مانند
واترگیت در چارچوب نشانة فساد سیاسی در آمریکا بیان شد)؛
 .4زبان رسانه :استفاده از زبان رسانهای میتواند بر درک اهمیت موضوع تأثیر بگذارد (واژة “شنود
غیراخالقی” به واژه “ افتضاح” در موضوع واترگیت تبدیل شد)؛
 .5نماده��ای ثانویه :اتصال رویداد به نمادهای ثانویه مش��خص (اف��راد برای جهتگیری در مورد
یک موضوع نیازمند پایه و مبنا هس��تند) ،نماد ثانویه در موضوع واترگیت ،نیاز به تبیین حقایق
و اعتماد به حکومت بود؛
 .6اظهارنظر نخبگان و مشاهیر :استفاده از نظرهای اشخاص معروف و مشهور در جهت شتابدهی
به برجستهسازی مؤثر است( .سورین و تانکارد)63 :1384 ،

ش��یفل با ارائة یک الگوی فرایندی ،درباره تأثیر چارچوبس��ازیها ب��ه دو نوع از آنها ،یعنی
چارچوب رسانهای و فردی ،اشاره میکند .طبق الگوی شیفل ،چهار فرایند چارچوبسازی مرتبط
به هم وجود دارند:
y yبرس��اخت و اس��تفاده از چارچوبهای رس��انهای بهوس��یلة روزنامهن��گاران و دیگر کارکنان
س��ازمانهای خبری که از طرف منابع ،ارزشها و زوایای خبری برای گزارش رویدادها تحت
فشار منظم هستند؛
y yانتقال گزارشهای خبری متناسب با چارچوبهای رسانهای به مخاطب؛
y yپذیرش این چارچوبها بهوسیلة مخاطب؛
y yپیامد چارچوبسازی رسانهها بر نگرشها ،دیدگاهها و رفتار مخاطبان.
دی آنجلو( )D.Angeloبه س��ه پارادایم متفاوت چارچوبس��ازی اش��اره میکن��د .1 :الگوی
ش��ناختی که بر اندیش��هها و نظام واژگان روزنامهنگاران تأثیر میگذارد؛  .2الگوی س��اختاری که
روزنامهن��گاران را فراهمکننده بس��تههای تفس��یری در حمایت از منابع خب��ری میداند؛  .3الگوی
انتقادی که چارچوبها را پیامد ش��یوههای مرس��وم جمعآوری خبر بر اساس ارزشهای مورد نظر
نخبگان قدرت و ثروت میداند( .مککوایل)511 :1388 ،
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این پژوهش از حیث هدف ،توصیفی و از نوع تحقیقهای کاربردی است .در انجام این پژوهش از روش
تحلیل محتوای کمی ( )Quantitative content analysisبرای مطالعة نحوة پوشش خبری حادثة پالسکو
در ش��بکة خبر استفاده میش��ود .بر اس��اس تعریف کرلینجر(« )Fred N. Kerlingerتحلیل محتوا
روشی برای مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوهای نظاممند ،عینی و کمی باهدف اندازهگیری متغیرهاست»
(ویمر و دومنیک .)217 :1384 ،جامعة آماری پژوهش ،کل اخبار بخشهای خبری مش��روح شبکة
خبر از زمان وقوع رویداد پالس��کو ،تا  9روز متوالی بعد از آن ،تعیین ش��ده است .بر همین اساس،
تعداد  123خبر به روش نمونهگیری تمام ش��ماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت .بخشهای
خبری مش��روح شبکة خبر ،شامل بخشهای خبری س��اعت  19 ،13 ،11 ،9و  22است .هر یک از
اخب��ار در بخشهای خبری یاد ش��ده از زمان حادثه ،در صبح پنجش��نبه  30دیماه  ،1395تا پایان
عملیات آواربرداری در  8بهمن که  9روز به طول انجامید به عنوان واحد مش��اهده و واحد تحلیل
مورد مطالعه قرار گرفتند.
به منظور تهیه دس��تورالعمل کدگذاری ،ابتدا پژوهشهای پیشین مطالعه و سپس با دستهبندی،
مطالب و مقولهها تهیه ش��د و پس از تنظیم دس��تورالعمل کدگ��ذاری ،بخشهای خبری مورد نظر
کدگ��ذاری ش��دند .برای مطالعة عملکرد ش��بکه خبر در پوش��ش خبرها ،دادهه��ا مطابق جدول 1
طیفبندی شدهاند.

جدول  .1طیفبندی درجه دادهها
طیفبندی

خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

قوی

خیلی قوی

درجهبندی

0تا20

 20تا 40

 40تا 60

 60تا 80

 80تا 100

برای سنجش روایی در این تحقیق از اعتبار صوری استفادهشده است .اعتبار صوری عبارت است از
«شناس��ایی اعتبار شاخصها یا معرفهای پژوهش از طریق مراجعه به داوران» (ساروخانی:1386 ،
 .)24بهاینترتیب ،ابتدا با مطالعة ادبیات موضوع ،مقولهها و زیرمقولههای آنها مش��خص ش��د و
س��پس بهمنظور تعیین اعتبار ،این ش��اخصها ،در اختیار پژوهشگران و استادانی قرار گرفت که در
حوزة ارتباطات س��ابقۀ پژوهش داشتند .برای س��نجش پایایی ،نیز از ضریب اسکات استفاده شد و
کدگذار دوم همۀ متغیرها را بررس��ی کرد حدود 20درصد از کل دادههای مورد بررسی (  72خبر)،
در اختیار کدگذار دوم قرار گرفت .نتایج حاصل از این کار بیانگر این بود که ضریب اس��کات همۀ
مقولههای پژوهش بیش��تر از 70درصد بودند که نشاندهندة پایایی قابل قبول مقولهها و کدگذاری
نمونة مورد مطالعه است.
جدول  .2مقولههای پژوهش

برجستهسازی خبر
نحوة ارائة خبر

ردیف

زیر مقوله

کدها

1

اعالم خبر در سرخط بخش خبری

وجود دارد ،وجود ندارد

2

اولویت در چینش اخبار

اولویت اول ،اولویت دوم ،اولویت سوم ،اولویت
چهارم

3

حوزه در برگیری خبر

محلی ،ملی ،منطقهای ،جهانی

4

انعکاس رویداد پالسکو

حین بحران ،بعد از بحران

5

قالب ارائة خبر

خبرکوتاه ،گزارش زنده ،بستة خبری ،قطعة سرد،
صدای گوینده روی تصویر

6

شیوة ارائه اخبار

ساده و صریح ،پیچیده و مبهم

تاکتیکهای پوشش خبری

سابقه یا پیشینه نویسی ،کلیبافی ،اطالعات
سری ،نقل خبر از منابع مبهم و ناشناخته ،استناد
پیام به منبع مورد وثوق گیرندة پیام ،استفاده از
نخبگان برجسته در رسانهها ،نزدیکی منبع پیام به
مخاطب ،استفاده از کنایه و اشاره ،قاطعیت بیان
در ارائة اخبار ،استفاده از عاطفة گیرندگان پیام و
عالیق انسانی ،سایر

7
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مقوله
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جهت گیری اخبار

8

ارزش خبری غالب

دربرگیری ،برخورد ،شهرت ،تازگی ،فراوانی تعداد
و مقدار ،مجاورت جغرافیایی یا معنوی ،استثنا و
شگفتی

9

عناصر خبری

که ،کجا ،کی ،چه ،چرا ،چگونه

10

جنس خبر

نرم خبر ،سخت خبر

11

نوع خبر

رویدادمدار ،فرایندمدار

12

رویکرد اخبار

مسئول و نهادمحور بودن ،مردممحور بودن

13

ُکنشگران برجسته شده در اخبار

مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران،
اعضای دولت ،نمایندگان مجلس ،قوه قضائیه،
آتشنشانان ،آسیبدیدگان و کسبه پالسکو ،عموم
مردم ،شهرداری تهران ،سایر

14

موضوع خبر

مدیران و اعضای دولت ،مدیران شهرداری و
شورای شهر ،اقتصادی و بیمه ،مسائل مربوط به
ایمنی ،عمرانی و معماری ساختمانها ،حقوقی ـ
قضایی ،سایر

15

بیان ویژگیها و ابعاد رویداد پالسکو

آثار و چالشها و خطرات ،انتقاد از دولت،
شهرداری و سایر نهادهای مسئول ،سایر

16

نشانگاه جهتگیری مثبت

دولت و مدیران دولت یازدهم ،مدیران شهرداری
تهران و شورای شهر ،دستگاههای قضائی و حقوقی،
مهندسان و معماران ساختمان ،هیئتامنا و کسبة
پالسکو ،آتشنشانی و اورژانس ،سایر

17

نشانگاه جهتگیری منفی

دولت و مدیران دولت یازدهم ،مدیران شهرداری
تهران و شورای شهر ،دستگاههای قضایی و حقوقی،
مهندسان و معماران ساختمان ،هیئتامنا و کسبة
پالسکو ،آتشنشانی و اورژانس ،سایر
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ویژگیهای ساختاری اخبار

یافتههای پژوهش
ش��بکة خبر در پوش��ش خبری حادثه پالسکو طی  10روز پس از وقوع آن ،در مجموع  240دقیقه و
 58ثانیه تولید محتوای خبری داشته است که فراوانی کدها در هر یک از چهار مقولة اصلی در نظر
گرفتهشدة پژوهش ،در این بخش مورد تحلیل قرار میگیرد.

جدول .3فراوانی مقولة برجستهسازی خبر
زیر مقولهها
اعالم خبر در سرخط بخش خبری

الویت در چینش اخبار

حوزه دربرگیری خبر

ندارد

68

55/28

55/28

دارد

55

44/71

100

اولویت اول

87

70/73

70/73

اولویت دوم

27

21/95

92/68

اولویت سوم

6

4/88

97/56

اولویت چهارم

3

2/44

100

جهانی

2

1/62

1/62

منطقهای

3

2/43

4/05

ملی

34

27/64

31/69

محلی

84

68/31

100

حین بحران

14

11/38

11/38

بعد از بحران

109

88/62

100

بر اس��اس دادههای جدول  3میتوان گفت اخبار مربوط به پالس��کو در سرخط خبرهای این شبکه
به ش��کل مطلوبی برجسته نش��ده ،در حالیکه سرخط خبرهای یک بخش خبری ،یکی از مهمترین
عوامل در جذب مخاطب به بخش خبری اس��ت .همچنین دادهها نشان میدهد برجستگی از طریق
در اولویت قرار دادن اخبار پالسکو در بین خبرها ،توسط شبکة خبر بهخوبی صورت گرفته است.
بر اس��اس دادهه��ای این جدول ،بیش از نیمی از اخبار (ح��دود 85درصد) دارای حوزۀ دربرگیری
محل و ملی و بیانگر نگاه ملی ـ محلی این ش��بکه به حادثۀ پالس��کو است؛ زیرا رویداد پالسکو در
پایتخ��ت رخ داد ولی یک موضوع ملی اس��ت که باید مورد توجه مدی��ران کالن ملی قرار گیرد .از
دیگر سو ،حدود 90درصد از اخبار مربوط به بعد از فروریختن ساختمان پالسکو است و10درصد
از پوشش خبری بحران هنگام وقوع آن ،با توجه به ماهیت حادثه که در مدت زمان کمی روی داده
مقدار مناس��بی است؛ در این مورد ،پخش وقوع ریزش ساختمان پالسکو از شبکة خبر ،نکتة بسیار
مهم و قابل توجهی در پوش��ش خبری رویداد پالس��کو و برجستهس��ازی آن هنگام وقوع رویداد،
نزد افکار عمومی جامعه بود .در مجموع ،میتوان گفت ش��بکة خبر در مقولة برجستهس��ازی خبر،
عملکرد خوبی داشته است.

39
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انعکاس رویداد پالسکو

کدها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

جدول .4فراوانی مقولة نحوه ارائة اخبار
زیر مقولهها

قالب ارائۀ خبر

شیوة ارائة خبر
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تاکتیکهای پوشش
خبری

کدها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

خبر کوتاه

9

7/31

7/31

گزارش زنده

43

34/95

42/26

بستۀ خبری

12

9/76

52/02

قطعۀ سرد

45

36/58

88/62

صدای گوینده روی تصویر

14

11/38

100

ساده و صریح

109

88/62

88/62

پیچیده و مبهم

14

11/38

100

سابقه یا پیشینه نویسی

9

7/31

7/31

کلیبافی

5

4/06

11/37

اطالعات سری

4

3/25

14/63

نقل خبر از منابع مبهم و ناشناخته

9

7/31

21/94

استناد پیام به منبع مورد وثوق گیرندۀ پیام

27

21/95

43/89

استفاده از نخبگان برجسته در رسانهها و
نخبهسازی

14

11/39

55/28

نزدیکی منبع پیام به مخاطب

11

8/95

64/23

استفاده از کنایه و اشاره

5

4/06

68/29

قاطعیت بیان در ارائۀ اخبار

15

12/20

80/49

استفاده از عاطفۀ گیرندگان پیام و عالیق
انسانی

16

13

93/50

سایر

8

6/50

100

اگ��ر مقول��ة نحوة ارائة اخبار را برحس��ب قالب خبری ،در یک طی��ف از ضعیفترین تا قویترین
قرار دهیم ،بس��تة خبری بهترین حالت و قطعة سرد ضعیفترین حالت است .طبق دادههای جدول
 ،4ش��بکة خبر در ارائة خبر پالس��کو از قالب خبری قطعه سرد بیشتر اس��تفاده کرده و عملکردش
ضعیف بوده اس��ت .همچنین بر اس��اس یافتههای این جدول حدود 90درصد از اخبار بهصورت
س��اده و صریح برای مخاطب ارائهشده که این شیوة ارائة دریافت پیام خبری را برای مخاطبان عام
س��ادهتر و بهتر کرده است .در خصوص میزان استفاده از تاکتیکهای خبری مطالب مرتبط با حادثۀ
پالس��کو ،تاکتیکهای اس��تناد پیام به منبع مورد وثوق گیرندۀ پیام ،استفاده از عاطفۀ گیرندگان پیام
و عالیق انس��انی و قاطعیت بیان در ارائۀ اخبار حدود نیمی (52درصد) از اخبار را ش��امل میشود.

بر این اس��اس میتوان گفت ،ش��بکۀ خبر در پوش��ش اخبار مربوط به حادثۀ پالسکو ،بیشتر از این
س��ه تاکتیک برای پوشش خبر اس��تفاده کرده است .در حالیکه شبکة خبر ،در برجستهسازی حادثة
پالس��کو ،باید به تاکتیک نشر اطالعات سری برای شفافیت موضوع و نکات مبهم ،در کنار استفاده
از تاکتیک سابقهنویس��ی ،توجه میکرد که در نتیجه میتوان گفت در زمینة تاکتیکهای خبری ،این
ش��بکه عملکرد مناسبی نداشته و در مجموع ،در مقولة نحوه ارائة اخبار در بحران پالسکو ،عملکرد
ضعیفی داشته است.
جدول .5توزیع فراوانی ویژگیهای ساختاری

ارزشهای خبری

جنس خبر

نوع خبر

رویکرد اخبار

دربرگیری

17

13/82

13/82

تازگی

40

32/52

46/34

شهرت

37

30/08

76/43

برخورد

4

3/25

79/68

شگفتی

1

0/81

80/49

مجاورت

15

12/19

92/69

فراوانی

9

7/31

100

که

21

17/07

17/07

کجا

41

33/33

50/40

چگونه

9

7/31

57/71

چه

30

24/39

82/11

کی

15

12/19

94/30

چرا

7

5/70

100

سخت خبر

112

91/05

90/24

نرم خبر

11

8/95

100

رویدادمدار

92

74/79

74/79

فرایندمدار

31

25/21

100

مسئول و نهادمحور بودن

84

68/30

68/30

مردممحور بودن

39

31/70

100
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عناصر خبری

کدها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی
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بر اساس یافتههای جدول  5میتوان گفت اخبار مربوط به حادثۀ پالسکو ،بیشتر بر اساس ارزش
خبری تازگی و ش��هرت پوشش داد ه شده اس��ت ،چراکه این ارزشهای خبری بیش از نیمی از
اخبار را ش��امل میش��وند .ارزش خبری شهرت ،به دلیل اینکه بیشتر از صاحبنظران و اعضای
دولت در این ش��بکة خبری برای ارائۀ اطالعات اس��تفاده میشد ،درصد قابلتوجهی را به خود
اختصاص داده است.
نکت��های ک��ه از این ج��دول دریافت میش��ود این اس��ت ک��ه ارزش خب��ری دربرگیری
ک��ه ش��اید مهمتری��ن ارزش خبری باش��د ،کمتر م��ورد توجه این ش��بکة خبری بوده اس��ت؛
بنابراین عملکرد این ش��بکه در برجس��تگی اخبار پالس��کو در اس��تفاده از عنص��ر دربرگیری
ضعیف است.
همچنی��ن ب��ا توجه به دادهه��ای این جدول میتوان گف��ت ،اخبار مرتبط با پالس��کو در این
ش��بکه با عنصر خبری “ کجا ،چه و که” که بیش از نیمی از اخبار را ش��امل میش��ود ،پوش��ش
دادهش��ده اس��ت و به عناصر خبری “ چرایی و چگونگی” کمتر پرداختهش��ده است .شایان ذکر
اس��ت یک��ی از مؤلفههای مهم در پوش��ش اخبار بحرانها ،بررس��ی چرای��ی و چگونگی بحران
اس��ت .بررس��ی این فرایند هم در سیاس��تگذاری اقتص��ادی و اجتماعی تأثیرگذار اس��ت و هم
موج��ب ایجاد حس اعتماد در مخاطب میش��ود؛ بنابراین ،ش��بکۀ خبر کمتر ب��ه این مهم توجه
داشته است.
از دیگ��ر س��و یافتههای ج��دول  ،5در پوش��ش اخبار مربوط به حادثۀ پالس��کو ،بیش��تر از
جنس س��ختخبر اس��ت و کمتر از نرمخبر اس��تفاده ش��ده؛ این در حالی اس��ت که نرمخبر هم
جنبۀ آموزش��ی بیش��تری دارد و ه��م کمک میکند ابعاد ناخوش��ایند و ناراحتکنن��دة حادثه ،به
ص��ورت تلطیف ش��ده و با جذابیت رس��انهای بهتری به مخاطب ارائه ش��ود .ای��ن امر همراهی
و ج��ذب بیش��تر مخاطب ب��ه پیام و درک بهت��ر او از اطالعات موج��ود در آن ،افزایش آگاهی و
اطالعرس��انی بهتر به مخاطب را همراه دارد و شبکة خبر از این ظرفیت نرمخبر ،استفاده مطلوبی
نکرده است.
دادهها نش��ان میدهد بیش��تر اخبار مرتبط با پالسکو از نوع رویدادمدار بوده است ،اما اخبار
فرایندمدار نیز که به بررسی فرایند این حادثه پرداخته ،سهم قابلتوجهی داشته است .در پوشش
اخب��ار بحرانها ،آنچه موجب ایجاد آرامش و امید به جامعه میش��ود ،توجه به آس��یبدیدگان
حادثه اس��ت .ایجاد تعادل در اخبار میان مردممحور ب��ودن و نهادمحور بودن میتواند عملکرد
مناسبی را از یک بخش خبری ارائه کند که این مورد نیز در یافتهها مشاهده نمیشود .در مجموع
شبکة خبر در مقولة ویژگیهای ساختار خبر ،در پوشش اخبار بحران ،عملکرد ضعیفی از خود
نشان داده است.

جدول  .6فراوانی مقوله و جهتگیری اخبار
ردیف

ُکنشگران برجسته
شده در اخبار

موضوع خبر

نشانگاه
جهتگیری مثبت

مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران

21

17/07

17/07

اعضای دولت

11

8/94

26/01

نمایندگان مجلس

5

4/06

30/07

قوۀ قضاییه

9

7/31

37/38

آتشنشانان

48

39/02

76/40

عموم مردم

4

3/25

79/65

آسیب دیدگان و کسبۀ پالسکو

17

13/82

93/47

شهرداری تهران

6

4/87

98/37

سایر

2

1/63

100

مدیران و اعضای دولت

22

17/88

17/88

مدیران شهرداری و شورای شهر

16

13/01

30/89

اقتصادی و بیمه

38

30/90

61/79

مسائل مربوط به ایمنی و عمرانی ساختمانها

25

20/32

82/11

حقوقی ـ قضایی

9

7/31

89/42

سایر

13

10/59

100

آثار ،چالشها و خطرات

44

35/77

35/77

انتقاد از دولت ،شهرداری و سایر نهادهای مسئول

6

4/87

40/65

دولت و مدیران دولت یازدهم

73
13

59/35

100

سایر

مدیران شهرداری تهران و شورای شهر

11

12/35

26/95

دستگاههای قضایی و حقوقی

14

15/73

42/68

مهندسان و معماران ساختمان

2

6/74

49/42

هیئت امنا و کسبۀ پالسکو

5

5/61

55/03

آتشنشانی و اورژانس

35

39/32

94/35

دولت و مدیران دولت یازدهم

6

17/64

17/64

مدیران شهرداری تهران و شورای شهر

7

20/58

38/22

دستگاههای قضایی و حقوقی

0

0/0

38/22

مهندسان و معماران

9

26/47

64/69

هیئت امنا و کسبۀ پالسکو

8

23/52

88/21

آتشنشانی و اورژانس

0

0/0

88/21

سایر

4

11/76

100

سایر

نشانگاه
جهتگیری منفی

5

14/60

5/61

14/60

100
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انعکاس ابعاد
رویداد پالسکو

کدها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

جدول  6نشان میدهد بیش از نیمی (حدود 52درصد) از اخبار به آتشنشانان و آسیبدیدگان این حادثه
اختصاص دارد .همچنین حدود 20درصد از اخبار نیز مربوط به اظهار نظرها و نقلقولهای قوای سهگانه
یعنی دولت ،مجلس و قوۀ قضاییه ،در مورد این حادثه اس��ت .پیرامون نحوۀ پوش��ش اخبار پالسکو ،بر
حسب چارچوب و موضوع خبر نیز بیش از نیمی از اخبار (50درصد) در زمینة مسائل اقتصادی و بیمۀ
حادثهدیدگان و نیز نکتههای مربوط به ایمنی و عمران س��اختمانها اس��ت .در خصوص انعکاس ابعاد
رویداد پالس��کو ،حدود 35درصد از اخبار به آثار ،چالشها و خطرهای این حادثه از نگاه کارشناس��ان،
اعضای دولت ،کسبۀ پالسکو و آسیبدیدگان و  ...اختصاص دارد .از این منظر میتوان گفت شبکۀ خبر
عملکرد مناسبی داشته و همچنین  89خبر ( 72/35درصد اخبار) جهتگیری مثبت داشتهاند که بیشتر
این اخبار مثبت (39درصد) در مورد آتشنشانها بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
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امروزه بحرانها بهصورت گسترده و فراگیر ،حیات کلیة انسانها ،جوامع ،دولتها و افکار عمومی
را دچار تغییر و تحول کرده اس��ت .اطالعرسانی ،یکی از مهمترین وظایف رسانهها است و اهمیت
این امر در مواقع بحران ،بهطور تصاعدی افزایش مییابد .با توجه به فرایند ششگانه برجستهسازی
مد نظر گالدیس انگل النگ ،نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که بیشترین موضوع خبر دربارة
آتشنش��انان ،بهعنوان ُکنش��گران اصلی این حادثه و پس از آن مدیران حوزۀ بحران کش��ور قرار
دارند؛ اما در این اخبار ،بهندرت انتقاد از دولت ،شهرداری و سایر سازمانهای مرتبط با حادثه دیده
میش��ود ،در حالیکه در بروز یک حادثه ،عوامل گوناگون طبیعی و غیرطبیعی دخیل هستند؛ اما در
این اخبار بهندرت از ش��هرداری و دولت انتقاد ش��د که میتوانستند نقش مهمی در پیشگیری از این
حادثه داش��ته باشند .بنابراین الزم است رس��انهها و از جمله صداوسیما در مواقع مشابه ،به علت و
چرایی حادثه بیشتر بپردازند و با ارائۀ اخبار مناسب ،افکار عمومی را سامان دهند.
یکی دیگر از فرایندهای مهم برجستهسازی و مدل گالدیس انگل النگ ،این است که موضوعها
و رویداده��ای مهم و مورد توجه مردم باید دارای چارچوب باش��ند ،ی��ا حوزهای از معانی به آنها
اختصاص یابد تا قابلفهم ش��وند .اخبار فرایندمدار و نرمخبرها ،به دلیل ویژگیهایی که دارند در
مواقع بحرانی میتوانند نقش مهمی در ساماندهی افکار عمومی داشته باشند؛ و در این مورد میتوان
گفت عملکرد شبکۀ خبر مطلوب نبوده است.
حادثة پالسکو ،واقعهای بود که بیشتر شبکههای صداوسیما هر روز چند خبر را به آن اختصاص
میدادن��د ،مانند اخباری در رابطه با میزان خس��ارتها ،تلفات حادثه ،عل��ل حادثه و اموری از این
دس��ت که میش��نیدیم .در حقیقت بیشتر این اخبار ،خبر توس��عهای قلمداد نمیشوند ،چراکه فقط
مربوط بهظاهر حادثه اس��ت و ابعاد و زوایای توس��عهای و پنهانی که حادثه پالسکو داشت ،در این
اخبار نادیده گرفته شد .ابعاد انسانی حادثه ،تهیة خبر از مردم ،فضای عمومی و کسبة خسارتدیده
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در حادثه پالس��کو ،بررسی دالیل اصلی وقوع حادثه ،بررس��ی احتمال وقوع حادثة مشابه در دیگر
س��اختمانهای مس��کونی و تجاری ،تهیة خبر از مس��ئوالن دولتی و وادار کردن آنان به پاسخگویی
برای اطالعرس��انی به افکار عمومی و اموری از این قبیل بیش��تر به اخبار توسعهای مربوط میشود.
شبکة خبر ،در قبال بحران پدید آمده در حادثه پالسکو دارای نقطه قوتهایی از قبیل اولویت قائل
ش��دن برای حادثه پالسکو و بهنوعی برجستهسازی خبری آن ،نگاه محلی ـ ملی به حادثة پالسکو،
مقدار زمان اختصاص دادهش��ده به حادثه و بیان کردن س��اده و بدون ابه��ام اخبار مربوط با حادثه
پالس��کو بوده است .ش��بکةخبر در رابطه با حادثه ساختمان پالسکو نقطهضعفهای اساسی دارد.
رویدادم��دار ب��ودن اخبار حادثه ،ارائه نکردن اخبار در قالب بس��تة خبری کام��ل و اکتفا به قطعات
س��رد خبری ،بها دادن بیشتر به ارزش خبری تازگی ،برجسته کردن عناصر خبری “کجا” و “کی” و
توجه نکردن به عناصر “چرا” و “چگونه” ،توجه بیش��تر به س��ختخبر و عدم توجه به نرمخبرها،
استفاده از تاکتیک منابع رسمی و عدم استناد کافی به استفاده از تاکتیک خبری نشر اطالعات سری،
جهتگیری مثبت در قبال حادثة پالسکو و رعایت نکردن بیطرفی خبری ،برجسته نکردن دولت،
مسئوالن ،قوة قضاییه ،شهرداری تهران و مجلس و توجه کمتر به مسئولیتهای آنان نسبت به حادثة
پالس��کو و پوش��ش کمتر دولت و ارگانهای دولتی در این حادثه و بهنوعی رفع مس��ئولیت از آنان
مهمترین نقاط ضعف پوشش خبری حادثه ساختمان پالسکو است.
بهطور کلی با توجه به یافتههای بهدستآمده میتوان گفت شبکة خبر ،در رابطه با اخبار ساختمان
پالسکو ،عملکرد ضعیفی داشته است .بهمنظور تحقق بهتر اهداف رسانهای پیرامون پوشش خبری
هر چه بهتر رویدادها ،در زمان بحران و عملکرد مناسبتر در مقولههای برجستهسازی ،نحوة ارائه،
جهتگیری و ویژگیهای ساختاری اخبار ،میتوان پیشنهادهایی را به شبکة خبر سازمان صداوسیما
ارائه کرد.
y yش��بکة خبر در زمینة بحرانها از حجم اخبار رویدادمدار کاس��ته و بیش��تر به اخبار فرایندمدار
توجه کند؛
y yدر مورد بحرانهای پدیدآمده ،ش��بکة خبر از حجم اخبار در قالب قطعات سرد خبری کاسته و
اخبار بیشتری در قالب بستة خبری به مخاطبان خویش ارائه دهد؛
y yدر پوش��ش خبری بحرانها ش��بکة خبر میبایس��ت از حجم س��ختخبرها بکاهد و بیشتر به
نرمخبرها با هدف آموزش و آگاهیبخش��ی بیشتر به مخاطبان ،تلطیف فضای بحران و افزایش
آرامش در افکار عمومی جامعه توجه کند؛
y yدر پوش��ش خبری بحران ،مواردی مانند قالب و س��بک ارائة خبر در تهیه و تولید اخبار بحران،
بیان اخبار به صورت شفاف و صریح ،بهجای پیچیده و مبهم؛ استفاده از شیوه تحقیقی ،بهجای
توصیفی؛ استفاده از عناصر چرایی و چگونگی ،بهجای توجه به اشخاص و شهرتها؛ تأکید بر
نهادگرایی و ارزش خبری فراگیری و موارد دیگر در دستور کار قرار گیرد؛
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y yاین ش��بکة خبری در پوشش خبری رویدادها ،عینیت خبری را در دستور کار خویش قرار دهد
و از ارائة اخبار دارای جهتگیری خاص و درگیر ش��دن در بازیهای خاص جناحی و سیاسی
دوری کند و به عنوان یک رس��انة ملی ،اس��تقالل و اخالق حرفهای را در س��رلوحة تولیدات
رسانهای خویش قرار دهد؛
y yش��ناخت کامل از بحرانها (علل ،عوامل ،نهادهای مؤثر و  )...نیاز ضروری اس��ت و شبکة خبر
باید انواع و اقسام بحرانهای متعدد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...کشور را بر اساس الگوی
فرایندمداری در یک بازة زمانی معین (مانند یک دهه) شناس��ایی و کدگذاری کند تا بر اس��اس
ش رو با برنامهریزی و مدیریت بهتری اقدام کند.
آنها ،در وقوع بحرانهای پی 
y yالزم اس��ت شبکة خبر با نهادهای مرجع در س��طح مدیریت کالن کشور ،کارگروههای مشترک
بررس��ی بحران ایجاد کند برایمثال بحران غرق ش��دن کشتی سانچی ،نیاز به کارگروه مشترک
رسانة ملی با وزارت راه و ترابری و یا سازمان بنادر وکشتیرانی و بحران پالسکو نیاز به کارگروه
مشترک رسانه ملی با وزارت کشور و شهرداریها داشت؛
y yپس از وقوع بحران و پیامدهای آنی آن و به آرامش رس��یدن افکار عمومی جامعه ،این ش��بکة
خبری میتواند با تولیدات خبری تحقیقی و بر اس��اس الگوی فرایندمداری به شناخت ماهیت،
چیستی ،چرایی ،علل وقوع ،نتایج ،خسارتها و پیامدهای بحران اقدام کند؛
y yش��بکة خبر میتواند بهمنظور پیشگیری از وقوع بحرانهای محتمل آتی ،در بخشهای خبری
خ��ود ،با یک اش��اره کوتاه به اصل بحران بهتناس��ب زمان (مانند س��الگرد پالس��کو) ،به ادامة
شفافسازی و نتایج پاسخیابی از مدیران مربوطه در راستای آگاهیبخشی و شفافسازی بیشتر
برای مخاطب و پیشگیری نتیجهبخش و توسعة پایدار در مرحلة پس از بحران ،اقدام کند؛
در پایان بر اس��اس روش تحقیق این پژوهش و نتایج آن پیش��نهاد میش��ود ،در پژوهشهای بعدی
درباره نحوة پوش��ش اخبار رس��انهها از بحرانه��ا عالوه بر روش تحلیل محت��وای کمی از روش
تحلیل محتوای کیفی نیز بهره گرفته شود و پژوهشهایی با موضوعهای “ برجستگی بین رسانهای
و تأثیرپذیری رس��انه ملی از دیگر رس��انهها (هژمونی رس��انهای)” “ ،مطالعة نحوه پوشش رسانهها
در زم��ان بح��ران و روزهای اولیة آن ،در ماه و س��الهای بعد از بحران” “ ،مطالعة تطبیقی پوش��ش
خبری روزنامههای مؤثر در قبال بحرانهای پدید آمده در کش��ور با سازمان صداوسیما (شبکههای
تلویزیون��ی)” و “ مطالعه نقش و عملکرد فضای مجازی در قبال بحرانهای پدید آمده در کش��ور”
میتواند توسط پژوهشگران عالقهمند ،مورد مطالعه قرار گیرد.
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