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چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش رسانه ملی در مدیریت بحررا فظرآ ارامرش وردر ندا در م قره  22وردر
تدرا بود .در این م العه ،از ر ش توصیظی از نوع زمی هیابی استظاده ود .جامعه اماری وامل وردر ندا م ظره
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پرسشنامه به کار رفته از ترکیب مدلهایی در خصوص نقش رسرانه ملری در مردیریت بحررا

پرسشنامه بود.

فظآ ارامش بین ودر ندا  ،ت ظیم ود .پایایی پرسشنامهها از طریق ازمرو الظرای کر نخران سر یده ت ییرد
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مقدمه

ودر ندی 6بیش از ا که نظریه باود ،مظدومی است که با ورایط کامل در یک جامعره رسرهیت
میدهد مظدوم ودر ندی معرف نق ه اتصالی میا جغرافیای اجتهراعی ،فره گری سیاسری اسرت
( .)Mousavi et al., 2015با نگاهی به ادبیات گسترده نظریههای ودر ندی میتوا دریافت کره
این تعاریف هسته مشترکی دارند نوعی پایگاه نقش اجتهاعی مدر برای تهامی اعضای جامعه،
م هوعهای به هم پیوسته از ظایف ،فقوق ،تکالیف مسؤ لیتها تعددات اجتهاعی ،سیاسری،
فقوقی ،استعهاری فره گی ههگانی ،برابر یکسا افساو تعلق عضرویت اجتهراعی مردر
بررای مشرارکت جردی فعاالنره در جامعره فروزه اقتصرادی ،سیاسری ،اجتهراعی فره گری،
برخورداری عادالنه م صظانه تهامی اعضای جامعه از مزایا ،م ابع امتیازات اجتهاعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فقوقی فره گی فارغ از تعلق طخقاتی ،نژادی ،مذهخی قومی (Sarafi & Abdollahi,

).2008
با توجه به این که امر زه در عصری زندگی میک یم که به عصر ارتخاطات اطالعات معرر ف
وده اسرت در ا

سرایل ارتخراج جهعری 2بزرگتررین نقرش را در دگرگرونی تغییرر در جوامرع

مختلف بازی میک د؛ این سایل فتی میتوان د بر ام یت ملی کشورها ت ثیرگرذار بروده وررایط
جدیدی را برای کشورها به جود ا رند ( .)Shahmohammadi, 2011امر زه نقرش جایگراه
رسانهها در فدی است که نهیتوا زنردگی را بریفضرور اندرا قابرل تصرور دانسرت در تهرام
فعالیت اجتهاعی فرردی دخالرت نقرش دارنرد .گسرترش توسرعه سرایل ارتخراج جهعری در
زندگی انسا به فدی است که عصر ک ونی را عصر ارتخاطات نامیدهاند (Kavoshi & Heydari

).Ruchi, 2012
در عصر دی یتال ،با فاکهیت رسانههای خخری ،اخخرار بحررا دیگرر انحصراری نیسرت .اخخرار
میتوان د در میا وخکههای اجتهاعی گسترش پیدا ک د مخاطخرا زیرادی را بالفاصرله بره دسرت
بیا رند ( . (Stephens & Malone, 2009رسانه یا ارتخاطات جهعی در د مع ای مص لح برهکرار
رفتهاند .نخست ،در مع ای سیله یا فاملی که چیزی مثل اطالعات ،افکرار ،اندیشرههرا ،نشرانههرا،
تصویر در کل پیام از طریق ا جریا مییابد .د م ،چیزی که محتوایش بیشتر مع وف به فعل

1. Citizenship
2. Mass media

نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش … 19/

یا عهل است تا سیله یا فامل؛ به این مع ا که گاه میتواند خود به ع وا عامل مؤثر یا ت ثیرگرذار
بر قایع یا رخردادها باورد ( .)Mostafavi Kohangi, 2015رسرانه ملری بره ع روا رسرانهای کره
میبایست در خدمت رود توسعه کشور باود ،میتواند در این خصوص د نقرش اساسری را ایظرا
نهایررد :یکرری بسترسررازی برررای توسررعه ههرره جانخرره دیگررری تولیررد ،نشررر اورراعه محصرروالت
فرا ردههای فره گی (.)Ismaili & Sarikhani, 2014
در بسیاری از موارد ،واهدا عی ی محلی ،از رسانههای اجتهراعی بررای ارایره اطالعرات دسرت
ا ل در فوادث بحرانی استظاده میک د ( .)Bruns, 2014مشارکت عهومی در سیسرتمعامرلهرای
رسانههای اجتهاعی تخدیل وده است به ع صر جدید در مدیریت بحرا ( .)Baron, 2010عال ه بر
این ،سایتهای رسانههای اجتهاعی فضایی م ازی را برای افراد در میا مرزهای جغرافیرایی پیونرد
میده د پس از قایع یرانگر ،اطالعاتی را که نیازهای عاطظی مردم را در یک بحرا بره ارمغرا
میا رد ،به اوتراو میگذارند ( .)Stephens & Malone, 2009ب ابراین ،کارو اسا ارتخاطرات
بحرا پیش داد میک د سازما ها باید ا لویتب دی استظاده از رسرانههرای اجتهراعی را در مردیریت
بحرا

توجه دقیق به جوامع م ازی که از طریق رسانههای اجتهراعی بره جرود مری ای رد مردنظر

قرار ده د (.)Zhu et al., 2017
در اعتهادسازی مخاطخا نسخت به خخرهای مختلف عوامل گوناگونی دخالرت دارنررد از جهلره:
 )6صداقت (اخخار صادقانه باود) )2 ،موثق بود خخر (اعتخرار م خرع خخرر) )9 ،عی ری

اقعری برود

خخر (در خخر نخاید مقاصد وخصی ت ثیر داوته باو د) )3 ،بریطرفری در ارایره اخخرار (در ارایره خخرر
جدتگیری خاص بر اساو جریانات گر هب دیهرای جامعه جود نداورته باورد)  )5جرذابیت
در ارایه خخر (جرذابیت در وررکل ارایره خخرر ،قابرل درو برود بررای مخاطرب ،عردم اسرتظاده از
جهرررالت مرررشکل پیهیرررده نااو ر ا ،برره گونررهای کرره نیازهررای خخررری مخاطخررا ار ررا وررود)
(.)Granemayepour & Noorozpour, 2011
مدیریت بحرا فرای د کاهش خ رپذیری سانحه به نحرو کرارا اثرربخش برا اسرتظاده از م رابع
موجود جدت مقابله برا بحررا اسرت ( .)Saeedi Mehr et al., 2014مردیریت بحررا بره سرخب
ماهیت مت وع ،پیهیده مخدم در عصر فا ر ،بسیار دووار میباود .ب ابراین ا را به سه مرفلره
اقدامات پیش از بحرا  ،فین بحرا

پس از بحرا دستهب دی میک د .با توجه به این نکته که

دنیا به سویی میر د که ت کید بیشتر بر مدیریت پیش از بحررا بررای کراهش اسریبپرذیری
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خسارات جانی مالی دارد ،مدیریت باید در هر سه مرفله فعال باورد (Izadi Yazdan Abadi

) .et al., 2015مدیریت بحرا در صورت بدرهم دی از دانش میتواند پیامدهای م ظی بحررا هرا
مخاطرات را به ودت کاهش دهد در غیر ایرن صرورت ،اثربخشری کرارایی ا بسریار رعیف
خواهد بود ( .)Sajjadi Qidari et al., 2014با توجه به تعاریف ارایه وده میتوا بحرا (سانحه)
را بر اساو م ش پیدایش ا به چ د دسته کلی تقسریم نهرود کره عخارت رد از :سروانح تک ولروکیکی
(سرروانح انسررا سرراخت) ،س روانح طخیعرری ،اخررتالالت داخلرری ج ر

(فهلرره) & (Heydari

).Ahmadi, 2014
مورد دیگری که باید مدنظر قرار داد فظآ ارامش ودر ندا اسرت .ام یرت ،پریشزمی ره یرک
اجتهاع سالم افساو ام یت بسترساز توسعه جوامع انسانی است سعادت یک اجتهراع در گرر
فظآ بقا ام یت افساو ناوری از ا اسرت .فضرور مرردم در فضرای عهرومی وردر مسرتلزم
افساو ام یت از سوی انا است ( .)Ehsanifard et al., 2012ام یرت بیشرتر بره افسراو ر انری
ودر ندا از عوامل تددیدک ده ام یت بر میگردد .پس مهکن است میزا افسراو نراام ی فررد برا
اقعیت خارجی میزا عوامل تددیدک ده م ابقت نداوته باود یا برعکس ،مت اسب برا میرزا

اثرر

عوامل تددیدک ده ،میزا افساو ناام ی فرد نیز در نوسا باود .ب رابراین نهریتروا گظرت کره در
جامعهای که ام یت جود دارد ،فتهاً افساو ام یرت نیرز جرود دارد ،چررا کره افسراو ام یرت از
موارد دیگری ههان د ذه یت مردم جامعه مورد م العه نش ت میگیرد ).(Amini et al., 2015
در بین الگوهای مختلظی که محققا برای تخیین نقش رسرانه ملری در مردیریت بحررا اسرتظاده
نهودهاند ،میتوا به مدل رفها زاده غظراری معرین (Rahman-Zadeh & Ghaffari Moein,

) 2011کا سی فیردری ر چری ) (Kavoshi & Heydari Ruchi, 2012اوراره کررد .مردل
تحقیق فا ر با محور قرار داد مدل ایرن صرافبنظررا بره جدرت بررسری نقرش رسرانه ملری در
مدیریت بحرا

فظآ ارامش ودر ندا ترد ین ورد .ههران ور کره در ورکل  6نشرا داده ورده

است ،رسانه ملی در این مدل در پ ج بعد دستهب دی میوود .این ابعاد وامل :میزگردهای فره گی-
اجتهاعی ،فیلم سریال ،برنامههای کودو -انیهیشنهای تلویزیو  ،اخخار ،برنامرههرای اموزوری
میباود.
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شکل  .4مدل مفهومی تحقيق

در راستای تحقیق فا ر تحقیقاتی ان ام گرفته که در ادامه به اندا اواره میگردد:
ایرزدییرزدا ابرادی ههکرارا ( )Izadi Yazdan Abadi et al., 2015در تحقیرق خرود برا
ع وا «ا لویتب دی کارکردهای رسانهها برای مدیریت اثربخش مرفله پیش از بحرا با اسرتظاده
از ر ش تحلیل سلسلهمراتخی» به این نتی ه دست یافت د که رسانهها میتوان رد در مردیریت مرفلره
پیش از بحرا نقش به سزایی داوته باو د ،لذا توصیه میوود کره برر اسراو ا لویرتب ردی ارایره
وده ،به پیشبی ی پیشگیری بحرا
انتخراب ورده توسرط خخرگرا

امادگی برای مقابلره برر اسراو معیارهرا زیرر معیارهرای

بپردازنرد .در تحقیرق دیگرری مصر ظوی کد گری (Mostafavi

)« Kohangi, 2015نقش رسانهها در ام یت اجتهاعی» را مورد بررسی قرار داد .یافتههای این مقاله
نشا داد که تا چه میزا رسانهها در برقراری ام یرت اجتهراعی ،جامعرهپرذیر کررد افرراد ،ای راد
یکپارچگی ،ههاه گی اجتهاعی

جدا جهعی مؤثر هست د تا چه میزا میتوان د در افرزایش

ام یت اجتهاعی جامعره مرا ت ثیرگرذار باور د .در ههرا سرال ،امی ری ههکرارا

(Amini et al.,

) 2015در تحقیقی با ع وا «راهخردهای بدخود افساو ام یت اجتهاعی» به این نتی ره دسرت یافت رد
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که سرمایه فره گی ،سرمایه اجتهاعی بریسرازمانی اجتهراعی دارای قرویترین میرزا ههخسرتگی
متغیر فهایت سازمانی دارای کهترین ابستگی با افساو ام یرت اجتهراعی در وردر ندا وریرازی
بودند.
دهقانی اکخرزاده ( )Dehghani & Akbarzadeh, 2013در تحقیق دیگرری نقرش رسرانههرا
در افساو ام یت اجتهاعی را بررسی نهودند .انا اذعا داوت د که اسرتظاده از تلویزیرو بیشرترین
ت ثیر را بر ر ی افساو ام یت اجتهاعی دارد ت دا تخیینگر افساو ام یت اجتهاعی در این تحقیق
است .میزا اسرتظاده از تلویزیرو بره ت درایی  22درصرد از تغییررات متغیرر ابسرته افسراو ام یرت
اجتهاعی را تخیین میک د .به طور کلی ،نتایج این تحقیق نشا میدهد که هر چقدر میرزا اسرتظاده
از رادیو تلویزیو داخلی بیشتر بوده است میزا افساو ام یت نیرز براالتر بررعکس هرر چقردر
میزا استظاده از ماهواره بیشتر بوده ،میزا افساو ام یت اجتهاعی نیز کهتر بروده اسرت .از ایرن ر
میتوا گظت که تلویزیو

رادیوی داخلی نقش به سزایی در ای اد افساو ام یرت داورته اسرت.

کا سی فیدری ر چی ( )Kavoshi & Heydari Ruchi, 2012با «بررسی نقش رسانه ملری در
ک ترل بحرا اب تدرا » به این نتی ه دست یافت د که بین چدار واخصه متغیر مستقل (رسانه ملری)
با ک ترل بحرا اب تدرا راب ه مع اداری جود دارد .یع ی از م هوع چدار فر یه که س ش
جود راب ه بین میزگرد م خوعاتی ،ک ظررانس خخرری ،تدیره خخرر گرزارش ،زیرنرویس کررد
برنامهها است با ک ترل بحرا اب تدرا تایید وده است.

در تحقیقات خارجی ان ام گرفته نیز افهدی ( )Ahmadi, 2015در بررسری «نقرش رسرانه در
مدیریت بحرا » به این نتی ه رسید رسانهها نه ت دا پدیده خ ثی کاتالیز ر در ورایط بحرا هسرت د
بلکه فعالیت رسانهها در اطالع رسانی تخلیغات ،اندا را به عامرل اصرلی تشرکیل افکرار عهرومی در
جوامع معاصر تخردیل کررده اسرت .رسرانههرا نقرش مدهری در درگیرریهرای اجتهراعی ،سیاسری
بینالهللی بحرا با توجه به قدرت ا در جذب مخاطخا انخوه مشارکت در ر نرد ورکلگیرری
افکار عهومی را دارند .رسانهها در ورایط قخل ،فین بعرد بحررا نقرش اساسری دارنرد .قصرابی
زارعفراورخ دی ( )Ghassabi & Zare-Farashbandi, 2015در تحقیرق خرود برا ع روا «نقرش
رسانه در مدیریت بحرا » پس از بررسی نظر پاسخده دگا  ،به این نتی ره رسریدند کره رسرانههرای
جهعی نقش مدم مثختی در پووش بحرا
ایظا میک د.

جهعا ری کهک های بشر د ستانه در ورایط بحررا
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چا ( )Chan, 2014در بررسی نقش رسانه اجتهاعی در امادگی ،پاسخگویی بدخود بحررا ،
به این نتی ه رسید که رسانه اجتهاعی در ای اد امادگی بیشتر پاسخگویی در ورایط بحرا نقرش
تعیینک دهای دارد .بابین ( )Baubion, 2013در تحقیق خود برا ع روا «نقرش رسرانه در مردیریت
بحرا » به این نتی ه رسید که بین رسانه جهعی مدیریت بحرا راب ره مع راداری جرود دارد .هرر
چه میزا استظاده از رسانه ملی بیشتر میوود در ورایط بحرا عهلکرد بدتری نشرا داده مریورود.
در تحقیقی دیگر ،بکس ( )Bakx, 2012در بررسی نقش رسرانه اجتهراعی در ارتخاطرات بحررا از
دیدگاه دموکراتیک ،پس از بررسی نظر پاسخده دگا به این نتی ه رسید که رسانههرای اجتهراعی
در ارتخاطات بحرا جدت ارایه اطالعات کافی جلوگیری از محد دیتهای اسیبزا بسیار مرورد
استظاده قرار میگیرند .باز بود  ،صداقت سرعت این رسرانههرا از دیردگاه ورظافیت دموکراتیرک
بسیار فائز اههیت است.
با توجه به م الخی که بیا ود ،به خوبی ر ون است که رسانه ملی به ع وا ندادی فره
فره

ساز

گستر با برخورداری از ظرفیتهای انحصاری بری بردیل در ارایره خردمتی عهرومی

ملی ،نقشی فساو مؤثر در فرای د مدیریت بحرا
اینکه بتواند هر چه بیشتر از وراخ

ام یرت ملری ایظرا مریک رد .ب رابراین ،بررای

هرای فراگیرری ت ثیرگرذاری برخروردار بروده در عرصره

ارتخاطات رسانهای نیز با اقتداری م لوب ارد عهل وود ،وایسته است تا با ر یکردی ای دهنگر
ای دهساز هم الگویی کاربردی از مدیریت بحرا ارایه دهد هم بتواند بره نحروی م لروب عرصره
ام یت ملی را فظآ نهاید .لذا ،تحقیق پیش ر درصدد پاسخ به این سؤال است که ایرا رسرانه ملری
در مدیریت بحرا

فظآ ارامش بین ودر ندا م قه  22تدرا نقش دارد؟

به دنخال این سؤال ،فر یههای زیر م رح میوود:
فرضیه اول .میزگردهای فره گی -اجتهاعی رسانه ملی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش ودر ندا

نقش دارد.
فرضیه دوم .فیلم سریالهای تلویزیو رسانه ملی در مردیریت بحررا

فظرآ ارامرش وردر ندا

نقش دارد.
فرضیه سوم .برنامههای کودو نوجوا

انیهیشنهای تلویزیونی رسانه ملری در مردیریت بحررا

فظآ ارامش ودر ندا نقش دارد.
فرضیه چهارم .اخخار رسانه ملی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش ودر ندا نقش دارد.
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فرضیه پنجم .برنامه های اموزوی رسانه ملری در مردیریت بحررا

فظرآ ارامرش وردر ندا نقرش

دارد.
روش

ر ش تحقیق در این م العه ،توصیظی از نوع زمی هیابی انتخاب ود .جامعه اماری در ایرن تحقیرق
وامل ودر ندا م قه  22تدرا در سال  6931بود که تعداد اندا برابرر برا  623هرزار نظرر گرزارش
ود .بر اساو ف م جامعه ،تعداد نهونه با توجه به فرمرول نهونرهگیرری کروکرا برابرر برا  983نظرر
تعیین ود .الزم به ذکر است که ر ش نهونهگیری نیز غیرتصادفی از نوع در دسرترو انتخراب ورد.
یژگیهای دموگرافیک نهونه مورد بررسی در جد ل  6ارایه وده است.
جدول  .4ویژگیهاي دموگرافيک نمونه مورد بررسی

ویژگی
ت هل
ج سیت

سن

تحصیالت

وغل

میزا تهاوای برنامههای
تلویزیو

م رد

فراوانی
636

درصد
93

مت هل

239

19

ز

253

13

مرد

625

99

کهتر از  22سال

28

3

 26-92سال

665

92

 96-52سال

683

38

بیش از  56سال

53

65

زیر دیپلم

93

62

دیپلم /فوقدیپلم

56

69

کارو اسی

638

98/5

کارو اسیارود /دکتری

638

98/5

کارم د

31

25

وغل ازاد

653

36

بیکار

623

93

 6-9ساعت در ر ز

655

32

 3-5ساعت در ر ز

635

31

بیش از  1ساعت در ر ز

53

63
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ر ش گردا ری دادهها از نوع کتابخانهای میردانی بروده اسرت .ابرزار گرردا ری دادههرا در ایرن
تحقیق پرسشنامهای ترکیخی ،ت ظیم وده در طیف پ ج گزی های لیکرت (بسیار زیراد=  ،5زیراد= ،3
متوسط=  ،9کم=  ،2بسیار کم=  )6وامل  25گویه برود .پرسرشنامره بره کاررفتره از د بعرد اخخرار،
برنامههای اموزوی از مدل کا سی فیردری ر چری ()Kavoshi & Heydari Ruchi, 2012

ابعاد میزگردهای فره گی-اجتهاعی ،فیلم سریال برنامههای کودو انیهیشنهای تلویزیو از
مدل رفها زاده غظاری معرین ) (Rahman-Zadeh & Ghaffari Moein, 2011در خصروص
نقش رسانه ملی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش بین ودر ندا  ،ت ظیم وده به تظکیک ابعراد

میزا نرن الظای کر نخان جدت بررسی پایایی به قرار جد ل  2بوده است.
جدول  .3پایایی متغيرهاي تحقيق

ابعاد

آلفاي كرونباخ

تعداد گویهها

میزگردهای فره گی -اجتهاعی

2/85

6-5

فیلم سریالهای تلویزیونی

2/33

1-62

2/86

66-65

اخخار

2/89

61-22

برنامههای اموزوی

2/82

26-25

رسانه ملی (کل)

2/33

6-25

برنامههای کودو نوجوا

انیهیشنهای تلویزیونی

نتایج ازمو الظای کر نخان نشا میدهد ابعاد مشخ

ورده دارای رریخی براالتر از  2/1هسرت د؛

ب ابراین از سازگاری در نی الزم برخوردارند .بره م ظرور ت زیره تحلیرل دادههرا از د ر ش امرار
توصیظی است خاطی بدره گرفته ود .در امار توصیظی از درصرد فرا انری در امرار اسرت خاطی از
ازمو های کلهوگر ف -اسهیرنوف ازمو د جهلهای) از طریق نرمافزار  SPSSاستظاده ود.
یافتهها

در ابتدا با بررسی توزیع دادههای متغیرهای اصلی پرژ هش مریتروا نروع ازمرو امراری را تعیرین
نهود .چ انهه س ح مع اداری در ازمو نرمالیته باالتر از  2/25خ ای استاندارد باورد بررای بررسری
فر یهها میتوا از ازمو های پارامتریک استظاده نهود چ انهه س ح مع راداری از  2/25خ رای

 /45فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 4996

استاندارد کهتر باود میتوا از ازمو های ناپارامتریرک اسرتظاده نهرود .جرد ل 9

رعیت توزیرع

دادهها را در هر یک از ابعاد نشا میدهد.
جدول  .9بررسی توزیع دادهها

متغيرهاي پژوهش

آماره آزمون

سطح معناداري

میزگردهای فره گی -اجتهاعی

2/252

2/265

فیلم سریالهای تلویزیونی

2/628

2/222

2/238

2/222

اخخار

2/289

2/222

برنامههای اموزوی

2/236

2/222

رسانه ملی

2/231

2/233

انیهیشنهای تلویزیونی

برنامههای کودو نوجوا

هها طور که در جد ل  9مالفظه میوود؛ از ا جایی که مقدار سر ح مع ریداری بررای دادههرا
کهتر از مقدار  2/25خ ای پیشبی ی وده است .ب ابر این فرض  H0رد لذا در س ح اطهی ا %35
فر یه  H1پذیرفته وده مریتروا اذعرا داورت متغیرهرای پرژ هش از توزیرع نرمرال برخروردار
نخودهاند .پس از اطهی ا از نرمال نخود عوامل مورد بررسی یا بدررهگیرری از ازمرو ناپارامتریرک
د جهلهای به بررسی فر یهها پرداخته ود.
جدول  .1آزمون دو جملهاي براي بررسی فرضيهها

متغير
نقش رسانه ملی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش

نقرش میزگردهرای فره گری -اجتهرراعی در مردیریت بحررا

فظررآ

ارامش
نقش فیلم سریالهای تلویزیو در مدیریت بحرا
نقررش برنامررههررای کررودو نوجرروا
مدیریت بحرا

فظآ ارامش

انیهیشررنهررای تلویزیررونی در

فظآ ارامش

نقش اخخار در مدیریت بحرا

فظآ ارامش

نقش برنامههای اموزوی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش

نسبت

نسبت

سطح

مشاهده شده

آزمون

معناداري

2/88

2/52

2/222

2/13

2/52

2/222

2/12

2/52

2/222

2/51

2/52

2/222

2/82

2/52

2/222

2/39

2/52

2/222
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نتایج جد ل  3نشا داد مقدار س ح مع یداری برای تهام فر یهها معادل  2/222وده که از مقردار
خ ای  2/25کوچکتر بوده ،لذا فرض صظر ت ئیرد نگردیرده فررض  H1پذیرفتره مریورود .مقرادیر
نشا داده وده در نسخت مشاهده وده نیز بیانگر این مدم اسرت کره براالی  51درصرد پاسرخگویرا
رسانه ملی ابعاد پ جگانه ا را در مدیریت بحررا

فظرآ ارامرش وردر ندا مرؤثر دانسرتهانرد.

نتی ه کلی نشا از ت یید تهام فر یهها داوته بدین صورت قابل تخیین خواهد بود کره رسرانه ملری
اعم از «میزگردهای فره گی -اجتهاعی»« ،فریلم سرریالهرای تلویزیرو »« ،برنامرههرای کرودو
نوجوا

انیهیشنهای تلویزیونی»« ،اخخار»« ،برنامرههرای اموزوری» در مردیریت بحررا

فظرآ

ارامش بین ودر ندا م قه 22تدرا نقش دارند.
بحث و نتیجهگیري

بررسی یافتههای تحقیق نشا داد که رسانههای ملی وامل میزگردهای فره گی -اجتهراعی ،فریلم
سریالهای تلویزیونی ،برنامههای کودو نوجوا
اموزوی در مدیریت بحرا

انیهیشنهای تلویزیرونی ،اخخرار برنامرههرای

فظآ ارامش ودر ندا م قه 22تدرا نقش داوتهاند.

یافتههای فاصل از ازمو فر یه یژه ا ل نشا داد که میزگردهای فره گی -اجتهاعی رسرانه
ملرری در مرردیریت بحرررا

فظررآ ارامررش ورردر ندا نقررش دارد .نتررایج ایررن پررژ هش بررا نتررایج

پژ هشهای ایزدییرزدا ابرادی ههکرارا ) ،(Izadi Yazdan Abadi et al., 2015مصر ظوی
کد گی ( )Mostafavi Kohangi, 2015افهدی ( ،)Ahmadi, 2015همسو بوده اسرت .نترایج
این پژ هشها نشا داد که رسانهها میتوان د در مدیریت مرفله پریش از بحررا نقرش بره سرزایی
داوته باو د .از ان ایی که بیش از  52درصد پاسخگویا را افراد بالغ تشکیل میده د ،انا اذعرا
داوت د که به دلیل پایین بود زما فراغت ،بیشترین برنامهای که در زما بازگشت بره م رزل دنخرال
میک د برنامههای علهی میزگردهای فره گی بوده است .بره عقیرده انرا اسرتظاده از برنامرههرای
اموزنده در جدرت براال بررد امرادگی اطالعرات وردر ندا از فروادث بحررا هرای مهکرن،
میتواند در پایین ا رد خسارات ناوی از عدم اگاهی افراد بسیار مثهرثهر اقع وود.
یافتههای فاصل از ازمو فر یه یژه د م نشا داد که فیلم سریالهای تلویزیو رسانه ملری
در مدیریت بحرا

فظآ ارامش ودر ندا نقرش دارد .در زمی ره اثرگرذاری فریلم سرریالهرای

تلویزیو رسانه ملی بر اک ش دیدگاه ودر ندا  ،پژ هشهرایی ان رام گرفتره اسرت .نترایج ایرن
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پررژ هش بررا نتررایج پررژ هشهرا امی رری ههکررارا ( ،)Amini et al., 2015دهقررانی اکخرررزاده
( ،)Dehghani & Akbarzadeh, 2013قصرررابی زارع فراورررخ دی & (Ghassabi
) Zare-Farashbandi, 2015رفهرا زاده غظراری معرین (Rahman-Zadeh & Ghaffari

) Moein, 2011همسو بوده است .از ان رایی کره در نظرسر ی تحقیرق مشرخ

ورد کره قالرب

افرادی که مورد س ش قرار گرفت د ،متوسط در هر ر ز به تهاوای یک سریال یا فیلم قرت خرود
را صرف میک د؛ ب ابراین فیلمها سریالهای تلویزیونی میتواند یرک ابرزار قدرته رد تلویزیرونی
جدت مدیریت بحرا

اموزش فظآ ارامش در ورایط بحرا به فساب اید.

یافتههای فاصل از ازمو فر ریه یرژه سروم نشرا داد کره برنامرههرای کرودو نوجروا
انیهیشنهای تلویزیونی رسانه ملی در مدیریت بحرا

فظآ ارامش وردر ندا نقرش دارد .نترایج

ایرن پرژ هش برا نترایج پرژ هش کا سری فیردری ر جری (Kavoshi & Heydari Ruchi,
) ،2012ورراه محهرردی) ،(Shahmohammadi, 2011رفهررا زاده غظرراری معررین (Rahman-

) Zadeh & Ghaffari Moein, 2011چا ) ،(Chan, 2014همسو بوده است .از ا جایی کره
بیشتر خانوادههای مورد بررسی در زما فراغت خود با کودکا وا در ازتخاج ت گات ر
به طور متوسط  9ساعت در ر ز تلویز

هسرت د

م زل انا به م ظور پخش برنامههرای کرودو نوجروا

ر ون میباود ،بر این عقیده هست د که جود برنامههای سرودم د بررای کودکرا کره بیشرتر ج خره
اطالع رسانی علهی ر انی دارد میتواند در فظآ ارامش در ورایط بحرا به کودکرا انرا
در مرفله بعد به خود انا کهک نهاید .انا اذعا داوت د که بیشتر ا قات نکات ایه ی مظیردی را
از کودکا

نوجوانا خود یاد میگیرند که بازتاب تهاوای برنامههای سودم د تلویزیونی است.

یافتههای فاصل از ازمو فر یه یژه چدارم نشا داد که اخخار رسانه ملی در مدیریت بحررا
فظآ ارامش ودر ندا نقش دارد .در زمی ه اثرگذاری اخخار رسرانه ملری برر اکر ش دیردگاه
ودر ندا  ،پرژ هشهرایی ان رام گرفتره اسرت .نترایج ایرن پرژ هش برا نترایج پرژ هش کا سری
فیردریر جری ) ،(Kavoshi & Heydari Ruchi, 2012قاسرهی ( ،)Ghasemi, 2010ربرانی
ههکارا ( )Rabbani et al, 2010پابین ( )Baubion, 2013همسو بوده اسرت .از ان رایی کره
بیش از  52درصد پاسخگویا را افراد بالغ تشکیل میدهد ،انا اذعا داوت د کره در محرل کرار
م زل اخخار را ههواره دنخال میک د در محل کار خود نیز پیرامو ا برا ههکرارا ورا صرحخت
میک د .تهاوای این اخخار صحختکرد در مرورد ا در جهرع د سرتا

ههکرارا یرک نروع
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اطالع رسانی بوده موجب باال رفتن س ح دانرش افررادی کره فتری مهکرن اسرت قرت تهاورای
تلویزیو را نداوته باو د میوود.
یافتههای فاصل از ازمو فر یه یژه پ م نشا داد که برنامرههرای اموزوری رسرانه ملری در
مدیریت بحرا

فظآ ارامش ودر ندا نقرش دارد .نترایج ایرن پرژ هش برا نترایج پرژ هشهرای

صادقیا ( ،)Sadeghian, 2009قلیپور پورعزت ) (Gholipour & Pourzate, 2008بکرس
( ،)Bakx, 2012همسو بوده است .جود برنامههای اموزوی در رسرانه ملری نیرز مخاطخرا زیرادی
داوت .پاسخده دگا ت ثیر برنامههای اموزوی را به دلیل ت ربهای کره در پشرت ا نهایرا اسرت
بسیار مثهر فایده دانسته بیشتر موارد را فتی عهلی نیز میک د .نظررات پاسرخده ردگا فراکی از
ا بود که برنامههای اموزوی در ای اد ارامش قخل از قوع بحرا بسیار ت ثیرگذار است.
نتایج تحقیق فا ر مریتوانرد کاربردهرایی بررای مردیرا

برنامرهریرزا در زمی ره برنامرههرای

رسانههای ملی داوته باود ،ب ابراین مدمترین پیش دادات کاربردی برای پژ هش فا ر به قررار زیرر
است:
 در میزگردهای فره گری -اجتهراعی از کارو اسرا برا ت ربره صرافبنظرر اسرتظاده ورود
مو وع پیرامو مسایل کاربردی بروده در صرورت امکرا راهکارهرای کراربردی نیرز ارایره
وود.
 در میزگردهای فره گی -اجتهاعی به ههه طخقات جامعه توجه وود برنامهها فقط مربوج بره
یک بازار هدف خاص نخاود.
 در میزگردهای فره گی -اجتهاعی از تهاوهای انالین پاسرخ بره سرؤاالت مخاطخرا بدرره
گرفته وود چرا که این پرسش پاسخ ها افرراد را اگراهترر کررده مسرایل را بدترر در ذهرن
مخاطب به یاد میگذارد.
 فتیاالمکا در ت ظیم س اریو فیله امههای فیلم سریالهای تلویزیونی سعی وود از مسرایل
بحرا های اجتهاعی نیز بدره گرفته وود.
 طریقه برخورد ر یار یی افراد با بحرا ها در وکلگیری ر فیه فظآ ارامرش در مخاطخرا
بسیار ت ثیرگذار است .ب ابراین سعی وود در برخورد با بحرا ها کارو اسانه رفتار وود.
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 معهوالً وخصیتهای ماندگار مخاطخا بیشتری دارند .لذا ،سعی ورود فریلمهرای اموزوری در
زمی ه مدیریت بحرا با فضور وخصیتهای نام او ا ساخته وود تا اثرگذاری مخاطخا ا
باالتر ر د.
 سعی وود در برنامههای کودو نوجوانا در زمی ه مراقختهای قخرل از قروع بحررا  ،فرین
بحرا  ،پس از بحرا اموزش الزم به کودکا

نوجوانا داده وود.

 سعی وود از اقدامات اموزوی که کوتاهترین زما را صرف میک رد کراربردیترر هسرت د
بدره گرفته وود.
 به جدت جست جوگر بود فکر کودکا

نوجوانا با ای اد برنامههای اموزوی تظریحری

به کودکا اموزش داده وود که م العه ک د دانش خود را در زمی ه مسرایل پیرامرو خرود
باال بخرند.
 در اطالع رسانی از طریق اخخار ورظافسرازی الزم صرورت گیررد افرراد در جریرا تهرامی
مسایل قرار گیرند.
 در بیا اخخار سعی وود از ای اد رعب

فشت در مخاطخا جلوگیری وود.

 سعی وود فتیاالمکا چ د دقیقه از اخخار ر زانه را به اموزش یک نکته کراربردی در زمرا
قوع بحرا

قف ک د .این امر موجب باال رفتن س ح اگاهی افراد می وود.

 در اخخار ر زانه به چگونگی اقدام افراد در نقاج دیگر جدا در زمرا

قروع بحررا پرداختره

وود.
 سعی وود از م تقدا با ت ربه در برنامههای اموزوی استظاده وود.
 برنامهها مت اسب با ههه نوع محد ده س ی ت ظیم وود.
 زما پخش برنامههای اموزوی در ا ج زمرانی باورد کره افرراد بیشرتری از تلویزیرو اسرتظاده
میک د.
 در برنامههای اموزوی از سیستمهای مسابقهای جدت تحریک مشرارکت مخاطخرا اسرتظاده
وود.
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