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  بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران 
  1380در سال 
  

  ekavousy@yahoo.com   قیام دشت  -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دکتر اسماعیل کاوسی
  )نویسنده و مسئول مکاتبات( قیام دشت –کارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق  ،مینو حیدري روچی

 
  

  چکیده
فاضـالب  می باشـد، شـرکت آب و    1380هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال : هدف پژوهش

پدیده خشکسالی هاي پی در پی، رشد بی رویه جمعیت، : با بحران آب مواجه شد که مهمترین عوامل آن عبارتند از 80استان تهران در سال 
افزایش بی رویه مصرف آب و به ویژه عدم توازن و تعادل بین منابع و مصارف که با مدیریت جامع، برنامه ریـزي اصـولی و از همـه مهمتـر     

، هماهنگی و همسویی با رسانه ها به خصوص رسانه ملی توانست با اطالع رسانی به موقع به مخاطبان، تاثیر زیادي بر افکار عمومی همکاري
  .بگذارد وآنها را با برنامه هاي خود همسو و همراه کند

باط جمعی و الگوهاي رفتـاري آنـان بـه    کارکردهاي وسایل ارت. رسانه هاي جمعی نقش حیاتی در زندگی افراد جامعه دارند: پیشینه پژوهش
لذا وسایل ارتباط جمعی با موقعیت و پایگاه خاصی که در جامعه دارند درصدد پاسخگویی . طور کل بر اساس نیازهاي جامعه تعیین می شود

  .انتظارات و نیازهاي مخاطبان می باشند
  :برخی از آنها اشاره می کنیم گفتنی است در زمینه بحران، پژوهش هایی انجام شده است که در زیر به

؛ این تحقیق توسط آقاي مصطفی نوري گهر دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهـران  " 21بحران آب چالش بزرگ خاورمیانه در قرن ''
کتابخانـه  پرداخته است که بـه روش   21این پژوهش به بررسی بحران آب به عنوان چالش بزرگ خاورمیانه در قرن .مرکزي انجام شده است

  .اي انجام شده است
ــان خــان ،دانشــجوي دانشــگاه آزاد اســالمی     "بحــران آب در خاورمیانــه بــا تاکیــد بــر آبهــاي ایــران " ؛ایــن تحقیــق توســط خــانم ثریــا دژب

هـدف پــژوهش شناســایی ریشــه بحـران آب در منطقــه و تــاثیر حرکــات منطقـه اي در مــورد آب بــه منظــور    . واحـد تهــران مرکــزي اســت 
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال . اري منطقــه اي اســت کــه بــه روش کتابخانــه اي انجــام شــده اســترفــع بحــران و ارائــه چــاره جــویی بــراي همکــ

تــاکنون در ایــن زمینــه پژوهشــی انجــام نشــده اســت کــه نویســنده در ایــن پــژوهش نقــش رســانه ملــی را در کنتــرل بحــران آب تهــران در   
  . مورد بررسی قرار داده است 80سال 

ز نظـر هـدف کـاربردي و از نظـر شـیوه گـردآوري اطالعـات پیمایشـی و از نظـر روش اجـرا           روش تحقیق در این پژوهش، ا: روش پژوهش
  . همبستگی است که براي جمع آوري اطالعات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است

آمـاري بـر   در  این  پژوهش کلیه  مهندسین، متخصصین و کارشناسان  شرکت آب  و  فاضالب استان تهران هستند، که کار : آماري جامعه
  . در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است  روي پرسشنامه ها هم

با کنترل بحران آب تهـران رابطـه معنـاداري    ) رسانه ملی ( مشخص شد که چهار شاخصه متغیر مستقل  پیرسون با استفاده از آزمون: ها یافته  
طه بین میزگرد مطبوعاتی، کنفرانس خبري، تهیه خبـر و گـزارش، زیرنـویس    یعنی از مجموع چهار فرضیه که سنجش وجود راب. وجود دارد

  .کردن برنامه ها است با کنترل بحران آب تهران تایید شده است
  

  .بحران، مدیریت بحران، بحران آب، میزگرد مطبوعاتی، کنفرانس خبري، زیرنویس تلویزیونی، خشکسالی، خبر، گزارش: واژگان کلیدي
  

   1390 اسفند 10: تاریخ دریافت مقاله   
 1391 اردیبهشت 28: تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
آب با ارزش ترین منبع طبیعی است که در زمین وجود دارد و بدون آن حیات وجود نخواهد داشت و هـر جـا آبـادانی    

آب این گنج  هزاره  سوم  به دلیل اهمیت  و ارزش آن  سازمان ملل  متحـد  از سـال    .است  نشانگر  وجود  آب  است
با توجه به این موضـوع  . نامگذاري کرده است "آب براي زندگی  " را به عنوان دهه آب با شعار 2015تا سال  2005

رشد میزان مصرف فعلـی   چون با توجه به. نامگذاري شود "آب براي زنده ماندن  "پیش بینی می شود دهه آینده  
آب و همچنین کاهش منابع آب و عدم  توفیق در ایجاد  منابع آب جدید بی شک  دهه  آینده بحرانی با شدت و تهدید 

کشور ایران از این مقوله جدا نیست و همواره  بـا کمبـود آب مواجـه اسـت،     . جدي تري را در جهان شاهد خواهیم بود
جهان واقع شده است و به خصوص شهر تهران که جز معدود پایتخت هاي جهان ایران در منطقه خشک و نیمه خشک 

در این میان نقش رسانه هاي جمعی و تاثیر آن بر افکار عمـومی بـر کسـی    . است که در کنار رودخانه واقع نشده است
کت آب و با همکاري تنگاتنگ رسانه ملـی، شـر   1380پوشیده نیست به خصوص در بحران آب شهر تهران که در سال 

امروزه  نقش و جایگاه رسانه ها در حدي است کـه نمـی تـوان     . فاضالب استان تهران توانست بر بحران آب غلبه کنند
گسترش و توسعه . زندگی را بی حضور آنها قابل تصور دانست، و تمام فعالیت اجتماعی و فردي ما دخالت و نقش دارند

بعید نیست که انسان . ست که عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیده اندوسایل ارتباط جمعی در زندگی انسان به حدي ا
رسانه ها از حسـاس تـرین   . امروزي را انسان رسانه اي و فرهنگ جدید را محصول تبلیغات وسایل ارتباط جمعی بدانیم

از مـدیریت   نقاط استراتژیک  در هنگام بروز بحران ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی هستند و بخشـی 
زیرا از این منظر رسانه ها اولـین نهـادي محسـوب مـی شـوند کـه دادهـا و         بحران بر عهده رسانه ها قرار گرفته است؛

خبرهایشان مورد بازبینی و ارزیابی قرار می گیرد و به دلیل اهمیت و حساسیت رسانه ها در شرایط بحرانی می توان با 
نه ها را به سمت رسالت اصلی خود یعنی حل بحران و نه تشدید بحران سوق برنامه ریزي و ساز و کارهاي مناسب رسا

یکی از عمده ترین دغدغه ها و بحران هایی که بسیاري جوامع و از جمله ایران بـدان گرفتـار اسـت بحـران آب  و     . داد
براثـر کـاهش    1380در این راستا شهر تهران که یکی از شهرهاي پرجمعیـت دنیاسـت در سـال    . کمبود ذاتی آن است

در اینجا در خصوص نقش رسانه ها در بحـران  . بارندگی ها ، تداوم خشکسالی هاي چند ساله منجر به  بحران آب  شد
شهر تهران به خوبی گویاي این واقعیت است که ارتباط تنگاتنگ، مشارکت  و برنامه ریـزي شـده شـرکت     80آب سال 

مسئله اصلی در این تحقیق نقـش رسـانه   . حران را با موفقیت بگذرانندآب و فاضالب استان تهران با رسانه ها توانست ب
ملی و اثرگذاري آن بر مخاطبین در بحران آب تهران می باشد که از طریق اجراي برنامه هاي مختلف مانند حضـور در  

، میزگـرد  برنامه هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی تلویزیون در سطح شبکه هاي مختلف،انجام مصاحبه هاي مطبوعاتی 
مطبوعاتی ، مصاحبه هاي اختصاصی ، ارائه برنامه هاي قطع آب در ساعات و مکان هـاي  مشـخص، برگـزاري  برنامـه     
بازدید شهروندان تهرانی از تاسیسات آب تهران و آشنایی آنها با نحوه تولید و توزیع آب، برگزاري سمینارها و جشنواره 

اطبان، استفاده از شیرآالت کم مصـرف در مراکـز پـر جمعیـت ، حضـور      هایی با موضوع بحران آب براي روشنگري مخ
کارشناسان آب در مدارس ، دانشگاهها براي آگاهی و اطالع رسانی دانش آموزان در رده هاي مختلف سنی دانشجویان، 

به غلبه بر  بودند که منجر...  حضور مسئوالن و مهندسین آب تهران در مراکز مختلف از جمله فرهنگسراها، مساجد و  
رسانه هاي جمعی، اغلب به عنوان نیـروي قدرتمنـدي بـراي     در اینجا نقش  .وضعیت بحرانی آب شهر تهران شده است

یکپارچه سازي عقاید و دیدگاه ها تلقی می شوند و تصویر رسانه ها می تواند دیدگاه ما در مورد جهان و در مورد عمیق 
ل ارتباط جمعی از جمله پدیده هایی هستند که بر کلیه وجوه زندگی انسـان  ترین ارزش ها تعیین کند و در واقع وسای

این وسایل به ویژه تلویزیون، تاثیراتی آشـکار، سـریع، مسـتقیم، متعـدد و     . سایه افکنده و به آنها سمت و سو می دهند
پیام به دورترین نقـاط و  بسیار نافذ بر جامعه دارند، به خصوص که این وسیله داراي ویژگی منحصر به فردي در ارسال 

یکی از پرمخاطب ترین وسایل ارتباط جمعی به شمار می آید؛  ضمن این که به دلیل امکان پخش هـم زمـان صـوت و    
تصویر، جذابیت زیادي براي مخاطبان خود ایجاد کرده است در واقع تلویزیون مجموعه اي از پیام هـایی اسـت کـه بـه     

در این بین آب در زندگی افـراد تـاثیر بسـزایی دارد بـه طـوري کـه       . ل می شودطور مداوم توسط آن به مخاطبان ارسا
آب به عنوان ضروري ترین نیاز انسان اگر بـه آن بـی تـوجهی و سـهل     . زندگی بدون آن منجر به نابودي و فنا می شود

 .انگاري شود عواقب جبران ناپذیري برجاي خواهد گذاشت

www.sid.ir


 ١١٩/ ... نقش رسانه ملی در کنترل بحران آببررسی                                                                                                              
 

ال 
س

فتم
ه

 /
ماره

ش
 

هم 
هفد

/ 
تان

ابس
ت

 
139

1
  

ماده اي است که از آسمان به زمین و از زمین به آسمان و از بلندي کوه ها آب تنها     وضعیت آب در ایران و جهان
شکل گیري جوامع . و در پهنه دشت ها تا اعماق زمین در حرکت بوده، حیات را به وجود می آورد و زندگی را می سازد

شد کرده و استمرار یافتـه  همواره در نزدیکی منابع آب ر... بشري و تمدن هاي باستانی چون مصر، بابل، ایران، چین و 
در طول زمان تدریجا رشد و تمرکز جمعیت و توسعه جوامع نیاز به منابع آب را افزایش داده تا آنجا که در چنـد  . است

دهه اخیر رشد فزاینده جمعیت و مصرف آب در سراسر جهان و بـه خصـوص در کشـورهاي توسـعه نیافتـه و در حـال       
انسان و تشدید روزافزون آن شده به طوري که در  باالترین رده هـاي تصـمیم    توسعه موجب بحران هاي منابع زیستی

شاید هیچ نشست بین المللـی را  . گیري در سطوح ملی، منطقه اي و بین المللی  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
آن به صورت یکـی از   که در آن آینده اداره جهان در هزاره سوم میالدي مطرح باشد نتوان سراغ کرد که آب و مدیریت

زیرا جهان با این واقعیت روبرو شده است که کمبود منـابع  . اصلی ترین عوامل و عناصر در دستور کار قرار نداشته باشد
درصد  3درصد آب پوشانده ا ست، اما تنها   70کره زمین را )1: 1384آل یاسین،(.آب شیرین یک مساله جهانی است

هد که سه چهارم آن در یخ هاي قطبی انباشته شده و از دسترس استفاده  انسـان   آن را آب هاي شیرین تشکیل می د
به این  ترتیب کمتر از یک  درصد کل آب هاي کره زمین که در دریاچه ها، رودخانه هـا، نهرهـا و یـا در    .  خارج  است

زمان تنها یـک ده هـزارم    در مجموع در هر. زیر سطح زمین جریان دارد، براي کاربري هاي مختلف قابل استفاده است
 2در حـال حاضـر نـه تنهـا      )  5:  1380قنادي، .(درصد از کل آب هاي کره زمین به سادگی در دسترس انسان است

بلکه کمبود آب و مسایل و مشکالت ناشی از . میلیارد نفر در جهان سوم از دسترسی به آب کافی و سالم محروم هستند
کارشناسان  جهـانی آب  . که از نظر منابع آب غنی بوده اند به صدا در آورده استآن زنگ خطر را براي کشورهایی نیز 

لیتر آب  در  روز زندگی مـی کننـد هرگـز قـادر بـه        7کشور جهان که  بیشتر آنها  با حدود سرانه   40اعتقاد  دارند  
سـاکنان ایـن   . شود، نخواهـد بـود   خروج از محدوده فقر و رسیدن به توسعه پایدار بدون اینکه ابتدا بی آبی آنها جبران

درصد آب مصرفی خـود را از   75هم اکنون اسراییل . کشورها به طور باور نکردنی با ترکیبی از فقر و بی آبی می جنگند
ترکیـه بـا   . خارج مرزهایش تامین می کند و سال هاست موضـوع آب از چـالش هـاي روابـط اعـراب و اسـراییل اسـت       

در آفریقـا رود نیـل از   . آب هاي دجله و فرات با چالش و بحث و گفتگو مواجه هسـتند  کشورهاي عراق و سوریه درباره
در آسیا هند با کشورهاي پاکستان، بنگالدش بر سر رودخانه سـند و  .موضوعات مورد بحث مصر، سودان و اتیوپی است

ه سازمان ملل متحد سال مسایلی که به اجمال اشاره شد داراي چنان اهمیت و ابعاد وسیعی است ک. گنگ درگیر است
سرزمین عزیز ما ایـران  . آغاز شد 1384فروردین  2برابر  2005مارس  22را دهه آب اعالم کرده که از  2015تا  2005

کشوري پهناور با اقلیمی متفاوت و خشک است که مردمان نواحی وسیعی از آن همواره از کم آبی و در مواردي بی آبی 
گسترده اي از ایران را زمین ها و کوه هاي خشـک و کویرهـاي بـدون هیچگونـه منـابع آبـی       پهنه بسیار .. رنج برده اند

در مجموع شرایط طبیعی کشور به گونه اي است که هم اکنون شرق، شـمال شـرق،نواحی وسـیع    . پوشش نموده است
ر دامنه نسـبتا پـر آب   تهران د. مرکزي و سراسر مناطق جنوبی کشور با کمبود آب و به بیان دیگر بحران آب مواجه اند

البرز، براي تامین نیاز آبی این جمعیت روزافزون و نامتعادل خود بخشی از منابع آبی محدوده هاي وسیعی چون قزوین، 
تاکستان، طالقان، کرج ، ورامین و حتی الر مازندران را منتقل نموده است و هنوز هم براي تامین نیازهاي بیشـتر آبـی   

 ) 3: 1384آل یاسین،(. وستدچار دغدغه خاطر و تکاپ
 

شواهد بسیاري در دست است که بشر در قرن بیست و یک با  یک چالش مهم جهانی بحران بین المللی آب در دنیا  
حجم آب هاي رودخانه ها به شدت کاهش یافته و از وسعت دریاچه ها کاسته شـده  . مواجه  است»  کمبود آب« با نام
در حـالی اسـت    این. سفره هاي آب زیرزمینی به شدت پایین آمده است و کویر به سرعت در حال پیشرفت است. است

که تقاضا براي مصرف آب در همه عرصه هاي اصلی اعم از بخش هاي کشاورزي، صنعت و آب خانگی به شدت افزایش 
گرم شدن کره زمین، افزایش روند رشد جمعیت کره زمین و بهبود استانداردهاي زندگی در سطح جهانی از . یافته است
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در حالی که بـیش از سـه چهـارم    . گی بیش از رشد جمعیت بوده استجمله دالیل اصلی افزایش تقاضا براي آب با آهن
درصد از این میزان به صورت غیرقابل استفاده در اقیانوس ها موجـود   97نزدیک به . سطح زمین را آب فرا گرفته است

و درصد باقیمانده به صورت آب شیرین موجود است که قابل استفاده در بخش هـاي کشـاورزي، صـنعت     3تنها . است
  .. مصرف خانگی می باشد

میلیارد جمعیت جهان و در کنار آن میلیونهـا گونـه حیـوانی و گیـاهی مرهـون       6این در حالی است که جان بیش از  
، جمعیتـی معـادل چهـار    2025براساس گزارش بانک جهانی تا سـال    ..همین کسر کوچکی از ذخایر آب شیرین است

از طرفـی از  . ي آفریقایی و آسیایی دچار بحران شـدید کمبـود آب خواهنـد شـد    میلیارد نفر در دنیا به ویژه در کشورها
آنجایی که آب اصلی ترین و اساسی ترین نیاز براي توسعه این کشورها است، لذا به جرات می توان گفت کـه بـیش از   

ضـمنا  . ندنیمی مردم جهان فاقد یک عنصر اساسی جهت توسعه و رهایی از فقر مزمن که رو یه گسـترش اسـت، هسـت   
نفر در اثر بیماري هاي ناشی از آب آشامیدنی ناسالم جان خود  3طبق گزارش بانک جهانی در حال حاضر در هر دقیقه 

این گزارش حتی به وجود صلح و آرامش در کشورهاي درحال توسعه در صورت عـدم وجـود آب   . را از دست می دهند
رفتن حداکثر منابع آبی از رودخانه هاي بـین المللـی، همیشـه بـا     بسیار بدبین است، چرا که کشورها براي در اختیار گ

نمونه چنین منازعاتی در کشورهاي خاورمیانه و بین ترکیه و سوریه، اسراییل و سوریه، ترکیه و .  یکدیگر درگیر هستند
   (www.Vsembussy-israel.org). مشاهده  کرد.... عراق، اسراییل و اردن و 

 
 -1: در یک تقسیم بندي کلی مصارف مهم آبی را می توان به سه دسته کلیجهانی آب شیرین   مصارفبرداشت و 

بـه طـور متوسـط میـزان     . تقسـیم کـرد  ) آب شرب شهري ( مصارف خانگی  -3مصارف صنعتی  -2مصارف کشاورزي 
همانطور که گفتـه   .درصد می باشد 3درصد و  7درصد،  90ترتیب برداشت و مصرف آب در هریک از این سه بخش به 

صـرفنظر از مصـارف کشـاورزي و مصـارف     . شد؛ بخش کشاورزي، بزرگترین مصرف کننده آب شیرین در جهـان اسـت  
صنعتی آب که در واقع بیشترین حجم مصرف آب را نیز به خود اختصاص داده اند، آبـی کـه از طریـق لولـه کشـی در      

مصارف خانگی؛ یعنی آبی که در منـازل  -1:می گردد را می توان از لحاظ مصرف به سه دسته تقسیم کرد شهرها توزیع
مصارف غیر  -3مصارف عمومی؛ مانند پارکها، مدارس، سینماها، موسسات درمانی، ادارات  -2.مسکونی مصرف می شود

برابر بیشتر از مردمـان   10رهاي توسعه یافته امروزه مردمان کشو .قابل محاسبه؛ مانند آبی که بر اثر نشت هدر می رود
تـا   500به طوري که هر شخص در یک کشور توسعه یافته در هـر روز  . کشورهاي در حال توسعه آب مصرف می کنند

لیتـر در هـر روز آب    150تا  60در حالی که یک شخص در یک کشور در حال توسعه . لیتر آب مصرف می کنند 800
برداشـت آب در  . درصد از کل برداشت آنها به مصـارف خـانگی مـی رسـد     10تا  5بزرگ  در شهرهاي. مصرف می کند

لیتر در هر روز براي هر شخص می رسد، در حـالی کـه در شـهرهاي کوچـک      600الی  300شهرهاي بزرگ در حدود 
در . ی گیرددرصد از کل برداشت آب را در بر م 60الی  40لیتر است و مصرف آب  150الی  100برداشت آب در حدود 

لیتر در هـر روز   100تا  50کشورهاي در حال توسعه آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین برداشت عمومی آب در حدود 
لیتـر در هـر روز    60تـا   20براي هر شخص است و در نواحی اي که با کمبود آب مواجه هستند، این مقدار به کمتر از 

کشور با تنش هاي آبی و کمبود آب در سـال   48میلیارد نفر در  8/2تر از کارشناسان هشدار داده اند که بیش. می رسد
طی دهه آینده رشد جمعیـت و  . کشور در آسیاي غربی و آفریقا هستند 40که این کشورها، . مواجه خواهند شد 2025

: صاحب ( .افزایش تقاضا براي آب آشامیدنی موجب می شود تمامی کشورهاي آسیاي غربی با بحران آب مواجه شـوند 
همچنین براساس پیش بینی هاي انجام شده توسط مراکز وابسته به سازمان ملل متحد سرانه سهم ) 25و  26: 1383

براي مثال .آب با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان، مصرف غیربهینه و عوامل زیست محیطی رو به کاهش است 
بیلـی  .( ان از آب در گذشته و تا دو دهه آینده به شرح زیر اسـت سهم برخی از کشورهاي منطقه خاورمیانه از جمله ایر
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در جدول زیر سرانه استفاده از آب در شش کشور منطقه به ویژه چهار کشـور همسـایه ایـران را طـی سـالهاي      ) 1996
  .  برآورد شده است 2025تا  1955

  
  1955- 2025سرانه مصرف آب در کشورهاي خاورمیانه طی سالهاي 

 
2025  

 
  نام کشور 1955 1990

 سوریه 6500 2087 732

 ایران 6203 3025 816

 افغانستان 5137 3020 1091

 پاکستان 10590 3962 1803

  ترکیه 8509 3626 2186

 عراق 8441 6029 2356

 جمع 45380 21749 8983

  
مترمکعب: واحد   

 World Resources Lnstitute 1992, quoted in Richard Bailey & Alan Barrett, (1996 ,)  pp.23-25     
مسـاحت  . کشور ایران از لحاظ جغرافیایی در غرب آسیا و در منطقه خاورمیانه واقع شده استوضعیت آب در ایران  
هزار کیلومتر مربع است که از شمال با کشورهاي ارمنسـتان، آذربایجـان، دریـاي خـزر و      648این کشور یک میلیون و

با افغانستان و پاکستان، از جنوب به آب هاي خلیج فارس ودریاي عمان و ازغرب با ترکیه و عراق  ترکمنستان ، از شرق
کیلومتر مربع و نیـز وجـود رودخانـه هـاي فصـلی و دایمـی        3700علی رغم وجود مرزهاي طوالنی آبی . هم مرز است

: 1383صـاحب ،  . (هان قرار داردایران از لحاظ اقلیمی در کمربند خشک و نیمه خشک ج...متعددي همچون کارون و
مقدار متوسط .ایران از لحاظ میزان بارش جز یکی ازکشورهاي خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود) 19 - 20

میلـی   860حـدود  (میلی متر است که حتی از ثلث مقدار بارش متوسط ساالنه در دنیـا   242ساالنه بارش ایران حدود 
 28به طوري کـه در  . قدار ناچیز بارندگی نیز از توزیع مکانی یکسانی برخوردار نیستالبته همین م. نیز کمتراست) متر

درصد از سطح کشور  96میلی متر بوده و این مقدار در  100درصد از سطح کشور، مقدار بارش متوسط ساالنه کمتر از 
ایـران مربـوط بـه کویرلـوت بـا       ضمن آنکه باید دانست که حداقل بارش ساالنه در.میلی متر نیز کمتر می باشد 200از 

میلـی متـر    1500مقدار ناچیز چند میلی متر و حداکثر آن در بندر انزلی در حاشیه جنوب غربی دریاچه خزر با مقـدار 
میلیـارد متـر    400با این حال مطالعات نشان می دهد که به طور متوسط حجـم بارنـدگی در ایـران سـاالنه     . می باشد

میلیارد متر مکعب دوباره تبخیر شده و در چرخه آب قرار می گیرد و بقیه یعنـی   270ان مکعب می باشد که از این میز
و ) میلیـارد مترمکعـب   92(میلیارد متر مکعب آب نیز به عنوان آب هاي تجدید پذیر به صورت آب هاي سـطحی   130

   .می تواند مورد بهره برداري قرار گیرد ) میلیارد مترمکعب 38(آب هاي زیرزمینی 
(www.unep.org/vituswarer)  

شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی ایران، کشورمان را از لحاظ سهم آب شیرین جهانی جزء منـاطق کـم آب قـرار    
میلیارد مترمکعب منابع آبی تجدیدپذیر، کشور مـا را در بـین چهـار     130درصد از  70عالوه بر آن برداشت . داده است

براساس این تعریف کشـورهایی  . اي آبی در حادترین سطح تنش قرار داده استسطح تعریف شده جهانی براي تنش ه
درصـد داراي   20تـا   10درصد منابع آبی قابل دسترسی خود را مصرف کنند، داراي تنش خفیف آبـی،   10که کمتر از 

خواهنـد  درصد داراي تنش شـدید آبـی    40درصد داراي تنش متوسط تا شدید و بیش از  40تا  20تنش متوسط آبی ، 
 )7:  1383فصلنامه صلح سبز ، .  (. بود
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هزار کیلومتر از شمال با استان مازندران، از جنوب شـرقی بـا    19وضعیت آب در استان تهران  استان تهران با مساحت 
 این اسـتان . استان قم، از جنوب غربی با استان مرکزي، از غرب با استان البرز و از شرق با استان سمنان هم مرز است 

بین خط الراس چین خوردگی البرز مرکزي و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و به این ترتیب آب و هواي آن عمدتا 
. درصد واحد هاي صنعتی کشور را در خود متمرکز سـاخته اسـت   40تهران به تنهایی بالغ بر . از عامل ارتفاع می باشد

جاري و مالی در استان سبب مهاجرپذیري آن از دیگر نقـاط  رشد و تمرکز ناموزون و غول آساي فعالیت هاي صنعتی، ت
نفر افـزایش   8912331نفر به  3028735از  1375تا 1345کشور شده است، به طوري که جمعیت آن طی سه دهه از 

به پانزده میلیون نفر  1400میلیون نفر رسیده و پیش بینی می شود در پایان سال   13این رقم هم اکنون . یافته است
  .ز برسدنی
 

منابع . آب تهران در حال حاضر از منابع آب سطحی و آب زیرزمینی تامین می شودمنابع فعلی تامین آب در تهران  
سد لتیـان،   :ایجاد شده است که عبارتند از... از طریق ساخت سدها، تصقیه خانه ها، مخازن آب و  آب سطحی تهران

همچنین بخش قابل توجهی از آب شرب نیز از منابع آبـی زیرزمینـی   .سد طالقانو  )کرج ( سد امیرکبیر  ، سد الر
 چاه هاي عمیق شهر تهـران وچـاه هـاي حاشـیه رودخانـه جـاجرود        : تند ازتامین می شود که عمده آن عبار

  )41 – 42و   21-22:  1384, عملکرد شرکت آب و فاضالب (
در علوم امروز نیز براي هر پدیده فیزیکی .حالت می باشدآشفتگی و تغییر  بحران در لغت به معناي شدت،بحران آب   

می توان تعریف کرد که این نقاط کمینه و پیشـینه را حـد   ) Max(و یک پیشینه) Min(در شرایط طبیعی یک کمیته 
نـی  مادامی که تغییرات این پدیده در دامنه مجاز باشد یع. مجاز و مجموعه نقاط بین این دو مقدار را دامنه مجاز گویند

پدیده مسیر طبیعی خود را طی می کند و زمانی که به یکی از نقـاط کمینـه و یـا    . در میان کمینه و پیشینه قرار گیرد
( پیشینه نزدیک شود در حقیقت به مرز بحران تزدیک شده و در صورت خروج از دامنـه مجـاز شـرایط فـوق بحرانـی      

ور که از عنوان آن پدیده پیداست زمانی اتفاق می افتد که بحران کمبود آب نیز همان ط. تعریف می شود) بحران مطلق
آب سرانه مورد نیاز هر انسان نیز از مجموع آب مصرفی بـراي  . بحد پایین یا کمینه دامنه مجاز آب سرانه نزدیک شویم

 شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزي تشکیل می شود و بر این اساس کل آّب موجود تقسیم بر کل جمعیت برابر شاخص
در حال حاضر کشورهاي جهان را به لحاظ میزان سهم سرانه آب هر نفر در سـال بـه   . آب سرانه هر نفر بدست می آید

- 2.مترمکعب در سال اسـت  2500که سهم سرانه هر نفر باالتر از : کشورهاي پر آب-1: سه گروه زیر تقسیم می کنند
که سـهم  : کشورهاي خشک-3. مترمکعب در سال است 2000تا   1000که سهم سرانه هر نفر بین : کشورهاي کم آب

مترمکعـب در سـال بـه عنـوان      1000 بدین ترتیب سرانه هر نفـر . مترمکعب در سال است1000سرانه هر نفر کمتر از 
مترمکعب براي هر نفـر   500شاخص جهانی براي مرز بحران آب تعیین گردیده و شاخص جهانی مرز بحران مطلق آب 

در مرحله کمبود آب قرار داشـته  ) مثل ایران(تقسیم بندي می توان گفت که کشورهاي گروه دوم با این . در سال است
متمایل شود به مرحله بحران آب نزدیک شده اند و بـا عبـور از   ) مترمکعب 1000(و هر چه سرانه آنها به نقطه حداقل 

به مرحله بحران مطلـق رسـیده و   مترمکعب در سال  500و حرکت به سمت رقم ) مترمکعب 1000سرانه (این حداقل 
کمتر از یک سـوم متوسـط   (میلیمتر در سال  251کشور ایران با متوسط بارندگی . شرایط در آنها فاجعه آمیز می شود

در مقایسه میزان بارندگی قاره هاي مختلف با . جز کشورهاي کم آب و خشک جهان محسوب می شود) بارندگی جهان
میلیمتـر،    600میلیمتـر،  آمریکـا    645میلیمتـر، آسـیا    860ط بارنـدگی جهـان   متوسط جهان  می توان گفـت متوسـ  

و ) چه سـطحی و چـه زیرزمینـی   (توزیع منابع آب . میلیمتر می باشد 231و تهران   251میلیمتر،  ایران  460استرالیا 
ابع آبی خود که کمتر از چنانکه تهران با پتانسیل بالقوه من. جمعیت به نسبت سطح در کشور ایران شدیدا ناموزون است

درصد جمعیت کل کشور است و در صورت تقسیم منابع آبی منطقه بر  20پذیراي . درصد کل منابع آبی کشور است 2
مترمکعب می شـود کـه ایـن مقـدار کمتـر از       500جمعیت تهران  سهم سرانه آب هر نفر تهرانی در سال رقمی حدود 

 500(بوده و تهران در مرحلـه بحـران مطلـق    ) مترمکعب 2000(و ایران  )مترمکعب 1000(حداقل سرانه استان تهران 
قرار دارد و این بدان معنی است که تهران از لحاظ پتانسیل سهم سـرانه آب هـر نفـر در سـال در وضـعیت      ) مترمکعب

بـا افـزایش    این چاره جویی بایستی یا. فاجعه آمیز می باشد و هر چه زودتر براي آن بایستی چاره اندیشی اصولی شود
آب موجود در منطقه صورت گیرد که با توجه به اوضاع جوي پتانسیل هاي منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی منطقه این 
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امر ناممکن است و یا با کاهش جمعیت منطقه که این حالت با ایجاد مهاجرت و جلوگیري از ساخت و سازهاي بی رویه 
 40آمارهاي موجود نشان می دهد که سرانه بالقوه آب کشور طـی  . ودو عدم دعوت عامه به تهران گزینی ممکن می ش

مترمکعب رسیده و همچنان در حال کـاهش اسـت و    2000مترمکعب در سال به کمتر از  7000سال گذشته از حدود 
ایجاد سدهاي جدید و تغذیه صحیح سفره هاي آب زیرزمینی و آبخـوان داري بـه   (عدم افزایش امکانات ذخیره آب خام 

. ، ایـن معضـل تشـدید شـده اسـت     )نظیر چند سال اخیـر (باعث می گردد در سالهاي کم بارش و خشک ) روش مدرن
  )   31:  1381بحران آب تهران ، (

 
) خشکسالی و ترسـالی (ساله نشان داده که تغییرات جوي  60تجربه تاریخچه خشکسالی و بحران آب در تهران   

نکتـه حـایز   . ه با این تفاوت که تعداد سالهاي خشک و تـر یکـی نبـوده اسـت    هر چند سال یک بار در تهران تکرار شد
اهمیت اینکه وضعیت آب کشور و به خصوص منطقه تهران از سالها پیش مشخص و طبق آمارهاي موجـود تکـرار دوره   

د مشخص هاي خشکسالی امر جدیدي نیست که قابل پیش بینی نباشد، لذا اگر با دیدي منصفانه به مساله نگریسته شو
می گردد که عامل اصلی ایجاد معضل بی آبی فعلی، رشد بی رویه جمعیت در کل کشور و در استان تهران است که در 
تهران بزرگ موضوع مهاجرتهاي ناخواسته و روزافزون نیز مزید علت می گرددکه این رشد جمعیت و مهاجرت بی رویـه  

حاظ شهر سازي نیز چه از نظر سطح و چه به لحاظ ارتفاع، ابعـاد  می باید از سالها پیش کنترل و محدود می شد و به ل
البته بروز خشکسالی نقش مهمی در محدودیت منـابع تـامین آب و آبرسـانی    . کالن شهر تهران تعریف و بسته می شد

دارد ولی فراموش نشود که امري مقطعی است و حتی در کشورهاي پر آب نیز ممکن است خشکسالی بـروز کنـد ولـی    
نکته ظریـف  . سیستم آبرسانی از انعطاف الزم برخوردار باشد با تمهیدات مناسب می توان به راحتی از آن عبور کرد اگر

دیگر اینکه حتی اگر خشکسالی هاي اخیر حادث نمی شد، وضعیت بحرانی فعلی با توجه به رشد مصرف قطعا یکـی دو  
و در سالهاي بعد بطور (مصرف آب به نقطه سر به سر رسید که تامین با  71سال بعد بوجود می آمد و این وضع از سال 

قابـل  ) مداوم فزونی گرفت و ناگزیر از ذخیره برداشت شد بدون آنکه امکان استفاده از منابع تامین جدید بررسـی شـود  
ف هر چند رسیدن به نقطه بهینـه تولیـد و مصـر   . پیش بینی بود و در هر حال فراموش نشود که منابع تامین محدودند

آب کمی دور از ذهن بوده و به سادگی ممکن نیست ولی تالش در دستیابی به آن می تواند از بـروز معضـالت آتـی در    
سالهاي بعد جلوگیري کند و استراتژي موثر و کارا در کنار باز چرخانی آب براي مصارف کشاورزي و صنعت و توسعه با 

ین در کشاورزي و صنعت اعمـال شـیوه هـاي کـاهش تقاضـا و      اعمال اهرم هاي صرفه جویی و استفاده از روش هاي نو
  )34:  1381بحران آب تهران ، (. روش هاي مدیریت مصرف است

  
  1380علل وقوع بحران آب تهران در سال 

  اوضـاع جـوي و     2استعدادهاي بالقوه جفرافیایی تهـران،   1  :جغرافیایی –مولفه هاي مربوط به عوامل طبیعی
  5محـدودیت ذخیـره سـازي آب خـام در دریاچـه سـدها        4ودیت منابع بالقوه تامین سطحی،محد 3نزوالت آسمانی،

 .پتانسیل بالقوه منابع زیرزمینی
 2، )خطـوط انتقـال  (امکانـات فعلـی آورد    1: مولفه هاي مربوط به محدودیتهاي تاسیسات آبرسانی به تهران 

  .شبکه توزیع  5داري ظرفیت مخازن در حال بهره بر 4توان پمپاژ  3ظرفیت تصفیه آب، 
  عوامل فرهنگی  2مهاجرتهاي بی رویه و انفجار جمعیت،  :مولفه هاي اجتماعی.  

براي شناخت و معرفت بیشتر درباره یک موضوع بهترین و اولین مرحله تعریف جامع و مانعی از موضـوع  نقش رسانه  
» Medium«اصطالح فارسی شده واژه التینرسانه هاي جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی . است

می باشد و منظور از آن دسته اي از وسایل هستند که مورد توجه تعداد کثیري می باشند » Media«است که جمع آن
رسانه به معنی هر وسیله اي است که انتقال دهنده فرهنگ ها ) 3: ساروخانی .( و از تمدن هاي جدید بوجود آمده اند

روزنامه هـا، مجـالت، رادیـو، تلویزیـون،     : و اکنون آن چه مصداق این تعریف است وسایلی همانند. باشدو افکار عده اي 
هر وسیله که مطلب یا خبري را به اطالع مردم  فرهنگ فارسی عمیددر . هستند... ها، ویدئو وCDماهواره، اینترنت، 

به سوي یـک جنـگ سـرد    "در کتـاب    م چامسکینوا. برساند مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه را رسانه می گویند
رسانه ها را ابزاري  می داند که به واسطه قدرت خود می توانند انسانها را دچار زوال شخصیت و عـدم کنتـرل    "جدید
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رسانه ها نگرشها و بینش هاي مردم را عمیقا تحت تاثیر قرار میدهند به همین دلیل معموال تلویزیون بیش . خود نمایند
 ) 18:  1383گیدنز، . (رابر روزنامه تاثیرگذار استاز دو ب

 
سال قبل با منتشر شدن کاغذ اخبار به مدیریت میرزاي شیرازي، ایران  160در حدود تاریخچه رسانه هاي عمومی   

سال پـیش برمـی گـردد و ایـن مسـأله از       400وارد جهان رسانه اي شد و این در حالی است که در غرب این تاریخ به 
بحث رسانه ها در کشورهاي غربی حکایت می کند وبه نسبت همین قدمت، کار رسانه اي بیشتري انجـام شـده   قدمت 

  .در اینجا به نقش تلویزیون اشاره می شود. است و طبعاً پیشرفت هاي قابل مالحظه اي صورت گرفته است
به مراتب بیشـتر اسـت و ایـن تنـوع و      پرمخاطب ترین رسانه در جهان، تلویزیون است و این آمار در ایرانتلویزیون   

کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور هم زمان است و در سال هاي اخیر شاهد توانایی پخـش مسـتقیم و   
تلویزیون گر چه در بدو ورود به ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتی برخی . زنده نیز بر این جذابیت افزوده است

ر محیط خانوادگی محسوب می کردند، اما با گذشت زمان جاي خود را در خانواده هاي ایرانی باز کرد آن را نامحرمی د
. شبکه ارتقاء یافـت  7شبکه به  2ساعته و از  24به طوري که برنامه هاي نیمه وقت صدا و سیماي ایران به برنامه هاي 

بیت مخصوص بـه خـود دارد، بـه خصـوص تلویزیـون      تلویزیون به علت قابلیت استفاده از تصویر در تمام حیطه ها جذا
  .قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را نیز داراست

ویژگی اصلی رسانه ها همه جا بودن آن هاست ، در واقع رسانه ها امري فراگیرند آن ها می توانند کارکرد رسانه ها    
از محیط را به عهده دارند آن هـا بایـد    رسانه ها وظیفه حراست. یک کالس بی دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند

همبستگی کلی را بین اجزاء جامعه در پاسخ به نیازهاي محیطی ایجاد کننـد و مسـئولیت انتقـال میـراث اجتمـاعی از      
جامعه را به صورت مدار بسته اي تعریف می کند که رسانه هاي » استوارت هال«  .نسلی به نسل دیگر را به عهده دارند

  )258فصلنامه مطالعات ملی ، .( ن شاهراه در فرآیند هویت بخشی در جامعه نقش پیدا می کنندجمعی به عنوا
اصـطالح افکـار   (public opinion)وزیر دارایی  "ژاك نکر "معانی امروزي نخستین بار توسط  افکار عمومی    به

او این ترکیب را به منظور باز کـردن علـت رویگردانـی    . عمومی لویی شانزدهم، در آغاز انقالب فرانسه مطرح شده است
میوه ارتباط انقطاع ناپـذیر بـین    "روح جامعه  "افکار عمومی براي او . سرمایه گذاران از بورس پاریس به کار برده است

افکار عمومی قدرت ناپیدایی است که بی گنج ، بی محافظ و بی ارتـش، بـراي   : گفت او می. انسان ها به حساب می آید
افکار عمومی دادگاهی است که در آن، همه مردانی که . شهر، براي دیار و حتی براي قصر پادشاهان قانون وضع می کند

مجموعه افکـار   ") 2: 1387یوضی،ع(. نگاه ها را به سود خود برمی گردانند، الزام دارند حضور بیابند و پاسخگو باشند
یک ملت به حالت خفته و خاموش یا بیدار و پرخروش موقتی و یا زودگذر یا پایدار و بیـدار کـه روانشناسـی اجتمـاعی     

در پس این افکار ارزشهاي فرهنگی ریشه داري قرار دارد که اساس و پایه آن را مـی ریـزد بـا    . ملت را تشکیل می دهد 
دستیابی به فن آوري و بهره گیري از نظر سنجی ها و بلندگو خواه و ناخواه ملت ها در دولت هـا  پیشرفت جامعه ها در 

حضور می یابند و آنها را وادار به پذیرفتن ارزشهاي ملی و حقوق سیاسی و اجتماعی خود می کنند و با فراهم آمدن یـا  
  ". ه تشابه و ضعف ها را به نیرو مبـدل مـی سـازد   فراهم آوردن شرایط مناسب پراکندگی ها را بر تجمع ، تفاوت ها را ب

افکار عمومی را منبع قدرت تمپل و » . افکار عمومی اراده کننده واقعی جهان است « :  هابزاز نظر ) 22: 1384الزار،(
جمعیت شناس معروف فرانسوي که براي اولین بار اصطالح جهان سوم را بیـان   آلفرد سووي. و سندیت خوانده است 

افکار عمومی ضمیر باطنی یک ملت است ، افکـار عمـومی ایـن    « : است افکار عمومی را چنین تعریف کرده است  کرده
بـه نظـر   » . قدرت گمنام غالباً یک نیرویی سیاسی است نیرویی است که در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده اسـت  

ان را تحت تأثیر قرار داده است و حتـی منجـر   وي این پدیده یک قدرت سیاسی است که تمام دولتمردان و رهبران جه
افکـار عمـومی   « کینزبـرگ  از دیدگاه )  96:  1384متولی،( .به تخریب و نابودي دولت هاي استبدادي گردیده است

افکار عمومی بـراي  « : سیدسن ازدیدگاه » . پدیده اي اجتماعی است ، حاصل کنش و واکنش بسیاري از اذهان مردم 
آشکار است که از ترکیب ارزش ها ، احساس ها و برداشت هاي فردي به وجود آمده و ترکیبـی اسـت    ما نیروي نهان و

  ) 19:   1384حسینی پاکـدهی، (» که وزن آن با میزان تاثیر و قدرت تهاجم عقاید تشکیل دهنده آن متفاوت است 
اندیشـمند روانشـناس    ابریـل تـارد  گ. افکار عمومی ملکه جهان است:گوید می  ،فیلسوف و ریاضیدان فرانسويپاسکال

فرانسوي افکار عمومی را مجموعه اي از داوري ها و قضاوت هاي مردم یک جامعه درباره مسائل روز دانسـته کـه در آن   
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پدیده افکار عمـومی را صـلح    19و  18اندیشمند قرن  امانوئل کانت  .مسأله مورد پذیرش بیشتر افراد جامعه قرار دارد
. ز طریق این پدیده جمعی می توان افکار صلح طلبانه ملت ها و جوامع را در سراسر جهان تـداوم داد طلب دانسته زیرا ا

این فکر تداوم بخش فعالیت هاي جامعه ملل و سازمان ملل است که هدفش رشد و تقویت صلح طلبی و آرامش میـان  
رهنگی و اجتماعی صلح طلبی را در میان ملت ها است، که در قالب فعالیت ها منشور یونسکو می توانیم فعالیت هاي ف

  )17: 1384دادگران،.(اندیشه جهانیان گسترش دهیم
 

امـروز هـیچ برنامـه اي و سیاسـتی، هرچنـد از جهـت فنـی بـه درسـت تنظـیم شـده            افکار عمومی و رسـانه هـا    
آن یکـی  از ایـن جهـت، شـناخت افکـار عمـومی و ارزیـابی       . باشد، بدون حمایت و مشـارکت مـردم میسـر نمـی شـود     

حملـه ایتالیـا   . از نیازهاي اساسی تمام دولت ها و سازمان هـایی اسـت کـه بـا مـردم و افکـار عمـومی سـروکار دارنـد         
نخســتین  1956بـه اتیــوپی قبــل از جنـگ جهــانی دوم؛ حملــه انگلسـتان، فرانســه و صهیونیســم بـه مصــر در ســال     

و خـود بـه خـود متعـددي آشـکار شـد و ایـن        عالیم پیدایش افکـار عمـومی را نویـد داد زیـرا واکـنش هـاي گروهـی        
پیـدایش روزنامـه هـاي کثیراالنتشـار در قـرن نـوزدهم سـبب شـکل گیـري و پیـدایش           . دو حمله را محکـوم سـاخت  

مـیالدي نـه تنهــا تنـوع یافتنـد بلکـه گســترش       1950و  1940وسـایل ارتبــاط جمعـی در دهـه    . افکـار عمـومی شـد   
بـه بعـد بـا رشـد رادیـو و تلویزیـون قـدرت بیشـتري یافـت بـه طـوري             50پدیده افکار عمـومی در دهـه   . پیدا کردند

بـا پیـدایش تکنولـوژي     1960بـه همـین ترتیـب در دوره بعـد از     . که دولت ها براي کنترل آن دسـت بـه کـار شـدند    
امـا ایـن تغییـر جدیـد     . هاي جدید ارتباطی سبب اسـتقالل هرچـه بیشـتر افکـار عمـومی و نهایتـاً تقویـت آن شـدند        

و پیـدایش کامپیوترهـاي    70ارتباطات خـود را بـه شـکل گسـترده تـري بعـد از انقـالب کـامپیوتري دهـه          در صنعت 
آنچـه ایـن تغییـرات جدیـد را از تغییـرات گذشـته در صـنعت ارتباطـات مجـزا مــی          . نشـان داد  80شخصـی در دهـه   

سـازي افکـار، ایجـاد     رسـانه بـه عنـوان ابـزاري بـراي روشـن      .کند سرعت انتقال اطالعات در کوتاه تـرین زمـان اسـت   
فضایی براي برخورد سـالم و سـازنده دیـدگاه هـا و اطـالع رسـانی مناسـب، از مهـم تـرین عوامـل توسـعه و از نشـانه             

امـا بایـد پـذیرفت کـه نقـش دوگانـه رسـانه        . هاي پویایی و تحرك جامعه هـا در دنیـاي کنـونی محسـوب مـی شـود      
. ان ایـن عرصـه واقعیتـی انکـار ناپـذیر و آشـکار اسـت       در بحران سازي و بحـران زدایـی، دسـت کـم بـر صـاحب نظـر       

در دنیاي کنونی رسانه هـا بخـش گسـترده اي از ماهیـت افکـار عمـومی را شـکل مـی دهنـد و بـه گونـه فزاینـده اي             
ــت   ــزایش اس ــه اف ــد رو ب ــن رون ــی،.(ای ــانه و    ) 2:  1387عیوض ــق رس ــد از طری ــار عمــومی بای ــر افک ــاثیر ب ــراي ت ب

محرکـه غریـزه اساسـی انسـان را بـه شـدت تحریـک و بـه سـوي هـدف هـاي خـاص و              ارتباطات فراگیر یک یا چنـد 
  )58:  1364کازنو، .(تسلط بر افکار عمومی هدایت کرد

 
تکلیف دولت هاي استبدادي که معلوم است ولـی دولـت   نقش رسانه هاي همگانی در شکل گیري افکار عمومی   

همواره دور از مردم بوده انـد و عامـه مـردم چنـدان امکـانی       هاي مردمی هم که با رأي اکثریت مردم انتخاب می شوند
در عصر ما دولت ها به چنـان دسـتگاه عظیمـی تبـدیل     .  نداشته اند که در اتخاذ سیاست ها دخالت موثر داشته باشند

شده اند و سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی در چنان سطوح تخصصی اتخاذ می گردد که عامه مردم جز انکه تماشاگر 
« فی المثل در ایاالت متحده آمریکا به دید بیشتر امریکاییان ملـت عبـارت اسـت    . باشند نقش دیگري به عهده ندارند 

که سرنوشتش بسته با تصـمیم هـا و سیاسـت هـایی اسـت کـه در       » بقیه کشور « که فعال مایشاء است و » واشنگتن 
یقی را که بین دولت و مردم تماشاگر وجـود دارد تـا   رسانه هاي همگانی ورطه عم. واشنگتن تدوین و تصویب می شود 

در آغـاز  . حدي پر می کنند و به همین دلیل اکنون بیش از گذشته جنبه هایی از کار دولت بر مردم آشکار می گـردد  
قرن بیستم چه کسی تصور می کرد که رئیس جمهور کشور در برابر چشم میلیونهـا نفـر بیننـده تلویزیـون کنفـرانس      

تشکیل دهد و به پرسش هاي خبرنگاران در زمینه هاي مختلف حتی مسائل شخصی پاسخ دهد ؟ یـا مـردم    مطبوعاتی
بتوانند از طریق رادیو در جریان مباحثات نمایندگان مجلس قرار بگیرند ؟ امروزه هرگاه مباحثه اي سیاسی در کشور در 

نه هاي همگانی این توانایی و امکان را که از طریق گیرد یا موضوع مهمی که با زندگی مردم ربط دارد مطرح گردد ، رسا
نظر سنجی ها و آمارگیري ها آینه اي در برابر سیاستمداران قرار دهند تا ایشان بتوانند تصویر خود را بدان سان که در 
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درتی در رسانه هاي  همگانی  با  ایفاي این نقش استراتژیک  تریبون  بسیار پر ق. ذهن مردم منعکس است تماشا کنند 
  .اختیار عامه مردم قرار می دهند  که به آنان امکان می دهد صداي خود را به گوش دولتمردان برسانند

رسانه ها ذهنیت مردم را شکل می دهند مردم عادت کرده اند آگاهی و نیازهاي فکـري خـود      تاثیر بر افکار عمومی
ید در ایام انتخابات به معرفی عملکرد کاندیـداها پرداختـه و   را از طریق رسانه ها به دست آورند وسایل ارتباط جمعی با

نقش نظارتی و اطالع رسانی ایفاءکنند از مهمترین نقش رسانه ها می توان به نظارتی و هـدایتی آنهـا اشـاره کـرد کـه      
رسانه مورد تاثیربه سزایی در شکل گیري افکار عمومی دارد نقش هدایتی و اطالع رسانی رسانه ها منوط به میزان نفوذ 

درکشورهاي غربی رسانه ها به جناح ها واحزاب مختلف تعلق دارند و با . نظر افکارعمومی و شکل دهی عقاید مردم است
در ایران تبلیغات از باالبه پـایین اسـت بـه دلیـل     . ایجاد نیاز در مردم شرایط خواستها و جایگاه خود را تثبیت می کنند

رسـانه هـاي حکـومتی    "نه هایی هستند که یا کامال وابسته به دولت هستند یا اصـوال رسا"اینکه رسانه هاي ایران اصوال
به هر روي،  اثرات رسانه ها به نگـرش و میـزان آگـاهی راي دهنـدگان     .  هستند و تحت نظارت شدید دولت قرار دارند

  . یشترین تاثیر را داردب"بستگی دارد و همچنین رسانه هاي که در صفحات خود به نظرات متفاوت فضا می دهند قالبا
واژه بحران مانند بسیاري از مفاهیم دیگر علوم اجتماعی داراي معناي واحدي نیسـت ایـن واژه داراي   بحران چیست؟ 

بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران اقتصادي، بحران : ابعاد گوناگون و متنوع است ما در این زمینه به مواردي چون
بنابراین . برمی خوریم بدون آنکه در زمینه بحران و معنا و مفوم آن دقت کافی داشته باشیم... فرهنگی، بحران هویت و 

از نظـر جامعـه   . پدیده یا مسئله اجتماعی تا حدودي به معناي بحران نزدیک است. تعریف بحران اجتماعی دشوار است
آن خـارج از سیسـتم اسـت،     شناسی بحران به وضعیتی آشفته و پریشانی در عناصر یک سـاختار و سیسـتم کـه حـل    

خصـلت  . این وضعیت از مسئله، مشکل، معضل و افت فراتر رفته به حدي که برگشت آن به حال اول دشوار است.گویند
پـس بـه   .در فراگیري، عمق و وسعت آن که در درون یک ساختار قائده منـد شـکل گیـرد    -1:  هاي بحران را می توان

بهـم ریختگـی در    -2.روستا نداریم چون سینما هنر در روستا روال نشده استعنوان مثال ما بحران مخاطب سینما در 
ساختار به حدي است که ترمیم آن نیازمند به عامل بیرونی است مانند بیمـاري کـه بازگردانـدن سـالمتی از دسـت او      

ابل آن چـه عکـس   یکی دیگر از ویژگی هاي بحران این است که متولیان مربوطه واقعا نمی دانند در مق -3. خارج است
او  بحران کـانتی  . العملی نشان داده و در مقابل آن در بسیار از موارد عقب نشینی می کنند و این بدترین حالت اسـت 

تمامی اندیشه  را زیر سوال می برد او می پرسد آیا ذهنی که می خواهد حقیقت را بشناسد خود به انـدازه کـافی قابـل    
ا در هم می ریزد و پس از عبور از بحران دوباره آن را از نو بنا می کنـد در نهایـت او   اعتماد است؟ او ابتدا اساس ذهن ر

در امیـل دورکـیم   . را فرایند محوري ذهن براي رسیدن بـه حقیقـت مـی دانـد    ) واقعیت(و ابژه ) ذهن(ترکیب سوبژه 
د ر آن از طریـق حـس    واکنش به شرایط دگرگونی اجتماعی و رشد فرد گرایی، در جست و جوي جهانی بود که مـردم 

یکی از مهمترین بحران هاي اجتمـاعی در  : ، معتقد استدکتر غالمعباس توسلی. اخالقی مشترکی به هم پیوند یابند
جامعه ایران با بحران هاي مهمـی  : ، معتقد استدکتر حسن محدثی. ایران بی توجهی به ساختار جمعیتی ایران است

رکت،نیروهاي اجتماعی و به خصوص نخبگان را دلسردکرده است به اعتقـاد  دست و پنجه نرم می کند؛ نبود فضاي مشا
، مسئله امروز جهان ما، دکتر علی اصغر سعیدي.  وي قانون گریزي نیز در جامعه ایران به یک عرف تبدیل شده است

انسان ها را  جهانی شدن تنوع فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی را بوجود می آورد و تنوع حق انتخاب. جهانی شدن است
. در دنیاي امروز انسان ها با ریتم کاالها می رقصند. این تنوع هم اکنون در سبک زندگی قابل مشاهده است. باال می برد

اگر از زاویه اي دیگر به جریان مذکور نگاه کنیم می توان این تنوع که حق انتخاب افراد را باال برده، از آن طرف زندگی 
 .دموکرات کرده استو جامعه را متکثرتر و 

ماهیـت   . مدیریت بحران ترکیبی از عقل سلیم، تجربه و زمان الزم براي تمرکز بر روي مسـئله اسـت  مدیریت بحران   
بحران  ایجاب می کند که  قابل پیش بینی نباشد  و در عین حال مدت  زمان تهدید و مخاطراتی که ایجـاد مـی کنـد    

رنامه ریزي مدیریت بحران این است که کل سناریو را در نظر گرفته و برنامـه  به همین خاطر هدف ب. بسیار کوتاه است
آنچه مشـخص اسـت ایـن کـه در طـی      . هاي منطقی را تهیه کند که همه طرف هاي ذینفع آن را درك و تمرین کنند

تـر از حفـظ   بحران سازمان ها نیازمند پشتیبانی فعال دوستان و حامیان واقعی هستند و به همین خاطر هیچ چیز مهم
رابطه خوب و بلندمدت با طرفهاي ذینفع، مشاورین، کارکنان، اتحادیه هاي کارگري، جوامعی که شرکت در آنها فعالیت 

و  "پیـام "در بحـران، همـواره بایـد بـه دو عنصـر      . می کند به خصوص و مهمتر از همه رسانه هاي جمعی نمـی باشـد  

www.sid.ir


 ١٢٧/ ... نقش رسانه ملی در کنترل بحران آببررسی                                                                                                              
 

ال 
س

فتم
ه

 /
ماره

ش
 

هم 
هفد

/ 
تان

ابس
ت

 
139

1
  

در صورت خال اطالعاتی بحران حـادتر  . چه کسی، چه بگوییم که به  توجه کنیم؛ به عبارت دیگر باید بدانیم "مخاطب"
در . می شود و به همین لحاظ مدیران شرکت  باید همواره با باز نگهداشتن کانال هاي ارتباطی آتش را خـاموش کننـد  

و اگـر   عین حال وقتی شرکتی در موضع دفاعی قرار می گیرد ناظرین چنین برداشت می کنند که احتماالً مقصر اسـت 
گرا اتخاذ کرده و خود ابتکار عمل اطالعاتی را به دست گیرد، چنین برداشت می شود که مسلط -شرکت استراتژي برون

  .و صادقانه عمل کرده است و به همین دلیل سخنان مدیران شرکت  مورد قبول شنوندگان واقع می شود
در صورتی که برنامه مواجهه با بحران داشته باشید باید به هنگام وقوع بحران چه باید کرد؟ در بحران چه باید کرد؟   

کمیتـه  . آن را از کشو درآورده و اجرا کنید یا اینکه می توانید کمیته بحران را تشکیل داده و اوضاع را زیر نظـر بگیریـد  
روابـط عمـومی و   بحران قاعدتاً متشکل از چند نفر از اعضاء هیات مدیره و مدیران مالی، حقوقی، منابع انسانی، فروش، 

اما باید توجـه داشـت   . میزان حضور و مشارکت این افراد به نوع و وسعت بحران بستگی دارد. تحقیق و توسعه می شود
از . کلیـه خطـوط ارتبـاطی را بـاز کنیـد     . که نباید اجازه داد که وکالي حقوقی بحران را از جانب شرکت هـدایت کننـد  

هید تا جوانب تخصصی تاثیر بحران بر طرف هاي درگیـر را بـه خـوبی    متخصصین داخل و بیرون از شرکت کمک بخوا
مدیران ارشد باید در جریان اخبار بد یا خوب قرار گیرند و مدیران میانی بایـد قبـول کننـد کـه     . براي شما روشن کنند

به هـر حـال   . وت داردواکنش و اقدامات مدیران ارشد احتماالً با نظرات ایشان در مورد بهترین راه برخورد با بحران، تفا
. شفافیت در سطح مدیریت، اساسی اسـت . این مدیریت ارشد است که باید به هنگام بروز بحران سازمان را هدایت کند

مدیران باید به دنبال علل ریشه اي و راه حل ها بگردند  هیچ قول خالف واقعـی را ندهیـد و واقعیـات را وارونـه جلـوه      
نگویی را انتخاب کند که ترجیحاً یکی از مدیران ارشد و یا مدیر روابط عمـومی باشـد   کمیته بحران می باید سخ. ندهید

کلیه مصاحبه هاي رسانه از جمله تلویزیون، رادیو، خبرگزاري ها، سـایت  . تا کلیه سواالت از سمت این فرد هدایت شود
د بـه موقـع بـه سـمت رسـانه هـا       اخبار می بای. هاي خبري و مطبوعات باید خارج از حوزه فیزیکی بحران تشکیل شود

به یاد داشته باشید که حین بحران داشتن حتی یک . هدایت شود و هیچ تبعیضی نباید بین رسانه هاي مختلف بگذارید
ناراحت کردن خبرنگاران می تواند . دشمن هم زیاد است و باید همواره به دنبال جذب دوستان و حامیان بیشتري باشید

احتماالً باید آماده باشید که داستان . کار با خبرنگاران باید توام با صداقت و شفافیت باشد. کندتنها وضعیت را وخیم تر 
را به طور کامل بیان کنید چون اگر بخواهید در بازگویی حقیقت صرفه جویی کنید دیگر گروه هاي رقیب این کار را به 

نسبت به مسئله نشان دهد اما این درگیـري نبایـد    در طی بحران، سازمان باید درگیري خود را. جاي شما خواهند کرد
حوزه مدیریت بحران مـی بایـد   . مدیران باید تمام وقت در دسترس باشند. منجر به هرج و مرج و بهم ریختن امور شود

تازمـانی کـه   . مداوماً پاسخگوي سواالت بوده بدون اینکه افراد ثانویه مجاز باشند نظرات غیر رسمی خود را منتقل کنند
رسانه ها عالقه مند به پیگیري موضوع هستند واکنش متناسب نشان دهید، اما با کمرنـگ شـدن موضـوع اصـراري بـه      

این بهترین وقت . با کمرنگ شدن بحران همه چیز را به فراموشی نسپارید. پیگیري مسائل نداشته و عقب نشینی کنید
توصیه می شود برنامه بحران را در دسترس قرار . ن می باشدبراي ارزیابی آنچه که اتفاق افتاده و نحوه واکنش شما به آ

  .دهید و آن را مورد بازنگري قرار دهید
  

در مورد آنچه که نمـی  .  1:به هنگام وقوع بحران از چند مورد اجتناب ورزیدبه هنگام وقوع بحران چه نباید کرد؟   
.  3.د چون اگر جدي باشد حقایق بعداً برمال می شودمسئله را براي مطبوعات کمرنگ جلوه ندهی.  2.دانید قضاوت نکنید

اجازه ندهیـد وکـال بـر اوضـاع مسـلط شـوند چـون        .  4.اجازه ندهید داستان به صورت مرحله اي به اطالع عموم برسد
سعی نکنید بیش از حد منطقی باشید؛ . 6. هیچکس را بابت هیچ چیز مقصر ندانید.  5.مدیریت ضعیف جلوه خواهد کرد

: نگوییـد . 8.اطالعات شخصی افراد را بـرمال نسـازید  .  7.ل عاطفی هم بپردازید چون مورد توجه مطبوعات استبه مسائ
اما می توانید بگویید که چرا در حال حاضر قـادر  .چون این عبارات سازمان شما را مقصر جلوه می دهند "نظري ندارم"

  ) 1388پارسونز، 22.( ر رسمی نکنیدهیچوقت و به هیچ عنوان اظهار نظر غی. به اظهار نظر نیستید
مدیریت  بحران یک  علم کاربردي است که  به وسیله : نقش رسانه ها در مدیریت بحران   تعریف مدیریت بحران

مشاهده  سیستماتیک  بحران ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است که توسط آنهـا بتـوان از بـروز    
در اینجا به جند . و یا در صورت بروز آنها در خصوص کاهش اثرات و بهبود اوضاع اقدام نمود بحران ها پیشگیري نموده

  .مورد آن اشاره می شود
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   الگوي جامع مدیریت بحران  
 ویژگی هاي مدیران موفق بحران  
  ارتباط با رسانه ها در زمان بحران   
  مورد اشاره شده که شامل مـوارد   10ران در زمینه ارتباط با رسانه ها در زمان بح) 2002( نظریه یوسلیدر

 :      زیر است
 

  .رهبري را نمی توان تفویض کرد, مدیر اجرایی باید جلودار و در راس باشد - 1
 کن فقط با رسان.ساعت اول یک بحران حیاتی است 24, واکنش باید سریع باشد -2
  امـــا خبرنگـــاران را بـــه اشـــتباه , دربـــاره وقـــایع کـــه تـــاکنون شـــناخته نشـــده انـــد یـــا شـــناخته شـــده انـــد -3

  .می اندازند اظهارنظر نکنید
پیام شرکت را با سران همه بخش ها و مدیران سطح عـالی بـراي یکسـان بـودن ارتباطـات      , با یک لحن صحبت کنید  -4

بهتر است اطالعات رسانه ها و کارکنان را در وب سـایت بـه روز کنیـد تـا از بـروز       -5.درونی و خارجی هماهنگ کنید
آنچه می گویید باید همانی باشد کـه   -7.با رسانه هابا همه ذي نفعان صحبت کنید نه فقط  -6.شایعات جلوگیري شود

بـراي آینـده    -9.از بحران ها به مثابه فرصتی براي اثبات توانایی رهبري خـود اسـتفاده کنیـد    -8.به آن عمل می کنید
ــزي کنیـــد   ــه ریـ ــید و       -10.برنامـ ــا آگـــاه باشـ ــانه هـ ــوان هـــاي رسـ ــب باشـــید   24از عنـ   . ســـاعته مراقـ

  )76:  1384, توکلی( 
  

 دیـدگاه   -ثبـات و عـدم تغییـر و تحـول     -دیدگاه سکوت: ع دیدگاه رسانه ها نسبت به بحرانانوا
  پویایی ، تغییر و تحرك  

 بحران پذیري  -بحران ستیزي -بحران گریزي : استراتژي هاي رسانه اي در مواجهه با بحران  
  نقش دوگانه رسانه ها در بحران: تیغ دولبه  

  
نقش رسـانه هـا در   ) پس از بحران –در حین بحران  –قبل از بحران : (  استراتژي هاي رسانه اي در بحران

آموزش پیشگیري از بحران براي شهروندان، آموزش شهروندان براي مواجهه با بحران، کمک به : مرحله قبل از بحران
مواضع آسیب پـذیر در   تهیه قوانین الزم براي مقابله با بحران، نظارت به مراکز مدیریت بحران و آمادگی آنها، نظارت بر

اعالم خطر : نقش رسانه ها در حین بحران .بحران ها، پیگیري وعده هاي داده شده توسط مسئولین و مدیران بحران
و تخلیه سازي محیط، اطالع رسانی آنی در خصوص پراکندگی خسارات جانی و مالی، اطالع رسانی در خصوص امکانات 

ع امکانات و امدادها در منطقه آسیب دیده،اعالم نیاز هاي واقعی آسـیب دیـدگان،   و نحوه استفاده از آن، نظارت بر توزی
ترغیب و تشویق مردم براي کمک هاي فوري به آسیب دیدگان،کمک در ساماندهی و توزیع مناسب کمک هاي مردمی، 

درجمـع آوري   ترغیب وکمک: نقش رسانه ها در مرحله پس از بحران.مقابله با غارت و چپاول اموال آسیب دیدگان
کمک هاي نقدي وغیر نقدي مردم ، سازمان ها و نهادها، نظارت بر تحقق وعده هاي مـالی داده شـده، تعیـین اولویـت     
بازسازي و ساماندهی خسارت دیدگان، نظارت بر صرف هزینه در مناطق خسارت دیده، بررسی پیامدهاي نامرئی، غیـر  

م مدیریت بحران و رفع آنها، بازنمـایی مصـیبت هـاي نـاگوار بـراي      مستقیم و بلند مدت بحران، بررسی نقاط ضعف نظا
  .پیشگیري در وقایع بعدي

 
اتخاد استراتژي فوق فعال، برخورداري از منابع نـرم افـزاري و همچنـین    : الزامات رسانه براي مدیریت موفق بحران

سخت افزاري مناسب و موثر،  برخورداري از مشروعیت باال و سرمایه اعتماد عمومی، پرهیز از برخورد سطحی و مقطعی 
لـه بحـران آب   مقا( . با مقوله بحران،  بهره گیري از تجارب  و الگوهاي موفق داخلی و خـارجی در مـدیریت بحـران   

  )1381تهران، 
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  یافته هاي تحقیق
نفـر از مهندسـین،    100، بـا توجـه بـه نظـرات     1380بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در  سـال    

متخصصان و کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان تهران ، نشان داد که تلویزیون  از طریـق برگـزاري برنامـه هـاي     
  .زیون در این راستا موفق بودشده است  در واقع تلوی 1380مختلف باعث کنترل بحران آب در سال 

  
  رابطه بین برگزاري میزگرد هاي  مطبوعاتی و کنترل بحران آب تهران: ) 1(جدول شماره 

 »برگزاري میزگرد مطبوعاتی و کنترل بحران آب « ضریب همبستگی پیرسون بین
  کنترل بحران آب  شاخص هاي آماري  متغیر

  
  برگزاري میزگرد مطبوعاتی

  778/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معنی داري دو دامنه

  100  تعداد
  

معنی دار است و رابطه مستقیم  000/0و در سطح  77/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 
بحـران  به عبارت دیگر هر اندازه برگزاري میزگرد مطبوعاتی بیشتر می شـود کنتـرل   .و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

درصد از موارد این امـر امکانپـذیر اسـت و ایـن نتیجـه قابـل        77اما نه در صد درصد موارد بلکه در .آب افزایش می یابد
تاییـد  » برگزاري میزگرد مطبوعاتی و کنترل بحـران آب  « بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین .تعمیم می باشد

نمـودار همبسـتگی دو متغیـر در زیـر     . سطح باالیی ارزیابی مـی شـود   در) 778/0(شدت ارتباط این دو متغیر.می شود
  .مشاهده می شود

  
  رابطه بین برگزاري کنفرانس خبري و کنترل بحران آب تهران: ) 2(جدول شماره 

 »برگزاري کنفرانس خبري و کنترل بحران آب « ضریب همبستگی پیرسون بین
  کنترل بحران آب  شاخص هاي آماري  متغیر

  
  کنفرانس خبري برگزاري

  87/0  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  سطح معنی داري دو دامنه

  100  تعداد

  
معنی دار است و رابطه مستقیم  000/0و در سطح  87/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر اندازه برگزاري کنفرانس خبري بیشتر می شود کنترل بحـران آب  .و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد
صد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجـه قابـل تعمـیم    در 87اما نه در صد درصد موارد بلکه در .افزایش می یابد

  تاییـد  » برگـزاري کنفـرانس خبـري و کنتـرل بحـران آب      « بنابراین فرضیه پـژوهش مبنـی بـر رابطـه بـین      .می باشد
نمـودار همبسـتگی دو متغیـر در زیـر     . در سطح بـاالیی ارزیـابی مـی شـود    ) 87/0(شدت ارتباط این دو متغیر.می شود
  .ه می شودمشاهد

  
  رابطه بین تهیه خبر و گزارش و کنترل بحران آب تهران: ) 3(جدول شماره 

 »تهیه خبر و گزارش  رسانه ملی و کنترل بحران آب « ضریب همبستگی پیرسون بین
  کنترل بحران آب  شاخص هاي آماري  متغیر

  
  تهیه خبر و گزارش  رسانه ملی

  799/0  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  داري دو دامنهسطح معنی 
  100  تعداد
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معنی دار است و رابطه مستقیم  000/0و در سطح  79/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 
به عبارت دیگر هر اندازه تهیه خبر و گزارش  رسـانه ملـی بیشـتر مـی شـود کنتـرل       .و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

درصد از موارد این امر امکانپـذیر اسـت و ایـن نتیجـه      79اما نه در صد درصد موارد بلکه در .یابدبحران آب افزایش می 
» تهیه خبر و گزارش  رسانه ملی و کنترل بحران آب«بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین .قابل تعمیم می باشد

نمودار همبستگی دو متغیـر در زیـر   . ی می شوددر سطح باالیی ارزیاب) 79/0(شدت ارتباط این دو متغیر.تایید می شود
  .مشاهده می شود

  
  رابطه بین زیرنویس کردن برنامه قطع آب و کنترل بحران آب تهران: ) 4(جدول شماره 

 »زیرنویس کردن برنامه قطع آب و کنترل بحران آب « ضریب همبستگی پیرسون بین
  کنترل بحران آب  شاخص هاي آماري  متغیر

  
  برنامه قطع آبزیرنویس کردن 

  715/0  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  سطح معنی داري دو دامنه
  100  تعداد

  
معنی دار است و رابطه مستقیم  000/0و در سطح  71/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

برنامه قطـع آب بیشـتر مـی شـود کنتـرل      به عبارت دیگر هر اندازه زیرنویس کردن .و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد
درصد از موارد این امر امکانپـذیر اسـت و ایـن نتیجـه      71اما نه در صد درصد موارد بلکه در .بحران آب افزایش می یابد

زیرنویس کردن برنامه قطع آب و کنترل بحران آب « بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین .قابل تعمیم می باشد
نمودار همبستگی دو متغیر در زیر . در سطح باالیی ارزیابی می شود) 71/0(شدت ارتباط این دو متغیر.ودتایید می ش» 

                  .مشاهده می شود
   

  روش تحقیق
روش تحقیق در این کار، از نظر هـدف کـاربردي و از نظـر شـیوه گـردآوري اطالعـات پیمایشـی و از نظـر روش اجـرا          

  .همبستگی است
 

  مدل تحلیلی پژوهش دربردارنده دو متغیر و شاخصه هاي آنها -نمودار 
  برگرفته از نظریات کاشت و برجسته سازي

  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
   
   

  نتیجه گیري
یکی از مهمترین مولفه هاي یک جامعه پویا و بالنده، وجود ارتباط مداوم، متقابل و ماندگار میان تمامی بخش هاي یک 

اگر کلیت یک جامعه را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، می باید کلیه اجـزا در جهـت تـداوم حیـات     . جامعه است

زیرنویس کردن 
 برنامه ها

 

 رسانه ملی

 

کنترل 
بحران آب 

 تهیه خبر، گزارش

 کنفرانس خبري

 میزگرد مطبوعاتی
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ید گفت که سازمان ها و نهادها و سایر بخش هاي جامعه نیـز  سیستم، در حال جوشش و تکاپو باشند و بطور خالصه با
این مهم را در هر جامعه اي، وسایل ارتباط جمعی بر عهده . با نگاهی سیستمی باید در ارتباط و تعامل با یکدیگر باشند

ـ  . دارند زار مـوثري در  رسانه ها، با بهره گیري از توانمندي ها و ظرفیت هاي گسترده اطالع رسانی و آگاهی بخشـی ، اب
رسانه ها با دقت نظر در اقدامات، عملکرد و برنامه هاي دستگاه  .جهت حفظ تعادل، بقا و حیات جامعه قلمداد می شوند

ها و سازمان هاي موجود در سطح جامعه، در پاالیش و اصالح سیاست ها و خط مشی هاي آنها نقش بسزایی را ایفا می 
با تعهد، مسئولیت پذیري، شناخت ملزومات و رعایت اخالق حرفه اي همراه باشد تا  البته این مسئله همواره باید. کنند

از . مبادا کارکردهاي مثبت رسانه ها با غفلت از این اصول تبدیل به اثرات و عـوارض جبـران ناپـذیري در جامعـه شـود     
ریخی خودنمایی می کرد و دیرباز مقوله آب به سبب موقعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران به عنوان یک معضل تا

همواره تامین و مدیریت منابع آب، وجهه همت مردم این دیار بوده است، به خصوص مردم شهر تهـران کـه همـواره از    
افزایش بی رویه رشد جمعیت شـهرها، توسـعه   . اند و بحران هاي بی شماري را تجربه کرده اند کمبود آب در رنج بوده

ن زیرساخت هاي حیـاتی، افـزایش پسـاب هـا و آالینـده هـاي صـنعتی و خـانگی و         مراکز جمعیتی بدون در نظر گرفت
همچنین کمبود نزوالت جوي باعث شده است که میزان برداشت از منابع آب چه زیرزمینی و چه سـطحی بـه مراتـب    

بـا   1380بیش از گذشته شود و طبعا کمبود آب نیز چهره جدي تري به خود بگیرد به طوري که شهر تهران در سـال  
بحران آب مواجه شد و نقش اساسی رسانه ملی با  همکاري  شرکت آب و فاضالب استان تهران توانست بر بحـران آب  

امروزه نقش رسانه ها به خصوص تلویزیون بسیار تاثیر گذار بر مخاطبان می باشد به طوري که ایـن رسـانه   . غلبه کند 
بان، از ویژگی هاي تعامل بیشتر با مخاطب وحجـم بیشـتراطالعات   عالوه بر فراگیري و سرعت انتقال اطالعات به مخاط

می توان گفت تلویزیون به دلیل استفاده ازتصویر، سطح پوشش دهی . قابل دسترسی و سهولت دسترسی برخودار است
  . و قابلیت  دسترسی  بسیار پر رنگ تر  ظاهر می شود
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