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  دهیچک
  

بشر همـواره در طـول دوران مختلـف     :هـمقدم
از بحـران   يبـا سـطوح متفـاوت    شيخـو  اتيح

 يعـ يطب يهـا  بحـران از  يکـ ي. بوده است مواجه
  .است بم ران، زلزلةيگذشته در ا يها سال

  

در نظر است اخبار مربـوط بـه    پژوهش نيا در
 يهمشـهر  ةمنتشر شده در دو روزنامـ  ،بم ةزلزل

سه ماهه بعد از وقوع  يزمان ةو اطالعات در باز

ــ  ــورد بررس ــه م ــيتطب يزلزل ــرار گ يق ــردق و  ي
 ياحتمـال  يهـا  هـا و تفـاوت   تعارض ت،تشابها

 ليـ به کمـک روش تحل  يرسان اطالع ةنحو انيم
  .شود يبررسمحتوا، 

 

ـ به کار رفته در ا روش: هـا روش  ،ن پـژوهش ي
 و يبنـد  طبقـه  قيـ محتواسـت کـه از طر   ليتحل

کامل مطالب مربوط به موضوع مورد  يکدگذار
 يآمـار  ةاز جامعـ  ينظر و به صورت تمام شمار

ماهه  سه يمقطع زماندر(شده ادي يها در روزنامه
قـرار   يمـورد بررسـ   ،) پس از وقوع زلزلـه بـم  

  .گرفته است
 

ــهي مطلــب، و  ۸۱۵اطالعــات  ةنامــروز :هــا افت
مطلب خـود را در سـه    ۴۸۶ يهمشهر روزنامة

اند  بم اختصاص داده ةبه زلزل يد بررسماهه مور
ن يشــترياطالعــات ب ةان روزنامــيــن ميــکــه از ا

ر يبـه سـا   يهمشهر نامةمطلب را به خبر و روز
از  .ص داده اسـت يتخصـ  يخبرريموضوعات غ

ـ  يطرف د  ةروزنامـ  ،ين مطالـب خبـر  يگـر در ب
را چـاپ کـرده    يشترياخبار مصور ب يهمشهر

  . است
 

ـ ج اينتـا  :يريگ جهينت از آن  ين پـژوهش حـاک  ي
ن زمـان  يشـتر يببـم،   ة زلزلةفاجع ياست که برا

ــقرارگ ــدر اولو يري ــا تي ــري   يه ــش خب پوش
 . ، حدود دو ماه بوده استها رسانه

، بـم  ت بحـران يري، مدبم زلزلة :كلمات كليدي
   .ها و بم روزنامه

mailto:shervinhadin@yahoo.com


 هاي همشهري و اطالعات روزنامهبررسي تطبيقي اخبار زلزلة بم در 

 

  مقدمه
ــف           ــول دوران مختل ــواره در ط ــر هم بش

از بحـران   يبـا سـطوح متفـاوت    شيخـو  اتيح
روشن اسـت کـه در جوامـع    . بوده است مواجه

و  يبحرانـ  يهـا  تيوقـوع اغلـب وضـع    ييابتدا
 ريثأها را تحت ت انسان يکه زندگ زيچالش برانگ

 ايـ گرفتـه از بال  ءمنشا شتريداده است، ب يقرار م
ــا ج يتــدره بــ .اســتبــوده  يعــيو ســوانح طب ب

و  يگسترش جوامع، رشـد و توسـعه تکنولـوژ   
 حـوادث سـوانح و   ت،يافزون جمعروز شيافزا

اضـافه   حـوادث  مجموعـة بـه   ساخت نيز انسان
بـر مشـکالت جوامـع     آنهاشده است که وقوع 

  .افزوده است ياديتا حدود ز يبشر

گر تجربه نشانگر آن اسـت  يد ياز سو
که بـه دنبـال وقـوع     يط خاصيکه بحران و شرا

ده يـ ب ديا بر جوامع آسـ يگونه سوانح و بال نيا
ت عمـده و  شود باعث بروز اختالفـا  يحاکم م

ــ ــادر کارکرد يمشــکالت اساس ــول و  يه معم
ــازمان روز ــا، س ــرة نهاده ــاختارها  م ــا و س  يه

 است؛ جامعه شده يو اقتصاد ياسي، سياجتماع
ازمند اقـدامات خـاص   يکه جوامع را ن يبه نحو

بـه   يم خـارج يمسـتق  يها خله و کمکمدا يحت
و مطلـوب   يت عـاد يبازگشت به وضـع  منظور

  . سازد يش از بحران ميپ

بـه عنـوان   ها  ، رسانهيطين شرايدر چن
جوامع  يادهان نهيتر ين و اساسياز مهمتر يکي

ط ياز شـرا  يرات ناشيثز دستخوش تأين يامروز
و اغلب  مي شوند دهيد بيبر جوامع آس يبحران

 ياقدامات خبر يساز در همسو و همسان يسع
جامعـه   يازهـا يمنطبق با ن ،خود يرسان و اطالع

  .كنند يم

ک نهـاد  يـ ها به عنوان  رسانه در ضمن
 يچگـونگ  در توانند يم يو آموزش يرسان اطالع

جـاد شـده پـس از    يت ايت وضعيريکنترل و مد
  .دكننفا يرا ا يريگ نقش چشم ،بحران

 يهـا  اهدگيافتن ديرسد  يگذشته از آن، به نظر م
ــاوت رســ  ــة   انهمتف ــات در تجرب ــا و مطبوع  ه

ر کشـور  بـم د  همچون زلزلـة (بزرگ  يا سانحه
نـة  يدر زم يپژوهشـ  يا هيبه پا يابيتو دس) رانيا

و حجـم اخبـار و اطالعـات     يرسان اطالع نحوة
ــنع ــة م ــه آن در دو روزنام ــوط ب  کس شــده مرب

 يراهگشـا در آينـده  توانـد   يمـ  ،نامدار کشـور 
  .ن خصوص باشديدر ا يکاملتر يها شپژوه

    هـا روش
ـ با توجه به ماه       موضـوع پـژوهش و   ت و ي
منتشر شده در  يارتباط يها اميپ يمحتوا يبررس

 ،ن پـژوهش يـ روزنامه، روش مورد استفاده در ا
ـ بـه کمـک ا   .است" ل محتوايتحل" بـه  ن روش ي

و پوشـش   ياطـالع رسـان   نحوة يقيتطب يبررس
شهرسـتان   ۱۳۸۲مـاه   يد ۵ زلزلةاخبار  يخبر
ــم و اطالعــات  يهمشــهر در دو روزنامــة ،ب

   .است شده پرداخته
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است کـه بـر    يوش پژوهشک ريل محتوا يتحل
ک يـ در  یريـ متغ) شمارش( يريگ اساس اندازه
از  ياز اشـکال ارتبـاط   يکـ ياز  ينمونه تصـادف 

 ،يينمايسـ  لمي، فـ يونيزيتلوال ي، سر ل داستانيقب
. شده اسـت  يطراح ...و ي، گزارش خبرشينما

ن اسـت کـه   يـ ل محتوا ايتحل يش فرض اصليپ
ــه شــناخت  ،هــا و ارتباطــات اميــکــاوش در پ ب

   .)۱( انجامد يام ميرندگان پيتر گ قيمع

 ل محتوا در بدو امر فقط به عنوانيتحل
شناخته  ياطارتب يها اميف پيتوص يبرافن  کي

ــ ــد يم ــا . ش ــراه ب ــ  هم ــل روش شناس ، يتکام
 يآور ک روش جمــعيــز بــه يــمحتــوا ن ليــتحل

ـ   ل شـد يبدت ياطالعات در علوم اجتماع ه کـه ب
ک يـ  يالزم بـرا  يهـا  به مـالک  يا ندهيطور فزا

.  افـت يدسـت   يعلـوم اجتمـاع  در  يعلم روش
 ياطالعات در علـوم اجتمـاع   يآور روش جمع

 يعيعلوم طب يها سه با روشيتوان در مقا يرا م
ـ از قواعد مشتق از نظر يبه عنوان مجموعه ا ه ي

ف يـ ق تعريـ تحقم شده بر اساس منطـق  يو تنظ
ک يـ ق يـ تـوان از طر  يکرد که بـه کمـک آن مـ   

ت يـ از واقع ييهـا  ان واسطه در مورد جنبـه يجر
  . )۲( افتيدست  يجيبه نتا ياجتماع

  

 تمـام  ين پـژوهش را بـر رو  يا ،محقق
 يهـا  ار و مطالـب منتشـر شـده در روزنامـه    اخب

سـه ماهـه    يزمان در بازة ،و اطالعات يهمشهر
اسفند مـاه   ۲۸ يماه ال يد ۶(بعد از وقوع زلزله 

 ن رو جامعةياز ا .به انجام رسانده است) ۱۳۸۲
 مطالـب منتشـر   تمـام ن پژوهش شامل يا يآمار

 يهــا روزنامــه يهــا مسلســل ةشــده در شــمار
، بهمـن و  يد يهـا  و اطالعات در ماه يهمشهر

روش  ياست کـه بـه اقتضـا    ۱۳۸۲اسفند سال 
قـرار گرفتـه    يمورد تمام شـمار  ،ل محتوايتحل

و حجـم نمونـه    يآمـار   جامعـة ن يبنـابرا . است
  .گر هستنديکديکامالً برابر و منطبق بر 

فراوانـی   ،دست آمـده ه ب يها دادهبرای 
  .درصد فراوانی محاسبه شده است مطلق و

  اـه افتهي
ک و يـ در ادامه به تفک افته هاياز  يبرخ         

تعـداد و   .ح شده استيبه صورت خالصه تشر
ارائـه شـده    ۱ ةدر جدول شمار مطالب يفراوان
  .است

  

 ياد مطالب كدگـذار تعد يع فراوانيتوز -۱ةشمار جدول
  ياطالعات و همشهر يها شده در روزنامه

  
 

شـود، از   يديـده مـ   ۱ ةشـمار چنانکه در جدول 
مطلب مربوط بـه زلزلـة   مورد  ۱۳۰۱ان تعداد يم

  درصد  تعداد مطلب  نام روزنامه

  ۶۴/۶۲  ۸۱۵  اطالعات

  ۳۶/۳۷  ۴۸۶  همشهري

  ۱۰۰  ۱۳۰۱  جمع كل



 هاي همشهري و اطالعات روزنامهبررسي تطبيقي اخبار زلزلة بم در 

 

 يهمشـهر  يدر روزنامه هـا شده  يکدگذار ،بم
 ۸۱۵و اطالعات، روزنامة اطالعـات بـا انتشـار    

ن تعـداد را بـه خـود اختصـاص     يشتريب ،مطلب
درصد از کل مطالب را  ۶۳ حدود يداده و سهم

بـا   يهمشـهر  ةن روزناميهمچن. ار دارديدر اخت
درصد از کـل مطالـب را    ۳۷مطلب حدود  ۴۸۶

  .به خود اختصاص داده است
چـاپ مطالـب منتشـر     ريـ در خصوص سطح ز

و اطالعـات در   يهمشـهر  يها شده در روزنامه
ت کــامالً يوضــع ،يمــورد بررســ يمقطــع زمــان

تعـداد مطالـب    يج حاصل از بررسيعکس نتابر
ـ بر ا .منتشر شده دو روزنامه است ن اسـاس و  ي

 يعمل آمده روزنامـه همشـهر  ه ب يمطابق بررس
ر چاپ اختصاص يمربع سطح زمتريسانت ۱۰۴با 

ـ  افته به انعکاسي بـم در   ةمطالب مربوط به زلزل
ر چـاپ  يـ سـطح ز  مربعمتريسـانت  ۷۸سه با يمقا

درصـد   ۲۵ حدود روزنامه اطالعات با اختالف 
نمـودار  ( قـرار گرفتـه اسـت    يگاه باالتريدر جا
  .)۲ةشمار

  
توزيع فراواني سطح زير چاپ مطالب هر  -۲  نمودار شمارة

  )دي، بهمن و اسفند(به تفكيك ماه  روزنامه

ـ انگر ميـ نما ۲شماره  سـبك كـل    عيـ زان و توزي
 يهـا  شـده در روزنامـه   ماهه منتشـر  مطالب سه

گر يکـد يسـه بـا   يدر مقا ياطالعات و همشـهر 
  .است

فراواني سبك كل  مطالب سه فراواني و درصد  - ۲ جدول شمارة
 ياطالعات و همشهر يمنتشرشده در روزنامه ها ةماه

  
  

  سبك مطلب
  يروزنامه همشهر  روزنامه اطالعات

يفراوان  
درصد 

يفراوان  
يفراوان  

درصد 
يفراوان  

۷۴/۲۷ ۲۲۶  خبر  ۱۰۴ ۴/۲۱  

۹۳/۲۳ ۱۹۵  خبر كوتاه  ۸۸ ۱/۱۸  

۰۳/۲۵ ۲۰۴  گزارش  ۹۷ ۹۷/۱۹  

۷/۲ ۲۲  مقاله  ۳۸ ۸۲/۷  

۰۴/۱۱ ۹۰  مصاحبه  ۲۸ ۷۶/۵  

۱۲/۰ ۱  يريتصو گزارش  ۵ ۰۳/۱  

۴۴/۹ ۷۷  ريسا  ۱۲۶ ۹۲/۲۵  

% ۱۰۰  ۸۱۵  مجموع  ۴۸۶  ۱۰۰ %  

  
روزنامـه   يطور کل شود به يده مگونه که دي همان

شــده مطلــب منتشر ۸۱۵اطالعــات از مجمــوع 
 يزمـان  ن پـژوهش در بـازة  يـ وضوع امرتبط با م

 ۲۲۶سـهم را بـا   ن ياز زلزله باالترماهه پس  سه
مورد به سبک خبر اختصاص داده است و پـس  

ــا کاز آن ســب ــا    يه ــزارش ب ــورد و  ۲۰۴گ م
دوم و سـوم   يها ر رتبهمورد د۱۹۵تاه با کوخبر

  .اند قرار گرفته
مطلـب   ۴۸۶ز از مجمـوع  يـ ن يهمشهر روزنامة

در  ،ن پـژوهش يـ شده مرتبط با موضـوع ا منتشر
سـهم   نيبـاالتر ماهه پس از زلزله  سه يزمان بازة
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از جمله شعر، (ها  ر سبکيمورد به سا ۱۲۶را با 
اختصاص داده است ...) ادداشت و يکاتور، يکار

و  ۱۰۴ب بـا  يترت و پس از آن خبر و گزارش به
  .دوم و سوم قرار دارند يها مورد در رتبه ۹۷
 

 
 

درصد فراواني رويكرد كل مطالب سه ماهة  -۳نمودار شمارة 
  روزنامه هاي اطالعات و همشهريمنتشر شده در 

 
ـ انگر مينما ۳ شمارة نمودار  عيـ زان و توزي

 يهـا  در روزنامـه  سه ماهـه  ةمنتشر شد مطالبکل 
کـرد مطلـب   يو اطالعات بـر حسـب رو   يهمشهر

اطالعات با اختصاص  ةن مبنا روزناميبر ا. باشد يم
و  يکـرد خبـر  يدرصد از مطالـب خـود بـه رو    ۹۰

ـ    ياطالع رسـان  را در  يبـاالتر  ةتوانسـته اسـت رتب
صـد  در ۷۰که حـدود   يهمشهر ةسه با روزناميمقا

 كردهمنتشر  يرسان کرد اطالعيمطالب خود را با رو
ــ ــ. دســت آورد هب ــيهمچن در  يهمشــهر ةن روزنام

از  يشـتر ياطالعـات درصـد ب   ةسه بـا روزنامـ  يمقا
 يآموزش يهاکرديخود را با رو ةطالب منتشر شدم

  . است كرده منتشر  يو انتقاد
 

ــا  ــاس نت ــر اس ــل يب ــژوهش، ج حاص از پ
ن ماه پـس از  ينخست(ماه  يدر د يهمشهر روزنامة

از مطالـب خـود را بـه     يشـتر يسهم ب) وقوع زلزله
ـ ا كـه ه است كردهمراه عکس منتشر  زان در يـ ن مي

ماه بـه   اسفندت در يافته و در نهايماه کاهش  بهمن

اطالعات  ةروزنام. ده استيرسزان خود ين ميکمتر
لـب خـود را بـه    از مطا يشتريماه سهم ب يدز در ين

ـ اكـه   همراه عکس منتشر كرده است زان در يـ ن مي
مـاه بـه    اسفندت در يافته و در نهايماه کاهش  بهمن
  .ده استيرسزان خود ين ميکمتر

  

  
عکس در مطالب منتشر شده مربوط به  يدرصد فراوان - ۴ شمارة نمودار

 و اطالعات يهمشهر يموضوع زلزله بم روزنامه روزنامه ها

  
ــودار          ــمار نم ــنما ۴ة ش ــوزانگر تي ع و ي

 يگـذار ماهـه کد  کل مطالب سـه  يدرصد فراوان
عکـس و بـه    ا نداشـتن يـ داشتن شده بر حسب 

 يو همشــهر اطالعــات يهــا ک روزنامــهيــتفک
ــت ــ . اس ــاهده م ــه مش ــ يچنانک ــة ش ود روزنام
بـا   سـه يدر مقا يريگ با اختالف چشم يهمشهر

از مطالــب  يشــتريســهم ب ،اطالعــات روزنامــة
را به همراه عکـس   يبررس شده مورد يگذار کد

  .ده استمنتشر كر
  

ت يزان توجه بـه وضـع  ير خصوص مد
ــ ــد بيآس ــده در   دگاي ــر ش ــب منتش ن در مطال

بر اسـاس اطالعـات    ،يمورد بررس يها روزنامه
در  يهمشـهر  روزنامة ،ج پژوهشينتاحاصل از 

از  يشـتر ياطالعـات، سـهم ب   روزنامة سه بايمقا
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 هاي همشهري و اطالعات روزنامهبررسي تطبيقي اخبار زلزلة بم در 

 

ت يبـه انعکـاس وضــع   رامطالـب منتشـر شــده   
  نمـودار ( اسـت  اختصـاص داده دگان يـ د بيآس

  .)۵ ةشمار
ر مطالب مرتبط منتشر شده د يهمشهر ةروزنام

) ه پـس از وقـوع زلزلـه   مـا   نيدومـ (ماه  در بهمن
 يشـتر يو اسفند در سهم ب يد يها نسبت به ماه

ــع   ــاس وضـ ــه انعكـ ــود بـ ــب خـ ت ياز مطالـ
ـ ا .دگان توجه داشته استيد بيآس  ين در حـال ي

اطالعـات در مطالـب مـرتبط     ةست كه روزناما
ه پس از وقوع ما نينخست(ماه  يمنتشر شده در د

بهمن و اسفند در سهم  يها نسبت به ماه) زلزله
ت ياز مطالب خـود بـه انعكـاس وضـع     يشتريب

  .دگان توجه داشته استيد بيآس

  
دگان در يد بيت آسيدرصد توجه به وضع -۵ شمارة نمودار

 يها هوط به موضوع زلزلة بم در روزناممرب ةمطالب منتشر شد
  و اطالعات يهمشهر

  

از آن اسـت   يپـژوهش حـاك   يها افتهي
اطالعـات بـه مـرور و بـا گذشـت       روزنامـة كه 

و  يزان سهم مطالب مربـوط بـه آمـادگ   يم ،زمان
ـ  ،در برابـر زلزلـه را کـاهش داده    يريشگيپ  يول

 ،به مرور و با گذشـت زمـان   يروزنامه همشهر

نمـودار  ( ش داده استين مطالب را افزايزان ايم
 نسبت يهمشهر ةروزنام يطور کل به .)۶ة شمار

اطالعات، در مطالـب منتشـر شـده،     روزنامةبه 
 يو آمادگ يريشگيموضوع پ را به يشتريتوجه ب

  .معطوف داشته است
  

توجه به موضـوع   يدرصد فراوان -۶شمارة  نمودار  
وط به موضوع زلزلة بم در مرب ةمنتشر شد  در مطالب يريشگيپ

  و اطالعات يهمشهر يها روزنامه
  يريگ جهينت

 ياز آن است کـه بـرا   ين پژوهش حاکيج اينتا
در  يريـ ن زمـان قرارگ يشـتر يب ،بم زلزلة فاجعة

حـدود دو   هـا  رسانه يپوشش خبر يها تياولو
بحـران   مسـئله  ،ن زمانيماه است و با گذشت ا

ــأ ــر روير ســايثتحــت ت ــواج يدادهاي  روز و ام
  .شود يه رانده ميتر به حاش تازه يخبر

   ها شنهاديپ

 يهـا  شـنهاد يتـوان پ  يمـ  يکل يبند ک جمعيدر 
ت بحـران  يريمطبوعات و مد ةنيقابل ارائه در زم

  :دكرن شرح خالصه يرا بد
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 شروين هادي نژاد

 

 يک گروه خبـر يرسد اعزام  يبه نظر م -۱
ده از يـ د بيآس موده و متخصص به منطقةکار آز
نخسـت پـس از وقـوع سـانحه      يروزهاهمان 

در انعکــاس  ياديــزتوانــد تــا حــدود    يمــ
 .د واقع شوديمربوط، مؤثر و مف يدادهايرو

 
تواند  يکه استفاده از عکس م يياز آنجا -۲

 ديـ ت پديک سـو در درک و تجسـم وضـع   ياز 
و  كندتر عمل ار مؤثريبس آمده به واسطة سانحه

را تا  يحات نوشتاريتوض از بهين، گريد ياز سو
شود  يشنهاد ميکاهش دهد، پ يريگ حدود چشم

ل از يـ ن قبيـ تر و بهتـر ا  پوشش مناسب منظور به
 يا چند نفر عکاس خبـر يک يحوادث همواره 

بـــراي  يم خبــر يکــارآزموده بــه همــراه تــ    
ط بــه منطقــه ياز اوضــاع و شــرا يربرداريتصــو

 .اعزام شوند

  
د بـا گذشـت زمـان و    شـو  يشنهاد مـ يپ -۳

ـ جانـات اول يفروکش کـردن دورة ه  از  يناشـ  ةي
ــازگ ــ  يت ــوع و حجــم وس ــيموض ــا  بيع آس ه

هــا و خصوصــاً  ، رســانه)خســارات و تلفــات(
ــ  ــا دقــت و حساس ت موضــوع را يمطبوعــات ب

کـه ضـمن    يبـه نحـو   ؛ادامـه دهنـد  و  يريگيپ
ت حاکم بر جامعه پس از ياز وضع يرسان اطالع

ت، مسـائل و  وقوع سانحه، با انعکـاس مشـکال  
جــاد يدر ا يده ســعيــد بيآســ جامعــة يازهــاين

و جلب و جـذب   يدولت يها ت در مقاميحساس
 به يدگيبا هدف رس يو معنو يماد يها کمک

ــع ن   -۴ ــکالت و رف ــايمش ــة يازه  جامع
 .ندده كنيد بيآس
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Abstract 

Background 

Mankind always has faced with different levels of crises during his lifetime. Bam 

earthquake has been one of the recent natural disasters in Iran. This research aims to 

study and to compare the news release of Hamshahri & Etela’at Newspapers on Bam 

earthquake; their similarities, conflicts and potential differences in printing information.  

Method 

By using content analysis method, all related subjects were studied by classifying and 

perfect coding with full counting statistics (in a three-month period after Bam 

earthquake) in the above-mentioned newspapers. 

Findings 

According to the results, Hamshahri and Etela’at newspapers assigned 815 and 486 

articles respectively in the mentioned period. Etela’at newspaper published more about 

earthquake news and Hamshahri conveyed illustrative materials and also other subjects. 

Conclusion 

The result showed that the maximum coverage priorities of earthquake news have been 

about two months by mass media. 

Keywords:  Bam earthquake, crisis management, newspaper 
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