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چکیده

ــرور ،  ــه، ت ــه کشــور دچــار بحران هــای متعــددی همچــون ســیل، زلزل ــود شمســی( ک ــر )دهــۀ ن در ســال های اخی

برخــی اعتراضــات و بحــران کرونــا بــوده، پوشــش اخبــار بحــران در صــدا وســیما همــواره محــل انتقــاد بســیاری از 

اهالــی رســانه و مســئولین قــرار گرفتــه اســت. ایــن تحقیــق ســعی کــرده بــه روش تحلیــل محتــوای کمــی، همــۀ 

نظــرات انتقــادی کارشناســان و مســئولین پیرامــون موضــوع پوشــش اخبــار بحــران در صــدا وســیما را تحلیــل کند. 

نظــرات منتشرشــدۀ کارشناســان، اســتادان و مســئولین در بســتر فضــاي مجــازي در قالب هــاي مختلــف، شــامل: 

فيلــم، خبــر، مقالــه، اظهارنظــر در صفحــات شــخصي و... بــه عنــوان واحــد مشــاهده )304 واحــد( و انتقــادات 

ــل  ــته بندی و تحلي ــا دس ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــد( م ــل )440 واح ــد تحلی ــوان واح ــه عن ــان ب ايش

انتقــادات مشــخص شــد کــه ضعــف پوشــش اخبــار بحــران در صــدا وســیما در 5 حــوزه بــوده اســت: راهبــردی، 

ــرد  ــرد و راهب ــه رويک ــوا، ناهماهنگــی و برون ســازمانی. براســاس یافته هــا، کارشناســان نســبت ب ســاختاری، محت

ــيب هاي  ــپس آس ــته اند،  س ــد( را داش ــاد )46.6 درص ــزان انتق ــترین مي ــران، بیش ــش بح ــيما در پوش ــدا وس ص

ــوع  ــد؛ در مجم ــرار داده ان ــد ق ــورد نق ــد م ــا 34.3 درص ــوده ب ــر ب ــانه مؤث ــرد رس ــر عملک ــه ب ــانه اي را ک برون رس

ــار  ــر در پوشــش اخب ــل، ســکوت و تأخي ــه تعل ــاد کارشناســان ب ــزان انتق ــن مي ريز مقوله هــای احصاشــده، باالتري

بحــران بــوده و پــس از آن، حاکمیــت نــگاه سیاســی، درک نادرســت از جایــگاه رســانه، تأثیــر رقبــا، فشــار نهادهــای 

خــارج از رســانه و نبــود روایــت رســمی در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفتــه اســت.
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