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Abstract
Aim and Background: Our country is one of the most vulnerable countries in terms of suffering natural disasters in such a way that during the 
20th century, the statistics of human and material losses resulting from incidents have placed Iran among the top ten countries in the world 
in terms of disaster and vulnerability; on the other hand, considering the role of the media in the representation era or the age of media in 
shaping our understanding and imagination of disasters in today’s world, one of the important dimensions of disasters is to know how visual, 
audio and virtual media work during a disaster. Therefore, without knowing the performance of the mass media, we cannot practically know 
many aspects of the disasters and society’s response to it at the national and international level. The media not only informs, encourages and 
persuades the society to provide relief and mobilize facilities when a disaster occurs but also they are very effective in the renewal and revival 
of the society and the changes that occur in the beliefs, behaviors and lifestyles of the members of the society before, during and after it.
Method: In this research, it has been tried to determine the prioritization and effect of Persian language satellite and television networks on 
the lifestyle after the Corona crisis with a mathematical model of rough data envelopment analysis. This research is an applied study and its 
method is case-based and in order to measure the before mentioned Channels, field and library studies were conducted on the variables and 
indicators of lifestyle after Corona, at first; and after reviewing the articles, in order to calculate the research indicators, a guided interview was 
conducted with experts in this field who had at least 10 years of experience in the fields of lifestyle, media and culture.
Findings: The findings of this research indicate that MANOTO Channel has had the greatest impact on the people’s lifestyles after the Corona 
disaster and after that the NASIM and GEM channel are in the second and third places.
Results: According to the ranking of the channels, it is important that the lack of actions of the domestic channels, such as lack of quick, 
accurate and clear information and concealment of facts and statistics, gives the opportunity to the satellite channels and reduces their social 
capitals; on the other hand, in the case of producing high-quality programs that suit the audience’s taste, such as entertainment and family 
programs in NASIM channel provides the possibility of competition and influence for domestic channels.
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چكيده
زمينه و هدف: سرزمين ما از نظر مصائب و بالياى طبيعى در زمره كشورهاى آسيب پذير مى باشد، به گونه اى كه در طول قرن بيستم، آمار زيان هاى انسانى و مادى 
حاصل از حوادث، ايران را در شمار ده كشور اول جهان از حيث حادثه خيزى و آسيب پذيرى قرار داده است. از طرفى با توجه به نقشى كه رسانه ها در عصر رسانه يا 
عصر بازنمايى در شكل دادن به فهم و تخيل ما از فاجعه در دنياى امروز دارند، يكى از ابعاد مهم فاجعه، شناخت شيوه عمل رسانه هاى ديدارى و شنيدارى و مجازى در 
هنگام بروز فاجعه است. از اين رو بدون شناخت عملكرد رسانه هاى جمعى عمًال نمى توانيم بسيارى از ابعاد بحران و واكنش جامعه به آن را در سطح ملى و بين المللى 
بشناسيم. رسانه ها نه تنها در هنگام بروز فاجعه، در اطالع رسانى، تشويق و ترغيب جامعه به امدادرسانى و بسيج امكانات نقش اساسى دارند، بلكه در نوسازى و احياى 

جامعه و تغييراتى كه در باورها، رفتارها و سبك زندگى افراد جامعه پيش، حين و پس از آن وجود دارد، بسيار مؤثر مى باشند.
روش: در اين پژوهش سعى شده است كه به تعيين اولويت بندى و اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان بر سبك زندگى پس از بحران كرونا با يك 
مدل رياضى تحليل پوششى داده هاى ناهموار پرداخته شود. اين پژوهش كاربردى و روش آن زمينه-موردى است و به منظور سنجش شبكه هاى مورد مطالعه پژوهش، 
ابتدا مطالعات ميدانى و كتابخانه اى بر روى متغيرها و شاخص هاى سبك زندگى پس از كرونا صورت گرفت و بعد از بررسي مقاالت، جهت احصاء شاخص هاى پژوهش، 

مصاحبه اي هدايت شونده با متخصصين اين حوزه كه حداقل 10 سال سابقه فعاليت درحوزه هاى سبك زندگى، رسانه و فرهنگ را داشتند، انجام شده  است.
يافته ها: يافته هاى اين پژوهش حاكى از آن است كه بيشترين تأثير سبك زندگى پس از بحران كرونا را شبكه من و تو داشته است و پس از آن شبكه نسيم و شبكه 

جم در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند.
نتايج: با توجه به رتبه بندى شبكه ها اين نكته حائز اهميت است كه كوتاهى و عدم اقدام شبكه هاى داخلى مانند عدم اطالع رسانى سريع، دقيق و شفاف و كتمان حقايق 
و آمارها، فرصت را در اختيار شبكه هاى ماهواره اى قرار داده است و سرمايه اجتماعى اين شبكه ها را كاهش مى دهد. از طرفى در صورت توليد برنامه هاى با كيفيت و 

متناسب با سليقه مخاطب مانند برنامه هاى تفريحى و خانوادگى در شبكه نسيم، امكان رقابت و نقش آفرينى و تأثيرگذارى براى شبكه هاى داخلى فراهم مى آيد.
واژه هاى كليدى: رسانه، سبك زندگى، مديريت پس از بحران، كرونا، مدل تحليل پوششى داده هاى ناهموار
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مقدمه
مختلفى  ابزارهاي  از  مى توان  زندگى  سبك  در  تغيير  ايجاد  براي 
فضايى  را  رسانه  هستند.  رسانه ها  ابزارها  اين  از  يكى  كرد.  استفاده 
بازنمايى شده از واقعيت مى خوانند كه با وجود همه محدوديت هايش 
در حوزه سبك زندگى الگوسازي مى كند و يكى از مهم ترين ابزارها در 
تبليغ سبك زندگى مى باشد. لذا سبك زندگى به  عنوان ملموس ترين 
سطح از فرهنگ، متأثّر از سرعت تحوالت اجتماعى و گستره رقابت 
تغيير  به سرعت  متنوع،  رسانه هاي  به واسطه  محصوالت،  عرضه  در 
مى كند (فتحى و جعفرى، 1396). در واقع، رسانه هاى همگانى مانند 
در  بين المللى  و  ملى  گوناگون  عرصه هاى  در  ماهواره،  و  تلويزيون 
جايگاهى قرار دارند كه عالوه بر معرفى و نشر فرهنگ هاى مختلف، 
با ارائه و توسعة سبك هاى مختلف زندگى بر شيوة زندگى و عاليق 
عمومى مردم جوامع مختلف تأثير به سزايى دارند؛ به طورى كه سنت ها 
دگرگونى  در  مؤثر  عامل  يك  به  صورت  و  مى كشند  چالش  به  را 
نگرش ها و رفتارهاى مخاطبان عمل مى كنند (سالجقه و كاظم خانى، 
1398). از سوى ديگر امروزه در جوامع، بحران هايى به وجود مى آيد 
كه بدون حضور و نقش فعال رسانه هاى جمعى و به ويژه رسانه ملى، 
به نحو شايسته قابل مديريت و پايش نمى باشد. چراكه؛ رسانه ها نه  
تنها مى  توانند با آگاهى بخشى و ايفاى نقش نظارتى از بروز بسيارى 
از بحران هاى بالقوه پيشگيرى و در صورت بروز آن ها را پايش كنند، 
بلكه مى توانند به فرصت سازى از بحران نيز همت بگذارند (رشيدى 
پاندمى  جهانى  شيوع  بحران ها  اين  از  يكى   .(1393 همكاران،  و 
براى  مهمى  شاخص  مى توان  را  آن  با  رويارويى  شيوه  كه  بود  كرونا 
سنجش ميزان توانمندى دولت ها به شمار  آورد. در اين  بين، رسانه ها 
به  عنوان قدرتمندترين ابزار مديريت افكار عمومى، نقش اساسى را 
حين  پيش،  مرحله  در  كه  نقشى  داشتند؛  كرونا  بحران  مديريت  در 
به  رسانه ها  واقع،  در  مى باشد.  قابل  رديابى  كرونا  بحران  از  پس  و 
مى دادند  شكل  پديده  اين  با  رويارويى  براى  افراد  افكار  و  ديد  زاويه 
و مى توانستند بحران را بزرگ تر و يا كوچك تر از ابعاد واقعى آن 
نه  تنها  رسانه ها  كه  چرا   ،(1400 سليمانى،  و  (حق گو  دهند  نشان 
بسيج  و  امدادرسانى  به  جامعه  ترغيب  و  تشويق  اطالع رسانى،  در 
امكانات نقش اساسى در هنگام بروز فاجعه دارند، بلكه در نوسازى و 
احياى نيروى انسانى آسيب ديده نيز تأثير مهمى به جاى مى گذارند. 

مخرب  جنبه هاى  بر  حد  از  بيش   تمركز  و  تأكيد  نمونه،  عنوان  به 
حادثه و زيان هاى آن، تأثير منفى عاطفى و روحى بر آسيب ديدگان 
مى گذارد و مانع از التيام دردهاى روحى مى شود و افراد در وضعيت 
فعال  مشاركت  مانع  موضوع،  اين  كه  مى دهد،  قرار  دائمى  انفعال 
آسيب ديدگان  در  بازسازى  زندگى  و بازگشت به روال عادى مى شود 
(فاضلى،1399:42). لذا يكى از ابعاد مهم بحران و فاجعه، شناخت 
شيوه عمل رسانه هاى سمعى و بصرى و مطبوعات در هنگام بروز 
و  خريد  شيوه  مانند؛  زندگى١  سبك  ابعاد  بر  آن ها  تأثير  و  فاجعه 
رفتار  شيوه  فراغت،  اوقات  گذراندن  شيوه  مصرفى،  كاالهاى  نوع 
بين فردى و مديريت بدن مى باشد. به همين منظور در اين پژوهش 
تلويزيونى  و  ماهواره اى  شبكه هاى  اثرگذارى  ميزان  اولويت بندى  به 
فارسى زبان بر سبك زندگى پس از بحران كرونا پرداخته  شده است.

اهداف و سئوال هاى پژوهش
سئوال هاى پژوهش

ميزان . 1 اولويت بندى  براى  رياضى  مدل  يك  مى توان  چگونه 
تأثيرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و با در نظر گرفتن شاخص هاى 

سبك زندگى پس از بحران كرونا طراحى كرد؟
ميزان اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان . 2

بر سبك زندگى پس از بحران كرونا چقدر است؟
اهداف پژوهش

تأثيرگذارى . 1 ميزان  اولويت بندى  براى  رياضى  مدل  يك  تعيين 
سبك  شاخص هاى  گرفتن  نظر  در  با  و  ماهواره اى  شبكه هاى 

زندگى پس از بحران كرونا
تلويزيونى . 2 و  ماهواره اى  شبكه هاى  اثرگذارى  ميزان  تعيين 

فارسى زبان بر سبك زندگى پس از بحران كرونا

مبانى نظرى و پيشينه پژوهش
تعريف بحران

بـارزي  و  روشـن  تعريـف  بحـران  درباره  مفسران،  و  تحليل گران 
و  تصميم گيري  روش هاي  چارچوب  در  ليكن  نـداده انـد،  ارائـه 

روش هاي نظام مند، بحـران را اين گونه تعريـف كرده اند:

( pierre bourdieu ) 1.  ابعاد چهارگانه سبك زندگى از منظر بورديو



 367 شاهين مظفرى و همكاران/  اولويت بندى ميزان اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان بر سبك زندگى پس از بحران كرونا

غيرمعمول •  شرايط  آمدن  وجود  «به  از  است  عبارت  بحران 
«وضعيتى  به  بيان  ديگر،  و  حركت»  روند  در  غيرمتعارف  يا 
ناپايدار است كه در آن تغييرى ناگهانى در يك يا چند قسمت 
از عناصر متغير نظم موجود ايجاد مى شود» (پاكبازخسروشاهى، 

.(1397
عنوان  به  كرده اند،  مطرح  نيز  را  ديگري  تعاريف  نويسندگان 

نمونه (نجات بخش اصفهانى و باقرى گيگل، 1387):
بحران يعني ضربه اي شديد به  نظام مديريت كه آن را از تعادل • 

خارج مي كند.
بحران يعني مجموعه حوادثي كه به  سرعت حادث مي شـوند و • 

تعـادل نيروهـا را در نظام اصلي و فرعي بيشتر از حد متعارف 
برهم مي زنند.

هر  در  كه  كرد  بررسي  بايد  شده  ياد  تعاريف  به  توجه  با 
در  تشكيل دهنده،  عوامل  و  عناصر  از  كدام يك  مـديريتي،  نظـام 
طراحي  با  دارند.  بيشتري  آسيب پذيري  اجتماعي  بحران هاي  برابر 
نظام هاي انعطاف پذير مي توان تا حدود زيادي از ضربه هـاي ناشـي 
از بحـران جلوگيري كرد و مانع از اضمحالل و فروپاشي آن ها شد. 
كه (رضائيان،  است  اين  بحران  هـر  خصوصيات  از  هم  رفته  روى  

:(1399
هدف هاي عالي و حياتي واحد تصميم گيرنده را تهديد مي كند.. 1
زمان واكنش را براي اخذ تصميم محدود مي كند.. 2
عناصر و عوامل تصميم گيرنده را با بروز ناگهاني خود غافلگير . 3

مي كند.
بنابراين، از ديدگاه روش تصميم گيري، سه عامل مهم؛ تهديد، 
اساسي  نقش  بحران  تشخيص  و  تعريف  در  غـافل گيري  و  زمان 
دارند. از سوى ديگر امروزه حوادث و بحران هايى كه در گوشه اى 
فراهم  را  جهانى  تجربه اى  رسانه ها  به واسطه  مى دهند،  رخ  جهان  از 
رنج   آن  به  نسبت  بشر  مى شود  موجب  اين ها  همه  كه  مى آورند 
كشيده، درس آموزد و سبك زندگى خود را تغيير دهد. لذا در ادامه 

به نقش رسانه ها در بحران ها پرداخته مى شود.
1. بحران و سبك زندگى

بحران هاى طبيعى با ايجاد اختاللى وسيع در فعاليت هاى عادى و در 
هم  شكستن انگاره هاى متعارف زندگى همراه مى باشند كه به از بين 

 رفتن تعادل عملكردى و نظم منجر مى شود. ناگهانى بودن، فشردگى 
با  نامنظم  پاسخ هاى  نكردن،  كنترل  مكانى،  و  زمانى  محدوديت  و 
فواصل زمانى زياد، اطالعات و داده هاى اندك و مخدوش در ارتباط 
استهالكى  و  مدت  طوالنى   آثار  و  اضطراب  و  تنش  افزايش  آن،  با 
(احمدى،  مى باشد  بحران ها  اين  ويژگى هاى  مهم ترين  از  بودن، 
بررسى  فاجعه،  جامعه شناسى  مهم  نقش هاى  از  يكى   .(1399:9
آثار  كاهش  و  ذهنى  كليشه هاى  و  شايعات  غلط،  باورهاى  تغيير 
اجتماعى فاجعه در ميان بازماندگان و توجه به رفتارهاى خالق مبتنى 
نمونه، كرپس (1989) معتقد  تجربه بازماندگان است. به عنوان  بر 
است، قربانيان فاجعه سعى مى كنند با تركيبى از آمادگى و ابتكار 
(رفتارهاى فى البداهه) تأثيرات فيزيكى مخاطرات را كاهش دهند و 
يا اينكه اقدامات واكنشى مردم در برابر بحران ها، به طرز چشم گيرى 
ترسيم  نمونه  به طور  دارد؛  ارتباط  فجايع  با  مرتبط  كليشه هاى  با 
(فيشر).  بى نظم  يا  وحشت زده  منفعل،  انفرادى  صورت  به   قربانيان 
داده  نشان  اجتماعى  رفتارهاى  مشاهدات  و  تحقيقات  حالى كه  در 
است كه اكثريت مردم سازگارانه به فجايع طبيعى پاسخ مى دهند، 
تأخير انجام دهند، يا برخالف  تطبيق را با  اگرچه ممكن است اين 
كليشه خودخواهى فردى، اغلب قربانيان فاجعه، خود را وقف حمايت 
نمونه  به طور  مى كنند.  آن ها  دارايى هاى  و  افراد  ساير  به  كمك  و 
كه  شد  مشاهده  بم  زلزله  بازماندگان  رفتار  در  به  وفور  موضوع  اين 
همسايگان با وجود احساس خطر، در خارج كردن افراد از زير آوار و 
يا بخشش لباس و مايحتاجشان به بقيه دريغ نمى كردند و همگرايى 
اجتماعى و مادى قابل توجهى در مناطق آسيب ديده بم ديده مى شد 
(كمال الدينى، 1399:69). دامبروسكى نيز معتقد بود بحران محرك 
بحران  از  غير  شرايط  در  است  ممكن  كه  است  اجتماعى  اقدامات 
را  عمل  مبناى  اجتماعى  همبستگى  لحاظ  از  و  باشد  نداشته  وجود 
فراهم آورد (همان:82). تحقيقات و مطالعات در علوم رفتارى نشان 
مى دهد كه عوامل تعيين كننده اى بر نوع و الگوى رفتارى در مواقع 

بحران نقش دارند و اين عوامل عبارت اند از:
ساختار ارتباطى جامعه در طول بروز بحران. 1
عوامل فرهنگى و مذهبى. 2
فشارهاى روانى و روحى كه در اين دوره بروز مى كند. آسيب . 3

واكنش هاى  سرى  يك  دچار  غيرمترقبه  حوادث  ديدگان 
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به  آن  نوع  و  شدت  كه  مى شوند  روان شناختى  و  فيزيولوژيك 
فاكتورهاى متفاوتى بستگى دارد كه عبارت اند از: تجربه قبلى 
در مورد همان حادثه يا شبيه به آن، شدت مخرب بودن حادثه، 
عواطف  و  احساسات  عالئم،  بروز  تا  حادثه  وقوع  زمان  فاصله 

فردى (حسينى، 1397: 8).
2. نقش رسانه ها در بحران

مى دهد،  رخ  بحرانى  هرگاه  اطالعات،  و  ارتباطات  عصر  در  امروزه 
آن چه ذهن را به خود مشغول مى كند، اين است كه آيا رسانه ها با 
محرك بحران همراه خواهند شد يا در مهار و برون رفت از آن گام 
مى توانند  در همان حال كه رسانه ها  عبارتى،  به  خواهند داشت.  بر 
ابزارى در خدمت بحران زدايى و يا كاهش اثرات آن باشند، مى توانند 
ابزارى در خدمت بحران سازى و تشديد بحران به شمار روند (روشندل 
اربطانى، 1387). در واقع، كمتر بحراني وجود دارد كه رسانه ها در آن 
نقش (مثبت يا منفي) نداشته باشـند. اين نقش را مي توان در سه 

مرحله خالصه كرد (محكى، 1386):
با . 1 بسيار  كه  مرحله  اين  در  بحران:  از  پيش  رسانه ها  نقش 

اهميت است، برنامـه ريـزان بـه آموزش همگانى شهروندان و 
توانمندسازى نيروها براي مقابله با بحران احتمالي، آگاه سـازي 
و حساس سازى مـسئوالن و اقـشار مختلف جامعه مي پردازند.

نقش رسانه ها در حين بحران: در اين مرحله، نقش و كاركرد . 2
رسانه ها بسيار آشكارتر و تأثيرگذارتر است. در اين موقعيت، 
رسانه ها بـا توجـه بـه ظرفيـت اطـالع رسـاني خـود مي توانند 
برانگيخته  آسيب ديدگان،  و  شهروندان  اعمال  هدايت  موجب 
و  داخلي  نهادهاي  آگاهي  و  مردم  احساسات  و  عواطف  شدن 
نقش  درباره  انجام  شده  تحقيقات  بيشترين  شوند.  بين المللي 
رسانه ها در بحران ها مربـوط به فجايع طبيعي و در اين مرحله 

بوده است.
نقش رسانه ها پس از بحران: بسياري از بحران ها پس از محو . 3

شـدن مشخـصات ظـاهري، پيامدها يا پس لرزه هاى ديگري به 
دنبال دارند كه آن ها را مي توان به 2 دسته تقسيم كرد:

عوارض بلند مدت غيرملموس و ناخواسته• 
عوارض كوتاه  مدت: تأخير در بازگشت جامعه به وضعيت • 

وضعيت  در  رسانه ها  كاركرد  تـأثير  بحـران،  از  پيش 

بحراني و جلوگيري از بازگشت طبيعي جامعه آسـيب ديـده 
به وضعيت تعديل و آرامش در زمره اين موارد مى باشند. 
كاركرد مثبت رسانه ها در مرحله پس از بحران، به معناي 
از  پـس  مجدد  تعامل  و  توازن  ايجاد  به  بخشيدن  سرعت 

فاجعـه طبيعي و جلوگيري از بحران مضاعف است.
بحران كرونا و نقش رسانه ها در مديريت آن

رسانه هاي مختلف نيز در دوره شيوع كرونا از شرايط پيش آمده مصون 
نماندند و به همين دليل تالش كردند تا سهم خود را در سبد مصرفي 
مخاطبان افزايش دهند و شرايطي را پيش آوردند كه در دوران شيوع 
نقش هاي  به  توجه  با  را  مردم  مي انجامد،  طول  به  ماه ها  كه  بيماري 
تبليغاتي  اجتماعي،  تعلق  احساس  تفريحي،  آگاهي بخشي،  خبري، 
و  بيماري  شيوع  مدت  در  دليل  همين  به  كنند.  جلب  خود  به  و... 
مصرف  قرنطينه،  آمدن  پيش  و  مختلف  كشورهاي  به  آن  گسترش 
تغييراتي  با  و  يافت  افزايش  كشورها  از  بسياري  در  مردم  رسانه اي 
نيز همراه بود. در پژوهشي كه از مارس 2020 در كشورهاي ايتاليا، 
استراليا،  سنگاپور،  انگليس،  اياالت متحده،  آلمان،  فرانسه،  اسپانيا، 
برزيل، ژاپن، فيليپين و آفريقاي جنوبي انجام شد، نتايج نشان داد 
كه مصرف رسانه اي مردم در اين كشورها دستخوش تغيير بوده است 

و نسبت به رسانه هاي مختلف افزايش  يافته است. به  عنوان  نمونه:
از نظر مشاهده و پي گيري اخبار از تلويزيون در كشورهاي مورد • 

مطالعه، كمترين آن 50 درصد و بيشترين آن 79 درصد بوده است.
از نظر گوش دادن به راديو، كمترين آن 15 و بيشترين آن 36 • 

درصد را شامل مي شود.
به  •  پخش  سرويس هاي  در  ارائه  شده  فيلم هاي  تماشاي  نظر  از 

كمترين  بررسى،  مورد  كشورهاي  در   Netflix نمونه  عنوان  
آن 21 و بيشترين آن 63 درصد را شامل شده است.

از نظر تماشاي برنامه هاي مختلف شبكه هاي تلويزيوني، كمترين • 
آن 31 درصد و بيشترين آن 70 درصد را در برگرفته است.

از نظر گوش دادن به خدمات پخش به  عنوان نمونه اپل موسيقي، • 
Spotify و ...، كمترين درصد، 11 و بيشترين آن 46 درصد 

را شامل شده است.
از نظر صرف وقت در بازى هاى رايانه اي، كمترين درصد آن • 

خود  به  را  درصد   48 بيشترين  و   20 مذكور  كشورهاي  در 
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اختصاص داده است.
از نظر حضور در رسانه هاي اجتماعي (به  عنوان نمونه فيس بوك، • 

اينستاگرام، توييتر و غيره)، كمترين درصد 21 و بيشترين آن 
71 درصد بوده است.

از نظر مطالعه كتاب نيز، كمترين سهم آن 18 درصد و بيشترين • 
سهم در كشورهاي مورد مطالعه، 44 درصد را شامل شده است.

نمونه •  به  عنوان   پيام رسان ها  خدمات  از  استفاده  نظر  از 
كمترين   ،... و   WhatsApp، Facebook Messenger

درصد، 17 و بيشترين آن، 60 درصد بوده است. نتايج فوق الذكر 
نشان مي دهد كه شيوع اين بيماري و قرنطينه ناخواسته، تأثير 
مستقيمي بر مصرف رسانه ها در كشورهاي مختلف داشته است 

(نعمتى اناركى، 1401: 5).
رسانه ها در جامعه ما در بحران اخير نشان داده اند كه ورود به 
همه زواياي يك رويداد و توجه به اصل اختالف مشروع در بيان و 
تحليل رويدادها، عبور از خط قرمزها و ارائه اخبار دقيق و شفاف 
است  اهميت  حائز  مخاطب  براى  كه  محرمانه اى  اخبار  به  توجه  و 
(مانند تعداد كشته شدگان كرونا)، سرعت عمل در انتقال اخبار و 
بهره گيرى از هنر مبتنى بر دانش روز، نقش اساسي در جلِب  توجه 
در  پذيرفته  شده  اصول  به  عنوان  اصول  اين  هرچند  دارد.  مخاطب 
كرونا  از  پيش  تا  ليكن  است،  بوده  توجه  مورد  رسانه اي  نظام هاي 
در نظام رسانه اي كشور، چندان به اين اصل توجه نشده بود (نعمتى 

اناركى، 1401: 8).
همچنين عملكرد صدا و سيما را مى توان به پنج دوره تقسيم كرد:

دور بودن خطر و انكار ورود؛. 1
تحت كنترل بودن اوضاع؛. 2
جدى بودن خطر، ضرورت آموزش  و مشاركت عمومى؛. 3
امتداد خطر، كليشه شدن آموزش و افتادن به تكرار؛. 4
كاهش خطر، مديريت پذيرى و خروج.. 5

به  مخاطره،  از  دوم  و  اول  دوره هاى  در  سيما  و  صدا  ادراك 
آن،  از  ناشى  خطر  ايجاد  ميزان  و  كرونا  كامل  شناخت  عدم  دليل 
چالش هاى  سرريز  دارد.  سهل انگارى هايى  و  است  پايين  بسيار 
سياسى پيشين عالوه بر برداشت هاى اشتباه و ناقص نهادهاى متولى 
دوره  در  سازمان  اين  شد.  عملكرد  اين  دليل  بر  مزيد  سالمت،  امر 

سوم، به طور مؤثر وارد كار ساختن ادراك عمومى از مخاطره شد 
مشاركت  ايجاد  و  مناسب  بهداشتى  آموزش  بر  عالوه  توانست  و 
كردن  ُپر  جهت  را  مختلفى  برنامه هاى  مسأله،  مديريت  در  همگانى 
اوقات فراغت و سرگرمى و رفع برخى از نگرانى هاى مردم، توليد 
و پخش كند. در دوره چهارم هم با وجود اشكاالت متعدد، در زمينه 
نقش  مردم،  ماندن  خانه  در  سياست  و  نوروزى  سفرهاى  كاهش 
قابل توجهى ايفا كرد. در دوره پنجم، صدا و سيما ناگزير از پرداختن 
به حوزه مديريت پيامدهاى كرونا، درگير دوگانه سالمت-معيشت 
شد و همه تالش خود را معطوف به سياست دولت جهت توجه دادن 
به ديگر آسيب هاى اين بيمارى از جمله امور اقتصادى و معيشتى 
مردم كرد و به دنبال عقالنى نشان دادن فاصله گذارى اجتماعى، با 

وجود برخى نقايص بود (طيب طاهر، 1399:4).
نقش  توانست  كل  در  بسيار،  تالش هاى  با  سيما  و  صدا 
انجام  كرونا  مخاطره  در  را  مردم  و  دولت  بين  خود  واسطه گري 
آن ها  از  بعضى  كه  داشت  هم  اشتباهاتي  مسير  اين  در  البته  دهد، 
قابل چشم پوشى نمى باشند. يعني در دو دوره نخست (از ابتداي بهمن 
عنصر  دو  در  معيوب،  گاهي  يا  ضعيف  مداخله  با  اسفند)  سوم  تا 
سازنده مخاطره يعني جديت آسيب و احتمال آن در موقعيت هاي 
از  عبور  در  بايد  آن چنان كه  را  جامعه  نتوانست  پيش آمده،  زماني 
مخاطره ياري نمايد. از سوم اسفند به بعد، اين عملكرد تا حد زيادي 
بهبود يافت و صدا و سيما توانست به جايگاه مناسبي در ارتباطات 
مخاطره برسد و تا حدى اعتماد مخاطب را حتي بيش از گذشته به 
دوره هاى  در  دوره،  اين  در  مؤثر  ورود  از  پس  البته  بياورد.  دست 
بعد، پس از مدتي به تكرار افتاد و تا حدى با وجود ُپر بيننده ماندن، 
اهميت  كه  معتقدند  صاحب نظران  برخي  (همان:6).  شد  مالل آور 
مشترك  راه هاي  خلق  در  بلكه  نمى باشد،  توده ها  تشكيل  در  رسانه 
نگريستن به رويدادها است كه روايت هاي يكسان و مورد وفاق از 
واقعيت را ارائه مي كند. بر همين مبنا صدا و سيما در مقطع شيوع 

بيماري كرونا سه گونه مفهوم سازي كرد:
مفهوم سازي مبتنى بر دانش پزشكي با رويكرد خبري؛• 
مفهوم سازي رسانه اي بعضًا ناهمگون با دانش پزشكي؛• 
رويكرد •  با  جامعه  مشترك  اقدام  براي  مفهوم سازي 

آگاهي بخشي.
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خود  خبري  نقش  از  بهره گيري  با  رسانه  اول،  مفهوم سازي  در 
اين  در  و  داشت   19 كوويد  بيماري  واقعيت  بازتاب  در  سعي 
صدا  واقع،  در  داشتند.  نقش  پزشكي  كادر  و  پزشكان  مفهوم سازي 
و سيما به دنبال بازنمايي واقعيت بيماري بود و اخبار رويدادهاي 
در  آنچه  دوم،  مفهوم سازي  در  مي كرد.  منتشر  را  بيماري  با  مرتبط 
ابتداي شيوع بيماري بعضًا منتشر مي شد، سنخيتي با دانش پزشكي 
و ماهيت بيماري نداشت، نظير پيام هايي كه در اصطالح بر مبناي 
طب سنتي يا اسالمي منتشر مي شد. به  عنوان  نمونه خراشيدن پوست 
نارنج و بو كردن آن -كه مناسب با مقابله با بيماري كرونا است- يا 
ساده سازي بيماري، مانند گزارشي كه خبرنگار صدا و سيما منتشر 
كرد و بيماري كرونا را به بيماري سرماخوردگي ساده تشبيه كرده 
را  تأثير  بيشترين  مي رسد  نظر  به  كه  نيز  سوم  مفهوم سازي  در  بود. 
بر مخاطبان داشته است، مفهوم سازي براي اقدام مشترك جامعه با 
رويكرد آگاهي بخشي بود. به  عنوان  نمونه، آگاهى دادن به مخاطبان 
داليل  دوران،  اين  در  رفتار  چگونگي  خانه،  در  ماندن  خصوص  در 
ماندن در خانه كه از نتايج اين مفهوم سازي هاي رسانه اي بود (نعمتى 

اناركى،1401:17).
3. راهبرد هاى عملى براى مواجهه سازمان هاى رسانه اى با بحران

عامل  مهم ترين  بحران ساز،  موضوع  و  بحران  مقوله  به  نگرش 
تعيين كننده براى نوع اقدام و عمل در برابر بحران محسوب مى شود. 
رويكردها به بحران شامل سه رويكرد بحران گريزى، بحران ستيزى و 
بحران پذيرى مى باشد. بر اين اساس، چهار راهبرد عملى براى مواجهه 

سازمان هاى رسانه اى با بحران وجود دارد (صلواتيان، 1390):
ترجيح . 1 رسانه  انفعالى،  راهبرد  اساس  بر  انفعالى:  راهبرد 

اختيار  سكوت  بحرانى  شرايط  با  مواجهه  هنگام  به  مى دهد 
كند و واكنش آن، از نوع انكار يا بى توجهى باشد.

ضرورت . 2 بر  تأكيد  با  واكنشى  راهبرد  واكنشى:  راهبرد 
تهديدكننده،  محيطى  تحركات  و  فشارها  به  پاسخگويى 
خود  حيات  حفظ  براى  واكنش  به  را  رسانه اى  سازمان 
ترغيب مى كند. سازمان هايى كه از راهبرد واكنشى استفاده 
نوع  ندارند.  بلندمدت  برنامه ريزى  ديدگاه هاى  مى كنند، 
نگرش حاكم بر سازمان هايى كه از چنين راهبردى در مواقع 
بحرانى تبعيت مى كنند، منفى و تهديدآميز است؛ به همين 

انتظار  سازمان هايى  و  مديران  چنين  از  كه  واكنشى  دليل 
مى رود، نوعى همراهى با بحران است.

فعال . 3 راهبرد  بحران  قبال  در  كه  رسانه هايى  فعال:  راهبرد 
در  فعاالنه  و  مى شوند  عمل  وارد  آن  وقوع  به محض  دارند، 
جهت كنترل و مهار بحران بر مى آيند. چنين سازمان هايى 
بحران را جزئى از طبيعت بشرى مى پندارند و بر اين اساس، 
خود را به اقدام فعاالنه در مواجهه با بحران ها ملزم مى دانند.

كشف . 4 بر  تأكيد  با  فعال  فوق  راهبرد  فعال:  فوق  راهبرد 
فرصت هاى جديد و چشم اندازهاى نو براى رشد و پويايى، 
آن ها  با  مواجهه  در  و  مى پذيرد  را  بحران ها  وجود  نه تنها 
فعاالنه وارد عمل مى شود، بلكه فراتر از آن، به  منظور مقابله 
با شرايط بحرانى، پيش بينى هاى الزم را به عمل مى آورد. در 
رسانه هايى كه راهبرد فوق فعال دارند، نوع نگرش به بحران 

كامًال مثبت و فرصت آفرين است.
به طوركلى تجزيه  و تحليل برنامه هاى ارتباطى از جمله تحليل 
روابط  توسط  برون سازمانى  افكارسنجى  و  مطبوعات  محتواى 
حين  در  هم  و  بحران زا  عوامل  شناسايى  در  هم  مى تواند  عمومى، 
راهبردهاى   (1) شكل  در  باشد.  مؤثر  بحران  از  پس  هم  و  بحران 

ارتباطى رسانه ها در بحران ارائه شده است:

پيشينه 
مظفرى و همكاران (1401) در پژوهشى با عنوان طراحى مدل تحليل 
 پوششى  داده هاى ناهموار (RDEA) براى سنجش عملكرد شبكه هاى 
ماهواره اى فارسى زبان با توجه به شاخص هاى سبك زندگى جوانان، 
راه كارهاى الزم را جهت جلوگيرى از آثار منفى شبكه هاى ماهواره اى 
به  مخاطبان  بيشتر  جذب  و  جوانان  زندگى  سبك  بر  برون مرزى 

شبكه هاى فارسى زبان داخلى ارائه دادند.
عنوان  با  پژوهشى  در   (1400) زاده  زابلى  و  اناركى  نعمتى 
كرونا و صدا و سيما، آگاهي بخشي و رفع شبهات ديني؛ مختصات 
احتمالي مدل رسانه اي در پساكرونا، به اين نتيجه رسيدند كه صدا و 
سيما توانست به شيوه هاي گوناگون و تا حدودى با ايجاد تغييرات 
در گستره يا اولويت خواست هاي شهروندي، نقش شتاب دهنده در 
مقابله با بحران ايفا كند. اين رسانه توانست با اجراي كار ويژه هايى 
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و آگاهي بخشي  رويداد  به  نسبت  نقد، اطالع رساني  و  بررسي  مانند 
عميق به مخاطبان، اين نقش را ايفا نمايد.

تأثير  عنوان  با  پژوهشى  در   (1399) همكاران  و  حيدرى 
قدرت نرم شبكه هاى تلويزيونى ماهواره اى بر الگوبردارى اجتماعى 
شاغل  زنان  موردى:  (مطالعه  زنان  بين  در  زندگى  سبك  تغيير  و 
آموزش وپرورش شهر زنجان) نيز به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از 
شبكه هاى ماهواره اى و محتواگرايى آن به  عنوان يكى از منابع مهم 
چالشى براى نظام و تهديدى چراغ خاموش براى قداست زدايى از 
ارزش هاى دينى و ضربه به كيان خانواده محسوب مى شود؛ چنان كه 
گرايش و غلبه مصرف محتويات اين رسانه؛ تبلور خود را در يك 
دوره زمانى پنج تا ده ساله به شكل رسوب روحيه غرب گرايى، روحيه 
تجمل گرايى، مصرف گرايى، تغييرات ظاهرى و... نشان داده است 
و اين موضوع مى تواند زمينه ساز هزينه هاى جدى براى نسل آينده 

يك ملت باشد.
نقش  عنوان  با  پژوهشى  در   (1399) همكاران  و  اكبرى 
شهروندان باالى  سبك زندگى  ديجيتالى شدن مصرف رسانه اى در 
18 سال شهر تهران، به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از شبكه هاى 
اجتماعى مجازى؛ 50 درصد، مدت عضويت در شبكه هاى مجازى؛ 
از  درصد   50 مجازى؛  شبكه هاى  به  وابستگى  ميزان  و  درصد   22

تغييرات گرايش پاسخگويان به سبك زندگى را پيش بينى مى كند 
اجتماعى  شبكه هاى  از  استفاده  ميزان  به  مربوط  تأثير،  بيشترين  و 

مجازى مى باشد.
عنوان  با  پژوهشى  در   (1399) همكاران  و  شكرى رفسنجانى 
كاركرد ديپلماسى رسانه اى صدا و سيماى ج.ا.ا براى تأمين منافع 
كاركرد  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  كرونا  بحران  دوران  در  ملى 
كرونا  بحران  دوران  در  ج.ا.ا.  سيماى  و  صدا  رسانه اى  ديپلماسى 
و 4  كل نگرانه  و  جامع  كاركرد  شامل 4  كاركرد  به 8  مى توان  را 
ملى  منافع  به  ايران  دستيابى  براى  كرد.  تقسيم  ژرفانگر  كاركرد 
حداكثرى بايد همه كاركردهاى ديپلماسى رسانه اى صدا و سيماى 
ايران  نرم  قدرت  ارتقاء  با  متناسب  كرونا  بحران  دوران  در  ج.ا.ا. 

مورد استفاده بهينه قرار گيرد.
رسانه هاى  استقرار  عنوان  با  مقاله اى  در  راويلهاك١ (2022)   
براى  بهداشتى  كارشناسان  و  سياسى  مقامات  توسط  اجتماعى 
اين  به   COVID-19 همه گيرى  طول  در  عمومى  اطالعات  افزايش 
(سالمت)  كارشناسان  توسط  متفاوتى  نقش هاى  كه  رسيدند  نتيجه 
خاص  زمان بندى  بر  تأثير  و  موضوعات  نظر  از  سياسى  مقامات  و 
همه گيرى ايفا مى شود. همچنين نتايج اين مطالعه موارد مفيدى را 

1.  Reveilhac

شكل 1: الگوى راهبردى و ارتباطى رسانه ها در بحران (احمدى، 1384: 77)
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براى ارتباط بين مقامات سياسى، كارشناسان بهداشت و عموم مردم 
ارائه مى كند.

ارزيابى  عنوان  با  مقاله اى  در  نيز  همكارانش١ (2020)  و  مياه 
تأثير رسانه هاى اجتماعى بر رفتار خريد آنالين در طول همه گيرى 
نتيجه  اين  به  بنگالدشى  مصرف كنندگان  ديدگاه هاى   COVID-19

نظرات  و  تبليغاتى  ابزارهاى  مشهور،  افراد  تأييد  كه  رسيدند 
طول  در  آنالين  خريد  رفتار  بر  معنادارى  و  مثبت  تأثير  آنالين، 
همه گيرى COVID-19 داشته است و همچنين اين مقاله پژوهشى، 
دستورالعمل هاى عملى را براى سازمان هاى تجارى مبتنى بر آنالين، 
در مورد نحوه استفاده مؤثر از پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى براى 
مى كند.  ارائه  كار  و  كسب   هدف  تبليغاتى  و  تبليغاتى  فعاليت هاى 
مشتريان همچنين به دليل نقدهاى آنالين مثبت و تأييد افراد مشهور 

قابل اعتماد، براى خريد از طريق رسانه هاى اجتماعى انگيزه دارند.
همچنين چولى و كاس٢ (2021) در مقاله اى با عنوان تصورات 
به  كرونا  ويروس  همه گيرى  طول  در  اجتماعى  رسانه هاى  سرزنش 
اين نتيجه رسيدند كه مردم عمدتًا دولت هاى ملى را مقصر همه گيرى 
تئورى هاى  انفجار  نتايج  اين،  بر  عالوه  مى دانند.  كرونا  ويروس 
توطئه در ميان كاربران رسانه هاى اجتماعى در مورد منشأ ويروس 
تمايل  همه گيرى،  اوليه  مراحل  در  كرد.  تأييد  را  موضوع  اين  نيز 
بيشتر به سرزنش به تئورى هاى توطئه و محدود كردن اطالعات از 
به  مسئوليت  بعد،  ماه هاى  در  درحالى كه  بود،  مرتبط  دولت،  سوى 
رهبران سياسى و رسانه ها منتقل شد. يافته ها نشان دهنده اين است 
كه بى اعتمادى به دولت در حال ظهور است كه ممكن است منجر 
به بى توجهى به رفتارهاى بهداشتى پيشگيرانه و تقويت تئورى هاى 
توطئه و پويايى در حال تكامل سرزنش شود. اين مطالعه استدالل 
مى كند كه گفت  و گوى شفاف و مستمر بين دولت ها و مردم براى 

جلوگيرى از گسترش ويروس كرونا اهميت فراوان دارد.
رسانه هاى  نقش  عنوان  با  مقاله اى  در  نيز   (2020)  گوفرى٣ 
گسترش  و  شروع  مورد  در  كرونا  ويروس  پاندمى  در  اجتماعى 
ويروس كرونا در چين، شايعات گمراه كننده و نظريه هاى توطئه در 
مورد منشأ اين بيمارى توأم با ترس و نژادپرستى در رسانه ها بحث 

1.  Miah and et al.
2.  Choli and Kuss
3.  Godfrey

رسانه هاى  از  شده  ايجاد  بحران  و  وحشت  او  ديدگاه  از  مى نمايد. 
اجتماعى، سريع تر از انتشار ويروس كرونا به جوامع منتقل مى شود.

در ادبيات موضوعى سبك زندگى و بحران، تاكنون مطالعات 
پژوهش  مورد  بحران  و  رسانه  و  زندگى  سبك  رابطه  از  متعددى 
قرارگرفته است؛ ليكن بر اساس تحقيقات در دسترس و بررسى  شده 
به  ناهموار  متغيرهاى  و  كّمى  روش  از  به حال  تا  پژوهشگر،  توسط 
همراه تحليل  پوششى  داده ها در حوزه اولويت بندى ميزان اثرگذارى 
شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان در سبك زندگى پس 
بررسى هاى علمى و  همچنين،  از بحران كرونا استفاده  نشده است. 
فرهنگى  و  اجتماعى  تأثيرات  پيرامون  جامعه شناختى  پژوهش هاى 
فجايع طبيعى و بحران در كشورمان تا اين اواخر كمتر مورد توجه 
پژوهشگران و علماى اجتماعى قرارگرفته است. لذا از نوآورى هاى 
پوششى  داده ها  تحليل   تركيبى  رويكرد  از  استفاده  حاضر،  پژوهش 
 RoughDEA با متغيرهاى ناهموار و يا به عبارتى استفاده از مدل
مدل  طراحى  پژوهش،  نوآورى هاى  ديگر  از  همچنين  و  مى باشد 
تحليل  پوششى  داده هاى ناهموار (RDEA) براى اولويت بندى ميزان 
اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان در سبك 

زندگى پس از بحران كرونا مى باشد.

روش 
است  كاربردى  نوع  از  ماهيتى  لحاظ  به  استفاده  مورد  تحقيق  روش 
كاربردى  تحقيق  از  هدف  مى باشد.  زمينه اى-موردى  آن  روش  و 
كه  است  ابزارى  تعيين  براى  الزم  دانش  يا  درك  آوردن  دست  به 
به وسيله آن، نيازى مشخص و شناخته  شده برطرف گردد. در اين نوع 
تحقيقات، هدف، كشف دانش تازه اى است كه كاربرد مشخصى را 
درباره فراورده يا فرايندى در واقعيت، دنبال كند. به عبارت دقيق تر، 
و  معضل  يك  به  دادن  پاسخ  براى  است  تالشى  كاربردى  تحقيق 
همكاران،  و  (لطفى  دارد  وجود  واقعى  دنياى  در  كه  عملى  مشكل 
2012، مهدى و شفيعى، 2017، شفيعى و همكاران، 2014، شفيعى 
براى  كه  اين   به  توجه  با  احمدى، 2012).  و  شفيعى  صالح،2019،  و 
نشان دادن كارايى مدل و يافته هاى تئوريك حاصل از مدل،  تحليل  
شبكه هاى  سنجش  به  عملى  به  صورت  ناهموار  داده هاى  پوششى  
ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان پرداخته است، لذا روش تحقيق از 
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نوع زمينه اى-موردى مى باشد. براى جمع آورى داده ها، تركيبى از دو 
روش ميدانى و كتابخانه اى به كار رفته است، به اين صورت كه؛ در 
مرحله اول با استفاده از روش كتابخانه اى ادبيات موضوع؛ چارچوب 
نظرى و پيشينه مناسب براى تحقيق فراهم شد و در مرحله دوم با 
تلويزيونى،  و  ماهواره اى  فارسى زبان  رسانه هاى  مستندات  از  استفاده 
اقدام به جمع آورى اطالعات شده است. همچنين با توجه به تأثيرات 
رخ  بحران ها  از  پس  زندگى  شيوه  در  كه  شگرفى  تغييرات  و 
ماهواره اى  شبكه هاى  و  رسانه ها  تأثير  به  نسبت  دغدغه اى  مى دهد، 
و تلويزيونى وجود داشت. به همين منظور در اين تحقيق سعى در 

ايجاد نگاه و واژه اى به  عنوان سبك زندگى پس از بحران بوده است. 
لذا جهت دستيابى به اين مهم در پژوهش فوق، ضمن دستيابى به 
ليست شبكه هاى پربيننده تلويزيونى و ماهواره اى، با توجه به انجام 
مصاحبه هدايت شونده با اساتيد، نخبگان و متخصصان و بهره مندى 
از نتايج پژوهش هاى انجام  شده شبكه هاى نسيم، سه، يك و من و 
تو، بى بى سى فارسى، جم، برنامه هاى تأثيرگذار بر سبك زندگى، نيز 
نمودارهاى  در  كه  همكاران، 1401)  و  (مظفرى  است  گرديده  احصا 

شماره (1) و شماره (2) اين مهم ارائه شده است:

  

نمودار 2: شبكه هاى ماهواره اى مورد مطالعهنمودار 1: شبكه هاى تلويزيونى مورد مطالعه

به  پژوهش  آمارى  جامعه  و (2)  نمودارهاى (1)  اساس  بر  لذا 
اين  در  آمارى  جامعه  كه  صورت  اين  به  مى شود.  تقسيم  دسته  دو 
تحقيق از حيث شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى ُپربيننده و مورد 
و  فارسى زبان (خارجى  شبكه  شامل 6  پژوهش،  سنجش  و  مطالعه 
داخلى) مى باشد؛ و از حيث تعيين معيارها و شاخص هاى اثرگذار 
در انتخاب شبكه ها، شامل 40 نفر از اساتيد، مديران علمى و اجرايى 
مديريت  جامعه شناس،  تلويزيونى،  توليدات  موضوع  كارشناسان  و 
كه  مى باشد  ارتباطات  و  مجازى  فضاى  رسانه،  تبليغات،  فرهنگى، 
نفر  دانشگاه، 10  اساتيد  از  نفر  هدفمند، 8  نمونه گيرى  به  توجه  با 
بازرگانى  پژوهش هاى  مركز  در  تبليغات  مسائل  صاحب نظران  از 
بين الملل  امور  و  ارتباطات  مركز  و  استراتژيك  تحقيقات  مركز  و 
شهردارى تهران، 8 نفر از مديران حوزه روابط عمومى و 14 نفر از 
كارشناسان حوزه رسانه انتخاب گرديدند. با توجه به محدود بودن 

گرفته  نظر  در  آمارى  نمونه  به  عنوان  جامعه  اعضاى  همه  جامعه، 
شدند و به روش سرشمارى مورد پرسش قرار گرفتند و نتيجه آن 
شبكه هاى  در  فارسى  بى بى سى  و  جم  تو،  و  من  شبكه هاى  انتخاب 
ماهواره اى خارجى و شبكه هاى نسيم، سه و اول در شبكه هاى داخلى 
شاخص هاى  تعيين  براى  اطالعات  گردآورى  ابزار  همچنين  بود. 
عملكرد پژوهش شامل مصاحبه، فيش تحقيق، مستندات رسانه هاى 
فارسى زبان ماهواره اى و تلويزيونى در زمينه سبك زندگى پس از 
از  اطالعات،  تحليل  تجزيه  و  منظور  به   و  است  بوده  كرونا  بحران 
به  و  گرديد  استفاده  ناهموار  داده هاى  پوششى   تحليل   رياضى  مدل 
شده  WinQsb استفاده  و   Excel نرم افزارهاى  از  مدل  حل   منظور 

است.
1. تعيين شاخص هاى پژوهش

الزمه هر پژوهش كاربردى، مطالعه و شناخت پارامترهاى مؤثر در 
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شناخت  راستاى  در  منظور  بدين  مى باشد.  پژوهش  كارى  قلمرو 
واسطه اى،  و  خروجى  و  ورودى  مؤثر  شاخص هاى  استخراج  و 
مورد  فارسى زبان  تلويزيونى  و  ماهواره اى  شبكه هاى  سنجش  جهت 
بر  گسترده اى  كتابخانه اى  و  ميدانى  مطالعات  پژوهش،  مطالعه 
كرونا  بحران  از  پس  زندگى  سبك  شاخص هاى  و  متغيرها  روى 
شناخت  جهت  مقاالت،  مطالعه  و  بررسي  از  بعد  و  گرفت  صورت 

اين  در  هدايت شونده  مصاحبه اي  پژوهش،  شاخص هاى  تمام  كامل 
حداقل 10  حوزه -كه  اين  متخصص  و  مربوطه  مسئولين  با  زمينه 
سال سابقه فعاليت در حوزه هاى سبك زندگى، رسانه و فرهنگ را 
شامل  كه  معيار   21 از  فهرستى  سرانجام  و  انجام گرفت  داشتند-، 
و   (1) جدول  در  كه  شد،  استخراج  بود  خروجى   11 و  ورودى   10

جدول (2) به شرح آن ها پرداخته  شده است.
جدول 1: شاخص هاى ورودى مورد مطالعه پژوهش

شاخص هاى ورودى ناهموار

بودجه شبكه 
(ميليارد تومان)

دسترسى به اطالعات محرمانه و به روز در 
مورد كرونا، شيوه هاى شيوع، شيوه درمان، تعداد 
بيماران، تعداد فوتى ها، منبع شيوع، زمان پايان 

و ...(درصد)

بهره مندى از متخصصان 
و پزشكان خبره و به نام 

(شهير) (درصد)

بهره مندى از مجوزهاى 
قانونى تأسيس و فعاليت 

(درصد)

توجه به ارزش هاى دينى، 
فرهنگى، تاريخى و ... 

(درصد)

شاخص هاى ورودى قطعى

تعداد نيروى انسانى 
ميزان حمايت هاى مادى و تعداد ابنيه (واحد)(نفر)

تبليغات (ميليارد تومان)
تكنولوژى هاى مورداستفاده 

(درصد)

نوآورى در مدل و شيوه هاى 
ارائه مفاهيم پزشكى و 

درمانى
(درصد)

همان طور كه از جدول (1) مشخص است، به خاطر وجود عدم 
(علمى،  اطالعات  به  دسترسى  شبكه،  بودجه  شاخص هاى  قطعيت 
روز، محرمانه در مورد كرونا)، بهره مندى از متخصصان و پزشكان 
فرهنگى  ارزش هاى  به  توجه  و  بهره گيرى  (شهير)،  نام  به  و  خبره 
بهره مندى  و  سنن)  و  آداب  بومى،  زبان هاى  ملى،  (زبان  دينى  و 

به  عنوان  شاخص ها  اين  فعاليت،  و  تأسيس  قانونى  مجوزهاى  از 
قطعى  ورودى  شاخص هاى  ساير  و  شدند  ذكر  ناهموار  متغيرهاى 
هستند. همچنين، شاخص هاى خروجى اين پژوهش نيز قطعى و در 
جدول (2) آورده شده است كه واحد تمامى شاخص ها به جز ساعات 

و تعداد برنامه هاى توليدى به  صورت درصد مى باشد.

جدول 2: شاخص هاى خروجى موردمطالعه پژوهش

شاخص هاى خروجى قطعىرديف
ساعات و تعداد برنامه هاى توليدى1
ارائه حس همبستگى و ديگر دوستى جهت مساعدت در بحران، رعايت حال ديگران، جمع آورى كمك هاى مالى و بشردوستانه2
تبيين، اقناع و تشويق به استفاده از پروتكل هاى بهداشتى3

تغيير در شيوه هاى گذران اوقات فراغت و روابط بين فردى با رويكرد حضور مستمر در خانه، عدم برپايى ميهمانى و دور همى، پرهيز از سفر 4
/ عدم حضور در اماكن عمومى، توجه به بازى هاى آنالين

تغيير در نحوه برگزارى آداب ورسوم سنتى و فرهنگى مانند، جشن عروسى، مراسم تدفين و بزرگداشت، برگزارى جلسات ادارى، همايش ها و 5
... به شكل آنالين

ارتقا سطح آگاهى مخاطبان با رويكرد حفظ سالمتى و سواد رسانه اى مخاطبان و مقابله با شايعات6
افزايش آگاهى و تشويق شهروندان به كاهش وزن، ورزش و عدم مصرف دخانيات7
هشدار و اطالع رسانى سريع در مورد سويه ها، تغيير رفتار ويروس، مراكز واكسيناسيون، مراكز دريافت دارو8
تجليل از زحمات كادر درمان، قهرمان سازى و حفظ روحيه جان فشانى در بين اقشار جامعه9
آموزش شيوه هاى اقتصادى، كسب درآمد در شرايط بحران، صرفه جويى و ... جهت مقابله با فشارهاى اقتصادى حاصل از بحران10
ارائه محتوا سرگرم كننده، نشاط آفرين و اميدبخش جهت حضور بيشتر در منزل11
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2. ساخت مدل
كل  يا  مرجع  مجموعه  كه  باشد  اشيا  از  مجموعه اى   U كنيد  فرض 

ناميده مى شود و R يك رابطه هم ارزى روى U است، به طورى كه
 U × U  R باشد. لذا در اين صورت رابطه R در اصل، شناخت 
در مورد اعضاى U را نشان مى دهد. اگر X يك زيرمجموعه U باشد، 
قصد داريم X را با توجه به رابطه R مشخص كنيم. براى درك مفهوم 
تئوري مجموعه هاي ناهموار مي توان تعاريف ابتدائي زير را ارائه داد 

(پاوالك١، 1982):
تعريف 1: تقريب باال را با نشان مى دهند و بيان كننده 
تقريب   :2 تعريف  است.   X به  متعلق  احتماالً  كه  مى باشد  اعضايى 
كه  هست  اعضايى  بيان كننده  و  مى دهند  نشان  با  را  پايين 

حتمًا متعلق به X مى باشد.
تعريف 3: اختالف دو مجموعه تقريب باال و پايين را به  صورت

 نشان مى دهند و بيان كننده اعضايى مى باشند كه نه دقيقًا 
.X هستند و نه دقيقًا متعلق به متمم X متعلق به

با اين تعاريف، تعريف مجموعه ناهموار عبارت است از:
و  باشد  ُتهى  آن  مرز  اگر  است،  هموار   X مجموعه   :4 تعريف 

مجموعه X ناهموار است، اگر مرز آن غير ُتهى باشد.
غير  مرز  اگر  است  ناهموار (غيردقيق)  مجموعه،  يك  بنابراين 
(دقيق)  هموار  مجموعه،  صورت  اين  غير  در  باشد؛  داشته  ُتهي 

مى باشد.
) نشان داده مى شود و  تعريف 5: يك متغير ناهموار با عالمت (
بيان كننده يك تابع مقياس پذير٢ از فضاى ناهموار (π،A،Δ،Ω) به 
مجموعه اعداد حقيقي است. به  عبارت  ديگر، براى هر مجموعه بورل 

B از R مى توان موارد زير را ارائه داد (ليو٣، 2004):
    رابطه1:           

كه  شكل  به  ناهموار  متغير  يك  همچنين 
 است كه نشان دهنده تابع مشخصه  از 
=Ω به مجموعه اعداد حقيقى است كه (π ،A،Δ،Ω) فضاى ناهموار

 و  =Δ و A جبر بورل روى Ω و 
π سنجه لبگ است.

1.  Pawlak
2.  Measurable Function
3.  Liu

باشد،   ناهموار  متغير  يك   ( ) كنيد  فرض  تعريف 6: 
 باشد آنگاه:

رابطه2: 
 كه مقدار  خوش بين متغير ناميده مى شود و 

رابطه3:  
كه در اين حالت مقدار  بدبين متغير  ناميده مى شود.

مقادير   ترتيب  به  و  كنيد  فرض  قضيه 1: 
ويژگى هاى  آن گاه  باشند،  ناهموار   متغير  بدبين  و   خوش بين 

زير برقرار است (ليو،2004):
 و 

است.  يك تابع صعودى و از چپ پيوسته 
است.  يك تابع نزولى و از راست پيوسته 

و آنگاه:  باشد،  اگر  

 باشد، آنگاه:
 باشد، آنگاه:

يك  به طوركلى  ذكرشده؛  قضيه  و  تعاريف  به  توجه  با  بنابراين 
مجموعه ناهموار (نامعين، نادقيق) را مى توان با چند بازه شناسايى 
كرد كه تقريب حد باال و پايين آن را مشخص مى كند و با  
اطمينان،  عدم  يا  قطعيت  عدم  با  مقابله  براى  مى شود.  داده  نشان 
اين  در  كه  شوند؛  تبديل  قطعى  مقادير  به  بايد  ناهموار  متغيرهاى 
و  خوش بين   -α مقدار  عملگر  از  مشكل  اين  بر  غلبه  براى  مقاله 
اطمينان  سطح  شناسايى  با  نتيجه  در  است.  شده  استفاده   بدبين   -α
α متغيرهاي ناهموار، مدل به بازه تبديل گرديده است و يك مدل 
نمونه  به  عنوان  مي شود.  تشكيل  بازه اي  تحليل  پوششي  داده هاي 
اگر ξ = به  عنوان يك متغير ناهموار باشد كه در آن 
 باشد، سپس مقدار خوش بينانه براى ξ را مى توان 

به صورت رابطه (4) محاسبه كرد (سو و همكاران2009،۴):
رابطه4:

4.  Xu and et al.
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و مقدار بد بينانه براى ξ را مى توان به صورت رابطه (5) محاسبه 
كرد:

رابطه 5:

يك  براى   DEA مدل  مقدار،  دو  اين  گرفتن  نظر  در  با  اكنون 
متغير ناهموار مى تواند به صورت رابطه (6) فرموله شود:

Min رابطه 6:  

كه رابطه (6) حد باالى متغير ناهموار در مدل RDEA مى باشد و 
حد پايين اين متغير ناهموار به  صورت رابطه (7) مى باشد:

Min رابطه7:   

واحدهاى  از  هريك  براى  فوق  برنامه ريزى  مدل  دو  حل  با 
تصميم گيرنده، يك بازه براى كارايى فنى هريك حاصل مى شود كه 

مى توان آن را همانند جدول (3) نمايش داد:

جدول 3: كارايى بازه اى

DMUn...... DMU3DMU2DMU1DMU

[ ]....[ ][ ][ بازه هايى كارايى[

بازه اى  حالت  در  ناكارا  و  كارا  واحدهاى  تعيين  به منظور  كه 
داريم:

كران  مقدار   ،DMUo تصميم گيرى  واحد  براى  اگر  تعريف 7: 
، آن گاه DMUo كارا است،  باال، كارا و يك باشد، يعنى

در غير اين صورت  DMUo ناكارا است.
 ،Rough DEA پس از مشخص شدن مدل بازه هاى كارايى با
اين  خاص،  تكنيكى  از  استفاده  با  تا  است  نياز   ،7 تعريف  طبق 
DMU هاى بازه اى را ارزيابى و رتبه بندى كرد كه در اين پژوهش 

 (MRA) ضرر  حداكثر  كمينه  روش  از  DMUها  رتبه بندى  براى 
يك  است  ممكن  كه  كارايى  افت  حداكثر  است.  استفاده  شده 

تصميم گيرنده متحمل شود، به صورت رابطه 8 محاسبه مى شود:
رابطه8:                                       

به  را  زير  شرايط  با  كارايى  بازده   ،Minimax معيار  بنابراين، 
 عنوان بهترين بازده كارايى انتخاب خواهد كرد:

رابطه 9:

 لذا با توجه به رابطه هاى 8 و 9 روش رتبه بندى حداكثر افت 
كارايى (كمينه حداكثر ضرر) يا MRA به شرح زير مى باشد (سو و 

همكاران (2009):
مرحله 1) حداكثر افت كارايى را محاسبه كنيد و كوچك ترين 
حداكثر افت كارايى را انتخاب كنيد. به طور نمونه فرض كنيد  

انتخاب شود.
را  كارايى  افت  حداكثر  كنيد،  حذف  نظر  از  را  مرحله 2) 
محاسبه كنيد و كوچك ترين حداكثر افت كارايى را از بين  مجدداً 
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بازه هاى بازده (n-1) انتخاب كنيد. فرض كنيد  انتخاب شود.
مرحله3) را ازنظر حذف كنيد، محاسبه مجدد حداكثر افت 
كارايى و كوچك ترين حداكثر افت كارايى را از بين بازه هاى بازده 

انتخاب شود. باقى مانده (n-2) انتخاب كنيد. فرض كنيد 
مرحله 4) الگوريتم فوق را به همين صورت تكرار كنيد تا فقط 
باقى بماند. لذا رتبه بندى نهايى به صورت زير  يك بازه كارايى 

است:

هر  براى  بازده  افت  حداكثر   ،DMU رتبه بندى  براى  درنتيجه، 
كارايى،  افت  حداكثر  كمترين  با   DMU و  مى شود  محاسبه  بازه 

كارآمدترين است.

يافته ها
همان طور كه پيش تر ذكر شد به خاطر وجود عدم قطعيت و اهميت 
بعضى از شاخص هاي ورودى، از متغيرهاي ناهموار و مدل رياضى 
تحليل  پوششى  داده هاى ناهموار استفاده شد. همان طور كه ذكر شد 
هر متغير ناهموار به  صورت ξ =  و  
پارامتر هاي  تخصيص  براي  است.  پارامتر  چهار  شامل  كه  مى باشد 
متغيرهاي ناهموار مسأله از داده هاي موجود استفاده شد، بدين صورت 
كه كم ترين مقدار به پارامترc، بيشترين مقدار به پارامتر d و ساير 
متغيرهاي  شدند.  داده   b و   a پارامترهاى  به  بزرگى  برحسب  مقدار 
ناهموار نياز به تبديل دارند تا بتوان از مدل هاي موجود استفاده كرد. 
است.  آلفا  برش  روش  ناهموار  متغيرهاي  تبديل  روش هاي  از  يكي 
مفهوم برش آلفا در بخش مختلف مهندسي و تئوري رياضي بسيار 
مجموعه هاي  تئوري  در  روش  اين  ساختار  مي شود،  ليكن  استفاده 
در  ناهموار  متغير  روش،  اين  در  مى باشد.  متفاوت  بسيار  ناهموار 
سطح  برش داده مي شود.  مقدار اطمينان و عددي بين صفر و 
يك باشد. قابل ذكر است  نشان گر مقدار ريسك در نظر گرفته  

شده توسط تصميم گير در برخورد با مسأله است. به طور نمونه:
ريسك  دنبال  به  و  خوش بين  تصميم گير،  باشد،  اگر  

زياد است.
باشد، تصميم گير خواهان ريسك متعادلي است. اگر 

اگر  باشد، تصميم گير، بدبين و مقدار ريسك او كم است.

آن گاه:  باشد،  اگر    ،1 قضيه  به  توجه  با 
بازه  يك  و  بنابراين   ؛   
آن پايين  كران  و  آن   باالي  كران  كه  مي دهند  تشكيل 

] نشان داده مى شود.   است؛ و به صورت [
در اين پژوهش با توجه به نظر اساتيد و داده هاى مسأله، از سطح 
آلفاى 9/. استفاده شد و سپس بر اساس اين سطح از برش آلفا، برابر 
تبديل  بازه اى  متغيرهاى  به  ناهموار  متغيرهاى   ،5 و   4 رابطه هاى 

شدند.
در اين پژوهش، شبكه هاى مورد مطالعه به  صورت يك واحد 
به طورى كه  شدند،  گرفته  نظر  در   DMU همان  يا  تصميم گيرنده١ 
شبكه   =DMU3 جم،  شبكه   =DMU2 تو،  و  من  شبكه   =DMU1

و  نسيم  شبكه   =DMU5 سه،  شبكه   =DMU4 فارسى،  بى بى سى 
داده هاى  شدن  مشخص  از  پس  و  مى باشد  يك  شبكه   =DMU6

بازه اى  متغيرهاى  به  (كه  ناهموار  متغيرهاى  و  قطعى  متغيرهاى 
تبديل شدند)، آن ها وارد مدل RDEA برابر رابطه هاى 6 و 7 شدند 
و مقدار كارايى كران باال و پايين را به  منظور سنجش شبكه ها در 
سبك زندگى پس از بحران كرونا به دست آورده ايم كه نتايج آن 

در جدول (4) نشان داده  شده است:

جدول 4: مقادير كارايى بازه اى هريك از شبكه ها
كارايى بازهواحد تصميم گيرنده

DMU1[./1,9999]= شبكه من و تو
DMU2[./1,9995]= شبكه جم

DMU3[./9992,./9999]= شبكه بى بى سى فارسى
DMU4[./9997,./9999]= شبكه سه
DMU5[./1,9998]= شبكه نسيم
DMU6[./9991,./9999]= شبكه يك

كه به طور نمونه مراحل محاسبه DMU1 يعنى شبكه من و تو با 
توجه به داده هاى تعيين  شده براى هريك از شاخص هاى ورودى و 
خروجى و برابر رابطه هاى 6 و 7 به ترتيب در زير آورده شده است:

Min

-1982-6580-622-76-36-41+2528

-68-30-78-58-48-68+77

-76-10-76-76-46-76+94

1.  Decision Making Unit(DMU)



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة سوم، پاييز 1401   378

-88-88-88-88-88-88+97

-65-48-58-64-64-78+80

-180-400-200-100-75-200+180

-1-3-1-1-1-1+1

-600-15120-200-500-400-400+600

-80-60-100-50-60-45+80

-80-20-70-65-60-90

-75-10-65-75-60-80

-80-10-60-90-85-90

-90-50-65-70-80-60

-90-5-40-40-15-30

-80-5-70-40-20-25

-90-10-70-60-30-35

-70-5-65-30-5-50

-30-5-10-70-40-80

-90-70-20-50-75-90

نتيجه   ،WinQsb نرم افزار  در  اطالعات  اين  واردكردن  با  كه 
كارايى 0/9999 به دست آمد. همچنين به  منظور به دست آوردن 
كارايى حد باالى DMU1 يعنى شبكه من و تو مراحل زير طى شد:

Min

-2528-6820-688-94-54-59+1982

-77-45-87-67-57-77+68

-94-25-4-94-64-94+76

-97-97-97-97-97-97+88

-80-57-67-76-76-87+65

-180-400-200-100-75-200+180

-1-3-1-1-1-1+1

-600-15120-200-500-400-400+600

-80-60-100-50-60-45+80

-80-20-70-65-60-90

-75-10-65-75-60-80

-80-10-60-90-85-90

-90-50-65-70-80-60

-90-5-40-40-15-30

-80-5-70-40-20-25

-90-10-70-60-30-35

-70-5-65-30-5-50

-30-5-10-70-40-80

-90-70-20-50-75-90

نتيجه   WinQsb نرم افزار  در  اطالعات  اين  واردكردن  با  كه 
كارايى 1 به دست آمد.

حالت  در  ناكارا  و  كارا  واحدهاى  تعيين  منظور  به   همچنين 
كه  شد  مشخص   (4) جدول  نتايج  و   7 تعريف  به  توجه  با  بازه اى 
واحدهاى تصميم گيرنده 1و 2 و 5 كارا و واحدهاى3 و 4 و 6 ناكارا 
مى باشند. پس از نمايش كارايى واحدهاى تصميم گيرى به  صورت 
بازه، ما نيازمند يك روش رتبه بندى براى اين بازه هاى كارا هستيم 
 MRA كه همان طور كه در بخش قبل ذكر شد، از روش رتبه بندى
استفاده مى كنيم؛ چراكه از سطح اطمينان بااليى برخوردار است، كه 

نتايج آن به شرح زير مى باشد:

R (DMU1) = Max [{1, 1, 1}-0./9999  , 0] = 0/0001
R (DMU2) = Max [{1, 1, 1}-0/9995  , 0] = 0/0005
R (DMU5) = Max [{1, 1, 1}-0/9998  , 0] = 0/0002

كارايى  افت  حداكثر  كمترين  داراى   DMU1 كه  است  بديهى 
است. بنابراين، بيشترين كارايى را دارد. در ادامه DMU1 را حذف 
را  باال  الگوريتم  دوباره  ديگر،  تصميم گيرنده  واحدهاى  دو  بين  و 

تكرار مى كنيم كه به شرح زير است:

R (DMU2) = Max [{1, 1, 1}-0/9995  , 0] = 0/0005
R (DMU5) = Max [{1, 1, 1}-0/9998  , 0] = 0/0002

افت  حداكثر  كمترين   DMU5 است مشخص  كه  همان طور 
كارايى را دارد و بنابراين نسبت به واحد تصميم گيرى دوم كارايى 
بيشترى دارد و بدين ترتيب رتبه بندى نهايى واحدهاى تصميم گيرى 

به شرح زير مى باشد:
DMU1> DMU5> DMU2

لذا از ديدگاه شبكه هايى كه كارايى شان يك هستند و بيشترين 
تأثير را در سبك زندگى پس از بحران كرونا داشتند، مى توان گفت 
كه ابتدا شبكه ماهواره اى من و تو در رتبه نخست است و پس از 
شبكه تلويزيونى نسيم در رتبه دوم قرار دارد و شبكه  ماهواره اى جم 

نيز در رتبه سوم قرار دارد. 
همچنين از ديدگاه  شبكه هايى كه كارايى شان يك نبوده است 
نيز، ابتدا شبكه تلويزيونى سوم بيشترين تأثير را در سبك زندگى 
ماهواره اى  شبكه  آن،  پس  از  و  است  داشته  كرونا   بحران  از  پس 
و  بوده اند  تأثيرگذار  يك  تلويزيونى  شبكه  نهايتًا  و  بى بى سى 



 379 شاهين مظفرى و همكاران/  اولويت بندى ميزان اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى و تلويزيونى فارسى زبان بر سبك زندگى پس از بحران كرونا

به طوركلى نيز رتبه بندى نهايى شبكه ها در جدول شماره (5) ارائه 
شده است:

جدول 5: نتايج رتبه بندى و اولويت بندى تأثيرگذارى هريك از 
شبكه ها در رابطه با سبك زندگى پس از بحران كرونا

امتياز رتبه بندىشبكه هاى موردمطالعه پژوهش
اولشبكه من و تو
دومشبكه نسيم
سومشبكه جم
چهارمشبكه سه

پنجمشبكه  بى بى سى فارسى
ششمشبكه يك

از نتايج اين پژوهش و شبكه هايى كه بيشترين تأثير را در سبك 
زندگى پس از بحران كرونا داشتند مى توان به اين نتيجه رسيد كه 
كرونا، اضطراب و استرس را به طور جدى و فزاينده به تمام اقشار 
جامعه منتقل كرد، تا جايى كه سازمان بهداشت جهانى توصيه كرد 
مردم براى رهايى از استرس اخبار منفى كرونا، در روز 2 بار بيشتر 
شاد  برنامه هاى  به  كه  بود  اين  نيازمند  پيام  اين  نروند.  اخبار  سراغ 
و مفرح و فيلم ها و سريال هاى پرمحتوا و جذاب بيشتر توجه شود 
و  تفريحى  اطالع رسانى،  اصلى  كاركرد  سه  داراى  رسانه ها  چراكه 
آموزشى هستند كه در دنياى مدرن، در كنار ساير فعاليت ها، بخش 
مهمى از اوقات فراغت را به خود اختصاص مى دهند و از راه كارهاى 
مى گيرند.  بهره  تعطيلى  ايام  در  مخاطب  جذب  براى  مختلفى 
روزهاى  در  رسانه ها  از  بخش  اين  اروپا  و  آمريكا  در  به طورى كه 
سرگرمى سازى،  صنعت  از  استفاده  با  و  مى شوند  منتشر  نيز  تعطيل 
برنامه هاى مختلفى را براى مخاطب توليد مى كنند. لذا با دوم شدن 
اگر  ايرانى  رسانه هاى  كه  است  اميدوارى  جاى  بسى  نسيم،  شبكه 
بكوشند تا كيفيت برنامه هاى توليدى خود را باال ببرند و به نظرات 
و سليقه مردم به ويژه جوانان نزديك تر شوند؛ مى توانند پاسخگوى 
نيازهاى مخاطبان خود باشند و سبب بى نياز شدن مخاطبان خود به 
شبكه هاى برون مرزى فارسى زبان گردند و از آثار و پيامدهاى منفى 
آن شبكه ها بر سبك زندگى در زمان بحران و پس  از آن جلوگيرى 
حس  ارائه  در  تلويزيونى  شبكه هاى  مثبت  نقش  از  البته  نمايند. 
همبستگى و ديگر دوستى جهت مساعدت در بحران، رعايت حال 
غافل  نبايد  نيز  بشردوستانه  و  مالى  كمك هاى  جمع آورى  ديگران، 

شد، چراكه سهم بزرگى در آرامش مردم داشتند و اين موضوع را در 
چهارم شدن شبكه سوم با نشان دادن اين كمك ها و برنامه هايى كه 
به اين قضيه دامن مى زد، مى توان مشاهده كرد و نكته مهم اين است 
كه به طوركلى كاركرد ضعيف رسانه ها موجب مى شود رسانه ها نقش 
منفعالنه اى داشته باشند و  نتوانند مطالبات مردم را منعكس كنند، 
نمى دهند،  اهميت  آن ها  به  و  مى كنند  عبور  آن ها  از  مردم  بنابراين 

لذا نيازمند تربيت نيروى متخصص و كارآمد در اين زمينه هستيم.

نتيجه گيرى
رسانه ها از موقعيت منحصر به فردى در بحث مديريت بحران برخوردار 
و  پيدايش  در  كه  سنتي  و  تاريخي  نقش  از  گذشته  زيرا  مى باشند؛ 
همراه سازى  جهت  كارآمد  ابزاري  به مثابه  دارند،  بحران ها  مديريت 
كه  قدرتي  به  توجه  با  رسانه ها  مى شوند.  تلقي  مخاطبان  هدايت  و 
به افكار  شكل دهى  فرايند  در  مـشاركت  و  توده مخاطبان  جذب  در 
عمومى دارند، نقش قابل  مالحظه اى در مديريت بحران و سبك زندگى 
افراد دارند. يكى از مهم ترين بحران هاى قرن اخير -كه پهنه اى جهانى 
يافت- بحران  كرونا بود. لذا اين پژوهش ضمن قبول نقش رسانه ها در 
بحران، به بررسى و اولويت بندى ميزان اثرگذارى شبكه هاى ماهواره اى 
و تلويزيونى فارسى زبان در سبك زندگى پس از بحران كرونا با يك 
مدل رياضى تحليل  پوششى  داده هاى ناهموار پرداخته است و به اين 
نتيجه رسيد كه مؤثرترين شبكه بر سبك زندگى افراد پس از بحران 
كرونا، شبكه من و تو بوده است و به دنبال آن شبكه تلويزيونى نسيم 
و پس  از آن، شبكه هاى ماهواره اى جم نقش داشته است. لذا نياز است 
تا رسانه  ملى، با برنامه اى دقيق و منسجم، گوى رسانه را از رقبا برُبايد 

و جايگاه خود را در ميان مخاطبان ارتقا بخشد.
ماهواره اى  شبكه هاى  تأثير  نظر  از  پژوهش  اين  نتايج  همچنين 
پژوهش هاى  با  كرونا  بحران  از  پس  زندگى  سبك  بر  رسانه ها  و 
نعمتى اناركى و زابلى زاده (1400)، شكرى رفسنجانى و همكاران 
(1399)، راويلهاك (2022)، مياه و همكارانش (2020)، گوفرى 
(2020) و چولى و كاس (2021) همسو مى باشد و از نظر تأثير 
پژوهش هاى  با  زندگى  سبك  بر  رسانه ها  و  ماهواره اى  شبكه هاى 
مظفرى و همكاران (1401)، حيدرى و همكاران (1399) و اكبرى 

و همكاران (1399) همسو مى باشد.
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تلويزيونى  و  ماهواره اى  شبكه هاى  ارزيابى  نظر  از  همچنين 
نظر  از  و  مى باشد  همسو  همكاران (1401)  و  مظفرى  پژوهش   با 
با  نيز  تحليل  پوششى  داده هاى  ناهموار  مدل  با  كارايى  ارزيابى 
همكارانش  و  سو   ،(2004) ليو   (1982) پاوالك  پژوهش هاى 

(2009) و يه و همكارانش (20009) همسو مى باشد.
ارائه  زير  پيشنهادهاى  پژوهش،  نتايج  به  توجه  با  و  ادامه  در 

مى شود:
اطالع رسانى دقيق و به هنگام، صحيح، سريع، رسا و شفاف در • 

شرايط وقوع بحران ها به  منظور افزايش اثربخشى و ارتقا سطح 
اعتماد اجتماعى به رسانه هاى رسمى كشور

ارزشى •  و  دينى  تاريخى،  فرهنگى،  ظرفيت هاى  از  بهره مندى 
جهت توليد محتواهاى آموزشى، اطالع رسانى با رويكرد هويت 
جلب  هدف  با  نوع دوستى  و  همبستگى  حس  ايجاد  بخشى، 
در  نقدى  غير  و  نقدى  كمك هاى  دريافت  و  عمومى  مشاركت 

پيش، حين و پس از بحران ها
جهت •  آموزش ديده  و  هنرمند  متخصص،  نيروهاى  به كارگيرى 

ارتقاء كيفيت برنامه هاى ارائه  شده به مخاطبين
آسيب •  ميزان  به  توجه  با  ناگوار  اخبار  انتشار  ميزان  در  دقت 

روانى وارده از اخبار به مخاطبان
توجه ويژه به موضوع اوقات فراغت، شادمان سازى مخاطبان و • 

نشاط اجتماعى مطابق با شرايط جديد حاصل از بحران
با  پژوهش ها،  بيشتر  مانند  پژوهش  اين  انجام  همچنين 
محدوديت هايى مواجه بوده است كه اهم اين محدوديت ها به شرح 

زير مى باشد:
روند •  موضوع،  حساسيت  و  بودن  به روز  و  اهميت  به  توجه  با 

در دسترس بودن نمونه هاى آمارى و اطالعات كامل و شفاف 
بسيار  همكارى  على رغم  و  بودند  محدوديت  داراى  محقق  به 
مؤثر مديران علمى و اجرايى و كارشناسان مرتبط با توليدات 
رسانه،  تبليغات،  فرهنگى،  مديريت  جامعه شناس،  تلويزيونى، 
فضاى مجازى و ارتباطات، موضوع، تحت تأثير اين محدوديت 

قرارگرفته است.
محدوديت ديگر اين پژوهش با توجه به جديد بودن موضوع، • 

كمبود منابع فارسى اعم از ُكُتب و مقاالت در ارتباط با تلفيق 

و  ماهواره اى  شبكه هاى  تأثيرگذارى  اولويت بندى  براى  مدلى 
از  پس  زندگى  سبك  بر  آن ها  تأثير  و  فارسى زبان  تلويزيونى 
بحران كرونا بوده است. همچنين دسترسى به منابع التين نيز با 

مشكالت عديده اى روبرو بوده است.
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