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  رويكردي پيشگيرانه؛بحران اي  رسانهديريتم

  *ر روشندل اربطانيطاهدكتر ، �سياوش صلواتيان

   چكيده

ها در رهبري افكار عمومي تنها در سايه مديريت صحيح در آنها و بر آنهاست                 توانايي بالقوه رسانه  
هاي   تواند آسيب   در صورت فقدان مديريت صحيح مي     بحران  . تواند به صورت بالفعل درآيد      كه مي 

ينـد  اهـا در فر  رسـانه ش و كـاركرد   بررسي نق با توجه به اين واقعيت،.غيرقابل جبراني پديد آورد  
هـا در هنگـام وقـوع      از آنجا كه درخصوص نقش رسانه .حايز اهميت است  بسيار   ،مديريت بحران 

هاي زيـادي صـورت گرفتـه اسـت، در مقالـه حاضـر، بـا رويكـردي             بحران و پس از آن بررسي     
. خته شـده اسـت    هاي جمعي در مرحله پيش از وقوع بحران پردا          پيشگيرانه، به بررسي نقش رسانه    

سـازي    بيني زود هنگام بحران، تالش براي پيشگيري از وقوع يا كاهش آثار منفي آن و آمـاده                  پيش
هاي جمعي پيش از وقوع بحـران، بـر    ترين وظايفي است كه رسانه  جامعه براي مقابله مؤثر، از مهم     

 نقـش  اي  پروانـه   مدل سازمان صداوسيما با اتخاذ رويكردي پيشگيرانه و با استفاده از         . عهده دارند 
 افكـار  هـدايت  آمـوزش و   محـيط،  پـايش  و تواند از طريق رصد     مي بحران، مديريت در ها  رسانه

  . با بحران بپردازدگيرانه  ملي، به مقابله پيش همبستگي ايجاد و رساني اطالع عمومي،
  

  اي، مديريت بحران، مديريت رسانه  ملي، مدل پروانه  رسانه:كليد واژه

                                                      
  و مدرس دانشكده صداوسيما ، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي،ي مديريت رسانهادانشجوي دكتر �
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  دكتراي مديريت رسانه، استاديار دانشگاه تهران *
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  مقدمه

ـ  كه است واژگاني معدود از يكي انبحر  اجرايـي،  علمـي،  ادبيـات  در روزمـره  طـور ه  ب
 از كـه  است كسي كمتر. رود  مي كاره  ب نيز عادي مردم گفتاري حتي و اقتصادي سياسي،

 و صـحت  از فـارغ . باشـد  نداشـته  خـود  ذهن در تصوري بحران مديريت و بحران واژه
 داشـت  نظر در دباي ذهني تصورات اين هاي پوشاني  هم يا كمبودها و ها  ديدگاه اين سقم

 يـا  زندگي ادامه براي شرايط بودن حاد و پيچيدگي دشواري، آنها تمامي اصلي ريشه كه
 مختلـف  ابعـاد  در بحـران  مفهـوم  وسـيع  كاربرد به عنايت با. است آميز مسالمت نزيست

 عـددي مت هـاي   باكتـ  و شـده  نگريسته نه آ ب مختلف ابعاد از اجتماعي، و فردي زندگي
 مكمـل  توانـد   مي ها  نگاه يا مقاالت ،ها  ابكت اين از كدام هر. است شده نگاشته آن درباره

  .است شده مطرح ديگري در كهباشد  مجملي مفسر يا و ديگري
 انكـار  غيرقابـل  و ثيرگـذار أت نقشي انسان امروز زندگي در نيز ها  رسانه ،سو ديگر از

 فـضاسازي،  در هـا   رسـانه . شـود  منكـر  را آن تواند  مي منصفي فرد كمتر كه نقشي. دندار
 جامعـه  رشـد  و ارتقا ،كالم يك در و توانمندسازي آموزش، رساني،  اطالع بخشي،  آگاهي

 دليـل  بـه  شـنيداري  و ديـداري  هـاي   رسـانه  بخصوص. داشت خواهند ثيرأت فرد حتي و
 افراد هاناذ بر مضاعفي ثيرأت تر، سريع رساني  پيام و عكس خبر، فيلم، عنصر از گيري  بهره

 انـسان  زنـدگي  مختلـف  ابعـاد  بر ها  رسانه ثيرأت مطالعه ،دليل به همين . اشتگذ خواهند
  .باشد اثرگذار و بديع جذاب، تواند مي نبحرا جمله از

 يادبيـات  از مـا  كشور در حوزه اين سفانهأمت بحران مديريت موضوع اهميت با وجود 
 ،آن طبـع  بـه . اسـت  نـشده  اختـه پرد آن بـه  اهميتش با متناسب و نيست برخوردار غني

 داخـل  در محـدودي  بـسيار  صـورت  بـه  نيز بحران مديريت در ها  رسانه  كاركرد بررسي
حـين  هـا در      نقش رسانه  به مربوطنيز  انجام شده    مطالعات معدود و است گرفته صورت

هـا در بحـران و كاركردهـاي          نظر به اهميت نقش پيـشگيرانه رسـانه       . است بحرانوقوع  
بيني، پيـشگيري و آمـادگي بـراي بحـران داشـته             توانند در پيش    اي كه مي    ويژهالعاده    فوق

  .نمايد ها در مرحله پيش از وقوع بحران بسيار ضروري مي باشند، بررسي نقش رسانه
بينانه، پيشگيرانه     كه نقش پيش   در پي پاسخ به اين سؤال است      از اين رو مقاله حاضر      

سـيما در مـديريت بحـران چيـست و              و   صـدا  ها بخصوص سـازمان     سازانه رسانه   و آماده 
تواند به مديريت مؤثر بحران كمك كند؟ براي پاسخگويي به ايـن              چگونه رسانه ملي مي   

بنـدي شـده    پرسش، ابتدا تعاريف مختلف ارائه شده از بحران، مطرح و انواع آنهـا طبقـه         
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 حين و   در ادامه نيز ضمن تعريف مديريت بحران، به مراحل مختلف، شامل پيش،           . است
پس از بحران پرداخته شده و اقدامات و وظايف مديران بحران در مرحله پيش از وقـوع        

  .به طور تفضيلي مورد بررسي قرار گرفته است
سـوزي،    سـازي و بحـران      در اين مقاله، ضمن بررسي نقش دوگانه رسـانه در بحـران           

از طرح وظايف   ها در مواجهه با بحران مطرح شده است و پس             هاي رسانه   انواع رويكرد 
اي، نقـش     ها در مراحل مختلف بحران، بر اساس مـدل پروانـه            و كاركردهاي انواع رسانه   

گانـه، كاركردهـاي پنجگانـه و         ها در مديريت مرحله پيش از بحـران وظـايف سـه             رسانه
  .ها در مديريت مرحله پيش از بحران بررسي شده است الزامات چهارگانه رسانه

 بر اساس مطالعات انجـام       راهكارهايي ،هايي عملياتي   يشنهاددر پايان نيز ضمن ارائه پ     
تـرين و     مخاطـب  سيما به عنـوان پـر      و  صدا كرد براي چگونگي عمل   شده در اين پژوهش،   

 شـده اسـت تـا     ثيرگذارترين رسانه كشور در مديريت مرحله پـيش از بحـران مطـرح              أت
موقـع    ريزي صحيح و بـه   برنامهفقدان مديريتي ناشي از   هاي  مديران رسانه ملي از بحران    

  .در شرايط بحراني رهايي يابند

  بحران و مديريت بحران

بـه   Krisisدانند كه ريشه يونـاني آن         مي انگليسيزبان  در   Crisis  واژه را معادل » بحران«
را بحـران، شـور،    Crisisپـور واژه   فرهنـگ آريـان  . معني نقطه عطف در بيمـاري اسـت      

 .)2000، 1پور آريان( حالي معنا كرده است نسرگشتگي، نقطه عطف، سختي و پريشا

كـم و بـيش معنـي واضـح و مشخـصي      » بحران« واژه ،شناسي اگر چه، از لحاظ زبان 
 چنـان كـه  دارد، تاكنون گفتمان و ادبيات واحد و شفافي پيرامون آن شكل نگرفته اسـت   

 بيـان   بـه . رسد  به نظر مي  ارائه تعريفي مشخص و قابل اجماع از مفهوم بحران غيرممكن           
هـاي گونـاگون تحقيقـاتي، مطالعـات          در پنجاه سال گذشته از منظـر      « ،2كلند  چارلز مك 

هايي نه تنها به ارائه تعريفي شـفاف          تالش اما چنين    صورت گرفته بسياري درباره بحران    
به نقل  ( »تر كرده است   هاي آن را به مراتب پيچيده      از اين مفهوم كمك نكرده بلكه داللت      

هـاي گونـاگون از      عامل اصلي پيـدايش تعريـف     از محققان،    بسياري   .)1988،  3از رابرت 
ت گرفته از زمينه واقعـي      ئشناختي اتخاذ شده، نش    هاي روش  بحران را، افزون بر رهيافت    

  .دانند رخداد بحران مي
                                                      
1. Aryanpour       2. Charles McClelland       3. Robert 
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 به فراخور نوع نگاهي كه بـه موضـوع          ،هر يك از دانشمندان و انديشمندان     از اين رو،    
بحـران را يـك مقطـع متـراكم          1 رابينسون .اند  معاني متفاوتي ارائه كرده    ، از بحران  ،اند  داشته

توانـد بـه دليـل حجـم تهديـدهاي ناشـي از نـوع                داند كه مي   گيري مي  زماني براي تصميم  
 ترجمـه پژوهـشكده     رابينسون،( تصميم، مخاطرات بسياري را متوجه منافع بازيگران سازد       

 است كه موجب سـردرگمي و       اي  حران حادثه  ب ،2 از نظر هرمان   .)1375 راهبردي، مطالعات
كنـد و تحقـق      ثر را از آنـان سـلب مـي        ؤشود، قدرت واكنش منطقـي و مـ        حيرت افراد مي  

با تفاوت قائل شدن بين حادثـه و بحـران،          ) 1984( 3 اما پرو  .اندازد اهدافشان را به خطر مي    
 را آن ،دارد باز مـي  را از كار  سيستمعكس حادثه، كل    برداند كه    بحران را اختاللي عمده مي    

) 1998( 4بورنـت . انـدازد   را بـه مخـاطره مـي   شكند و حيـات  رو مي به   با مشكالت عمده رو  
يابـد و بـه       ادامه مـي   7شود، با تعارض    مي آغاز 6داند كه با حادثه     مي 5بحران را انتهاي طيفي   

در اليحـه پيـشنهادي     . شـود   هم ريختگـي اسـت، خـتم مـي         بحران كه شديدترين حالت به    
بـراي تـشكيل سـازمان مـديريت بحـران،      ) 1385(ارت كشور جمهوري اسالمي ايـران     وز

شـرايطي  «تواند مورد توافق قرار گيرد، به اين شرح ارائه شـده اسـت؛                تعريفي كامل كه مي   
قابـل   كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني يـا غيـر                

د مشقت و سختي براي يك مجموعه يـا جامعـه انـساني          آيد و موجب ايجا    كنترل پديد مي  
  .»العاده دارد شود و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق مي

ها، حركتـي    بندي و تعريف انواع بحران     كارشناسان مديريت بحران، با طبقه    از سويي،   
شناسـان هـر كـدام از       ايـن كار  . اند  ها آغاز كرده   مبنايي را براي شناسايي و تفكيك بحران      

بـا  . اند  بندي آنها اقدام كرده    ها به طبقه   منظري خاص و با توجه به ابعاد مختلفي از بحران         
تـوان   هاي ارائه شده در ادبيات بحران مي       بندي نظر در انواع مختلف طبقه      بررسي و دقت  

   ):1389صلواتيان،  ( كلي جاي دادهها را در دو دست بندي اين طبقه
اسـاس يـك شـاخص       هـا را بـر     هايي است كه بحران     بندي  شامل طبقه  ،دسته اول . 1
  :مانند ناميد »تك شاخصه«هاي  بندي  طبقهتوان آنها را اند و مي دهكربندي  طبقه
شكال سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،        اَ ها را در    بحران  اعتبار موضوع،  اي به  عده. 1ـ1

 .اند بندي كرده طبقه... ، سازماني و امنيتي، قومي، طبيعي، فرهنگي

                                                      
1. Robinson       2. Hermann       3. Perrow 

4. Burnet         5. continuum      6. incident 

7. conflict  
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، محلـي هـاي    بـه بحـران   ) فراگيـري  (گستردگيها را از نظر      اي ديگر بحران   عده. 2ـ1
 .اند تقسيم كرده) المللي اي و بين منطقه(ملي  ملي، فرا

بنـدي انـواع بحـران از آن      شاخص ديگري اسـت كـه بـراي طبقـه          يند بروز، افر .3ـ1
 يـا   3 كـونكي  از سـوي   2 و تـدريجي   1يها به ناگهان   بندي بحران  تقسيم.  است استفاده شده 

 ناگهـاني،   و )1388طاهريـان،   به نقل از    ( 4 پارسونز از سوي دار   ناگهاني، تدريجي و ادامه   
همگـي  ) 1379، ترجمه زنديه،    6انسف و مك دانل   ( 5نسفا از سوي اي   تدريجي و دوره  

 .ها هستند بندي از اين نوع تقسيم

 يا چند شاخص، انواع گوناگون بحـران        ها با تركيب دو    بندي دسته ديگري از طبقه   . 2
  . گفتهاي چند شاخصه بندي طبقهتوان به آنها  اند، كه مي را از يكديگر جدا كرده

 و داخلـي يـا خـارجي بـودن     ،كند، يـك طيـف     ميتراف از دو طيف استفاده مي     . 1ـ2
تـوان چهـار نـوع     به اين طريق مي. دهد  بحران را نشان مي    فني يا اجتماعي بودن    ،ديگري

هاي فني داخلي، فني خارجي، اجتماعي داخلي و اجتماعي خارجي را از هم جدا               حرانب
  .)1978، 8 و شريواستاوا7ميتراف (كرد

 در درجـه آگـاهي   و گيـري  زمـان تـصميم  ، ميزان تهديـد هرمان از سه شـاخص      . 2ـ2
هرمان با قرار دادن هر يك از اين سه شاخص بر روي            .  است بندي خود استفاده كرده    هطبق

  مدلي همچون يك مكعب ساخت كه به مكعـب بحـران معـروف شـده    x, y, zحورهاي م
  .)1378كاظمي، (برد  اساس اين سه شاخص هشت نوع بحران را نام مي او بر. است
 به نـوع    شدت و   پيچيدگي با تركيب دو شاخص      ،)1387 (عزت و همكاران   پور. 3ـ2

ـ كن بندي اشاره مي   ديگري از طبقه    چهـار نـوع بحـران مختلـف         ،بنـدي  در ايـن طبقـه    . دن
 .دشون بندي مي دسته

 ماهيتبندي خود دو شاخص ديگر يعنـي    در طبقه  ،)1387 (پور و همكاران   قلي. 4ـ2
اي  محلي، ملي، منطقـه    (شعاع فراگيري بحران  و  ) ساخت  ساخت يا طبيعت   انسان (بحران
  .ندكن  و به هشت نوع بحران مختلف اشاره ميبرند را به كار مي) المللي يا بين

هاي چند شاخصه به دليل تركيب كردن چند شاخص و استفاده همزمان از              بندي طبقه
هـاي تـك شاخـصه       بنـدي  تر از طبقه   تر و كامل   دقيق معمولبه طور   بندي   آنها براي طبقه  

                                                      
1. abrupt            2. cumulative       3. Coonkey 

4. Parsons           5. Ansoff         6. McDonel 

7. Mitroff           8. Shrivastava 
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 هـا دسـت يافـت      تري از بحران   توان به شناخت دقيق    هستند و با كمك گرفتن از آنها مي       
  .)1389صلواتيان، (

هاي گوناگون تعريـف و تـدقيق     خود مفهوم بحران، از منظر   نيز مانند  بحران   مديريت
 بسيار فراخ و دربرگيرنـده هـر تمهيـدي          ،گستره مفهومي و تعريفي اين واژه     . شده است 

انه بحران و خاتمه و مهار بحـران در راسـتاي           براي پرهيز از بحران، جستجوي انديشمند     
  .)1379تاجيك،  (است... مين منافع ملي و أت

  ايـن  را مـديريت بحـران   ،هاي ملي  بحرانبا نگاه به    طرح جامع امداد و نجات كشور       
هاي اجرايي دولتـي و عمـومي        ريزي و اقدام دستگاه    گرد برنامه  فرا«: كند  ميگونه تعريف   

ها، به صـورت يكپارچـه، جـامع، هماهنـگ و بـا        تحليل بحران   و كه با مشاهده و تجزيه    
شـود از     ابتـدا تـالش مـي      ،گـرد  ادر ايـن فـر    . پذيرد ود انجام مي  استفاده از ابزارهاي موج   

شـود تـا بـا كـسب         ريزي مـي    برنامه ،ها پيشگيري شود؛ ولي در صورت بروز آنها        بحران
 وضـعيت عـادي     وموقـع، اوضـاع كنتـرل شـود           رساني سريع و بـه     آمادگي الزم و امداد   

  .)1382پورعزت و همكاران، ( »حاصل گردد
هـا   بعدي بحـران   ران به سبب ماهيت متنوع، پيچيده، مبهم و چند        گرد مديريت بح   فرا

اند كـه    صاحبنظران، الگوهاي مختلفي را طرح و بسط داده   ،از اين رو  . بسيار دشوار است  
بـه طـور     الگوهاي گوناگون    .كنند گرد پيچيده مديريت بحران كمك مي      به ساده شدن فرا   

شـمارند كـه در       مـي    مديريت بحران بر   گرد معمول مراحل و اقدامات مختلفي را براي فرا       
اقـدامات پـيش از بحـران،       : توان آنها را در سـه دسـته جـاي داد           بندي كلي مي   يك دسته 

  .اقدامات حين بحران و اقدامات پس از بحران

  مديريت مرحله پيش از بحران

مـا  اسـت   باعـث شـده     ،تغييراتي كه طي پنج دهه گذشته در فهم ما از بحران ايجاد شده            
 1لتوكـاس (دهد    حران را به جاي رخدادي كه در يك زمان و مكان خاص رخ مي             اينك ب 

ستره يك وضعيت اجتماعي ويژه كه طي يـك دوره زمـاني و گـ             يا   )2008،  2و بارنشاوو 
 ، اين تغيير پديد آمده در فهم مـا از بحـران           . بدانيم )2007،  3تيرني(شود    مكاني ايجاد مي  

بر اين اساس است كه در مـديريت        . ده است شباعث اهميت يافتن مرحله قبل از بحران        
 »سـتيزي   بحـران « و   »گريـزي   بحران«هاي    جاي رويكرد     به »پذيري  بحران« رويكرد   ،بحران

                                                      
1. Letukas        2. Barnshaw        3. Tierney  
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پذيري، مديريت بحران با اتخـاذ رويكـردي          در رويكرد بحران  . گيرد  قرار مي مورد توجه   
آن و آمـادگي    بينـي بحـران، پيـشگيري از           به پيش  ، در مرحله پيش از بحران     »فوق فعال «

  .)1388روشندل اربطاني، (پردازد  براي آن مي
 به دو گونـه     ،ها و نهادهاي دولتي نيز بر اساس رويكردشان در مديريت بحران            دولت

 دولتـي اسـت     ،بخش دارد   دولتي كه نقش التيام   . شوند  تقسيم مي » محافظ«و  » بخش  التيام«
امـا  .  موقتي و مـوردي اسـت  هايش شود و فعاليت كه پس از وقوع حادثه وارد صحنه مي  

هـايش   پردازد و تالش جويي مي  قبل از وقوع حادثه به چاره     ،دولتي كه نقش محافظ دارد    
هايي براي مديريت     مشي  دهد و برنامه و خط      پيشگيرانه است، اقدامات احتياطي انجام مي     

  .)1382فقيهي، (كند  بحران تدوين مي
سـازي در تمـامي    شـود، آمـاده   تر مي  اكتر و خطرن    در دنيايي كه روز به روز نامطمئن      

سطوح و در تمامي ابعاد به منظور مـديريت اثـربخش بحـران و ايجـاد اطمينـان خـاطر                    
المللـي صـليب       فدراسـيون بـين    .)2006،  1اوبرايـان (عمومي بايد مورد توجه قرار گيـرد        

ي بـه   انجام اقـدامات  «: كند   مي گونه تعريف  سازي براي بحران را اين       آماده ،)2000 (2سرخ
بيني بحـران،   منظور آماده شدن براي بحران و كاهش آثار آن، كه اين اقدامات شامل پيش         

 بـر  بحـران  ميـزان آثـار    منظـور كـاهش      در صورت امكان پيشگيري از آن و آمادگي بـه         
  ».شود پذير مي آسيب جمعيت
هاي مربوط به قبـل از وقـوع بحـران را بـه               هاي مختلف مديريت بحران فعاليت      مدل

 آن را به    3لچات. اند  هاي گوناگوني خوانده    اند و آنها را با نام        تقسيم كرده  ل متفاوتي مراح
 تقسيم  »آمادگي«و  » تشخيص« ميتراف به دو مرحله       و »اعالم خطر «و  » انتظار«دو مرحله   

هـاي مطـرح      در نظر گرفتن تمامي مدل     با   )1388 ( روشندل اربطاني و همكاران    .كنند  مي
در مـدل   . هاسـت   اند كه جامع و در برگيرنده تمامي اين مـدل           دهشده، مدلي را مطرح كر    

اقدامات قبل از وقـوع بحـران       » مدل چرخي شكل مديريت بحران    «نام  به  ي آنها   پيشنهاد
  ).1نمودار (است » آمادگي«و » پيشگيري«، »يبين پيش«شامل سه مرحله 

  
  
  

                                                      
1. O'Brien        2. International Federation of Red Cross        3. Lechat 
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  بحران مديريت چرخي الگويـ 1نمودار 

  
 

  

  

  

  

  

  

  
شـود كـه همـان معـادل          اولين گام در مديريت بحران محسوب مي       ،بيني مرحله پيش 

 بايد با اتخاذ رويكـرد      ،در اين مرحله  . مراحل تشخيص و انتظار در الگوهاي ديگر است       
هاي مختلـف بپـردازيم و       بيني بحران  فعال، به پيش    يري و تجهيز به راهبرد فوق     پذ  بحران

 . رويمبقبال آنها  قبل از وقوع غافلگيرانه، خود به است،به عبارتي

گرد مديريت بحران اسـت كـه پـس از مرحلـه             پيشگيري نيز گام بسيار مهمي در فرا      
ها جلوگيري كرد    توان از بروز بسياري از بحران      با پيشگيري مي  . شود بيني مطرح مي   پيش

ها قابل پيشگيري نيستند      دانيم كه بسياري از بحران      البته مي  .يا از شدت وقوع آنها كاست     
  . از خسارات حين بحران بكاهيم، تنها سعي داريم شدن براي مقابله با آنها  آمادهو با 

 رسانه و بحران

هـا در عرصـه      فعاليـت رسـانه   . كننـد   هـا اطالعـات دريافـت مـي         امروزه مردم از طريق رسانه    
افكـار عمـومي در جوامـع       بـه   دهـي     رساني و تبليغات آنها را به عامل محـوري شـكل            اطالع

ها با توجه به قدرتي كه در جذب توده مخاطبان و مـشاركت               رسانه. رده است معاصر تبديل ك  

 
فرايند 
مديريت 
  بحران
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هــا و  اي در بحــران دهــي بــه افكــار عمــومي دارنـد، نقــش قابــل مالحظــه  ينـد شــكل ادر فر
البتـه درك عمـومي جامعـه و        . كننـد   المللـي ايفـا مـي       هاي اجتماعي، سياسي و بين      كشمكش

ها نيـست امـا      رسانه، در انحصار    ا در قبال بحران   ه  بخش توده   كننده يا ثبات    هاي تشديد   واكنش
  .ترين عوامل و بازيگران اجتماعي مطرح هستند ها در اين زمينه به عنوان يكي از مهم رسانه

دهـد كـه در ويتـرين و          جمله رويدادهاي بحراني نشان مي      به رويدادها از   مند  نظامنگرش  
كننـد؛ بـا       نقش مي  ي كم و بيش ايفا    ، بازيگران مختلف  ،زمينه و پشت پرده هر بحراني      نيز پس 

 اعـم از مـردم و       ،اين بـازيگران  .  ناخواسته و ناآگاهانه نيز باشد     گاه ممكن است  هايي كه     نقش
. هـا هـستند   المللي و رسـانه    هاي مختلف اجتماعي و صنفي، نهادهاي دولتي، عناصر بين          گروه

شـود   ديـابي و تحليـل مـي   ها در هر بحران قابـل مـشاهده، ر         با اين نگاه است كه نقش رسانه      
سـازي و هـم در راسـتاي          تواند هم در راسـتاي بحـران         مي نقش و البته اين     )1366كاظمي،  (

 آنچـه   ،دهـد   ه در عصر ارتباطات و اطالعات، هر گاه بحراني رخ مي          امروز. زدايي باشد   بحران
هند شـد  ها با محرك بحران همراه خوا كند، اين است كه آيا رسانه   ذهن را به خود مشغول مي     

هـا    عبارتي، در همان حـال كـه رسـانه          به. رفت از آن گام برخواهند داشت       يا در مهار و برون    
تواننـد ابـزاري در       زدايي يا كـاهش اثـرات آن باشـند، مـي            توانند ابزاري در خدمت بحران      مي

  .)1387روشندل اربطاني، ( شمار روند  سازي و تشديد بحران به خدمت بحران
كننـده بـراي نـوع       ترين عامل تعيين   ساز، مهم  ان و موضوع بحران   نگرش به مقوله بحر   

ها به بحران شـامل سـه رويكـرد       رويكرد. شود اقدام و عمل در برابر بحران محسوب مي       
 گريـز،  اي بحـران  هـاي رسـانه    سـازمان .پذيري است ستيزي و بحران گريزي، بحران  بحران

سـتيز رسـانه را بـر آن          رويكرد بحران اما  . كنند  كلي نفي مي    وجود هر گونه بحراني را به       
جاي انكار و نديدن، به مواجهه بـا آن برخيـزد و    دارد كه پس از روي دادن بحران به           مي

البته اين مديريت، تنها مرحلـه حـين بحـران را در            . در جهت مديريت بحران تالش كند     
گيري و بينـي، پيـش   گيرد، توجه به مراحل پيش و پس از بحران و تالش براي پـيش   برمي

 ،يـن اسـاس  بـر ا . شود پذيري ممكن مي    آمادگي براي بحران، تنها با اتخاذ رويكرد بحران       
  :وجود دارداي با بحران  هاي رسانه چهار راهبرد عملي براي مواجهه سازمان

دهد به هنگـام مواجهـه بـا      ، رسانه ترجيح مي   1 براساس راهبرد انفعالي   .راهبرد انفعالي 
. تـوجهي باشـد    كنـد و واكـنش آن، از نـوع انكـار يـا بـي       شرايط بحراني سكوت اختيار   

طرفداران چنين راهبردي عقيده دارند كه رسانه با پرداختن به مقوالت، درواقـع بـه آنهـا     
                                                      
1. inactive  



  1390تابستان )/ 66پياپي  (2شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 158

  

پس در صـورت بـروز      . سازد بخشد و آنها را از اهميت برخوردار مي        اعتبار اجتماعي مي  
حران اين اسـت كـه بـر آن    بحران، بهترين شيوه عمل براي جلوگيري از گسترش دامنه ب     

  .سرپوش گذاشته شود
كيـد بـر ضـرورت پاسـخگويي بـه فـشارها و       أ بـا ت 1 راهبرد واكنشي .راهبرد واكنشي 

اي را به واكنش بـراي حفـظ حيـات خـود             كننده، سازمان رسانه    تحركات محيطي تهديد  
هـاي   كننـد، ديـدگاه    هـايي كـه از راهبـرد واكنـشي اسـتفاده مـي              سازمان. كند ترغيب مي 

هايي كه از چنين راهبردي در        نوع نگرش حاكم بر سازمان    . مدت ندارند    ريزي بلند  رنامهب
آميز است؛ بـه همـين دليـل واكنـشي كـه از       كنند، منفي و تهديد مواقع بحراني تبعيت مي  
چنـين  . رود، نـوعي همراهـي بـا بحـران اسـت      هايي انتظـار مـي     چنين مديران و سازمان   

مومي را در شرايط بحراني احساس نكننـد، واكـنش نـشان            هايي تا فشار افكار ع      سازمان
 تهديـدي متوجـه    ،د كه در موقعيـت بحـران      زنن  اقدام مي دست به   دهند و تنها زماني       نمي

 در ارائه اخبار و اطالعات مربوط به بحـران، بايـد            ،اساس چنين راهبردي   بر. خود ببينند 
  .به صورت گزينشي عمل كرد

 دارند، به محـض وقـوع آن        2ر قبال بحران راهبرد فعال    هايي كه د     رسانه .راهبرد فعال 
هايي   چنين سازمان . آيند مي  كنترل و مهار بحران بر     صددشوند و فعاالنه در      وارد عمل مي  

اساس، خود را به اقدام فعاالنـه در        اين   پندارند و بر   بحران را جزئي از طبيعت بشري مي      
يوه عمل از انطباق و همراهي بـا بحـران و          ش ،در اينجا . دانند ها ملزم مي   مواجهه با بحران  

هـايي كـه در       رسانه. يابد اوضاع بحراني، به سمت همراه ساختن اوضاع با خود سوق مي          
صورت گسترده به بررسي و تحليل اوضـاع پديـد           شرايط بحراني راهبرد فعال دارند، به     

ننـد امـا در   ك صورت گزينشي عمل نمـي  پردازند و در ارائه اخبار و اطالعات به        آمده مي 
هـاي   رسانه در چنين شرايطي از تمامي ظرفيـت . انديشند  عين حال، تدابير الزم را نيز مي      

  .كند خود براي جلب مشاركت عمومي و ايجاد همبستگي اجتماعي استفاده مي
هـاي جديـد و      كيـد بـر كـشف فرصـت       أبـا ت   3 راهبرد فـوق فعـال     .راهبرد فوق فعال  

پذيرد و در مواجهـه      ها را مي   ، نه تنها وجود بحران    اندازهاي نو براي رشد و پويايي      چشم
 مقابلـه بـا شـرايط بحرانـي     بـراي شـود بلكـه فراتـر از آن،       با آنها فعاالنه وارد عمل مـي      

هايي كه در عـالم عمـل، مجهـز بـه چنـين               رسانه. آورد  هاي الزم را به عمل مي      بيني پيش
هبـرد فـوق فعـال دارنـد، نـوع          هايي كـه را     در رسانه . شمارند   هايي هستند، اندك    راهبرد

                                                      
1. reactive       2. active       3. proactive 
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اي بـا چنـين      هـاي رسـانه    سـازمان . آفـرين اسـت    نگرش به بحران كامالً مثبت و فرصت      
هاي ساختاري خاصي نظير خالقيت، نوآوري، انعطاف و فقدان تمركـز          راهبردي، ويژگي 

هايي را با خود      تواند فرصت  اساس راهبرد فوق فعال، هر بحران مي       بر. گيرند به خود مي  
هـاي   ها و آمادگي   بيني  پيش ،ها بود و از قبل     پس بايد مترصد بحران   . راه داشته باشد  به هم 

الزم را براي مواجهه با آنها پيدا كرد تا در صورت بروز، بتوان در جهت ايجـاد فرصـت                   
هاي داراي راهبرد فوق فعال نه تنها پيرو شـرايط بحرانـي             رسانه. برداري كرد  از آنها بهره  

آيند بلكه به تطبيق شرايط با اهداف و مقاصد خود            نمي  نطباق با آن بر   صدد ا  نيستند و در  
هايي در مرحله بعد از بحـران         چنين رسانه . كنند پردازند و به صورت پيشرو عمل مي       مي

انـدوزي از    هاي وقوع، به تجربه    سپارند و با بررسي ريشه      نيز آن را به بوته فراموشي نمي      
  .)1387روشندل اربطاني،  (پردازند  اوضاع مشابه ميبست اين تجربيات در بحران و كار

ها به بحران و پوشش دادن آن يـك مـسئله عـادي و بـسيار معمـول                    پرداختن رسانه 
بر اساس . ها منابع قابل توجه اخبار هستند زيرا بحران. )2000، 2 و رالرسون1تلگ( است

اي، مربوط بـه      درصد تمامي خبرهاي رسانه   25هاي تجربي صورت گرفته بيش از         تحليل
اي  پوشـش رسـانه  ). 1979،  3گـانس ( هـستند ...  و   فناورانـه هاي طبيعي، سياسـي،       بحران
هاي جمعي امكـان جلـب توجـه مخاطبانـشان را از            براي رسانه  به طور معمول  ها    بحران

ها وجود دارد،  هاي مهيجي كه در متن اين بحران        طريق تصاوير جذاب و متنوع و داستان      
حدي رسيده    ها به    پرداختن به بحران   برايها    عالقه رسانه ). 1973،  4ستناپ(كند    ايجاد مي 

يكم، يكي از معيارهاي اصلي براي ارزيابي اهميت هـر بحـران،            و  كه در قرن بيست    است
هـر چـه   . دهنـد  نشان مياي اصلي به آن بحران      هاي رسانه   ميزان توجهي است كه جريان    

تـر ارزيـابي      تر و خطرنـاك     يتر، اصل    بحران مهم   توجه كنند، آن    بيشتر ها به بحراني    رسانه
هـا    ها در تعيين سياست دولـت       شود رسانه    همين مسئله باعث مي    .)2006،  5مولر( شود  مي

  ).2008، 6برنس(هاي گوناگون تا حدود زيادي تاثيرگذار باشند  در قبال بحران
كـه بـر اسـاس    ها انتخابي است و آنها گرايش دارند  ها از سوي رسانه   اما پوشش بحران  

بـا  ). 1997،  7بيركلنـد (هاي متفـاوتي تأكيـد كننـد            نوع بحران و عوامل شخصي بر اولويت      
هـا    ها به بحران    ها در مديريت بحران، توجه انتخابي رسانه        هاي مناسب رسانه    وجود كاركرد 

                                                      
3. Gans 2. Raulerson 1. Telg 

6. Barnes 5. Moeller 4. Epstein 

  7. Birkland 

 1 
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هـاي محـدود و جزئـي بـه دليـل جـذابيت          شود كه در بسياري از موارد، بحـران         باعث مي 
هاي مهم و خطرناك نيز به دليل آنكه مورد توجه            ند و از سوي ديگر، بحران     بزرگنمايي شو 

  ).1997، 2 و رلي1كيتزينر( واقع شوند مورد غفلتاند،  ها قرار نگرفته رسانه

  مديريت بحرانمراحل مختلف  ها در  رسانههاي كاركرد

هـا بـراي     مـشاركت آن    و هاي بسيار مهمي در ابعاد مختلف بحران دارنـد          ها كاركرد   رسانه
 آموزش عمومي پيرامـون  .)2005، 3اسكانلون(مديريت بهينه بحران بسيار ضروري است     

 مناطق به مربوط اطالعات انتقال و آوري   خطرات، جمع  در خصوص بحران، هشداردهي   
هـاي دولتـي و       ديـده بـه نهـاد       هـاي خـاص مـردم آسـيب         ديده، خبردهـي از نيـاز       آسيب

كــان گفتگـو دربـاره شــيوه صـحيح آمــادگي و     امفـراهم آوردن هـاي امــدادي،   سـازمان 
پاسخدهي در هنگام وقوع بحران در سطح جامعه، همگي از كاركردهاي مهم و اساسـي               

  ).1994، 4كيت(عهده دارند  ا در مديريت بحران بره است كه رسانه
در مـديريت بحـران     ) صوتي، تصويري و مكتوب   (هاي مختلف     البته نقشي كه رسانه   

 مـورد اسـتفاده، روش انتقـال اطالعـات و شـيوه             فنـاوري سـاس   ا  بـر  ،عهـده دارنـد    بر
هـاي صـوتي، تـصويري بيـشتر نقـش         رسـانه . آوري خبر در آنهـا، متفـاوت اسـت          جمع

هاي    در حالي كه رسانه    كنند  ايفا مي كننده سريع اطالعات را در مراحل اوليه بحران          پخش
  ).2000 تلگ و رالرسون،( از بحران نقش دارند پس در مراحل اغلبمكتوب 

اي باشـد كـه منجـر بـه دسـتيابي و              گونهه  آموزش عمومي درخصوص بحران بايد ب     
د شـو ... ها، ميـراث فرهنگـي و    استفاده از دانش بومي به منظور حفاظت از مردم، دارايي    

آموزش در اين مرحلـه شـامل مـوارد زيـر            ).2009،  7 و هيگ  6، آماراتونگا 5كاكالئوسكا(
  :است

  ؛وضعيت آنشناساندن بحران و ) الف
 ؛ مسئول مواجهه با بحرانهاي ايجاد آمادگي در سازمان) ب

  .)1384 ،خجسته(هاي مقابله با بحران  آموزش شيوه) ج
 بـه واسـطه برخـورداري از كـاركرد نظـارت بـر محـيط و تفـسير                   ها همچنين   رسانه

                                                      
3. Scanlon 2. Reilly 1. Kitzinger 

6. Amaratunga 5. Kakalauska 4. Cate 

  7. Haigh 

 1 
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ط گيري را در محـي  هاي بالقوه و در حال شكل      بحران ،توانند در مرحله پيش از بحران       مي
 در اين   .)1388روشندل اربطاني،   (ملي شناسايي و به مسئوالن و كارگزاران گوشزد كنند          

 ، با تكيه بر تـصوير اين رسانه زيرا   ،مرحله شايد بهترين نقش را تلويزيون بر عهده بگيرد        
هـاي مكتـوب نقـش مكملـي      در اين مرحله راديو و رسـانه     . قدرت آموزشي بااليي دارد   

  .كنند همانند نقش مكملي كه گاه در تبليغات بازرگاني ايفا ميبراي تلويزيون دارند، 
ها و نيز جلب مـشاركت        رساني و خبري رسانه     در مرحله وقوع بحران، كاركرد اطالع     

 ها آبستن شـايعات هـستند و بـه        همگاني از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا بحران       
روشـندل  (د  نرسـاني شـو     طـالع اي ا   منظور هدايت افكار عمومي بايد بـه شـيوه مدبرانـه            

 نقـش  تـرين  اصولي و ترين  روشن دهي  رساني و خبر    شك، اطالع  بدون« .)1387 ،اربطاني
 ،در بحبوحـه بحـران     .)1991،  1ارانتليكـو (» بحران اسـت   با مقابله در جمعي هاي  رسانه
 موقع اطالعات حيـاتي در   ترين ابزار توزيع و پخش به ترين و قابل اطمينان   ها قوي   رسانه

هـا     طبق تحقيقات انجـام شـده، از نظـر مـردم نيـز رسـانه               ، از سوي ديگر   .جامعه هستند 
  ).2006، 2اشنايدر (روند به شمار ميترين منبع كسب اطالعات درخصوص بحران  اصلي

 و در دسـترس   قابل حمل، كوچك و نيزپخش اخباردر  رسانه راديو به دليل سرعت      
اي در مرحلـه حـين بحـران و           رجـسته بودن در هـر شـرايط و محـيط، نقـش ويـژه و ب              

  .)1384 ،خجسته( بخصوص در بالياي طبيعي دارد
 جلب مـشاركت عمـومي در       بهشود،    اي كه در شرايط بحران ايجاد مي        پوشش رسانه 

توانـد در سـطح       اين جلب مشاركت حتـي مـي      . دانجام  اي مي   سطح محلي، ملي و منطقه    
هاي توسـعه يافتـه و         چه كشور   را انهاي جه   كشور مدت كوتاه هاي  المللي نيز كمك    بين

  ).2007، 3كاسگريو(چه در حال توسعه در پي داشته باشد 
هاي مختلف تقويت روحي و اجتمـاعي مـردم، ارائـه             شيوه ،در مرحله پس از بحران    

هاي الزم براي پيشگيري از درگيـر شـدن مجـدد در        هاي مناسب همراه با آموزش      تحليل
هاي مختلـف خبـري،       دست آمده در قالب      ز تجربيات به  برداري ا   هاي بعدي، بهره    بحران

گيري افكار عمومي بـه نفـع         گزارشي و تحليلي و سرانجام حضور فعال در صحنه شكل         
 از سـوي   مفيد براي مديريت سـالم و طبيعـي بحـران            اريراهكتواند به عنوان      مردم، مي 

  .)1387 ،بشير(ها در اين زمينه در نظر گرفته شود  رسانه
  :دنشمار مي ها بر براي رسانهرا سه نقش در اين مرحله،  كارشناسان

                                                      
1. Quarantelli      2. Snider      3. Cosgrave 
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  ؛ديدگان رساني براي تقويت همبستگي با آسيب اطالع) الف
  ؛هاي مسئول با بحران بررسي چگونگي مواجهه سازمان) ب
  .رساني و آموزش براي كاهش آالم بازماندگان اطالع) ج

 چرايي و چگونگي بحران      پرداختن به  به دليل مطبوعات   ،هاي مختلف    رسانه مياندر  
هـاي    درواقـع رسـانه   . دارنـد در ايـن مرحلـه      تـري      نقش پررنگ  ،و نحوه زدودن آثار آن    

ي و تفسيري بسياري را حتـي بـه   ئتوانند اطالعات جز مي» پذيري تقويم«مكتوب به دليل    
 نامه يا سلسله مقاالت پيوسته، در اختيار خواننـدگان خـود قـرار دهنـد     صورت يك ويژه  

  .)1384 ،خجسته(

  ها در مديريت پيش از بحران  نقش رسانهاي پروانهمدل 

بينانـه، پيـشگيرانه و       صـورت خـاص بـه بررسـي نقـش پـيش             هايي كه بـه       يكي از مدل  
هـا در      نقـش رسـانه    اي  پروانـه مـدل   «پردازد،    ها در مديريت بحران مي      سازانه رسانه   آماده

مـديريت بحـران    اين مـدل،     اساس  بر .است) 1389صلواتيان،  (» مديريت پيش از بحران   
بينـي بحـران، پيـشگيري از         پـيش : است  سه وظيفه اصلي   شاملدر مرحله قبل از بحران،      

اي   كه قسمت بال سمت راست پروانه را در نمودار مدل پروانـه            ؛بحران و آمادگي بحران   
  .دهند تشكيل مي) 2نمودار (نقش رسانه در مديريت پيش از بحران 

  بيني بحران پيش

تواننـد نقـش بـسيار        فعـال مـي     هـا بـا اتخـاذ رويكـرد فـوق            رسانه ،بيني   پيش در مرحله 
توانند همچون    ها با نظارت و پايش مداوم محيط مي         رسانه. سازي را بازي كنند     سرنوشت

ـ پرداز  بـه رصـد محـيط مـي    ،باناني عمل كنند كه با چشماني چون چشم عقـاب        ديده . دن
هاي وقـوع بحـران    توانند اولين نشانه خود ميها با حفظ استقالل و روحيه انتقادي       رسانه

 .بيني كنند  وقوع آن را پيش،موقع   و بهتشخيص دهندرا 

   بحرانگيري ازپيش

 توانند به آموزش عمـومي و گـسترده در           خود مي    هاي آموزشي   ها با كمك كاركرد     رسانه
زي سـا   به نوعي فرهنـگ   طريق  اين   بحران بپردازند و از      پيشگيري از خصوص چگونگي     

هـا بـا توانـايي        هاي سياسي و اجتماعي نيز رسانه        در حوزه بحران   .دست بزنند در جامعه   
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توانند از طريق تبليغات سياسي و با         بالقوه عظيمي كه در هدايت افكار عمومي دارند، مي        
ن بـه    و بـا هـدايت آنـا       شـوند  تغيير نگـرش مـردم       موجبهاي اقناع     گيري از شيوه    بهره

 . كنندكمك  از وقوع بحرانپيشگيري

  آمادگي براي بحران

هـاي    توانـايي نيزها براي آماده كردن مردم   رسانه،پس از معلوم شدن وقوع حتمي بحران 
  تواننـد بـه سـرعت در        رسـاني خـود مـي       ها با كمك كاركرد اطـالع       رسانه. اي دارند   ويژه

ع ن مقابلـه بـا بحـران را مطلـ          مردم و مسئوال   ورساني كنند     خصوص وقوع بحران اطالع   
توانند از طريق افزايش همبستگي اجتماعي، بسيج همگـاني           ها همچنين مي    رسانه. سازند

   .براي آمادگي مقابله با بحران در جامعه ايجاد كنند
 كـه  مـديريت پـيش از بحـران   هـا در   مهم و اساسي رسانه   پنج كاركرد   بر اين اساس،    

دهند، شامل    شكيل مي را ت  )2قسمت بال سمت چپ پروانه در نمودار        ( مدل   هاي كاركرد
ايجـاد همبـستگي     و   رسـاني   اطالع،  هدايت افكار عمومي  ،  آموزش،  رصد و پايش محيط   

 .شوند ، ميعمومي

گانه رسانه در مـديريت پـيش     هاي پنجگانه فوق در اجراي وظايف سه       تمامي كاركرد 
ار بينانه تحوالت و پـايش مـداوم افكـ     اما رسانه با رصد دقيق و تيز       ،از بحران نقش دارند   

همچنـين بـا كـاركرد آمـوزش و         . كنـد   بيني بحران كمك      تواند بيشتر به پيش     عمومي مي 
سـازي و     هـاي مختلفـي ازجملـه فرهنـگ         تواند بـه شـيوه      هدايت افكار عمومي خود مي    

هاي القـايي و اقنـاعي        سازي فضاي جامعه و استفاده از شيوه        سازي مخاطبان، آرام    مصون
 نقـش  پيـشگيري از وقـوع بحـران         درمخاطبـانش،   ثيرگذاري بر ذهن و عواطف      أبراي ت 

در صـورتي كـه پيـشگيري از وقـوع بحـران ميـسر نـشد، رسـانه بـا                    .  كند  ايفا سزايي  به
هنگام و همچنـين ايجـاد همبـستگي عمـومي از طريـق تقويـت            رساني دقيق و به     اطالع

  كـردن جامعـه بـراي      ثري در آمـاده   ؤتواند كاركرد مـ     انسجام عمومي و بسيج عمومي مي     
بنـدي   در سه گروه دستهفوق  پنج كاركرد  ، مدل  اين  در ،بر اين اساس  .  باشد  بحران داشته 

ها قرار گرفتنـد   ند و هر يك متناظر با يكي از وظايف مديريت پيش از بحران رسانه  ا  هشد
اما اين به معني آن نيست      . دنرا در آن وظيفه خاص نشان ده      ) ها(ثير زياد آن كاركرد   أتا ت 

  . فقط و فقط در يك وظيفه خاص مديريت بحران كاربرد دارد،رسانهكه هر كاركرد 
 رسـانه در مـديريت بحـران، الزامـات        هـاي    وظـايف و كـاركرد    عـالوه بـر     اين مدل   
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نيروهـاي  الزامـات   ،   ساختاري رسانه  الزامات ، رسانه يمديريتالزامات  ( ها   رسانه چهارگانه
 بحـران  مـديريت اثـربخش    برايرا) محور بودن رسانه   مخاطبالزامات مربوط به    ،  رسانه

  ).2نمودار (كند  مطرح مي
) دم پروانـه  ( پـايين مـدل      در ساختاري، مديريتي و نيروهاي رسانه       الزاماتسه دسته   

 مخاطبـان به برخـورداري از    ،اما از آن حيث كه فلسفه وجودي هر رسانه        . اند  آورده شده 
بـه    مربـوط الزامات، است   هر رسانه ترين ويژگي  مهم،محور بودن مخاطبو   است   متكي

تا از اين طريق بـر ايـن   آمده است ) سر پروانه( باالي مدل    رسانه در محور بودن     مخاطب
اي بايـد بـه سـمت     هـاي هـر رسـانه    گيري تمـامي فعاليـت   كيد شود كه جهت  أموضوع ت 

   .)1389صلواتيان،  (باشدمخاطبانش 

  اناي نقش رسانه در مديريت پيش از بحر مدل پروانهـ 2نمودار 
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  گيري بحث و نتيجه

پـرداختيم؛   بحـران   مرحلـه پـيش از     مـديريت  درها    در اين مقاله، به بررسي نقش رسانه      
 را در مديريت مرحله پيش از بحـران         آمادگي و پيشگيري بيني،  پيشنقشي كه سه وظيفه     

توانند براي مـديريت بحـران        ، هم مي  ها  در اين زمينه گفته شد كه رسانه      . دهد  پوشش مي 
سـاز   تواننـد بحـران   تالش كنند و شرايط بحراني را كاهش دهند يا از بين ببرند و هم مي        

براي آنكه رسانه بتواند در مرحله پـيش از  . هاي بسيار شديدي ايجاد كنند   باشند و بحران  
سـازي   قع و آمـاده بيني و پيشگيري به مو     بحران به خوبي نقش خود را ايفا كند و با پيش          

ها و لطمات بحران را كاهش دهد، الزم است بـا رويكـردي فعـال و حتـي                    مؤثر، آسيب 
هـا بـا    رسـانه . فوق فعال به بحران و شرايط بحراني، هميشه آماده مواجهه با بحران باشد           

توانند تهديدات ناشي از شـرايط بحرانـي را كـاهش دهنـد               تنها مي   اتخاذ اين رويكرد نه     
  .انند آنها را به فرصت نيز بدل سازندتو بلكه مي

، رصـد و پـايش محـيط      هـاي پنجگانـه       ها كاركرد   توان براي رسانه    با اين رويكرد مي   
 را در مـديريت     ايجاد همبستگي عمـومي    و   رساني  اطالع،  هدايت افكار عمومي  ،  آموزش

كاركردهـايي كـه در صـورت توجـه بـه الزامـات             . مرحله قبل از بحران در نظر گرفـت       
توانـد    محـور بـودن رسـانه، مـي         انه مديريتي، ساختاري، نيروي انساني و مخاطب      چهارگ

  . دمنجر به مديريت موفق و اثربخش بحران از سوي رسانه شو
يي هـا   پيـشنهاد مطالب مطرح شده در اين مقالـه، تر شدن    اربرديكبه منظور    ،در پايان 

تر مرحلـه   چه اثربخش  براي مديريت هر،عملياتي كه برگرفته از مدل مورد بررسي است    
 پـنج   ايـن پيـشنهادها متناسـب بـا       . شده است سيما ارائه     و پيش از بحران در سازمان صدا     

 رسـانه در    الزامـات پـيش از بحـران و چهـار دسـته           مرحله   در مديريت    ها  كاركرد رسانه 
  .اند بندي شده  جمع2 و 1هاي   كه در جدولهستند  بحرانبخش  اثرمديريت
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  پيش از بحرانمرحله  در مديريت هدهاي رسان كاركرـ 1جدول 

  هاي اجرايي پيشنهاد كاركردهاي رسانه  وظايف رسانه

  بيني بحران پيش
كــاركرد پــايش و رصــد 

  محيطي رسانه

 رصد مستمر افكار عمومي
 بينانه تحوالت رصد تيز

  ساز رصد هوشمندانه بازيگران بحران

  كاركرد آموزشي رسانه
 بخش  ثرآموزش ا

 )ساز مصون(آموزش پيشگيرانه 
  ساز  آموزش فرهنگ

پيشگيري از 
  بحران

ــار  ــاركرد هــدايت افك ك
  عمومي رسانه

هدايت افكار عمومي براي ايجاد فضاي آرام       
 در جامعه

هدايت افكار عمومي با رعايت اصول علمي       
  رساني پيام

ــاركرد اطــالع ــاني  ك رس
 رسانه

 ريزي شده  رساني برنامه اطالع
 هنگام  رساني دقيق و به العاط

 رساني فعال  اطالع
 رساني كامل اطالع
  رساني باني هوشمند اطالع دروازه

آمادگي براي 
  بحران

كاركرد ايجاد همبستگي   
  عمومي رسانه

ايجاد همبـستگي عمـومي از طريـق بـسيج          
 عمومي

ايجاد همبـستگي عمـومي از طريـق ايجـاد          
  انسجام عمومي

  بخش بحران ها براي مديريت اثر  رسانه الزاماتـ2 جدول

  مديريتي رسانهالزامات

 ريزي جامع مديريت بحران برنامه
 هماهنگي با مديريت بحران

 بخش مديريت اثر
  ساالري شايسته

 متخصص و ماهر بودن نيروها  نيروهاي رسانهالزامات
  هاي مستمر حين خدمت آموزش

   ساختاري رسانهالزامات
 ساختار چابك رسانه
 استقالل عمل رسانه

  ازمانييادگيري س

  محور بودن رسانه مخاطبمربوط به  الزامات
 شناسي مخاطب

 گسترش مخاطبان رسانه
  جلب اعتماد مخاطبان
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  رساني رسانه كاركرد اطالع

ريـزي شـده      صورت برنامـه      به  ملي شود رسانه   پيشنهاد مي  .ريزي شده   رساني برنامه   اطالع
 بـه   الزم است با اقـدام     ،براي اين منظور  . رساني در خصوص بحران بزند      دست به اطالع  

رساني پـيش از ورود بـه چرخـه مـديريت          ريزي ساختاري و محتوايي براي اطالع       برنامه
 در همـين خـصوص پيـشنهاد    .رساني در بحـران را تهيـه كنـد           طرح جامع اطالع   ،بحران

سيما با تشكيل كارگروهي به طراحي سـناريوهاي مختلـف در خـصوص               و  شود صدا   مي
كه احتمال وقوع آنهـا در كـشور وجـود دارد           ... اسي، اجتماعي و    هاي طبيعي، سي    بحران

 .بپردازد

هنگام، سـاده، رسـا و شـفاف            دقيق، صحيح، سريع، به    .هنگام  رساني دقيق و به     اطالع
رسـاني   اثربخـشي كـاركرد اطـالع   منظور افزايش    بهيرساني در شرايط بحران   بودن اطالع 

زم است مـديران معاونـت سياسـي سـازمان          به همين دليل ال    .ضروري است ،  سيما  و  صدا
اي به سـرعت و دقـت در    هاي مختلف خبري توجه ويژه   سيما و دبيران خبر بخش      و  صدا

 .خبررساني داشته باشند

و پيـشگيرانه    با اتخـاذ رويكـردي       ،رساني  در امر اطالع  ملي   رسانه   .رساني فعال   اطالع
 پـيش دسـتي در      .را مـديريت كنـد     بحران   تواند   مي دستانه و فعال    انتقادي از موضع پيش   

پرداختن به موضوعاتي كه قابليت ذاتي تبديل شدن به بحران را دارنـد و مطـرح كـردن                  
تواند پيشنهاد مؤثري براي رسانه ملي در مرحلـه پـيش             انتقادهاي سازنده وارد بر آنها مي     

 .از بحران باشد

صحنه بحـران، زاده    ترين عامل موجود در        شايعه به عنوان مخرب    .رساني كامل   اطالع  
رسـاني    اطـالع       راه اشباع اطالعاتي جامعه از      با ها  رسانهالزم است   . كمبود اطالعات است  

 اين وظيفه بـر دوش  .ها در زمان بحران جلوگيري كند       ي و كامل، از شيوع شايعه       حداكثر
بـار  اي بـا بـاالترين اعت       سيما به عنوان رسانه     و  تر است؛ زيرا صدا     رسانه ملي بسيار سنگين   

زا   رساني در خصوص موضوعات بحـران       تواند با اطالع    هاي كشور مي    منبع در بين رسانه   
 .سازي در خصوص آنها را از بين ببرد هاي شايعه تمامي زمينه

بـاني اطالعـات در زمـان          از آنجا كه اهميت دروازه     .رساني  باني هوشمند اطالع    دروازه
ـ    ملـي   رسـانه  رسـد،   مـي چندين برابر   به  بحران    نظـارتي دقيـق و   ، در زمـان بحـران    د باي

از هاي ارائـه شـده     و به هماهنگي پيام هوشمندانه بر اطالعات خروجي خود داشته باشد      
بـاني هوشـمندانه بايـد بـا رويكـردي       ه اين درواز. رسانه در زمان بحران توجه كند    سوي
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هاي رسانه ملي لحاظ شـود و از ايـن رو، الزم اسـت همـه                  يكپارچه در تمامي خروجي   
هـاي سـيما، صـدا،        معاونـت (سيما    و   در خلق محتوا در سازمان صدا      مسئولهاي    معاونت

 .اي نشان دهند به اين مسئله توجه ويژه) هاي مجازي سياسي، برون مرزي و رسانه

  كاركرد آموزشي رسانه

و  واكـسينه كـردن مخاطبـان    با  ملي رسانهضروري است  .)ساز  مصون(آموزش پيشگيرانه   
 يكـي از  .به پيشگيري از وقوع بحران در جامعـه كمـك كنـد            نيل آنا افزايش قدرت تحل  

با توجـه   . اي مخاطبان رسانه است     سيما، باال بردن سواد رسانه      و  وظايف مهم سازمان صدا   
هـاي بيگانـه بـراي        اي و تـالش مـستمر رسـانه         به رقابت شديد حاكم بر فـضاي رسـانه        

ـ             بحران اي، يكـي از      گ نـرم رسـانه    سازي سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي در راسـتاي جن
هـا، آمـوزش    سازي مخاطبان در برابر ايـن رسـانه   وظايف كليدي رسانه ملي براي مصون     

 .اي به مخاطبان است سواد رسانه

 رهبـر  ،و پـس از ايـشان  ) ره( امام خميني    ،بنيانگذار كبير انقالب   .ساز  آموزش فرهنگ 
سـازي     نقش آموزشي و فرهنگ    كيد فراواني بر  أاي هميشه ت    اهللا خامنه   آيت ،حكيم انقالب 

 بـراي  ريـزي   برنامـه  بـا سيما بايد     و  بر اين اساس، سازمان صدا    . رسانه ملي داشته و دارند    
 جامعـه،  در سـازي   ظرفيـت  تعـادل،  فرهنگ ايجاد به اقدام ساز،  فرهنگ هاي  آموزش ارائه

ـ     .كنـد  ... و عمـومي  هاي  مشاركت آموزش ،مداري   براي قانون  مخاطبان تربيت ن  تـا از اي
هاي اجتمـاعي، سياسـي و    ها، بويژه بحران طريق بتواند نقش پيشگيرانه خود را در بحران 

 .فرهنگي به خوبي ايفا كند

 با توجه به مرجعيـت آموزشـي خـود در          ملي  رسانه ضروري است  .بخش  آموزش اثر 
جامعه، از طريق افزايش غناي آموزش، افزايش تنوع در آموزش، توجه بـه جـذابيت در                

 هـاي مـستقيم و غيـر        گيري همزمـان آمـوزش      كار   ستفاده از محتواي متنوع، به    آموزش، ا 
 .هاي خود را براي شرايط بحران افزايش دهد اثربخشي آموزش... مستقيم و 

  كاركرد پايش و رصد محيطي

سيما در كنار نقش پخش و توزيـع اخبـار، وظيفـه                و  سازمان صدا  .بينانه تحوالت   رصد تيز 
ر را نيـز بـر عهـده دارد و از طريـق خبرنگـاران خـود در نقـاط        آوري اخبا رصد و جمع  

اسـت  اين مـسئله سـبب شـده        . پردازد  جهان به تهيه گزارش و خبر مي      مختلف كشور و    
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 نظام، وظيفه پايش و رصد محيط را بر عهـده داشـته             رسانه ملي به عنوان چشم و گوش      
هاي موجـود در سـطوح        نه از اين طريق، زمي    تواند  سيما به خوبي مي     و  سازمان صدا . باشد

هاي جدي خلق بحران در آنها وجود دارد، بشناسد و بـه ايـن                  پايين جامعه را كه قابليت    
شـود   از اين رو، پيـشنهاد مـي  . ها بازي كند بيني بحران   ترتيب، نقش بسيار مهمي در پيش     

 هايي چون واحد مركزي خبر و بـويژه  گذاري هر چه بيشتر بر واحد رسانه ملي با سرمايه  
كند تـا بـه      بينانه و هوشمندانه محيط اقدام       پايش و رصد تيز    باشگاه خبرنگاران جوان، به   

 .بپردازدها  بيني بحران  پيش،موجود و به تبع آنهاي به شناسايي تهديداين طريق بتواند 

توانـد    با برقراري ارتباط مستقيم با متن جامعه مي      ملي  رسانه .رصد مستمر افكار عمومي   
هـاي بحـران را در افكـار      تـا از ايـن طريـق زمينـه    رصد افكار عمومي بپردازد   خوبي به      به

از ...  ، نظرسـنجي و نخـواهي آنـا     مستمر با مردم، نظـر     تعامل. عمومي جامعه شناسايي كند   
ـ           هستندمواردي   سـيما ضـرورتي      و  راي سـازمان صـدا     كه در بحث رصـد افكـار عمـومي ب

درباره آنها بر عمق و وسـعت ايـن ارتبـاط بـا مـتن              ريزي    ناپذير دارند و بايد با برنامه       انكار
 . جامعه افزود

هاي خـودي كـه        غير از رسانه   ، در فضاي بحران   .ساز  رصد هوشمندانه بازيگران بحران   
هـاي ديگـر كـه شـايد بتـوان از آنهـا بـه عنـوان                   سعي در مديريت بحران دارند، رسـانه      

بـا  بايـد  سـيما   و سـازمان صـدا  . كنند را ايفا ميزايي  رد، نقش بحراننام ب بيگانه  هاي    رسانه
 ديگر بازيگران عرصـه بحـران،       ،ها و در كل      دقيق و هوشمندانه اين رسانه     پايشرصد و   

 .كمـك كنـد   به مديران بحران    ها،    بيني بحران   پيشو  خيز    در شناسايي نقاط ضعف بحران    
كـه بـين   تر انجام شـود   تواند به شايستگي هر چه تمام      اين وظيفه مهم و خطير زماني مي      

سـيما ماننـد مركـز تحقيقـات و مراكـزي ماننـد واحـد         و  مراكز تحقيقـاتي سـازمان صـدا      
مانيتورينگ اداره كل تأمين برنامه معاونت سيما يا واحـد مانيتورينـگ معاونـت سياسـي                

هـاي تحقيقـاتي الزم    ها، فعاليت  هماهنگي وجود داشته باشد؛ تا همراه با رصد اين رسانه         
ها انجام گيرد و با شناسايي نقاطي         هاي اين رسانه    ها و برنامه    ددر خصوص اهداف، راهبر   

  .خيز شناسايي شود گيرد، نقاط بحران ها مورد هدف قرار مي كه از سوي اين رسانه

  كاركرد ايجاد همبستگي عمومي

بخـش و     هـاي انـسجام      ارسال پيام  .ايجاد همبستگي عمومي از طريق ايجاد انسجام عمومي       
از  افـراد همدلي بين مردم، براي ايجاد همبـستگي عمـومي بـين       بخش و افزايش      وحدت
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اي كـه در مرحلـه پـيش از بحـران بـراي            وظيفـه . ملي است رسانه  وظايف مهم و خطير     
 . رو اهميت فراوان دارد  هاي پيش سازي جامعه به منظور مقابله موثر با بحران آماده

 بـراي    ملـي  ود رسـانه  شـ    پيشنهاد مـي   .ايجاد همبستگي عمومي از طريق بسيج عمومي      
 به ايجاد و تقويـت بـسيج عمـومي          ، تقويت روحيه همكاري   با ،ايجاد همبستگي عمومي  

توان در بحـران زلزلـه بـم     اي كه نمود بسيار موفق آن را مي  وظيفه.در جامعه، كمك كند   
  .ديد كه صداوسيما توانست يك بسيج عمومي را در كشور پديد آورد

  كاركرد هدايت افكار عمومي

حفظ آرامـش در سـطح جامعـه،         .يت افكار عمومي براي ايجاد فضاي آرام در جامعه        هدا
نقش به سزايي در موفقيت يا شكست مديران بحران در اداره آن دارد و به همـين دليـل                   

گيـري از زبـان    بـا بهـره  ملي به عنوان پر نفوذترين رسانه كـشور،  شود رسانه    پيشنهاد مي 
سازي افكار عمومي و حفـظ آرامـش           خود، به آرام   هاي  بخش و ارسال عادي پيام      آرامش

 .كمك كنددر هنگامه بحران مخاطبان 

سـازمان  شـود      پيـشنهاد مـي    .رسـاني   هدايت افكار عمومي با رعايت اصول علمي پيام       
 مـداوم بـه ميـزان        بـه طـور    ،رسـاني   كارگيري اصول علمـي پيـام        از طريق به  صداوسيما  

  . افكار عمومي، توجه كندهاي خود در بحث هدايت ثيرگذاري پيامأت

   مديريتي رسانهالزامات

پـيش از   سازمان صداوسـيما،    شود مديريت      پيشنهاد مي  .ريزي جامع مديريت بحران     برنامه
هـاي مختلفـي چـون مـالي،           برنامه جامع و استراتژيكي كه حـوزه       ،درگير شدن با بحران   

ـ        زمان مواجهه    را شامل شود، براي   ... لجستيكي، منابع انساني و      . دبـا بحـران تـدوين كن
هاي اساسـي       ، گام هاي سازمان صداوسيما    ستاد فوريت گيري    البته مدتي است كه با شكل     

 .و مفيدي در اين خصوص برداشته شده است

 بـراي همـاهنگي هـر   ملـي  شود مديريت رسانه     پيشنهاد مي  .هماهنگي با مديريت بحران   
براي مثال،  . ديريت بحران داشته باش    با مراكز مد   مؤثري تعامل   ،چه بيشتر با مديريت بحران    

هاي ناشي از بالياي طبيعي، هماهنگي فوري و كامل با مراكز مديريتي در بحـث                 در بحران 
بحران همچون سازمان مـديريت بحـران وزارت كـشور، سـازمان هـالل احمـر، سـازمان                  

 . بكندتواند به مديريت بهينه بحران كمك بسياري مي... مديريت بحران شهرداري و 
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، ماندهي نيروهـا  ز مواجهه با بحران، سـا     راهبرديهاي    اجراي برنامه  .بخش  مديريت اثر 
ازجملـه  ...  سـازماني و     فـضاي در زمان بحـران، مـديريت       ايجاد هماهنگي بين واحدها     

 در زمان بحـران، پيـشنهاد       سازمان صداوسيما بخش     كه براي مديريت اثر    هستنداقداماتي  
 .دنشو مي

مراكـز حـساس مـرتبط بـا         با انتخاب مديران شايـسته در        استالزم   .ساالري  شايسته
گيـري از مـشاوران خبـره در حـوزه            و بهـره  صداوسـيما   سازمان  مسائل مديريت بحران    

 كمك   ملي  رسانه از سوي تر شدن مديريت بحران       ارتباطات و رسانه، به هر چه اثربخش      
 . شود

   نيروهاي رسانهالزامات

هـاي     بـا توانـايي    ارگيري نيروهاي متخصص و خبـره     ك    به .متخصص و ماهر بودن نيروها    
هاي حـساس و تأثيرگـذار در       سمت مهارت فني الزم براي انجام كار در         فردي باال كه از   

 برخوردار باشند و همچنين شناسايي نقاط قوت و ضـعف نيروهـاي             سازمان صداوسيما 
 .شود هاد مي در مديريت بحران، پيشن مليموجود، براي افزايش اثربخشي عملكرد رسانه

الزم اسـت معاونـت آمـوزش و پـژوهش سـازمان از              .هاي مستمر حين خدمت     آموزش
صـورت      به سيما،  و  طريق برخي واحدهاي مربوطه، همچون مركز آموزش يا دانشكده صدا         

هـاي آموزشـي    مداوم به آموزش علمي نيروهـا و مـديران خـود از طريـق برگـزاري دوره                
 .بپردازد... هاي آموزشي و  بحران، اجراي مانورآشنايي با بحران، چگونگي عمل در 

   ساختاري رسانهالزامات

ثر در شرايط   ؤ اتخاذ ساختاري منعطف و چابك براي اقدام سريع و م          .ساختار چابك رسانه  
 اما به دليل گستردگي بسيار سـاختار        .امري ضروري است  اي     سازمان رسانه  در هر بحراني،  

اي     العـاده   ابـك سـاختن سـاختار از اهميـت فـوق          سيما، توجـه بـه بحـث چ         و  سازمان صدا 
 . برخوردار است

هـاي     رابطه مستقيم با اثربخشي بسياري از كاركرد       رسانه ،استقالل عمل استقالل عمل   
 از سوي    ملي شود استقالل عمل رسانه     بنابراين پيشنهاد مي  . رسانه در شرايط بحران دارد    

الش خود را براي حفظ اين استقالل       د و تمام ت   ومهم تلقي ش  صداوسيما  مديران سازمان   
 .كار بندند  عمل به
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شناسي عملكرد خـود در        با آسيب  سيما  و  ضروري است سازمان صدا    .يادگيري سازماني 
ـ .هاي گذشته، به تجربيات جديدي دست يابـد     بحران مـديران   الزم اسـت  ،يـن منظـور  ه ا ب

 در سـازمان خـود پديـد        راگيرنـده     هاي سازمان يـاد     يژگيسيما تالش كنند و     و  سازمان صدا 
ترين سرمايه سـازماني   براي دستيابي به اين هدف، تجارب را بايد به عنوان با ارزش         . آورند

 .سازي، حفظ و استفاده از اين تجارب تالش كرد در نظر گرفت و مدام در راه مستند

  محور بودن رسانه مخاطبمربوط به  الزامات

كـه   يتنوع بسيار به برد ملي خود و       توجه    با صداوسيماشود     پيشنهاد مي  .شناسي  مخاطب
هــاي علمــي  ، بــه كمــك روشش ســبب شــده اســتمخاطبــانايــن بــرد ملــي در نــوع 

 نيازهاي همه مخاطبان را مورد توجه قرار دهد تا از ايـن طريـق بتوانـد                 ،شناسي  مخاطب
 .  بيفزايد مخاطبان خودبر كميت و كيفيتروز  به  و روزآنان را جلب كنداعتماد 

 هر چه پيام رسانه بـه مخاطبـان بيـشتري برسـد، اثربخـشي               .مخاطبان رسانه گسترش  
 از   ملـي  شـود رسـانه      پيشنهاد مي  ،از اين رو  . رسانه در مديريت بحران بيشتر خواهد شد      

 البتـه طـي     . كنـد   تالش اي خود    گسترش برد رسانه    راه  در نيزافزاري و فني       سخت لحاظ
سـعه و فنـاوري، بـرد رسـانه ملـي بـه             هـاي مفيـد معاونـت تو        چند سال اخير، با تالش    

هاي جهادي اسـتمرار يابـد        درصد كشور نزديك شده است اما الزم است اين تالش           100
 .تا بهترين سيگنال به دورترين نقاط كشور برسد

صـورتي در مـديريت        هـاي گونـاگون رسـانه تنهـا در           كاركرد .جلب اعتماد مخاطبان  
به رسـانه اعتمـاد داشـته باشـند و عـالوه بـر              د بود كه مخاطبان     نثيرگذار خواه أبحران ت 

ملـي  شـود رسـانه        پيـشنهاد مـي    ،ين منظور ه ا ب. هاي ارسالي، آنها را بپذيرند      دريافت پيام 
تجزيـه و تحليـل    و از طريـق  دهـ جلب اعتمـاد عمـومي را شـعار اصـلي خـود قـرار د            

ـ    و اي، اعتماد به مخاطبان     رعايت اخالق حرفه  هاي مخاطبان،     بازخورد ل شـدن   ارزش قائ
 .اعتماد مخاطبان را جلب كند...  و همه آنانبراي 
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