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  چكيده

) كييداري و الكترونيداري، شنيمكتوب، د(ها   نقش رسانه با هدف ارزيابي مقاله حاضر 
 پرسـش صدد پاسخ به ايـن       و در  تدوين شده است  ها    از بعد نظري در مديريت بحران     

هـا در مـسئله مـديريت بحـران از چـه جايگـاهي                 لحاظ نظـري، رسـانه       كه به  است
كننـد؟    تبيين مي را  ها در اين زمينه       ه نقش رسانه  هاي مطرح چگون    برخوردارند و نظريه  

كـه    همچنـان ،هاست هاي اساسي در مديريت بحران، كار با رسانه  لفهؤامروزه يكي از م   
شـمار    پژوهان بـه    تالش براي فهم تعامل بين اين دو سيستم نيز از وظايف خطير دانش            

هـا نقـش    رسـانه ) الف: پرداخته شده استها     به بررسي اين نكته    در اين مقاله  . رود  مي
هـاي    اين نقش از رويكـرد    ) ب. كنند  دهي به افكار عمومي ايفا مي      اساسي را در شكل   

دهـي بـه افكـار     رسانه قادر به توليد، نشر و جهت    ) ج. نظري مختلف قابل تبيين است    
 .استفاده كرد ابزاري براي مديريت بحران عنوان  آن بهاز توان   مي،رو  از اين.است
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  مقدمه

اي كـه   اي شدن روابط همراه است و در دوره       در عصر ارتباطات كه با سرعت گرفتن و شبكه        
 ها بـه    واسطه به جهان واقع را دشوار كرده است، رسانه          پيچيدگي محيط پيرامون، دسترسي بي    

دكنندگان دانايي و ابزاري توانمند در تهييج افكـار، احـساسات           ترين تولي   عنوان يكي از بزرگ     
 1ننيـل پـستم  كـه   چنـان . انـد   اهميت دوچندان يافتـه ،و حتي تغيير رفتارهاي فردي و جمعي      

ـ  سـو، نقـش روز     وسايل ارتباط جمعـي از يـك      معتقد است    ـ    ي در افزون ن وقـوف   ه آ  آنچـه ب
تجربـه  عنـوان      يا به كنيم    گيريم، تجربه مي   شويم، روياروي آن قرار مي      يابيم، با آن آشنا مي      مي
كننـد   ما تحميل ميبه  و از سوي ديگر كنند ايفا ميدهيم،   شكل ميبه آن آموزيم و      دانش مي  و

  ). 1381طباطبايي، ( چگونه بينديشيم  وكه به چه بينديشيم
ي اين انديشه در نظر مردم، چه عـاد       «: نويسد  ميتفكر  درباره همين طرز     نيز   2ژان كازنو 
 كه وسـايل ارتبـاط جمعـي قـدرتي فـوق تـصور دارنـد و                 هرده، رواج يافت  كو چه تحصيل  

و به اختيار،   به آن ببخشند    اي    ، شكل تازه  كنند دگرگونتوانند افكار فلسفي و سياسي را         مي
 درك  ،رو  از ايـن  ). 98، ص   1381به نقـل از سـاروخاني،       ( ».كنندتمامي رفتارها را هدايت     

 هر لحظه بـا  ،ر دنيايي كه به لحاظ كمبود منابع و فقدان اقتدار مركزيها بويژه د    نقش رسانه 
  .طلبد تري مي چندان يافته و تفكر و تأمل دقيق  اهميت دو،بحران مواجه است

  رسانه در موج سوم

 ثبـت كردنـد     يهـاي گلـ      خـشت  يهاي خود را بـر رو       يبازنماي اقوام سومر    از زماني كه  
تبديل عاملي براي خبرپراكني در سطح جهان  به كييات الكترونيتارنماي نشر تاكنون كه

رسـانه محـصول فرهنـگ      . اي افزايش يافته است     العاده  گونه خارق   ها به   رسانهنقش  شده،  
مك لوهان بـا تأكيـد بـر نقـش وسـايل            .  است فنّاوريصنعتي و داراي ارتباط مستقيم با       

اي،   قبيله نخست، دوره    :شناساند  ارتباطي و اطالعات، سه مرحله را در تمدن بشري بازمي         
 1450 عصر كتابت و الفبا كه با اختراع ماشين چـاپ در             ،، دوم )بدون خط (با فرهنگ شفاهي    
  ). 12 ص ،1382طاهري، ( عصر الكترونيك و انقالب اطالعاتي ،آغاز شد و سوم

                                                      
1. Postman      2. Cazneuve 
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ه بشر در آينده با آن برخورد خواهد        كرا   ي خاص ينوين زندگ هاي     جنبه 1لوين تافلر آ
ايـن  . رده اسـت  ك تفسير   ، ارتباطات ملل  يردهاكخريد تا تغيير در روي    هاي    يوهاز ش ،  ردك

ه كـ   بـود  ي سـاختار  يلـ كدر حقيقـت تبيـين      ،   در هزاره سوم   ي آدم يتفسير از نوع زندگ   
 ي بـرا  3ده جهـاني  كـ دهبـا طـرح نظريـه       ،  صد سال پيش از تافلر    ك ي 2 لوهان كممارشال  
هـاي   اربران اينترنـت و رسـانه    كـ  ،ضـر در حـال حا   كـه     چنانرده بود   بيني ك   ها پيش   انسان
ه كـ  يانقـالب ارتباطـات   . رونـد   شمار مي   به جديد   جهاننان اين   كدر حقيقت سا   يديجيتال

هـاي    رسـانه كـه همـان  را هـا   نسل سوم رسانه، رده بودكتافلر از آن به نام موج سوم ياد         
  1 ).1385تافلر، ترجمه خوارزمي،  (كرد ي معرف، بودنديديجيتال

هـا    ه موجب تحـول رسـانه     كدر پژوهش خود به شش خصيصه        5 شيلر و 4هيم لينك 
   ):2002، 6به نقل از بويد بارت (نندك  مياشاره، شده است

  ارتباطي از آنالوگ به ديجيتالفنّاوري  به مفهوم تغيير 7ديجيتالي شدنـ 
گونـاگون  هـاي   راهپخش و پوشش ديجيتالي متنوع كه پخش يك اثـر را از         ،  توزيعـ  
  .ازدس  ميميسر
  .استكرده  زيادي كمكه به اين پيوند و تنوع كز صنعتي كتمرـ 
 هتبديل شد اي    ه به عاملي براي سازماندهي مجدد نهادهاي رسانه       كسازي   خصوصيـ  

  . ه استانجاميدها  و در نهايت به قوت رسانه
  ليدي در ارتباطاتك عنصر كعنوان ي  شدن رسانه به يتجار ـ 
در اي    و توليدات رسانه   صنعت رسانه اي،    رسانه ازارهايه به توسعه ب   كشدن   جهانيـ  

  . سراسر جهان منجر شده است

  ي نهاد سياسكمثابه ي به رسانه

گروهـي از   . اسـتفاده از ابـزار رسـانه اسـت         ،نترل سياسـي شـهروندان    هاي ك   راهي از   كي

                                                      
3. global village 2. McLuhan 1. Toffler 

6. Boyd - Barrett 5. Schiller 4. Hamelink 

  7. digitalization 

 1. 
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 در دسـت سياسـتمداران و  كـه  ابـزاري  نگرنـد،   مـي  ابـزار    كيمثابه   بهرا   رسانه   ،رانكمتف
نهـاد  يـك   را    هر رسانه  ،طرفداران اين نظريه  .  است بزرگ اقتصادي هاي    مپانيكصاحبان  

  .كنند  ميي منسوبيبه جادانند و آن را   مي دستگاهيا
انتقال و القـاي  ، امل براي توليد  كصاحب قدرت و اراده     را  رسانه  نيز  ردي ديگر   كروي

نقـاط ضـعف دو   اختن سـ برطـرف  بـراي  گروهي نظريه تلفيقـي را  كند و      فرض مي   پيام
ننـده و رسـاننده پيـام    ك  چـون توليـد  ،ه رسـانه كبه اين معنا  نندك  ميمطرحنظريه يادشده  

اهداف و تقيد بـه     توجه به   ه ضمن   كپردازد بل   نمي  در خأل به توليد و پردازش پيام       ،است
 از اربـاب قـدرت و مـصالح و منـافع     ،ه هم مادي و هم ارزشي است كهاي خود    رسالت
 تقريبـاً فراگيـر     ،سوم يا نظريه تعاملي قـدرت و رسـانه        نظريه  امروزه  . دپذير مي تأثيرآنها  

  ). 1383، مهر دبيري( شده و جامعيت يافته است
 اذعـان ،   در مطالعات خود ضمن پذيرش نقش سياسـي بـراي رسـانه            )1998 (1كوك
ه ك معتقد است    كوك.  موضوعي براي سياست هستند    ،طور روشن  هبها    ه رسانه كدارد   مي

 صـاحب   هـاي  گـروه ي همچون احزاب سياسي و      تأثيراند و از      نهاد سياسي  كيها    رسانه
دانـد    مـي  ومتكرا بخشي از ح   ها     و رسانه   است  حتي فراتر رفته   كوك. نفوذ برخوردارند  
 . دهند  ميلكه به قدرت شك

 بـه انتقـال     ي،معتقـد اسـت وسـايل ارتبـاط جمعـ         تـر     در نگاهي وسيع  ) 1976( 2اكو
در نگاه اول   « :نويسد    او مي . ي هستند بلكه آنها خود يك ايدئولوژ     پردازند ي نمي ايدئولوژ
 از  يبخـش  شـمار آينـد امـا در حقيقـت         سنج بـه   مثابه يك حرارت   ممكن است به  ها    رسانه

   ).2003، 3به نقل از تراب شاو(» آورند  ميسوخت هستند كه موتور را به حركت در
كننـد و     ياد مـي  » اي   رسانه  امپرياليسم« با عنوان    ،ها در عرصه جهاني     برخي، از تأثير رسانه   
   رو بـه     كشورهاي   درآوردن  سلطه     تحت  هاي مختلف را براي      رسانه  معتقدند كشورهاي غربي  

داري   نيز ظهور و توسعه سـرمايه     ) 1985 (4آنتوني گيدنز . گيرند  كار مي   ، به   جهاندر    توسعه
  و  دولت مرتبط دانسته است    ـ     از سوي ملت   را با ايجاد و توسعه ابزارهاي كنترل و نظارت        

  ). 2005، 6به نقل از فاش( معتقد به نقش رسانه در تغيير رفتار است 5هارولد السول
                                                      

3. Trubshaw 2. Eco 1. Cook 

6. Fuchs 5. Laswell 4. Giddens 

 1.  
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توان از نقـش آنهـا    ها، باز هم نمي ذاري رسانهگ  حتي در صورت كاهش سطح اثر ،بنابراين
. پوشـي كـرد     ندان چـشم  ها و ادعاهـاي شـهرو       ها، دفاعيات، نزاع    ها، اعتراض   در طرح پرسش  

هـا    امروزه عرصه سياست به صحنه نمايشي براي سياستمداران تبديل شده اسـت كـه رسـانه               
 در اين صحنه نمـايش، تبليغـات بـه راهبـرد شـكل      ،ترتيب اين به. كنند تصاوير آن را خلق مي   

اد را  هـاي افـر     ها با اعمال فشار خود، بـاور        رسانه. سازد  دهد و تصاوير سياستمداران را مي       مي
وجهي سياسـي     هاي پيچيده و چند     سازي فرايند   اي بر پايه ساده     پوشش رسانه . كنند  هدايت مي 
سـازي و گـسترش سـطوح تبليـغ از طريـق                سـازي، شخـصيت     كند و بر تـصوير      حركت مي 

قادرند بـر باورهـا و   ها  رسانه. آوري داليل، رسواسازي و ترغيب احساسي متمركز است    جمع
  .تر نشان دهند رنگ يا كم تر رنگ را پري بحرانير بگذارند و هاي افراد تأث اولويت

 كـرده اسـت    را نـاگزير   يحكـومت هـاي      و رژيـم   يسياسـ هاي    نظام،  همين مالحظات 
ار كـ اف مناسبات خود صورت دهند تا بتوانند با استفاده از ابزارهاي جديد   هايي در     تعديل

 است كه در دنيـاي مـدرن         نيروي تازه و جديدي    ،افكار عمومي . نندكعمومي را هدايت    
 مختلف و در اشكال گوناگون، آثار خـود          صورت  بهوارد محاسبات نظام سياسي شده و       

بـدون شـك    . گـذارد   جاي مـي    گيري بر   طور كلي نظام تصميم    هرا بر سياست، قدرت و ب     
هـا بايـد از طريـق      تمام دنياي سياست نيست اما امروزه تمام سياسـت    ،اي  سياست رسانه 

هـا،   ترتيب، منطق درونـي نظـام رسـانه    اين  به. گيري اثر بگذارند     تصميم فرايندر  ها ب   رسانه
 و  فراينـد هاي نوين الكترونيـك، چـارچوب اساسـي محتـوا، سـازمان،               خصوص رسانه ب

   .دده رهبري دنياي سياست امروز را تشكيل مي

   تعاريف و تعابير:نآبحران و مديريت 

قابليـت   ي كـالن و تلفيقـ     ،سطوح خرد  در  و از زواياي مختلف  ه  ك است   اي  بحران پديده 
 واقـع  هنگـامي  است و به معني نقطه عطف   ،   فرهنگ وبستر  براساسبحران  . داردبررسي  

پاسـخدهي و اجـراي     زمـان   ،  افتدگيرنده به خطر      هاي برتر نهاد تصميم     هدف  هكشود    مي
و وقـوع چنـين مـوقعيتي بـه سـردرگمي و            باشـد     محـدود  سيارشده ب    اتخاذ هاي  تصميم

  ). تا ، بي1هرمن( شود گيرنده منتهي  غافلگيري اعضاي نهاد تصميم
                                                      
1. Herman 
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ه عامـل   كـ بل،   عامل شناخت بحران نيست   ،  تنها شناسايي خطر و تهديد    ،  از سوي ديگر  
 ايجـاد  كوتـاه طـي شـرايط بحرانـي     يمؤثر در اين زمينه، درك موقعيتي اسـت كـه در زمـان            

هاي مختلفي    تواند به شكل    بحراني مي شرايط  . توان از آن بهره فراوان گرفت        و مي  شود  مي
تواند حمله ناگهـاني،      منشأ بحران مي  .  ناشي شود  تحوالت گوناگون و  بروز كند و از تغيير      

آميـز   خـشونت  جنگ، كودتا، سقوط يك دولت، بروز ناآرامي و شـورش، تظـاهرات               آغاز
در  اقتـصادي  هـاي سرشـناس سياسـي، ناكـامي       هاي اجتماعي، ترور چهـره      خياباني، خيزش 

سطح وسيع، ساقط كردن يك هواپيما، غرق كردن يا توقيف يك كـشتي، بـروز اشـتباه در         
 نفت خام   ي نشت مقادير  مانندمحيطي   اي يا فجايع طبيعي و زيست       سيسات انرژي هسته  أت

توان گفت ادبيات مديريت بحـران بـسيار گـسترده اسـت و از                 مي ،بنابراين. در دريا باشد  
  . گيرد بر ميمديريت فجايع طبيعي و بشري را دري تا گريز مواردي چون جنگ و جنگ

اي نيست زيرا ايـن       راستي تعريف بحران امر ساده      كند كه به     تصريح مي  1جاناتان روبرتز 
 معنايي تكنيكي، عملياتي و مورد اجماع به سـبب ماهيـت فراگيـر رنـج                مفهوم از يك خأل   

ـ           . برد  مي ازتعريف اسـت نـه موضـوع       بايد پذيرفت كه بحران، اساساً موضـوع تعريـف و ب
  ). 48، ص 1379به نقل از تاجيك، (شناخت و هر نوع تعريف از بحران جنبه نسبي دارد 

 كـار  بـه هاي بحرانـي       به موقعيت  پاسخدهي اصطالحي است كه براي       مديريت بحران 
حلي معقول بـراي برطـرف       دستيابي به راه  آن،  هدف اصلي   كارتي،    مكبه بيان   و  رود    مي
حفـظ و تـأمين     ،  اساسـي هـاي     ه منافع و ارزش   كاست  اي    گونه يرعادي به ردن شرايط غ  ك

  ). 84 ، ص همان( شوند

  ينظرديدگاه نقش رسانه در مديريت بحران از 

كنـيم، از طريـق       برطرف كردن شرايط غيرعادي كه از آن با عنوان مديريت بحران يـاد مـي              
 در  هـا   وزه عملكرد رسانه  امر. گيرد كه رسانه يكي از آنهاست       ابزارهاي مختلفي صورت مي   

 هـاي  اي آن، از زوايـاي گونـاگون و از ديـدگاه       مديريت بحران با توجه به خصلت ميان رشته       
هـا،    ارزش بيني،  مختلف نظري قابل تبيين است و هر ناظر به فراخور چارچوب نظري، جهان            

  . دهد  مي به اين مسائل پاسخ،ها و تلقي و تصور متفاوتي كه از واقعيت جامعه دارد گفتمان

                                                      
1. Roberts 
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ي، سشنا شناسي، روان  انسانهاي    هريك از ديدگاه  رسانه و بحران    بديهي است در بررسي     
عوامـل و  بـا  ...  شناسـي و  ، زبـان هشناسـي، فلـسف   ي، ارتباطات، تاريخ، مـردم   سشنا جامعه
  . گيرد  قرار ميتأكيدهاي مختلف مورد  متغير

 و 2، ماركسيـسم 1اننـد رئاليـسم  هـايي م  در مقاله حاضر سعي شده است با تأكيد بـر نظريـه          
 بـه بررسـي نقـش رسـانه در مـديريت بحـران پرداختـه شـود و اصـول و                      3انگـاري   سازه

شناسـي متفـاوت و       شناسـي و روش     ها كـه نـشئت گرفتـه از هـستي           مفروضات اين نظريه  
هاي مختلـف تـاريخي و بافـت          ها و نظام دانايي خاص در دوره        دهنده سيطره گفتمان    نشان

  .تماعي هستند، مورد بررسي قرار گيرندهاي اج ساختار

  رئاليسمنقش رسانه در مديريت بحران از منظر 

 نقـش فراملـي   را دارايهـا     رسـانه  كه   4آليستي  هاي ايده   نظريات رئاليستي در مقابل نظريه    
تواننـد   ها نمي  دولتمعتقدند   تأكيد دارند و  جريان آزاد ارتباطات و اطالعات      دانند، بر     مي

رسـانه را  هـا   اين نظريه. فرايند شوند حزبي، قومي، مذهبي خود مانع اين با نگاه سياسي،  
هـا     دولـت  ،از اين منظر  . كنند  تصور مي هاي دولت     در چارچوب منافع و خواست    ابزاري  
آمده به نفع خـود اسـتفاده كننـد و     پديددارند كه از بحران  سويي گام بر   به سمت و  بايد  
مـسائل راهبـردي    بـا تحليـل     س مطـالبي باشـند كـه         انعكـا  پيبايد بيشتر در  نيز  ها    رسانه

 تهديـدها را تبـديل بـه فرصـت كننـد و             ،دنـ دست آور  بيشترين سود را از قبل بحران به      
هايي ماننـد     توان نقش شبكه    طور حتم مي    به. طور كلي در جهت منافع ملي گام بردارند         به
دهـي بـه افكـار         سـپتامبر در شـكل     11را پـس از حـوادث       » 6ان. ان. سي«و  » 5نيوز  فاكس«

عمومي و جلب رضايت مردم امريكا براي حمله بـه افغانـستان و عـراق، از ايـن منظـر                    
  .تحليل كرد

 ورود به بحث بحران و سپس نقش رسانه از منظر رئاليسم، پرداختن بـه               ،با اين حال  
هـاي   در نظريه. نمايد ها را براي روشن شدن چارچوب مفهومي ضروري مي       برخي مؤلفه 

                                                      
3.constructivism  2. marksism 1. realism 

6. CNN 5. Fax News 4. idealism 

1. 
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ـ تـوان     را مي منيت  ا. فاهيم امنيت و بقا از اهميت بسياري برخوردارند       رئاليستي م  طـور   هب
، 1997، 2 و اسـميت 1بايليس(تعريف كرد هاي اصلي    ارزش نسبت به    فقدان تهديد  ساده،
هـاي    توان گفت زماني كه يك واحد سياسـي بـا تهديـد ارزش               مي ،رو  از اين ). 12فصل  

نظـام  در  از منظر رئاليسم    .  مواجه شده است    درواقع با بحران   ،شود  اصلي خود مواجه مي   
دنبال حفظ بقـاي      بهپيش از هر چيز     ها    دولت ،)قد اقتدار مركزي  اف (3الملل آنارشيك   بين

. شـد با زماني ميسر است كه امنيت برقـرار         ، دستيابي به اهداف    زيرا )امنيت (هستندخود  
 را مختـاري  خـود  .واژه ديگري كه ارتباط نزديكـي بـا امنيـت دارد، خودمختـاري اسـت            

 كنتـرل كمتـر   ،عبارتي كرد؛ به از ساير بازيگران تعريف استقالل ،صورت ساده    توان به   مي
شـمار    بـراي آن دولـت بـه        خودمختـاري   به معني افـزايش    ،يك دولت ها بر     ساير دولت 

اگرچه ارتباط نزديكي بـين دو مفهـوم امنيـت و خودمختـاري وجـود               در نتيجه   . رود  مي
يابـد   اهميت مـي اين تفكيك آنجا .  ضروري است  ،دو به لحاظ تحليلي   دارد، تفكيك اين    

نفوذ نيـز   . جدا شود قرار دارد،   مين امنيت   أتجهت  كه خودمختاري از ساير منابعي كه در        
 بايـد منـافع     ناچـار    با توجه به آنكه بـه      هر دولت . استمين امنيت   أيكي ديگر از منابع ت    

بـراي كـسب نفـوذ      كنـد،   مين  أيز و رقابتي ت   آم در محيطي بالقوه خصومت   را  امنيتي خود   
 .)1994،  4يـل ج(كـرد   تـالش خواهـد     ،  بيشتر بر محيط پيرامون تا آنجا كه ممكن اسـت         

سزايي برخوردار است     از اهميت به  است كه در تفكرات رئاليستي       5مفهوم ديگر، قدرت  1
  . رود شمار مي  كليدي بهيمفهومو 

 هـا   همه توجـه  كه   هنگامياين،  ، با وجود    شود  مثابه كنترل بر منابع فرض مي      قدرت به 
هـا   شود، اين واژه اغلب به معني كنترل بر بازيگران و برونداد          به رفتار دولت معطوف مي    

 تفـاوت قائـل   8 و قـدرت نـرم  7، بـين قـدرت سـخت      6جوزف ناي . شود  كار گرفته مي   هب
و هايي همچون جمعيـت، سـرزمين، اقتـصاد            وي، قدرت سخت توانايي    ديداز  . شود  مي

هـاي جـذاب يـا        كه قدرت نرم، عواملي چون ايـده       حالي گيرد در   بر مي  توان نظامي را در   
 كـه عالئـق     بـه نحـوي    را   قابليت تنظيم دستورالعمل سياسي و تعيين چارچوب مـذاكره        

                                                      
3. anarshik 2. Smith 1. Baylis 

6. Joseph Nye 5. power 4. Gill 

 8.  hard power 7. soft power 

 1.  
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گذاري بـر آنچـه كـشورهاي     شود، در نتيجه توانايي تأثير  ديگران را شكل دهد، شامل مي     
ره منابع ناملموس قدرت از قبيل فرهنـگ، ايـدئولوژي و           ند، در زم   هست ن مايل ه آ ديگر ب 

از ديد ناي، قدرت نرم درسـت بـه انـدازه قـدرت مرسـوم سـخت              . گيرد  نهادها قرار مي  
تـوان   مـي را قـدرت سـخت   ). 376، ص  1382مقـدم،     ناي، ترجمه حسيني  (اهميت دارد   
رت نـرم   كـه قـد    حـالي  كـار گرفـت در     هتأثير قراردادن عملكردهاي ديگران ب     براي تحت 

 نظـور مروشـن اسـت     . تأثير قرار دهد   تواند تفكرات ديگران و تمايالت آنان را تحت         مي
هــا،  قــدرت نــرم شــامل ايــده. نــاي از قــدرت نــرم بــا نئورئاليــسم فاصــله زيــادي دارد

 يعنـي   ،اسـت االذهـاني از جهـان       هاي قابـل تغييـر و مفـاهيم بـين           ها و مزيت    ايدئولوژي
بنـابراين وجـوه قـدرت    . گيرند نظر نمي  را در ها اغلب آن تهايي كه نئورئاليس  بندي طبقه

گيـرد،    قرار مي بررسي  مورد   1نرم وقتي جايگاه قدرت يك دولت در رويكرد نئورئاليسم        
ر رفتار سـاير  د مايل به نفوذ ، دستيابي به اهداف خود دولتي براي  هر. شود  ميساز   مشكل
صـورت، هركـدام از    ايـن  در غير. استالمللي  ها يا تصميمات جمعي نهادهاي بين  دولت

هـايي را     توانند چنين اقدامات و تصميم       مي هستند تهديد   قابليتها كه داراي     ساير دولت 
، بـر داشـته باشـد     براي منافع امنيتي دولـت در      يكه ممكن است در نهايت نتيجه معكوس      

ـ       ،رو  از ايـن   .براي دستيابي به اهداف خود مدنظر قـرار دهنـد          راي  در فراسـوي مبـارزه ب
هاي خود   رود، هر دولت به تبديل ظرفيت       شمار مي  ها به  امنيت كه از منافع بنيادين دولت     

هم  و  نيازمند است هم به خودمختاري    ، حفظ امنيت خود   منظور  و به  تمايل دارد به نفوذ   
 و از ديـد نئورئاليـستي       هاسـت   لفهؤم از اين    شرط هريك   پيش ، قدرت حال آنكه  ،نفوذبه  

  . ه جايگاه قدرت مرتبط استميزان بازيگري ب
الـشعاع قـرار       هر حركتي كه خودمختاري و نفوذ يك واحد سياسي را تحت           ،بنابراين
 ريـشه و    ،گرايـي سـنتي     واقـع  در. عنوان بحران مورد بررسي قرار گيرد       تواند به   دهد، مي 

هاي سياسـي نيـز هماننـد         شود و واحد    علل بحران در سرشت و رفتار انسان خالصه مي        
 در نتيجـه ماهيـت خودخـواه،    .ها در تأمين منافع خـود حـريص و آزمنـد هـستند           انسان
 در رئاليـسم    ،آورنـده بحـران اسـت كـه ايـن مـسئله              پديـد  ،ها  طلب و آزمند انسان     فزون

  .يابد الملل گسترش مي ساختاري به سطح كالن و ساختار نظام بين

                                                      
1. neorealism 
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مي اسـت صـورت    پاسخ به بحران با ابزارهاي مختلفي كه اغلـب نظـا       ،در اين حالت  
رئالسيم براي رسـانه    . پذيرد اما ابزارهايي مانند رسانه نيز كاربرد خاص خود را دارند            مي

نظـر     عوامـل مـادي قـدرت مـد        ،گونه كه گفته شد     وجود مستقلي قائل نيست زيرا همان     
در . شـود  اما توجه به عوامل مادي مانع از كشف نقش رسانه در ايـن نظريـه نمـي      . است

مختاري و نفوذ هستند و ابـزار رسـانه در هـر دو               دنبال خود   ها به    دولت ،قالب اين نظريه  
هاي اصلي يك واحد سياسي نظيـر ايـاالت           كه ارزش    زماني ،بنابراين. مؤلفه كارآمد است  

گيـرد،     قـرار    تأثير شود و امنيت اين كشور تحت       متحده، با بحراني نظير تروريسم مواجه       
شود تا به هدف اصلي يعني مهار          به امنيت فعال مي    بالفاصله اين ابزار در جهت دستيابي     

طلبي كه راهي ديگر      بحران دست يابد و پس از آن نيز اين ابزار در خدمت سياست نفوذ             
گيرد و دولت با بسيج امكانات، حركتي را براي نفوذ            براي مديريت بحران است قرار مي     

  .كند بر واحد سياسي ديگر آغاز مي
كـارويژه متنـوع    به   با توجه    ،اي  مريكا از امكانات عظيم رسانه    ابرخورداري   ،براي مثال 

  ايفـا كـرده    مين قدرت براي اين كشور    أآنها در ديپلماسي فرهنگي، نقش بسيار مهمي در ت        
هـاي     اثرات نقش برتر امريكا در آموزش جهاني، با سـلطه رسـانه            ،1بنا بر نظر والتز   . است

سايه گسترده فرهنگ امريكا گاه     ود آنكه   با وج . شود مريكايي تقويت و تشديد مي    اجمعي  
 توانا  يشود، اين عنصر، قدرت نرم اياالت متحده و سالح          هاي تهاجمي مي    موجب واكنش 

 والتـز،  (آميز در كوشش براي تسلط بر قلوب و اذهان نخبگان خارجي اسـت            تهديد و غير 
  ). 219، ص 1382 ترجمه تيموري،

شود كـه يـك كـشور سـاير كـشورها را       عمال مي به نظر ناي، قدرت نرم زماني ا ،بنابراين
ديگـر  هـاي   خواستهگذاري بر  توانايي تأثير ...  خواهد  خود مي كند كه   چيزي  به خواستن   وادار  

اياالت متحـده  ...   فرهنگ، ايدئولوژي و نهادها ارتباط دارد      مانندكشورها، با منابع نامحسوسي     
سلطه امريكـا در زمينـه ارتبـاط    و ت   قدرت همكاري دارد، اين قدر     ي ديگر بيشتر از كشورها  

 بخش عمده منابع اطالعات جهـان نظـارت         كه در حال حاضر بر      چنانبا عامه، عمومي است     
 از پـس  و 1990دهنده قدرت در دهـه      عنوان عامل عمده تشكيل      كه ناي آن را به     دارد چيزي 

 ).100، ص1377شيلر، ترجمه ميرعابديني، (  دهد آن مورد توجه قرار مي

                                                      
1. Waltz 
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درصـد    90درصد از سينما و       50المللي تلويزيون،     درصد از جريان بين     65ت متحده   اياال
هـاي   از توزيع نوارهاي ويدئويي را تحت كنترل دارد و جهان را در الگوي جامعه و نمونـه      

. شـود   هـاي جهـان نيـز مـي         درصد از ماهواره    45اين شامل   . مصرفي خود غرق كرده است    
كننـد    ميليون كلمه گـزارش مـي     37 روزانه   ،2سوشيتدپرس و آ  1پرس  هاي يونايتد   خبرگزاري

در . رسـد    ميليون كلمه مـي    45پرس به رقمي بالغ بر        كه با احتساب اضافه رويترز و فرانس      
كند كه آن هـم    هزار كلمه گزارش مي   100كه خبرگزاري جنبش غيرمتعدها به سختي         حالي

در نتيجه طبيعـي اسـت      ). 386 ، ص 1379سليمي،  (دليل انتشار محدود تأثير كمي دارد         به
  . ها از چشم دولتمردان دور نماند كه چنين ابزاري در بحران

 توجه به نقش امنيت در محيط آنارشيك و نسبي بـودن آن، جايگـاه               ، در رئاليسم  ،بنابراين
هاي وابسته به حكومت براي القـاي شـرايط بحرانـي و غيربحرانـي                عنوان ابزار   ها را به    رسانه

شـود    را شامل مـي    يملمنافع   حفظ   يهم هدف مثبت يا سنت     مديريت بحران . هدد  افزايش مي 
به بيـان ديگـر،   . نخواهد شدكه شرايط از كنترل خارج را اطمينان اين  ييعن يو هم هدف منف

، اقدامات معـين يـا انتخـاب    يعمد  تصميماتعالوه برقابل تصور است كه بحران خوبي   به
 يـا از دسـت دادن تـسلط بـر     يخبردهـ   ويرايند خبرگير همچون فيآگاهانه، به سبب وقايع

هـا و   اسـتفاده از رسـانه     و در ايـن شـرايط،         منجر به اعمال خشونت شـود      تواند   نيز مي  وقايع
ها، راديو، تلويزيـون، اينترنـت        اعم از مطبوعات، خبرگزاري   (آنها  گيري از توان و ظرفيت        بهره

تـوان    گيرد كه در اين خصوص مي       صورت مي  منظور دفاع از منافع ملي      به) و اصول تبليغات  
 نمونـه  عنـوان يـك     بـه جنگ عليه عـراق   آغاز  مريكا پيش از    از سوي ا  شده    طراحي به راهبرد 

  .اشاره كرداي به موازات جنگ نظامي  بسيار برجسته از جنگ رسانه

  ماركسيسمنقش رسانه در مديريت بحران از منظر 

 ،در ايـن نگـرش    . رونـد   شمار مـي    به توليد   نوعي در نظريه ماركسيسم     يجمعهاي    رسانه
كه كنتـرل   اي    طبقه،  كنند  مي طبقه حاكم را منتشر   هاي    ديدگاه عقايد و    يبه سادگ ها    رسانه
 كـاركرد  ،بنابراين. كند نظارت مي نيز يو همزمان بر توليدات ذهن  را در اختيار دارد  يماد

مهم  دو مفهوم .  است ادرستن يتوليد و بازتوليد آگاه   ،   در طبقه كارگر   يجمعهاي    رسانه

                                                      
1. United press       2. Associated press 
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هـاي    رسـانه  ك،السيكسيسم  كاز نظر مار  .  هستند  كنترل و مالكيت   ،سيستيكمارنظريه  در  
 مـسلط قـرار     ه طبقـ  ك در تملـ   ،داري ه در جوامع سـرمايه    ك ابزار توليدي هستند     ،جمعي
را مـسلط   ههاي جهـاني طبقـ    عقايد و ديدگاهتنهاهاي جمعي   رسانه ،نظراين  طبق  . دارند
  .نندك آنها را رد ميپردازند و  ميمخالفت به ند و با عقايد ديگر ده ينشر م

پـردازان    نظريـه . دانـد   داري مـي    ماركسيسم بحران را نيز معلول نظام اقتصادي سرمايه       
كنند و معتقدند ماهيت اقتـصادي        ساز فرض مي    داري را بحران     منطق سرمايه  ،ماركسيست

هاي جمعي به توليد آگاهي كـاذب         گاه، رسانه  اين ديد  براساس. ساز است   بحران) زيربنا(
  . پردازند هاي كارگري مي در طبقه

هـاي   اي را بيانگر ارزش  شود كه توليدات رسانه      افراطي منجر مي   مبحثياين مسئله به    
هـا و امكـان     و درون رسـانه لط مسهها در طبق ونه تنوع ارزش گداند و هر     مسلط مي  هطبق

 ،اي هاي رسـانه  سازمان. گيرد ناديده مياي را  ن رسانهمخاطبااز سوي   هاي مخالف     برداشت
هـا   روند كه با سطحي از خودمختاري از دولـت  شمار مي  يافته محدودي به    هاي سازمان   نظام

 يـك طبقـه مـسلم       ،داري از ديد ماركسيسم      جامعه سرمايه  ،كيل  بر گفته مك    بنا. برند  بهره مي 
 هـستند و كنتـرل در انحـصار سـرمايه و            ها بخشي از حوزه ايدئولوژيك آن       دارد كه رسانه  

  .كنند هنجارهاي طبقه مسلط را دروني مي
 بـه ) ها و نمادها     تصورها، انديشه   در قالب  (  فرهنگي   محصوالت معتقد است  1ماركس

  تواننـد ايـن      مـي   كننـدگان   مصرف. دنشو   مي  ها فروخته    كاال توليد و در بازار رسانه       عنوان  
  از جايگـاه     غيرواقعـي    مفاهيم   و دريافت   خاطر، سرگرمي   يت رضا   كسب   را با   محصوالت

   جامعه   را در ساختار واقعي      و ابهام   غلب تيرگي ا   كه  مفاهيمي.  كنند  ، مبادله    در جهان  خود
در اغلـب   ).   كـاذب   آگاهي (  است   ما از جامعه     در تبعيت    اخالل  ند و پيامد آن   نك  ايجاد مي 

د و  نـ ده   مـي    خـود را از دسـت        انتقادي  توانشدن به كاال،      ل تبدي  ا ب  هنر و فرهنگ  موارد  
دهد يا بـا       و تقاضا مي     عرضه   بازاري   معيارهاي   خود را به     جاي   ذاتي  ارزشترتيب،    اين  به
  ).1384 كني،  ترجمه مهدوي،2كوئيل مكبه نقل از (شود   برابر مي آن

 ،در نتيجه و  ه ساختار قدرت    اي را پيوند خورده ب      تحليل ماركسيستي، نهادهاي رسانه   
توليـد   هـا بـه بـاز      رسـانه  ،بنـابراين . داند ر جامعه مي  بنهادهاي حاكم    عملكرد   هماهنگ با 

                                                      
1. Marks       2. McQuail 
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عنـوان ديـدگاه     هاي متفاوت بلكـه بـه     عنوان يكي از ديدگاه     ديدگاه نهادهاي حاكم نه به    
) 1هـال     جملـه  از(اكثر محققـان ماركسيـست بريتانيـا         .پردازند  اصلي، بديهي و طبيعي مي    

وير در ا كه آيا ايـن تـص  كنند اين پرسش را مطرح مي    ها    شده در رسانه    تصوير ارائه  درباره
 افزايش كنترل   از رضايت   جلب به   نند و بخشي به نيروهاي نظم و قانو      خدمت مشروعيت 

. نـد نك  زدايـي مـي     د يا از بيگانگان و مخالفان مشروعيت      نانجام  نظارت جبري دولت مي    و
 هدهنـد   موجود كـه تـشكيل     ياه  تقويت و گسترش گرايش   ،  ها به نوسازي    رسانه ،بنابراين

 برداشـت ). 1386 ،»بيـوگرافي هـال   «(پردازنـد، نـه خلـق آنهـا           فرهنگ حاكم هستند مي   
سـازد بـه      اي ماركسيـست را قـادر مـي         پردازان رسـانه    نظريهنيز  بخشي    از هويت  2آلتوسر

عنوان سـاختاري كـه از        متن، به . هاي جمعي بپردازند     رسانه  تشريح عملكرد سياسي متن   
 اين  براساس. سازد  بخشد و از او يك سوژه مي         به تماشاگر هويت مي    ،پيش وجود داشته  

ها و توانايي آنها در        متن، قدرت رسانه   از طريق ) بيننده، شنونده، خواننده  (ديدگاه، سوژه   
ـ    مـداد كنـد،   له ققرار دادن سوژه در موقعيتي كه بازنمايي آن را بازتابي از واقعيـت روزان

   .يابد شكل مي
با گسترش راديو اين نكته را مطرح كرد كه طبقه حاكم، هژمـوني             ) 1937( 3گرامشي

 در جهت تداوم بخـشيدن      ،شود  هاي نيرومند خلق مي     ايدئولوژيكي را كه از طريق رسانه     
 ).1386علـم،     ، ترجمه غالمزاده  4مك نامارا (برد    كار مي   به قدرت، ثروت و مرتبه خود به      

 عبارت از شكلي از كنترل اجتماعي است كـه          ، در نزد گرامشي   5هژموني مفهوم   ،بنابراين
قدرت فيزيكي يا زور را با اقناع فكري، اخالقي و فرهنگي يـا در يـك كـالم، رضـايت                    

برتري و تفوق يك گروه اجتمـاعي از دو طريـق خـود را    « :نويسد آميزد، او مي    هم مي  در
م، رهبري فكري و اخالقـي، گرامـشي ابـزاري را كـه بـه       اول، سلطه و دو    :دهد  نشان مي 
دست آورد و حفظ كرد، زور و رضايت، اقتدار و هژموني            قدرت را به  توان    ميكمك آن   

   ).29، ص 1383زاده،  به نقل از مهدي( ».داند و خشونت و تمدن مي

                                                      
3. Gramsci 2. Althusser 1. Hall 

 5. hegemony 4. McNamara 

 1..  
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  قرار گرفتن در جايگاه ناظر حكومتي يـا        ،معتقد است نقش اصلي رسانه     1چاد رافائل 
دهنـدگان صـحبت    قلمرويي نيست كه در آن نخبگان درباره موضوعات سياسـي بـا رأي   

داري  هـاي سـرمايه    ها با انتشار نگرش جهاني طبقه حاكم، منزلت دولت          كنند، بلكه رسانه  
دهند و هـم      هاي خبري، هم به باورها شكل مي        بر اين اساس، رسانه   . دهند  را افزايش مي  

بـه نقـل از   (پذيرنـد     داري حاكم شكل مي     راسي سرمايه از طريق ايدئولوژي مشروع دموك    
بيننـد،   انديشند جهان را مـي      گونه كه مي    گرامشي معتقد است مردم آن    ). 1384زاده،    سيف
ترتيب، هر قدرتي كـه بتوانـد بهتـر از            اين  گونه كه جهان در حقيقت وجود دارد؛ به         نه آن 

بيني خـود، رهبـري فرهنگـي و          انتواند با قبوالندن جه     سايرين افكار را هدايت كند، مي     
هدايت افكار را در دست گيرد و با تحكيم سلطه هژمونيك، رفتار سياسي خارجي خود               

كسب حقانيت در رهبري هژمونيك تا آنجا اهميـت دارد كـه كـارايي      . را حقانيت بخشد  
نگـرش گرامـشي بـه    ). همـان (دهد  الشعاع خود قرار مي زور و قدرت اقتصادي را تحت    

 ،بـراي مثـال   . قاط ضعفي نيـز دارد كـه از چـشم منتقـدان دور نمانـده اسـت                هژموني، ن 
  : معتقد است2استريناتي

بـراي  .  بسيار مشكل است كه هژمـوني را از اجبـار تفكيـك كنـيم        ،در عمل 
آور است اما اين عمل يـك ايـده           كند كه الزام     پارلمان قوانيني را تنظيم مي     ،مثال

 هميشه با عقايد مسلط گره بخورد،      ،نگاگر فره . شود  آزاد دموكراتيك فرض مي   
. مانـد   ديگر محلي براي خودمختاري و استقالل در فرهنگ عمـومي بـاقي نمـي             

  .هاي جايگزين و مستقل در اين زمينه دشوار خواهد بود پس تشريح رسانه
  

شود   مي بحران فرض ،م و طبقه مسلط   ك براي نظام حا    چالش،  هرگونه ،ردكاين روي با  
م قادر به مـديريت  كعنوان ابزاري در دست طبقه حا  بهها    رسانه كه   اين در حالي است   و  

بـراي  را   مـسير    ،شود و رفـع آنهـا       مي داري حادث  ه بر نظام سرمايه   كهستند  هايي    بحران
  ).همان(كند   ميهموار داري تداوم فعاليت و رشد سرمايه

                                                      
 2. Strinati 1. Raphael  
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  در مديريت بحرانها  انگارانه از نقش رسانه تحليل سازه

گـرا ظـاهر     هاي خرد   نظريهقابل   م گر در  مثابه يك چالش   ، به نودز اوايل دهه    ا انگاري سازه
در دسـتور كـار   عالوه بر عوامل مـادي  نيز را  توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي        و شد

 ،از ايـن منظـر    . شود   بر ساخت اجتماعي واقعيت تأكيد مي      ،در اين نگرش  . خود قرار داد  
هـا در     و نقـش واسـطه    هـان وجـود نـدارد       واسـطه بـه ج     امكان دسترسي مـستقل و بـي      

هاي انساني در فضايي اجتمـاعي شـكل و معنـا             همه كنش . يابد  شناسي اهميت مي    هستي
طـور   بـه  .دهد بيش به واقعيت جهان شكل مي و سازي است كه كم  كنند و اين معنا     پيدا مي 

 زيـر مطـرح   در مورد زندگي اجتمـاعي بـه شـرح          را  انگاران سه اصل اساسي      كلي، سازه 
  :كنند مي

ـ اهميت دار  مادي همانند ساختارهاي،ريكو فاي  ايده، ساختارهاي هنجاري ) الف  دن
  . شوند  ميتعريف محيط مادي براي بازيگرانموجب و 

   . مهم استگيري منافع و رفتار بازيگران  در شكل1هاي اجتماعي نقش هويت) ب
ن كـ مماي   و ايـده هنجـاري هاي  ساختار 3 ساختار و2ارگزاركساخته شدن متقابل    ) ج

ردهـاي  ك بـدون عمل يـك  هـيچ ند امـا  كخوبي هويت و منافع بازيگران را تعيين   است به 
   .)107ـ108 ، صص1382، آبادي دهقاني فيروز (بازيگران وجود نخواهند داشت

انگـاري   سـازه هـاي     از انديـشه  توان    ي را نمي  مشخصاي    رد رسانه كروي هك آن با وجود 
مبنـي بـر نقـش رسـانه در         هاي    استخراج برداشت  بر سر راه   يمانعاين امر    كرد،دريافت  

، ي يـا فراملـي  المللـ  بـين از سـطح هنجارهـاي   تـوان   كند و مي    ايجاد نمي  مديريت بحران 
 ،تـب كدر ايـن م   . كـرد بـرداري    تبيين موضوع بهره  براي   هنجارهاي داخلي يا هر دو آنها     

 هـدايت ارزش رفتارهـا    و مبتنـي بـر       ك مـشتر  4االذهـاني  انتظارات بـين  از سوي   ها    نشك
تجربـه  ،  ذهنـي  زمينـه عوامـل    بـا پـيش    قواعـد   و هنجارهـا  بازيگران بر پايـه   د و   نشو مي

  2. پردازند گيري مي  تاريخي و حضور در نهادها به تصميمـ فرهنگي

                                                      
3. structure 2. agent 1. social identities 

  4. intersubjectively 

 1.  

 2. 
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دادن  جهـت  «االذهـاني بـودن،   با سه خـصوصيت بـين  هنجارها انگارانه،  ر نگرش سازه د
آنهـا  قـدرت    و   شوند   متمايز مي  »2ارزشي و اعتبار واقعي داشتن    مبناي  «و   »1واسطه به رفتار   بي

اجتمـاعي  نظـام   عموميت، به اين معنا كه چه تعداد از بازيگران          اول  : به دو عامل بستگي دارد    
طور روشن و آشكار، بين رفتـار   ه كه چگونه ب   اد و دوم، صراحت به اين معن      نده  را پوشش مي  

  اجتمـاعي  فراينـد  همگام با نظريه،  در اين   ها    رسانه. دنشو  تميز قائل مي  و نامناسب   مناسب  
 اجتمـاعي  فراينـد  ،در گذشـته  . دنگذار جا مي   بر اذهان و هنجارها به     خود را    تأثير ،شدن 
امـا  يافـت     جريـان مـي   گروه همساالن و محـيط مرجـع        ،  مدرسه،  از طريق خانواده  شدن    

ـ ها     رسانه ،امروزه و هـا     ارزش ،يرگـسال  و مـستمر از بـدو تولـد تـا بز           يطـور تـدريج    هب
 افـراد بـا     يموجـب همنـواي    و   كنند  مي  جامعه را به اعضا منتقل     ي نظام فرهنگ  يهنجارها
  1 ).18، ص 1382، طاهري( شوند  ميجامعه

. گذاري بر هنجارهـا در دو سـطح اجتمـاعي و فراملـي هـستند             ها قادر به تأثير     رسانه
جامعـه  (ه در آن قـرار دارنـد        ها را جدا از اجتماعي ك      توان دولت    معتقد است نمي   3ونت
هـاي آن در   در نظر گرفت، جهان يـك قلمـرو اجتمـاعي اسـت كـه ويژگـي       ) المللي  بين

، ص 1383به نقـل از كرمـي،   (شود  ها تعيين مي ها و تعامل واحد  از طريق ارتباط   ،نهايت
تـوان بـر انديـشه و          نيز عقيده دارد امروزه از طريق ارتباط و رسانه مي          4ديويد بل ). 173

توانـد   المللي تأثير گذاشت و ارتباطـات و فرهنـگ مـي    آگاهي و در نهايت، مناسبات بين 
  ). 76، ص 1379به نقل از سليمي، (ساز امنيت شود  زمينه

 و مـدعي هـستند كـه      دارنـد بـسيار   تأكيـد   انگاران بر نقش تصورات و ادراكـات         سازه
 شـيوه  مطالـب و نيـز    ا فهـم     توانايي ديدن، شنيدن ي    را ادراك   آنان. شود  واقعيت ساخته مي  

ـ   تعريف مي،بينند دنياي اطراف خود مي   در   مردم   آنچه تفسير   و فهم    و ديدن هاديـان  (د كنن
واسـطه    ادراك تصويري از دنيـاي بيـرون اسـت كـه بـه            بنابراين،  ). 1383ي،  محمد  گل و

ه از ديـدگا  . و رسانه يكي از آنهاست    بندد    هاي مختلف، در ذهن نقش مي       ابزارها و توانايي  
هـايي را كـه       ، بايـد ابزارهـا و شـيوه       باشـيم الملـل     اگر ما خواهان درك سياست بين     اينان،  

كنند، شناسـايي و      واسطه آنها دنياي بيرون را درك و تفسير مي          الملل به   بازيگران نظام بين  
                                                      

2. reference to values and counterfactual validity 1. remediate orientation to behavior 

4. Bell 3. Vont 
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انگارانه، امري نسبي است كـه هـر واحـد             بحران در برداشت سازه    ،رو  از اين . بررسي كنيم 
عبـارتي، موضـوعي     به.كند  آن را تعريف مي  ،هاي خود   ها و هنجار    تضاي باور سياسي به مق  

ها بحران تـصور   رود، ممكن است براي ديگر دولت    شمار مي   كه براي يك دولت بحران به     
ها نسبت به بحـران و واكـنش بـه آن     نشود؛ حتي در داخل يك واحد سياسي نيز برداشت        

هـا    هاي فرهنگي است، رسـانه      ه تأكيد بر مؤلفه   در اين قالب ذهني از آنجا ك       .متفاوت است 
بـراي مثـال پـس از       . يابنـد   عنوان عامل تأثيرگذار بر شناخت ما از واقعيت اهميت مـي             به

المللي و داخلي در مقابلـه بـا تروريـسم      سپتامبر شاهد پيوستگي هنجارهاي بين 11بحران  
 آن شكل گرفتـه اسـت       سبراسا يعني همان چيزي كه سياست خارجي امريكا نيز           ايم  بوده
نشان دادن تصاوير شهروندان گرسنه عراق، سومالي و بوسني         ،  )1995 (1مندل بام كه    چنان

   .شمرد مي  براي رفع بحران بر،ها  عامل مداخله امريكا در اين كشور،ها را در رسانه

  گيري نتيجه

گيـري   بهرهها و  مديريت بحرانالمللي و  ها در تعامالت بين آفريني رسانه نقش با توجه به
ه كـ چنين نتيجه گرفت    توان     مي  انساني منفي در جوامع   مثبت يا ايجاد باورهاي   از آن در    

از آنه كـ وجود آمده اسـت   الملل به  در صحنه بين، مجازيـ  افزاري  عد نويني از نبرد نرم    ب 
نقـشي  هـا،     نقش امروز رسانه  . مديريت بحران بهره جست   ي براي   عنوان ابزار   توان به  مي

، ابزارهـاي   در عـصر اطالعـات و ارتباطـات       ها    رسانه. رساني صرف است   فراتر از اطالع  
ابزارهـايي كـه    . آوري هـستند   كاهش يا افزايش بحـران و گـاه جنـگ         نويني براي ايجاد،    

، ملـي ،   اعـم از فـردي     ،كننده امنيت در سطوح مختلـف آن       مكمل نيروي نظامي و تهديد    
  . روند  ميشمار ي و جهاني بهالملل بين

 عامـل مهـم     ،ه رسـانه   كـ  ايـن عقيـده   « :گويـد   مي استاد برجسته رسانه   2ورانجيمز ك 
ات ها تـأثير    ه رسانه هايي ك   ، شيوه با اين حال  .  درست است  طور كلي    است، به  گذاري تأثير

،  نامـارا كمـ بـه نقـل از   (»  پيچيده و مشروط اسـت ،نندك  مي اعمال هاخود را از طريق آن    
ه كـ  نگاه تلفيقي از نظرياتي كيپذيرش ه با كنتيجه گرفت توان چنين    مي لكدر  ). 1386

هـا    ه نقـش حـداقلي را بـراي رسـانه         كـ و نظرياتي    ثري رسانه هستند  كقائل به نقش حدا   

                                                      
1. Mandelbaum        2. James Curran 
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 ،پردازنـد   مـي  به ايفاي نقش در بحران    ها    ه در آن رسانه   كبايد به موقعيتي    ،  نندك   مي فرض
قـادر بـه   ي نفـوذ اجتمـاعي و    داراهـا     ه رسـانه  ك همچنين بايد در نظر داشت    . كردتوجه  
ه مـردم   هايي كـ    آنها در دوره  . انسان هستند هاي     و ارزش  ها نگرشها،    گذاري بر باور   تأثير
  .نندك  ميتري ايفا برند، نقش پررنگ سر مي به و دودلي ترديددر 
رئاليستي بر توجه بـه منـافع       هاي    ، نظريه شده ارائههاي     در ميان نظريه   ،خالصهطور   هب

 و رسانه را فاقـد وجـود مـستقل و در راسـتاي              دارندز  كمختاري و نفوذ تمر    ملي و خود  
از . تعريف منافع ملي نيز تعريف دولـت اسـت  ترتيب،  اين كنند كه به  ميمنافع ملي فرض  

وابـستگي آنهـا بـه       و   اي براي اعمال قدرت در جامعه دارند        ها نقش آمرانه    رسانهرو،    اين
 نظــام ،سيــستيكمارهــاي  نظريــهامــا در  .اســتهــاي آنه ژگــييجملــه و نظــام دولتــي، از

بحـران  كنـد،  را دچار تزلزل    نظام  ه اين   كتي  كيابد و هر حر     مي داري هدف و معنا    سرمايه
ثري خـود بـه   كابزاري در دست طبقه مسلط هستند و بـا نقـش حـدا      ها    است پس رسانه  
حـران   با جايگزيني نظم اقتـصادي جديـد هـم ب          ،پردازند و در نهايت     مي مديريت بحران 

  .كند  ميتغييرها  يابد و هم نقش رسانه  مياهشك
هاي غيرمـادي      مؤلفه ، عالوه بر عوامل مادي    ،انگاري كه به گمان نويسنده      نظريه سازه 

هـا و   تري دارد و بر اين بـاور اسـت كـه ديـدگاه     نظر قرار داده است، نگاه دقيق       را نيز مد  
هـا   برساخته ذهني اسـت و رسـانه  ها هستند؛ بحران يك  دهنده بحران هاي ما شكل  هنجار

اي برابـر بـراي تمـامي بـازيگران       پديـده ،بحران. دهند نيز بر اين اساس واكنش نشان مي   
از . شـود  هاي مختلف اجتماعي و تـاريخي دچـار تغييـر و تحـول مـي        نيست و در بافت   

صـورت متفـاوت قابـل         به ، شدت بحراني مانند تروريسم براي هر واحد سياسي        ،رو  اين
هـا و     دهنـده بـاور      هم بازتـاب   ،ها نيز   رسانه. يابد  ست و پاسخ به آن نيز تفاوت مي       درك ا 
دهي به افكار عمومي در جهـت مـديريت بحـران             هاي ارزشي هستند و هم با شكل        نظام

تواننـد    ها مي   شود و رسانه     مفاهيم امنيت و بحران پويا فرض مي       ،بنابراين. دارند  مي  گام بر 
هاي مطرح نيـز      خصوص نظريه   در. ه رفع بحران كمك كنند    با تقويت هنجارهاي مقوم ب    
هـاي اجتمـاعي و    توان گفـت پديـده    در كتاب ضد روش، مي1با استناد به نظريه فايرابند 

تر از آن هستند كه بتوان از منظر يك نظريـه و روش واحـد بـه تحليـل و         انساني پيچيده 

                                                      
1. Firabend 
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هـا كـاركردي      كـه نظريـه     ز آنجـا   ا ،بنابراين). 1379به نقل از تاجيك،     (تبيين آنها نشست    
توان چنين نتيجه گرفت كـه چـون    استفان گيل مي با تأسي از انديشه     ،گرايانه دارند     تقليل

در حال تغيير اسـت و در نتيجـه،         همواره  واقعيت اجتماعي گذرا و ناپايدار است، تاريخ        
 ،ناسـانه ش هـستي نظريه  تنها يك   همچنين  . اي بستگي به موقعيت و شرايط دارد        هر نظريه 

كنـد  تواند واقعيات اجتمـاعي را در حـد كـافي، گـسترده و در ادوار مختلـف بيـان         نمي
 يـك موقعيـت تـاريخي خـاص و          در. توان از آن بهـره گرفـت       براي مقايسه مي  هرچند  

دهـد امـا الزامـاً در داخـل آن سـاختار ثابـت        مشخص، فعاليت و كنش اجتماعي رخ مي      
با توجه به اينكه    . شود  لزامات خاص خود ظاهر مي    ماند و شرايط خاص با توجه به ا         نمي

 تدبير و تحديد شرايط خاص ايجـاد شـده اسـت و هـر بحـران،                 ،هدف مديريت بحران  
حاصل  تجزيه و تحليل تجربيات       و داشتن اطالعات داستان ويژه خود را دارد، در اختيار        

ـ   . اي برخـوردار اسـت       از اهميـت ويـژه     ،وجود آمده  هاي به   بحراناز    ،1ر ويليـامز  بـه تعبي
رو،  كنند از ايـن  جا در خود جمع مي ها و تهديدها را يك     طور همزمان فرصت    ها به   بحران

  ).1379تاجيك،  ( هر نوع پاسخگويي مناسب بايد در برآيند اين دو طراحي شود
 غلبـه و تفـوق      ، با توجه به پويـا بـودن مفـاهيم و در نتيجـه             ،شدگونه كه گفته      همان
ارهاي كو سـازو  ها    حل راه،  و در شرايط مختلف   از زمان    برهه   كخاص در ي  هاي    گفتمان
 چـارچوب  بـه فراخـور   رود و هر ناظر،    مي ارك  هتحديد و تنظيم ب   ،  نترلك براي   يگوناگون

  . تلقي و تصور متفاوتي از واقعيت داردخود، بيني  نظري جهان

  منابع

از سايت تخصصي    1386  اسفند، 20بازيابي   .)1386 (.پرداز فرهنگي  نظريه ؛ هال وگرافيبي
  www.ictfarajoo.com ، اطالعاتفنّاوري ارتباطات و ،مطالعات

 بحـران در  هاي تحليل و تدبير   نقدي بر شيوه  : مديريت بحران . )1379 (. محمدرضا ،تاجيك
  .فرهنگ گفتمان: تهران. ايران
  .نشر نو:  ترجمه شهيندخت خوارزمي، تهران.موج سوم). 1385. (تافلر، آلوين

                                                      
1. Williams 
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 1384 ارديبهـشت،  10بازيابي . الملل ها بر روابط بين  رسانه تأثير). 1383( .امير ،هرم دبيري
  www.bashgah.net، سايت باشگاه انديشهاز 

اري در روابـط    كمنازعه و هم  هاي    تحول نظريه ). 1382( . سيدجالل ،دهقاني فيروزآبادي 
دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي          پژوهش حقـوق و سياسـت،        مجله .الملل  بين

  .)8(، 5 .دانشگاه عالمه طباطبايي
  .اطالعات :تهران .شناسي ارتباطات جامعه). 1381( . باقر،اروخانيس

مركـز چـاپ و   : تهران. گرايي، جهاني شدن و حقوق بشر فرهنگ). 1379. ( حسين ،سليمي
  .انتشارات وزارت امور خارجه

: شده  ـ جهاني   ل فردي المل  هاي مختلف در روابط بين      نظريه). 1384. (حسين   سيد ،زاده  سيف
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران. مناسبت و كارآمدي

ترجمـه احمـد     .وسـايل ارتبـاط جمعـي و امپراتـوري امريكـا          ). 1377( .ربـرت  ه ،شيلر
  .سروش: تهران، ميرعابديني

 يشـدن و پيامـدها     يجهـان ي،   و اطالعـات   ي ارتبـاط  فّنـاوري ). 1382 (. ابوالقاسم ،يطاهر
  .)8(، 5 پژوهش حقوق و سياست، . آنيسياس

 1382 مـرداد،    15ازيـابي   ب . مردن در خوشي   ،زندگي در عيش  ). 1381 (. صادق ،طباطبايي
  www.bashgah.net ،سايت باشگاه انديشهاز 

  .31 ،راهبرد .گرايي اجتماعي وينكتسياست خارجي از منظر  ).1383( .جهانگير ،رميك
، كنـي    سعيد مهدوي  ترجمه  .  انتقادي  ه و نظري   نكفورت فرا  مكتب). 1384( .  كوييل، دنيس   مك

 از ســـايت دفتـــر مطالعـــات و توســـعه رســـانه، 1385 شـــهريور، 30ازيـــابي ب
www.rasaneh.org  

 تـأثير  مروري بر پنجاه سال پـژوهش      ؛هاي جمعي   ات رسانه تأثير). 1386 (. جيم ،نامارا  كم
 از  1386 اسـفند،    25ازيـابي   ب،  ريم غالمـزاده علـم    كـ ترجمـه    ).بخش اول (رسانه  
 www.ictfarajoo.com ، اطالعاتفنّاوريتخصصي مطالعات ارتباطات و سايت 

رهيافتي انتقادي به فرهنگ و جامعـه       : مطالعات فرهنگي ). 1383( .محمد  سيد ،زاده مهدي
  .41 ،رسانه .نو

  .29راهبرد، ، مقدم ترجمه محمد حسيني .قدرت نرم). 1382( . جوزف،ناي
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قـدرت و   گيـري      در اندازه  مؤثرعوامل ذهني   ). 1383 (.احمد ،محمدي  گل ؛ناصر ،هاديان
  .)2(، 18 ،سياست خارجي .پيامدهاي آن

 از  1386 اسـفند،    15ازيـابي   ب. نقش اطالعات در مـديريت بحـران      ). تا  بي. ( چارلز ،هرمن
   www.css.irهاي راهبردي،  ز بررسيكسايت مر

  .31 ،، آفتابترجمه اميرحسين تيموري ]گفتگو[لل الم رمز و راز سياست بين). 1382( .والتز، كنت
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