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  چكيده

هاي جمعي  عصر حاضر كه دوران انفجار اطالعات و شكوفايي دانش و گسترش رسانه
، تأثير ارتباطات و فّناوريگسترش . شمار است   ات بي  آبستن حوادث و اتفاق    ،نام گرفته 

محيطـي    ، فضايي بحراني را بـر شـرايط زيـست           هاي هوشمند   كارگيري انواع سيستم    به
ها با نقش و مسئوليت خطيري كـه بـر عهـده              رسانه .جامعه جهاني حاكم ساخته است    

 پيرامـون و   افكار عمومي جهان را از شرايط حاكم بر دنيـاي       ،دارند، موظفند هر لحظه   
در مقاله حاضر سعي شده است ضمن       . هاي اجتماعي ناخواسته آگاه كنند      اثرات بحران 

هاي علوم ارتباطـات و اظهـارنظر    مروري بر ادبيات بحران و رسانه و استفاده از نظريه         
هاي كشور مورد بررسي قرار گيرد  دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر ساير بخش    

 ،پرسشنامه، براي پيشگيري و مقابلـه بـا بحـران       يك   ومي و ارزيابي  و با ارائه مدل مفه    
 ،همچنين با پرداختن به علل و چرايـي وجـود بحـران           . راهكارهايي مناسب ارائه شود   

گيرد و راهكارهـاي   لزوم آمادگي برخورد با شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار         
  .مناسب در اين زمينه ارائه شود
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  مقدمه

ها قادرند وقـايع دنيـاي         نوين اطالعاتي و ارتباطي، رسانه     هاي  فنّاوريامروزه با گسترش    
طبيعي اسـت اتفاقـات و حـوادثي        . لحظه به سراسر جهان مخابره كنند      به پيرامون را لحظه  

يـت  م بـسيار اه سـازي مخاطبـان   آگاه براي ،دهد   روي مي  هاكه در داخل و اطراف كشور     
جـا     از همـين اصحاب رسـانه  ديدگاه مردم نسبت به فعاليت و رفتار  ،طور كلي  دارد و به  
رساني صـحيح     ها تا چه اندازه در اطالع        رسانه ،1اي  شود كه از ديد و نگاه حرفه        ناشي مي 

رهـاي ارتبـاطي، تبليغـي و     با وجود انواع ابزا،اند؟ بنابراين و اثربخش به مردم موفق بوده     
، كتاب، تئـاتر و سـينما،       )ها، مجالت   روزنامه(اي مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات        رسانه

و  هـاي امـين و بـا كيفيـت برتـر             مردم همواره به دنبال رسـانه      ،ماهواره و اكنون اينترنت   
اي زيـر   هـ   هايي را كه از لحاظ عملكرد، داراي ويژگي         فراگير هستند و آن دسته از رسانه      

  :)1386ها،  روغني( دهند باشند مورد توجه قرار مي
 در انتـشار اخبـار و رويـدادها از جامعيـت، سـرعت و دقـت كـافي               ،رسانه برتـر  . 1

  .برخوردار است

سـاز اسـت      ساز، معتقد به اصول و مباني مكتبي و شفاف          گرا، فرهنگ    مخاطب ،رسانه برتر . 2
اني مناسب، از فضاي داخلي و خارجي بـراي تنـوير   رس و بدون سوگيري، با جلب اعتماد و پيام       

 .گيرد افكار عمومي نسبت به رويدادهاي داخلي و خارجي با اثربخشي كامل بهره مي

، وامـدار   هـستند  سهامي كه وامدار سـهامداران خـود         هاي  ها همانند شركت    رسانه. 3
 كـه   هـاي فرانـسه     2هـا ماننـد سوسياليـست        برخي از حكومت   هرچندها نيستند     حكومت

 با استفاده   ،روند  شمار مي  هاي اياالت متحده به      كالن 3واقع از متحدان سنتي كوكلوكس     در
 به رسانه روشنفكري مـشهور شـده        ، كه به غلط   »4لوموند«اي نظير     هاي وابسته   از روزنامه 

تبليغات خـود را    )  فرانسه است  هها، رسان   ترين رسانه   كه يكي از ارتجاعي     در حالي (است  
جنايـات اسـراييل در لبنـان، جنـگ ايـران و            . اند  م استثمارگر دنيا قرار داده    در مسير حكا  
 همـه و  ...  هاي علني از سازمان تروريستي منـافقين، تجزيـه يوگـسالوي            عراق، حمايت 

   . عملي شده است»هاي فرانسه سوسياليست«همه با همكاري 
                                                      

3. Cocluxe 2. socialist 1. profetional 

  4. Lomond 

 1.. 
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 و  هاي آتـي     دهه نگري در   ها و آينده    مندي از مديريت فرهنگ در حوزه رسانه        بهره. 4
هـا، دانـش و آگـاهي بـراي همـه افـراد جامعـه و          حفظ هويت ديني و ملي، نگـرش   نيز

   .هاي برتر است  از وظايف رسانه،اميدواري به آينده
سـاالر و   ايجاد تعامل بين فردي، تعامـل گروهـي و تعامـل بـا سـاختارهاي مـردم          . 5

 تبليغـي و اجتمـاعي      هـاي   ركت از وظايف اساسي ح    ،انقالبي مانند انقالب اسالمي ايران    
 .رود شمار مي ها به رسانه

هاي يادشده، نظريـات برخـي از اسـتادان       تر شدن ويژگي رسانه     در اينجا براي روشن   
  .ها بيان خواهد شد اندركاران موضوع رسانه ارتباطات و دست

  به جايگـاه ،ها و تأثير آنها بر حيات فرهنگي    با بررسي نقش رسانه   ) 1386(قائم    منتظر
نگـري و     آينـده «: دنويس  او مي . داخلي و خارجي آنها در حيات ملت ايران پرداخته است         

ــديريت فرهنــگ در حــوز  بهــره ــدي از م ــه هــا در دهــه  رســانههمن ــي از وظيف   هــاي آت
 فرهنـگ داراي  .ها بايد براي حفظ هويت ديني و ملي تـالش كننـد             رسانه» .هاست  رسانه

دانش و آگاهي براي همه افراد جامعه است و ابعاد          ها، امتيازها،     ابعاد ذهني شامل نگرش   
بـه ايـن معنـا كـه داراي الزامـات پايـه و             . بيني شـده اسـت      الذهني نيز براي آن پيش      بين

پـس از پيـروزي   . پردازند ساختارهايي است كه از طريق آن افراد به تعامل با يكديگر مي      
 وقتي كشور با تهديد      و ي شد گراي   جايگزين ملي  ،گرايي   اسالم هانقالب اسالمي نيز انديش   

رو شـد،      سـاله، تـرور و بحـران اقتـصادي روبـه           8از دست رفتن تماميت ارضي، جنگ       
سـيما قـرار گرفـت و بـويژه سياسـت        و هـا و صـدا      رسالتي بسيار سنگين بر دوش رسانه     

 بعـد جديـدي     ،شدن افزاري و جهاني     همراه و همگام با نهضت نرم      ،اسالمي كردن كشور  
  .ها اضافه كرد هبه فعاليت رسان

  تعريف بحران

انـد امـا در        درباره بحـران تعريـف روشـن و بـارزي ارائـه نـداده              ،تحليلگران و مفسران  
گونـه تعريـف       بحـران را ايـن     2مند  هاي نظام    و روش  1گيري  هاي تصميم  چارچوب روش 

  :اند كرده

                                                      
1. decission making       2. systemic methods 
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هـايي از آن را كـه         بحران عبارت از وضعيتي است كه نظم سيستم اصلي يا قـسمت           «
عبـارت   بـه . »زنـد  هم مـي  ر كند و پايداري آن را ب شود، مختل مي    ستم فرعي ناميده مي   سي

بحران وضعيتي است كه تغييري ناگهاني در يك يا چند قسمت از عوامـل متغيـر      «:ديگر
  :اند براي مثال نويسندگان تعاريف ديگري را نيز مطرح كرده. »آورد وجود مي سيستم به

  ».كند ميبه نظام مديريت كه آن را از تعادل خارج اي شديد  بحران يعني ضربه«
شـوند و تعـادل نيروهـا را در     سرعت حادث مي بحران يعني مجموعه حوادثي كه به  «

  ).2007سايت همشهري، (» زنند م ميهرنظام اصلي و فرعي بيشتر از حد متعارف ب
يـك از     كـدام  ،با توجه به تعاريف يادشده بايد بررسي كرد كه در هر نظـام مـديريتي              

. ي بيشتري دارند  پذير  هاي اجتماعي آسيب     در برابر بحران   ،دهنده عناصر و عوامل تشكيل   
هـاي ناشـي از بحـران         توان تا حدود زيادي از ضربه       پذير مي   هاي انعطاف   با طراحي نظام  

 از خصوصيات هـر  رفته هم روي. جلوگيري كرد و مانع از اضمحالل و فروپاشي آنها شد    
  ):1383رضاييان، ( است كه اينبحران 
  .كند  گيرنده را تهديد مي  هاي عالي و حياتي واحد تصميم هدف. 1
 .كند زمان واكنش را براي اخذ تصميم محدود مي. 2

 1 .كند  با بروز ناگهاني خود غافلگير مي گيرنده را  عناصر و عوامل تصميم. 3

 3غـافلگيري   و 2انزم،  1تهديد ؛گيري، سه عامل مهم      از ديدگاه روش تصميم    ،بنابراين
  .در تعريف و تشخيص بحران نقش اساسي دارند

درجـه  « و   »تـداوم زمـاني   «،  »شـدت تهديـد   «هاي بحراني بـه تناسـب         چون وضعيت 
 فوق ممكـن اسـت در       هكنند   تعيين »عامل اصلي « از سه    هريك با هم متفاوتند،     »)1(آگاهي
  . ندهايي را براي امنيت ملي كشورها ايجاد ك ها و ناهنجاري مصيبت

  هاي وسايل ارتباط جمعي ويژگي

بايد از ميان كهكـشاني از      ...  هر وسيله ارتباط جمعي اعم از روزنامه، راديو، تلويزيون و         
. ست، دست به گزينش بزنـد  اهاي خبري و اطالعاتي كه دنياي امروز مشحون از آن      داده

 از  هريك را   امر بسيار مهم  اين  .  هرگز قادر نيست تمامي حوادث را منعكس كند        هرچند

                                                      
1. threat        2.  time        3. surprise 
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 1برخي همچـون ويلبـر شـرام   . خوانند مي   ويژهصاحبنظران وسايل ارتباط جمعي با نامي   
 برند امـا    كار مي    را به  3 مفهوم گزينش  ،آورند و برخي ديگر      به ميان مي   2ها  سخن از صافي  
كـار    را براي اين امر بـه 5بانان او مفهوم دروازه.  است4تر تعبير كرت لوين    از همه معروف  

  ).1383معتمدنژاد، ( ردب مي
 بايد از ميان انبوه اخبـار و اطالعـات   6شود هر عامل يا كارگزار ارتباطاتي  مالحظه مي 

 قرار دهـد و بـديهي        برخي از خبرها را برگزيند و در برابر مخاطب يا مخاطبان خويش           
وه  نحـ براسـاس كـار دارد زيـرا    و  بيش از همه با اين پديـده سـر        ،است يك واحد خبري   

البته در شرايط بحراني و تهديدآميز اين       . كنند  هي مي اوست كه مطالب را ساماند    گزينش  
  ).1382ساروخاني، (د شو تر مي رنگ  تر يا كم رنگ موضوع پر

  ارتباط ميان بحران و رسانه

 معتقد  ،)1386 ( محكي .زده است   ها احياي وضعيت مردم بحران      از وظايف اساسي رسانه   
چـون در  . داننـد  هـا مـي   كار رسانه  و اجعه را موضوع كسب    ف ،ها و خبرگزاران    است رسانه 

شود و در ايـن ايـام اسـت كـه      نگاري گرم مي    فاجعه و بحران است كه تنور كار روزنامه       
زده   زده و حادثـه     كنند و بـه منـاطق بحـران          بيشتر كار مي   ،خوابند  نگاران كمتر مي    روزنامه
  .»وردخ هاي مسئوالن نيز بيشتر زنگ مي تلفن. كنند سفر مي

هـا و   ناخواه به بحـران   خواه،ها نگاران و رسانه و البته گاه زندگي و سرنوشت روزنامه      
: كنـد  وي اضـافه مـي  . خـورد  گـره مـي  ) سـاز يـا تحميلـي     چه طبيعي چه انـسان    (فجايع  

تـأثير   توانند با زنده كردن بخشي از گذشته، افرادي را كه تحـت       خبرنگاران اين حوزه مي   
 در جهت حفظ و احياي اين هويت كه ممكن است از دست رفتـه        ،اند  بحران قرار گرفته  

 اميـد   ، عالوه بر حفظ حيات اجتماعي     ، به صحنه بكشانند و با حفظ ارتباط گذشته        ،باشد
محكي در پاسخ به اين پرسش كـه ارتبـاط          . زده تقويت كنند   به زندگي را در افراد بحران     

  :دنويس  ميان بحران و رسانه چگونه است مي

                                                      
3. selection 2. filters 1. Schramm 

6. communication agent 5. gate keepers 4. Lewin 

 1.  
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ـ               بسته به   ه غيرمنتظـر  ه برداشتي كه از بحران شده يعنـي تغييـر ناگهـاني، بـروز حادث
تـوان بـراي      مـي » برهم خوردن تعامـل اجتمـاعي     «خطرناك و نبود اطمينان به اوضاع يا        

بينـيم   اي توجه كنـيم مـي   كه اگر به كارهاي بالقوه رسانه  چنان.ها وظيفه تعيين كرد  رسانه
اي روشن يا برعكس، تاريـك و         گونه  د شرايط را به   ها قادرن    رسانه ،كه در چنين شرايطي   

همزمان اين توانايي را دارنـد      . گر سازند   مخدوش براي مردم كنجكاو يا مضطرب جلوه      
رسـاني    عمل كنند كه در اين صورت نقشي فراتر از اطـالع          » دهنده  سازمان«عنوان     كه به 

  ). 1386محكي، (پيدا خواهند كرد 
  

صـورت عمليـاتي، مـديريتي يـا          هاي اجرايـي بـه      وع فعاليت ها، ن   تاكنون در اغلب بحران   
راهبردي بروز كرده است بنابراين، نـوع واكـنش مناسـب در پيـشگيري از بحـران نيـز تـابع                     

مديريت بحران بـر نـوعي   «: دنويس  ، مي )1384 (تاجيك. مراتب مديريتي ياد شده است     سلسله
ي داخلـي و خـارجي بحـران مـورد     هـا  تدبير استراتژيك داللت دارد كه در فرايند آن محـيط      

نخبگان بـراي رسـيدن بـه اهـداف تعريـف شـده مـديريت               . شوند  ارزيابي و تحليل واقع مي    
   ».رساند ريزان بحران را ياري مي سازان و برنامه  با تدابير بايسته و شايسته تصميم،بحران

 شـبيه   ، مديريت بحران اقدامي است كه در بـسياري از مـوارد           ،پردازان معتقدند   نظريه
 تحديد و ممانعت از تكرار آن        نه محو كامل جنگ بلكه     ،جنگ محدود است و هدف آن     

 داشـت و   نظارت،افتد   بايد بر وقايعي كه در صحنه بحران اتفاق مي         ، با اين نگرش   .است
  .ريزي كرد براي آن برنامه

  ها تأثير بحران در سازمان

شوند، براي مثـال، اقتـصاد    ان مواجه مي با بحر ...  اقتصادي، توليدي و      اعم از  ها  اكثر سازمان 
شود و نـوع   اين امر از بحران پول و انرژي ناشي مي. امروز جهان دستخوش آشفتگي است  

روسـت    اقتصاد امروز با ركود تورمي روبه     . هاي اقتصادي گذشته متفاوت است      آن با بحران  
زيست، جهش   محيط بحران اقتصادي را بحران      ،در ضمن . رود  شمار مي   اي تازه به    كه پديده 

نوسـانات شـديد ارز و طـال در       . كنـد   فنّاوري و انفجار اطالعات و ارتباطات، تـشديد مـي         
هاي الكترونيكـي كـه بـه گـردش پـول سـرعت بيـشتري              گيري شبكه   سطح جهان و شكل   
  . استثباتي پولي در جهان را موجب شده بخشيده، افزايش بي
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. بحران مـشاركت مواجـه هـستند      با  ) كشورها(هاي سياسي در اغلب احزاب        سازمان
اي هستند كه مشاركت چندان گسترده نبود،         ها و نهادها متعلق به دوره       اغلب اين سازمان  

نفـوذ متعـدد      هـاي فـشار و ذي       هاي اجتماعي تا اين حد پيچيـده نبودنـد، گـروه            سازمان
ادهـاي  به همين دليـل نه    . گونه گسترش نيافته بودند     ها اين   وجود نيامده بودند و رسانه     هب

هـاي    سـازمان . انـد   هاي سياسـي جامعـه نـاتوان شـده          دهي و مشاركت     سازمان ازسياسي  
اند و نارضايتي كاركنان به دليل مشكالت فراوان            توليدي نيز از اين بحران در امان نمانده       

 همـه ايـن     .مزيد بر علّت شده و بر محيط واحدهاي توليدي اثر نامطلوب گذارده اسـت             
  .اند ته مديريت را تحت فشار شديد قرار دادهرف هم موارد نيز روي
  : ناحيه تحت فشار قرار دارند5مديران از ، )1375(  تافلربنا بر نظر

  فشار ناشي از فضاي زيستي. 1
 نهادهـا و    كثـر تـدريج بـا ت     فشار ناشي از فضاي اجتمـاعي؛ فـضاي اجتمـاعي بـه           . 2

 .شود تر مي ها پيچيده سازمان

توان گفت تمـام       مي ،طور كلي    اطالعاتي ايجاد شده؛ به    فشار ناشي از ناحيه فضاي    . 3
 براي حل مشكالت خود به اطالعات نياز دارنـد          ،ها و واحدهاي توليدي      سازمان ،نهادها

هـا    هـا و شـركت      هاي مديريت اطالعات نيز در سـازمان        و با افزايش اين نياز، نقش نظام      
كنند    اطالعات هم توليد مي    ،ودها به اندازه كاالهاي توليدي خ       اين شركت . شود  بيشتر مي 

 زمينه برخورد   ،ثير بر فضاي اطالعاتي كشور    أو اين، با ت   ...)  صورت ترازنامه آگهي و      به(
 .كند هاي يادشده فراهم مي رساني را ميان جامعه و سازمان هاي اطالع و چالش

 سياسي  ها، نهادهاي   افزايي سازمان     فشارهاي ناشي از فضاي سياسي جامعه كه با پاره        . 4
كنـد و در نتيجـه،    افزايي و پيچيدگي مـي  ها را دچار پاره قدرت حلقه را تكميل و نظام    ... و  

 .شود تر مي  گستردههرچههاي اجرايي دولت  ها و دستگاه ها، سازمان روابط با شركت

هـاي اطالعـاتي و       فشار ناشي از افكار عمومي؛ افكار عمـومي بـا گـسترش نظـام             . 5
هـاي    ها و سازمان     در جريان فعاليت شركت    ،ها كه بيش از پيش      انهارتباطاتي و تالش رس   

ـ  ،ها شود و از آنجا كه عملكرد اين سازمان         حساس مي  ،اند  مختلف قرار گرفته   ر زنـدگي  ب
 ،طور روزافزون   چنين وقايعي به  . دهد  جامعه اثر دارد، نسبت به آن واكنش نشان مي        افراد  

 .كند تر مي ا عميقوظيفه مدير را دشوارتر و بحران مديريت ر
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  گذارد؟ هايي از مديريت كشور اثر مي بحران بر چه بخش

 نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمي ايـران        ،با عنايت به مسائلي كه در مقدمه مطـرح شـد          
 ،هـاي اصـلي سـاختار حكـومتي         و مؤلفـه   گيـرد   بسياري را دربر مي   هاي ساختاري     مؤلفه

 ،صـورت تخريبـي     بحران به،براين بنا.هاي موضوعي نظام كشور است     برگيرنده بخش  در
  :گذارد هاي اصلي فوق به شرح زير اثر مي بر مؤلفه

  . زند بحران به استقالل، آزادي و وحدت ملي ضربه مي :اصول ملي. 1
 بحران به حفظ حاكميت ملي، تماميـت ارضـي، اسـتقالل سياسـي و               :مصالح ملي . 2

 . زند مباني قانون اساسي ضربه مي

برداري مناسـب از منـابع كـشور ضـربه            ان به رفاه اجتماعي و بهره      بحر :منافع ملي . 3
 .زند مي

هـاي انقـالب اسـالمي         بحـران موجـب تـضعيف اصـول و آرمـان           :ايدئولوژي ملي . 4
 .شود مي

 . كند دار مي المللي را خدشه  بحران تعهدات بين:تعهدات ملي. 5

 ، مقاصد نظـام اسـت     برگيرنده  بحران دسترسي به موضوعاتي را كه در       :اهداف ملي . 6
 . سازد ناممكن مي

 اجتماعي، امنيتي و نظـامي را كـه   ، سياسي، ابعاد اقتصادي، بحران:فرهنگ سازماني . 7
ها را نيز به شكل خـاص         سازد و ساير مؤلفه      مضمحل مي  ،جزء فرهنگ يك جامعه است    

 . كند ديگري مستهلك مي

سـازي مـردم نقـش بـسيار      ها مجموعه ابزارهايي هـستند كـه در آگـاه       رسانه ،درواقع
تـوان    گونه وسايل را مي     همچنين اين ). 1383ساروخاني،  (اي دارند     كننده سازنده و تثبيت  

گيري افكار سياسـي و تبـديل آگـاهي بـه              شكل ،ابزاري براي تحكيم ارتباطات اجتماعي    
   . ديدگاه و رفتار دانست،اطالعات

  ها در بحران و چرايي آن كدام است؟ نقش اساسي رسانه

 .نداشته باشـند  ) مثبت يا منفي  (ها در آن نقش       درواقع كمتر بحراني وجود دارد كه رسانه      
  :)1386محكي،  (توان در سه مرحله خالصه كرد اين نقش را مي
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ريـزان بـه       برنامـه   كه بسيار بااهميت است،     در اين مرحله   :ها پيش از بحران     نقش رسانه 
سـازي مـسئوالن و اقـشار         ي و حـساس   سـاز   آموزش نيروها براي مقابله احتمالي و آگاه      

و ) عملكرد خـوب حكـومتي    (ريزي مناسب     چه بسا با برنامه   . پردازند  مختلف جامعه مي  
  .درايت مسئوالن بتوان از بروز بحران در بخشي از كشور يا همه آن جلوگيري كرد

ها بسيار آشكارتر و       نقش و كاركرد رسانه    ، در اين مرحله   :ها در حين بحران     نقش رسانه 
رسـاني خـود       اطـالع   ها بـا توجـه بـه ظرفيـت           رسانه ، در اين موقعيت   .تأثيرگذارتر است 

توانند موجب برانگيخته شدن عواطف و احساسات مردم و آگاهي نهادهاي داخلي و               مي
ها مربـوط     ها در بحران     نقش رسانه  هبيشترين تحقيقات انجام شده دربار    . المللي شوند   بين

  .)1386محكي، (حله بوده است  و در اين مربه فجايع طبيعي
 ، ظـاهري ها پس از محو شـدن مشخـصات    بسياري از بحران   :ها پس از بحران     نقش رسانه 
  : دسته تقسيم كرد2توان به  هاي ديگري به دنبال دارند كه آنها را مي لرزه پيامدها يا پس

  مدت غيرملموس و ناخواسته  عوارض بلند. 1
 تـأثير   ،شت جامعه به وضعيت پيش از بحـران       تأخير در بازگ  : مدت عوارض كوتاه . 2

ديـده   ها در وضعيت بحراني و جلوگيري از بازگشت طبيعي جامعه آسـيب      كاركرد رسانه 
ها در مرحله     به وضعيت تعديل و آرامش در زمره اين موارد هستند؛ كاركرد مثبت رسانه            

ز فاجعـه    مجدد پـس ا    ايجاد توازن و تعامل   پس از بحران، به معناي سرعت بخشيدن به         
 . طبيعي و جلوگيري از بحران مضاعف است

  ها گيري  تصميمهها در قبال بحران و نحو وظايف عمومي رسانه

 الزم  ،هـا   هاي حكومتي و لزوم مديريت بر بحران و بـر رسـانه              فعاليت هبا توجه به گستر   
 وظايف زير به نحـو      ،ها  است ضمن تعامل سازنده بين مديريت بحران و مديريت رسانه         

   :وب انجام گيردمطل
ها و مراكز خبري كه در         پايگاه هآگاهي بخشيدن به مخاطبان نسبت به ابعاد گسترد       . 1

  گرايانه تخريب هويت و چهره نظام اسالمي فعالند و انجام اقدامات خنثي
هاي اغنايي، احساسي و اخالقي به نحوي كـه فعاليـت دولـت را             استفاده از جاذبه  . 2

 . دهد ها شتاب  حراندر امدادرساني و كنترل ب
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 اگــر انعكــاس ،در حـين انجــام وظيفــه مــديريت بحـران و در حــين خبررســاني  . 3
تنها دولت تقويت نخواهد شد بلكه جريانـاتي         موضوعات با مهارت فني همراه نباشد، نه      

بـرداري كننـد    كه قصد دارند با توسل به تبليغات سوء سياسي، از شـرايط موجـود بهـره               
 . بيشتر دامن بزنندهرچه مسائل فرصت خواهند يافت به

هـا، مجـالت و       هـاي خبررسـاني، روزنامـه      دهي گروه   نها با سازما    مديريت رسانه . 4
آميـز در سـطوح       كنترل جو و فضاي رواني بـراي گـذار مـسالمت          و با   سيما   و مراكز صدا 

از نظامنامـه يـا    گيـري     ، بـا بهـره    رسـاني مناسـب     اطالع ضمن سراسري،    و محلي، استاني 
از امكـان مـديريت بـر افكـار عمـومي           ) رساني  سازي، اطالع   آگاه(هاي مفيد     لعملدستورا

 .عمل آورد كمال استفاده را به

ـ       كه مديريت سالمي بر رسانه      در صورتي . 5 تواننـد زمينـه    د، آنهـا مـي    شوهـا اعمـال ن
آميـز اجتمـاعي را فـراهم آورنـد و آشـفتگي              تحرك احساسات و برخوردهاي خشونت    

 .  را تشديد كنندفضاي رواني جامعه

عنوان يك اصل در قبل، حـين و بعـد از بحـران اهميـت           ايجاد وفاق اجتماعي به   . 6
 .گذارد از خود باقي ميبحران اي در مهار و كنترل  بسيار دارد و اثرات سازنده

 ،سازي اهداف طرفين درگيـر       نسبت به شفاف   ،هاي تبليغي مناسب     تهيه برنامه  يدبا. 7
 .ل آوردعم اقدام الزم را به

آميـز و دسـتيابي بـه ابـزار تخريبـي را از               هاي بروز رفتارهاي خـشونت      بايد زمينه . 8
 . عامالن آن سلب كرد

بايد با بررسي نقاط قوت و ضعف رفتار فردي و گروهي براي به حداقل رساندن               . 9
 . اثرات وضعيت بحراني تالش پيوسته را مدنظر قرار داد

 . اي كنترل شرايط اضطراري تدارك ديدبررا هاي الزم  بايد برنامه. 10

 كـه شايـسته اسـت    هـايي وجـود دارد   تكنيكهاي يادشده    درخصوص كاركرد رسانه  
  . ها به آن توجه كنند ريزان مديريت بحران و رسانه اندركاران و برنامه دست

  اي هاي رسانه تكنيك

  رساني در اين زمينه ران و اطالعآگاهي بخشي پيرامون موضوع بح. 1
 و    پـرداختن بـه موضـوع بحـران         منظـور   بـه هـا     عطاي اعتبار اجتماعي به رسـانه     ا. 2
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اي از    نمـايي بخـش يـا جنبـه         سازي آثار نامطلوب بحـران، بـزرگ        پيامدهاي آن، برجسته  
 .بحران كه ممكن است بر وضعيت امنيت اجتماعي كشور اثر مخرب داشته باشد

 اعالم شرايط اضطراري . 3

 سانسور خبري . 4

بنـا بــر شـرايط و موقعيـت عملكــردي    (سـازي و تخريــب شخـصيت    تشخـصي . 5
 ) جريانات اثرگذار

هـا و تجربيـات    عنوان فرصتي بـراي كـسب آمـوزش     استفاده از شرايط بحراني به . 6
 ميداني در جهت ارتقاي جايگاه اصحاب رسانه 

 اندازي مديريت خبر در زمان خبر  راه. 7

  گيري در زمان بحران تصميمه نحو

 چـرخش  ، در دسـت گـرفتن افكـار عمـومي      ،براي انتشار اخبار  تواند     رسانه مي  مديريت
 از راهبردهـاي زيـر   ،مناسب بازار شايعات و تبديل عوامل بازدارنده به شـرايط مطلـوب         

  ):1692، 1گيري در بحران تصميم (بهره گيرد
 ) چگونگي بحران(تعريف شرايط . 1

 هاي مقابله با بحران  حل شناسايي راه. 2

  نظرهاي كارشناسان براي عبور از بحران دريافتردآوري اطالعات و گ. 3

 كارگيري مجراهاي انتقال اطالعات  شناسايي و به. 4

 نيازسنجي و گردآوري اطالعات واقعي براي مقابله با بازار شايعات . 5

   مسئول خبر در دوران آشفته بحرانوظيفه مديريت رسانه يا

ري فعال و به تصوير كشيدن پيـشامدهاي احتمـالي          استفاده از اخبار و پوشش خب     . 1
 سازي ذهن مخاطبان  توجيه و آمادهبراي

 از انتـشار هرگونـه خبـر        ها به منظـور تقويـت آنهـا و پيـشگيري            تمركز بر حوزه رسانه   . 2
 غيرمفيد

                                                      
1. decision making in crisis 
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 هاي سالم و منطقي به روش) بحراندر دوران (زدگي  انديشي براي فرار از بحران چاره. 3

اظهارنظرهاي بـدون دورانديـشي     (هاي خبرنويسي در دوران بحران        بكرعايت س . 4
   .)بار آورد  شخصيت يا موضوع ممكن است فاجعه به،درباره يك خبر

بايـد دانـست   (هاي خبري در شـرايط بحرانـي        مالحظات مربوط به كانون   رعايت  . 5
يـد،  تول و هدايت سـاير مراكـزي كـه در        ) رفت از بحران   براي برون (سازي خبري     جريان

 . )كند ها را تقويت مي  مجموعه مديريت رسانهدارند،ها همكاري  انتشار اخبار و گزارش

سـازي افكـار در برابـر          مقـاوم   و رساني  جلوگيري از پخش اخبار غيرموثق، اطالع     . 6
 :هايي به شرح زير الزم است ريزي انواع شايعات كه براي تحقق اين امر برنامه

   ها انهيافته رس برخورد سازمان) الف
   مندي از خبرنگاران مقيم در منطقه بهره) ب
   هاي مهم ارتباط مستمر با خبرنگاري) ج
  هاي علوم اجتماعي و ارتباطات  استفاده از نيروي انساني متخصص با گرايش) د
  هاي ارتباطي پيشرفته  دسترسي به نظام) هـ
 احساسات دينـي  ت براي برانگيختن ملاستفاده از رويكرد مشاركت و تعاون آحاد        . 7
 ذهبي و بها دادن به دفاع از وطنو م

 فاده از ظرفيت آنهاها و است رساني بندي خبر رتبه. 8

  آشنايي با الگوي مفهومي مديريت بحران

هاي پيشگيري از وقوع بحران پاسـخ مثبـت           راهبردبراي اينكه در جريان بحران بتوان به        
  . شود پيشنهاد مي، 1ار ، در قالب نمودالگوي مفهومي مديريت بحران ،داد

وظـايفي  .  به وظايف اساسي مديران در مديريت بحران اشاره شده اسـت     ،در اليه اول مدل   
گيـري   ريزي، سازماندهي، تأمين امكانات و منـابع، رهبـري، نظـارت و تـصميم         مانند برنامه 

ن تـوا  ها مي اصول عام مديريت هستند كه با توجه به تقسيمات جغرافيايي و بخشي دستگاه          
هايي نظير مديريت بيمارستان، مـديريت امـور شـهري، مـديريت صـنعتي، مـديريت                  زمينه

 حـاالت  ،هـاي بعـدي   در اليـه . را نيز در جهت ايجاد انسجام مورد نظر قرار داد    ... بحران و 
  ).1382پيران، ( ترسيم شده است مختلف بحران با تكيه بر انواع راهبردها
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  رانالگوي مفهومي مديريت بحـ 1نمودار 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
عنـوان مـورد پژوهـشي در         هاي اصلي پيشگيري از وقوع بحران به       شاخصترتيب    اين  به

 شـاخص بـه شـرح ذيـل         13مبنـي بـر     اي     و با توجه به آنها، پرسشنامه      ندنظر گرفته شد  
  :طراحي شده است

 بـراي   ،هـاي حيـاتي بـه نـسبت درآمـد ملـي             گذاري در زيرسـاخت     ميزان سرمايه . 1
  ها  از وقوع بحران از سوي رسانهپيشگيري

راهبردهاي 
سازي و  عادي

 بازسازي

راهبردهاي 
آمادگي در برابر 

 بحران
 حين بحران

  پيشگيري از حوادث و سوانح
  
ــدار و . 1 ــعه پايـ ــد توسـ رشـ

  متوازن
  پژوهش و آموزش. 2
   مديريتنظام اطالعات. 3
ساختار تشكيالت قوانين و    . 4

هاي مؤثر بـر      مقررات و روش  
 پيشگيري از بحران

  سازي و بازساري شرايط بعد  عادي
  
ساختار و تشكيالت قـوانين و    . 1

ــتور ــررات و دس ــل مق ــاي  العم ه
  سازي مربوط به عادي

  هاي اطالعات مديريت نظام. 2
سازي نـسبي     ي عادي ها  برنامه. 3

  شرايط زندگي 
هاي نوسازي، بازسـازي و       برنامه. 4

  استقرار دانم
 ارزشيابي و پژوهش. 5

 بعد از بحران قبل از بحران

 قبل از بحران

  انح حوادث و سوآمادگي در برابر
  
رشــد توســعه پايــدار و   . 1

  متوازن

  پژوهش و آموزش. 2

  نظام اطالعات مديريت. 3

ساختار تشكيالت قـوانين    . 4

هاي مـؤثر   و مقررات و روش  

 بر پيشگيري از بحران

  مقابله و مواجهه با حوادث

  

  رشد توسعه پايدار و متوازن. 1

  پژوهش و آموزش. 2

  نظام اطالعات مديريت. 3

ساختار تـشكيالت قـوانين و      . 4

هـاي مـؤثر بـر        مقررات و روش  

 پيشگيري از بحران

 راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران

 ابله و پاسخگويي در برابر بحرانراهبردهاي مق

 نظارت و كنترل

هدايت و 

 رهبري

 بسيج امكانات

 سازماندهي

 ريزي برنامه

 گيري تصميم

 مديريت بحران
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  ليميزان درآمد م. 2
  ها  ساعت از سوي رسانهـ  پيشگيري از بحران بر حسب نفر ميزان سرانه آموزش. 3
  ها  از سوي رسانه،هاي مربوط به پيشگيري از بحران  پژوهشهميزان سران. 4
 از طريق ترتيبـات  ،نهاي پيشگيري از بحرا  ها و فعاليت    سازي برنامه   لزوم هماهنگ . 5

 ها از سوي رسانه زيرساختاري حياتي

 از  ،هاي مناسـب بـراي پيـشگيري از بحـران           تبيين قوانين، مقررات و دستورالعمل    . 6
 ها سوي رسانه

 ها  از سوي رسانه،ارائه آمار و اطالعات درباره موقعيت اقليمي و جغرافيايي. 7

 ها  از سوي رسانه،هاي جمعيتي  جمعيت و ويژگيدربارهارائه آمار و اطالعات . 8

 ها از سوي رسانه) حوادث و سوانح( باليا دربارهارائه آمار و اطالعات تاريخي . 9

 ارائه آمار و اطالعات درباره فضاها، اماكن و تأسيـسات عمـومي و خـصوصي، از               . 10
 ها سوي رسانه

 ها نه از سوي رسا،لزوم ايجاد و تقويت فرهنگ ايمني و پيشگيري از بحران. 11

 ها  از سوي رسانه،هاي سياسي سازي و تقويت زيرساخت لزوم فراهم. 12

 از سـوي    ،موقـع بـراي پيـشگيري از بحـران         لزوم تأمين اعتبـار و تخـصيص بـه        . 13
  . )1382طبرسا،  (ها رسانه

  جامعه آماري

ها تـشكيل      نفر از افراد آشنا با مسائل بحران و فعاليت رسانه          30اعضاي جامعه آماري را     
صـورت تـصادفي      نفـر بـه  19 تعـداد  ،از اين ميزان با استفاده از فرمـول آمـاري   . اند  ادهد

. انـد   اند و پس از تكميل پرسشنامه آن را براي تجزيه و تحليل برگشت داده               انتخاب شده 
هـا و تجزيـه و        دليل ناقص بودن، در محاسبه       ها به   شايان ذكر است تعدادي از پرسشنامه     

 گانـه يادشـده، در جـدولي بـا عنـوان      13هـاي     شـاخص . انـد   هتحليل دخالت داده نـشد    
  .اند  تحقيق در صفحه بعد درج شدههپرسشنام

هـايي اطـالق    ها و روش ها، اقدامات، فعاليت    پيشگيري از وقوع بحران به مجموعه برنامه      
  . انجامند هاي بروز بحران مي  حذف و خشكاندن زمينههشود كه ب مي
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  هاي اصلي پيشگيري از وقوع بحران شاخص براساسپرسشنامه طراحي شده 

 ميزان اهميت

ف
دي

ر
 

 عنوان شاخص

ي
خيل
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 كم

ط
س

تو
م
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متغيرهاي اصلي و كليدي براي 

سنجش عملكرد شاخص موردنظر 

 )قبل از بحران(

1 

گذاري در    ميزان سرمايه 

هـاي حيـاتي    ساخت  زير

ــشگيري از   ــراي پيـ بـ

 وقوع بحران
     

يصي براي پيشگيري از    سهم بودجه تخص  

بحــران بــه نــسبت بودجــه كــل، ميــزان 

هاي   گذاري براي تقويت زيرساخت     سرمايه

حياتي، ميزان تخصيص منابع خانوار براي      

گذاري   پيشگيري از بحران، ميزان سرمايه    

 ها  براي استحكام بناها و سازه

2 

 سطح درآمد ملي

     

ميزان درآمد ملي، ميـزان توليـد ناخـالص      

خلي، درآمد سرانه، سرانه درآمـد      ملي و دا  

خانوار، متوازن بودن الگوي توزيع درآمـد       

 برحسب خانوار و افراد 

3  

هاي مربـوط     سرانه آموزش 

به پيشگيري از بحـران بـر       

  حسب نفر ـ ساعت

     

هاي عمومي و خود امـدادي و         سرانه آموزش 

هـاي تخصـصي طراحـان و         سرانه آمـوزش  

 حياتي،  هاي  سازندگان تجهيزات و زيرساخت   

زيـست و     سرانه آموزشي براي حفـظ محـيط      

گيري   هاي واگيردار، بهره    جلوگيري از بيماري  

هـاي جمعـي بـراي ارائـه          از ظرفيت رسـانه   

 هاي پيشگيري از بحران آموزش

4  

هــاي  ســرانه پــژوهش

مربوط به پيشگيري از    

  بحران

     

هـاي انجـام شـده دربـاره          تعداد پـژوهش  

ــ  ــرانه پژوه ــران، س ــشگيري ازبح شگر پي

متخــصص در حــوادث و ســوانح، ميــزان 

ــشگيري از   ــراي پي ــارات پژوهــشي ب اعتب

بحــران بــه نــسبت بودجــه كــل و ســاير 

هاي   هاي پژوهشي، كيفيت پژوهش     بخش

 انجام شده در جهت پيشگيري از بحران 
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 پرسشنامهادامه 

 ميزان اهميت
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متغيرهاي اصلي و كليدي براي 

دنظر سنجش عملكرد شاخص مور

 )قبل از بحران(

5  

ــگ ــازي   هماهنــ ســ

هاي   ها و فعاليت    برنامه

پيشگيري از بحران از    

طريق استقرار ترتيبات   

       ساختاري

هـاي   وجود نظام تقـسيم كـار بـين دسـتگاه     

هـاي الزم بـين       ربط، وجـود همـاهنگي      ذي

ربط در پيشگيري از بحران       هاي ذي   دستگاه

ها و تأمين خدمات نظير       اعم از ساخت سازه   

كننده  وجود مركز هماهنگ... آب، برق، گاز و

هـا و عمليـات پيـشگيري از بحـران،            برنامه

كننـده   تشكيل شوراهاي بخـشي هماهنـگ     

 هاي پيشگيري از بحران  برنامه

6  

وجود قوانين و مقـررات     

ــتورالعمل ــاي  و دسـ هـ

مناسب براي پيـشگيري   

  از بحران
     

ــ ــررات  مناس ــوانين و مق ــودن ق ــؤثر ب ب و م

ساز اماكن،   و بازدارنده و تشويقي در امر ساخت     

ــاه   ــدها، نيروگ ــايي، س ــسات زيربن ــا،  تأسي ه

به هنگـام بـودن قـوانين و        ...  زيست و  محيط

 مقررات پيشگيري از بحران 

7 

وجود آمـار و اطالعـات      

مربــوط بــه موقعيــت   

ــايي و  ــي و جغرافي اقليم

گيـري از آن بـراي        بهره

 يشگيري از بحرانپ

     

ــه   ــوط بـ ــات مربـ ــار و اطالعـ ــود آمـ وجـ

هاي اقليمـي و جغرافيـايي منـاطق          موقعيت

ها،  ها، سدها، درياچه نظير آب و هوا، رودخانه

رودهــا، ارتفاعــات، حــداقل و حــداكثر دمــا، 

 خيزي  بندي سطح حادثه پوشش گياهي، پهنه

8 

وجود آمـار و اطالعـات      

ــت و   ــه جمعي ــوط ب مرب

ــي ــاي  ويژگــــ هــــ

 شناختي معيتج
     

وجود آمار و اطالعات مربوط به متغيرهـاي        

جمعيتي نظير ساختار سني، جنـسي، توزيـع        

جغرافيايي، تعداد خـانوار، تركيـب جمعيـت،        

وضعيت باسوادي، نرخ رشد جمعيت، الگوي      

مهاجرت و وضعيت اشتغال براي پيـشگيري       

 از بحران 
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 ادامه پرسشنامه

 ميزان اهميت
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متغيرهاي اصلي و كليدي براي 

سنجش عملكرد شاخص موردنظر 

 )قبل از بحران(

8 

وجود آمار و اطالعـات     

مربـوط بـه جمعيـت و    

ــي ــاي  ويژگــــ هــــ

 شناختي جمعيت
     

وجود آمار و اطالعات مربوط به متغيرهـاي        

جمعيتي نظير ساختار سني، جنـسي، توزيـع        

تعداد خـانوار، تركيـب جمعيـت،       جغرافيايي،  

وضعيت باسوادي، نرخ رشد جمعيت، الگوي      

مهاجرت و وضعيت اشتغال براي پيـشگيري       

 از بحران 

9  

وجود آمار و اطالعـات     

تاريخي از روند وقـوع     

      باليا، حوادث و سوانح

وجود آمار و اطالعات از روند تـاريخي وقـوع          

ــرخ رخــداد در ســطح كــشوري و   حــوادث، ن

ــه ــوك ي،ا منطق ــث    بل ــاطق از حي ــدي من بن

 خيزي براي پيشگيري از بحران  حادثه

10  

وجود آمار و اطالعـات     

درباره فضاها، امـاكن،    

ــسات  ــز و تأسيـ مراكـ

  عمومي و خصوصي
     

دستيابي بـه آمـار و اطالعـات دربـاره امـاكن،            

فــضاها، مراكــز، تأسيــسات اعــم از عمــومي و 

خــصوصي، نظــامي و انتظــامي، صــنعتي و    

،   هـاي آب    ها، چـاه     آسايشگاه  ها،  ، پارك خدماتي

 براي پيشگيري از بحران ... نشاني و  آتش

11  

ايجاد و تقويـت فرهنـگ     

ايمنـــي و پيـــشگيري از 

  بحران
     

ايجاد ديدگاه و ذهنيت مشترك در بين آحـاد جامعـه           

براي پيشگيري از بحران، وجود مـشاركت و تعامـل          

 هاي مختلف  منطقي بين بخش

12  

ــت ســا فــراهم زي و تقوي

هـاي سياسـي      زيرساخت

       براي پيشگيري از بحران

هـاي   فراهم آوردن زمينه مـشاركت مـردم و تـشكل      

هـاي داوطلبـي، واگـذاري     اي، سازمان صنفي و حرفه  

هـاي    اختيارات به مقامـات محلـي، تقويـت سـازمان         

 محلي براي پيشگيري از بحران 

13  

تأمين اعتبارات به موقـع     

  رانبراي پيشگيري از بح
     

برآورد و تأمين اعتبارات موردنياز، برقراري ارتباط       

هـاي    هاي پيشگيري و نجات با برنامه       بين برنامه 

كالن توسعه، ميزان بودجه پيشگيري از حـوادث        

  و سوانح به نسبت بودجه كل استان 
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  روش تجزيه و تحليل

صورت گرفت و سـپس در       1اس  .اس. پي  .اسافزار   ها با استفاده از نرم      تجزيه و تحليل داده   
دسـت آمـده حـاكي از آن اسـت كـه       نتايج به. ها تحليل شدند   داده ،سطح مقياس ليكرت  

هـا از نظـر مـردم مطلـوب           شرايط الزم براي پيشگيري از وقوع بحران در سـطح رسـانه           
با توجه به تجزيـه و      .  شاخص اصلي و كليدي در سطح مناسبي قرار ندارند         13نيست و   

 اسـت   26/2 ،دست آمده در مقياس ليكرت      باالترين سطح امتياز به    ،تحليل صورت گرفته  
ترتيـب الزم    اين دهد و به     سطح كامالً نامطلوبي را نشان مي      ،5كه اين عدد نسبت به عدد       

  : هاي زير را بهبود بخشيد تر شاخص ريزي مناسب و جدي است با برنامه
ز وقـوع بحـران، سـطح       هاي حياتي براي پيـشگيري ا       در زيرساخت  گذاري  ميزان سرمايه 

هاي مربوط به پيشگيري از بحـران بـر حـسب نفرــ سـاعت،         درآمد ملي، سرانه آموزش   
هـاي   ها و فعاليت  سازي برنامه   هاي مربوط به پيشگيري از بحران، هماهنگ        سرانه پژوهش 

ــررات و      ــوانين و مق ــاختاري، ق ــات س ــتقرار ترتيب ــق اس ــران از طري ــشگيري از بح پي
 آمار و اطالعات مربوط بـه موقعيـت اقليمـي و جغرافيـايي و               هاي مناسب،   دستورالعمل

هـاي    گيري از آن براي پيشگيري از بحـران، آمـار و اطالعـات جمعيـت و ويژگـي                   بهره
شناختي، آمار و اطالعات مربوط به فضا، اماكن، مراكـز و تأسيـسات عمـومي و                جمعيت

، تقويـت   خصوصي و رونـد وقـوع باليـا، حـوادث و سـوانح، تقويـت فرهنـگ ايمنـي                  
. موقع براي پيشگيري از بحـران      و در نهايت تأمين اعتبارات به     ... هاي سياسي     زيرساخت

بنـدي قرارگـرفتن      توان محرمانه بودن مسئله بحران و در طبقه         دليل نامطلوب بودن را مي    
هـا در زمـان وقـوع     سـازي نقـش   موضوعات آن دانست كه مانع از توجيه مردم و شفاف        

  . شود بحران مي
هـاي پيـشگيري از وقـوع         دست آمده از تجزيه و تحليل شـاخص          نتايج به  ،1ار  نمود
  .دهد را نشان مي بحران

                                                      
1. SPSS 
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  هاي پيشگيري از  شاخصدست آمده از تجزيه و تحليل  ـ نتايج به1نمودار 

  وقوع بحران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـوان  عمل آمـده مـي   هايي كه از متن تحقيق به با توجه به نمودار باال و ساير برداشت  
  .هاي زير را مطرح كرد و پيشنهادهايي مشخص را ارائه داد گيري نتيجه

  گيري نتيجه

  :توان به دو بخش تقسيم كرد گيري از اين مقاله را مي نتيجه
هـا ازجملـه مـديريت      و مشترك كه در انواع مـديريت       عوامل عمومي در بخش   ) الف

  :ناپذير است بحران قابل استفاده و بلكه اجتناب
ارتباطـات  . 6همـاهنگي   . 5سازماندهي  . 4گيري    تصميم. 3تعيين هدف   . 2يزي  ر  برنامه. 1

توجه به اصل كنتـرل در  . 9هاي رهبري     توجه به اصول و مهارت    . 8ها    استفاده از انگيزاننده  . 7
   خاص به عملكرد مديريت صداوسيماتوجه. 10طول كار مديريت 

 وظيفـه پيـشگيران را       در مديريت بحران كه درواقـع      عوامل اختصاصي  در بخش    )ب
  :كند مشخص مي

  ها  بردباري در مقابله با بحرانصدر و حلم و  هكارگيري اصل سع به. 1
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ـ افزايش اعتماد اعضا از طريق مشاركت و اجماع و ايجاد انسجام و وحـدت               . 2 ي مل
ي و انـسجام    ملـ  نيز از سوي مقام معظم رهبري سـال اتحـاد            78سال  (ها    از سوي رسانه  
 ) .ده استاسالمي اعالم ش

ــز از شــتاب. 3 ــصميم پرهي ــري زدگــي در ت ــه هــا و توصــي گي ــردم و مــسئوالن ب ه م
 خويشتنداري

ت و دليـر    أها و قراردادن افراد بـاجر       كارگيري اصل شجاعت در مقابله با بحران        به. 4
 گيري  تصميمحساسهاي  در رأس مقام

  بحرانهلزوم حضور و درگيري مستقيم مديريت در صحن. 5

كـن   شناسي و ريشه     بحران و آسيب   هوي از منطق و عقل در هدايت صحن       لزوم پير . 6
 .)شوند بندي مي در اين زمينه مخالفان طبقه(رسان  كردن عوامل آسيب

هـاي خبـري و مطبوعـات و بررسـي عملكـرد        توجه ويژه به ارتباطـات و رسـانه       . 7
زايي آنان با   اف  هممديريت صداوسيما و مديران زيرمجموعه براي اطمينان از هماهنگي و           

 شرايط بحراني

 كنترل زمان در مديريت بحران. 8

 شناسايي، كنتـرل و مقابلـه       توجه به شايعات در مديريت بحران و اقدام در جهت         . 9
 رساني مناسب به مردم سازي و اطالع آگاههمچنين با شايعات و 

 ي مردم و جامعه در مديريت بحرانهاي روان توجه به واكنش. 10

  رد و خسارتهاي بحران از طريق تعيين كميته برآو ارت و هزينهبرآورد خس. 11
 خنگوي مديريت بحرانتوجه به نقش مهم و مؤثر س. 12

 ها  خرابي  رزمايش و بازسازي يا تمرين. 13

هـاي     هـدايت و كنتـرل صـحنه        منظـور   به ،ضرورت انجام مصاحبه در هر مقطع     . 14
 )ريزان و مردم براي برنامه(بحران 

  آن سازي يا مقابله با در بحراني ضوابط و قوانين بحران و نقش مؤثر هريك شناساي. 15

...  ن، شهدا، مجروحـان و    ديدگا  ، آسيب   رساني به مصدومان    مشي خدمت   تعيين خط . 16
 در بحران

  خوديههاي حوز ارزيابي مستمر از ميزان توانايي. 17

  مقابلههاي جبه ت و برنامهها، تجهيزات، تسليحا ارزيابي مستمر از ميزان توانايي. 18
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 و هـاي مقابلـه    جبهه مقابـل و پيـدا كـردن راه    هاي ريزي ها و برنامه   تعقيب روش . 19
 سازي با ابتكار و خالقيت خنثي

 هاي بحراني غافلگير شدن در صحنهايجاد فضاي مناسب كاري براي پرهيز از . 20

هـا و     ده از ضـعف   هـاي بحرانـي و اسـتفا         مقابـل در صـحنه     هغافلگير كردن جبه  . 21
  خوديههاي آنها براي تقويت جبه غفلت

قاطعيـت و صـراحت،     : كيد بر موارد زيـر    أهاي مختلف با ت     ها و فيلم    تهيه سريال . 22
هـاي زمـاني و       گيري از فرصـت     الگو و اسوه بودن، ثبات و پايداري در موضع حق، بهره          

 رعايـت نظـم در انجـام    ،اهـ  نگري در هدايت صحنه    موقع، آينده  به  ه  مكاني، جاذبه و دافع   
دوسـتي،   نـوع  حـس  امور، محور قراردادن انسان و توجه به مـشاركت در امـور، تـرويج         

 مدير بحراني از فرمان همكاري و پيرو

 امه و ضرورت افزايش سطح مطلوبيتشده از پرسشن توجه به نتايج استخراج. 23

رح شـده اسـت     گانـه مطـ    هاي سيزده   الزم است براي رفع موانعي كه در شاخص       . 24
  . اقدام شايسته صورت گيرد

  نوشت پي

اي است كه بين   درجه وبيني    درجه آگاهي در اينجا يعني فاصله موجود بين دو حد غافلگيري و پيش            . 1
  . داردگيرنده قرار   تشخيص و آگاهي مقامات تصميم،ادراك

 منابع

ت بحران ناشي   شناسي مصائب جمعي و نقش آن در مديري         جامعه). 1382. (پيران، پرويز 
  .، زمستان)11(، 3 ،رفاه اجتماعي. از حادثه

  .فرهنگ گفتمان: تهران. مديريت بحران). 1384. (تاجيك، محمدرضا
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