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مرحله پيش مديريت  هاي جمعي در مدل نقش رسانهطراحي 
  از بحران

  
  *طاهر روشندل اربطاني

   **سياوش صلواتيان
 

   چكيده
باعث شده در چند ها  هاي فراوان آن و لطمات و آسيبدر جوامع امروزي  ها وقوع انواع بحران

پيش از  ي معموالً مرحله اما ،ارائه گرددمديريت بحران  ي هاي گوناگوني در حوزه اخير مدل ي دهه
جمعي به عنوان  هاي رسانه نقش هدف اين مقاله بررسي. شود ها مغفول واقع مي بحران در اين مدل

و رسيدن به مدلي در  بحران از پيش ي مرحله مديريت در ترين ابزار مديريت افكار عمومي قدرتمند
 مديريت و رسانه ي حوزهر افرادي كه د ين مدلاهاي  لفهؤبراي رسيدن به م .است اين خصوص

عميق  ي ها مصاحبه و با آن شدند برگزيده ،گي آكادميك و هم خبرگي تجربي داشتند هم خبر بحران
 ها رسانه نقش اي پروانه مدل« بنياد، داده سازي تئوري روش به ها مصاحبه اين تحليل و تجزيه با. شد
 ي مديريت مرحله در ها رسانهمدل، اين  اساس بر. شد طراحي »بحران از پيش مرحله مديريت در

 و سانير اطالع عمومي، افكار هدايت آموزش، محيط، پايش و رصد اصلي كاركرد پنج بحران از پيش
در  توانند مي ها دهد كه رسانه نشان مي اين پژوهشهاي  يافته .دارند عمومي همبستگي ايجاد

اساس  شود با عمل بر توصيه ميلذا  و باشند داشتهسزايي  پيش از بحران نقش به ي مديريت مرحله
  .گيري از آن و آمادگي براي مقابله با آن بپردازند بحران، پيشموقع به بيني  شده به پيش مدل ارائه
 سازي تئوري جمعي، هاي رسانه پيش از بحران، ي مرحله بحران، مديريت بحران،: كليدي مفاهيم

 نيادب داده
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  مقدمه
هميشه با  بشريتبوده و  ناپذير زندگي بشر اجتنابهاي  عيتبحران از ابتدا يكي از واق

سالي، سيل،  هايي چون قحطي، خشك از بحران. ها مواجه بوده است انواع مختلفي از بحران
هاي  ها و آلودگي هايي چون جنگ گرفته تا بحران دارهاي واگير زلزله، شيوع بيماري

ها و لطمات متفاوتي به  شان آسيب جمها به ميزان ح تمامي اين بحران... محيطي و  زيست
 ي سه عامل دامنه ي حجم بحران كه به وسيله .كنند دهند، وارد مي محيطي كه در آن رخ مي

تواند  گردد، مي مشخص مي )1380پاي و ديگران، ( فراگيري، شدت وقوع و مدت دوام بحران
چون فراگيري  همحدي وسيع و گسترده باشد كه كل بشريت را مورد تهديد قرار دهد،  در

ا ي يستم اصليهم زدن نظم س بحران با بر .2009در سال ) H1N1(آنفوالنزاي نوع يك 
العاده  و اختصاص منابع فوق يآن يده را كه مستلزم پاسخ ييها تياز آن، موقع ييها قسمت

اين  .شود يرنده ميگ ميتصم ينهادها يريگ و غافل يموجب سردرگم آورد و مياست به وجود 
هاي الزم در مقابله با بحران را  العاده و ديگر فعاليت دهي آني و اختصاص منابع فوق پاسخ

خصوص  در راهاي مختلفي  مدلانديشمندان خارجي و داخلي . نامند مديريت بحران مي
ها  بررسي اين مدل. هاي خاص خود را دارد كه هر كدام ويژگي اند كردهمديريت بحران مطرح 

 پيش از بحران توجه اندكي شده و بيشتر در ي ها اغلب به مرحله دهد كه در آن نشان مي
اما با اتخاذ رويكردي . مديريت بحران هنگام وقوع آن صحبت شده است ي شيوهخصوص 

به دنبال پذيرش آن است، اهميت فراوان  بحران كه به جاي فرار و انكار در مقابل فعال
گيري از آن و آمادگي براي آن به  پيشبيني بحران،  پيش از وقوع بحران در پيش ي مرحله

همين مسئله ما را بر آن داشت تا در . شود هاي آن نمايان مي چه كمتر كردن آسيب منظور هر
  .پيش از بحران متمركز شويم ي مديريت بحران بر مرحله ي خود در حوزه پژوهش

اني جه ي دانند و در جهاني كه آن را دهكده در عصري كه آن را عصر اطالعات مي
ها به ابزارهايي قدرتمند در  سبب شده رسانه هاي ارتباطي وريافن ي رشد فزاينده نامند، مي

ات و هيجانات را بر عهده جوامع بدل گردند كه مديريت جريان اطالعات، تفكرات، احساس
ترين ابزار مديريت بحران  ها مهم هاي جمعي باعث شده آن اين قدرت بالمنازع رسانه .دارند

در جوامع و هشداردهي  هرچه بيشتر از طريق ايجاد آمادگيتوانند  ميكه  ع گردنددر جوام
 Ferrier & Emdad(ها بكاهند  ، از صدمات بحراندر هنگام بحران سريع و گسترده

Haque, 2003(. تواند چون كبريتي آتش بحران را برافروزد يا  زمان مي هم البته رسانه
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اين نقش دوگانه . و آن را خاموش سازد زدبر آتش ريچون آب  ياد و نچوبي بر آتش انداز
يا در دست جراحي  اي مست باشد تواند در دست زنگي رسانه را به تيغ تيزي بدل كرده كه مي

ها در شرايط  از اين رو طراحي مدلي كه بتواند راهنمايي براي عمل صحيح رسانه. حاذق
اب موضوع طراحي مدل نقش ضرورتي كه منجر به انتخ. نمايد بحران باشد ضروري مي

  .گرديدپژوهش پيش از بحران براي اين  ي هاي جمعي در مديريت مرحله رسانه
ها در مديريت بحران  خصوص نقش رسانه دهد كه در بررسي ادبيات اين حوزه نشان مي

با وجود . گرفته نيز از پراكندگي فراواني برخوردارند كارهاي صورتكار اندكي انجام شده و 
ختلفي كه در اين زمينه مطرح شده، كمبود مدل كاملي كه به تشريح نقش نظرات م

اين مسئله تصميم  ي با مشاهده. شود هاي جمعي در مديريت بحران بپردازد مشاهده مي رسانه
هايي كه از طريق روش  بنياد، از دل داده سازي داده گيري از روش تئوري بر آن شد كه با بهره

شود، تالش كنيم مدلي را طراحي كنيم كه براي  آوري مي ن جمعخبرگااسنادي و مصاحبه با 
شده و با جزئيات كامل كاركردهاي  بندي اي دقيق و طبقه اولين بار در اين زمينه به شيوه

  .پيش از بحران بيان كند ي هاي جمعي را در مديريت بحران و البته فقط در مرحله رسانه
  

  پژوهش ادبيات
  بحران و مديريت بحران

دارد،  يواضح و مشخص يش معنيب و كم» بحران« ي واژه يشناس از لحاظ زبان چهاگر
 يفيتعر ي رامون آن شكل نگرفته است و ارائهيپ يات واحد و شفافيتاكنون گفتمان و ادب

در پنجاه سال گذشته از . دينمايرممكن ميمشخص و قابل اجماع از مفهوم بحران غ
ن يبحران انجام شده اما چن ي درباره ياريبس ، مطالعاتيقاتيگوناگون تحق يها منظر
آن را  يهان مفهوم كمك نكرده بلكه داللتيشفاف از ا يفيتعر ي نه تنها به ارائه ييها تالش

ك از دانشمندان و يهربدين جهت،  .)Robert, 1988( تر كرده استدهيچيبه مراتب پ
ارائه  يمتفاوت يبحران معان اند از كه به موضوع داشته يشمندان به فراخور نوع نگاهياند

يرت افراد ميو ح ياست كه موجب سردرگم يابحران حادثه )1963( از نظر هرمان .اند كرده
يكند و تحقق اهدافشان را به خطر ميثر را از آنان سلب مؤو م يشود، قدرت واكنش منطق

يعمده م ياختالل ن حادثه و بحران، بحران رايل شدن بيبا تفاوت قا )1984( اما پرو .اندازد
بهستم را با مشكالت عمده رويدارد و س يرا از كار باز م ستميسعكس حادثه، كل  برداند كه 
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يم 1يفيط يبحران را انتها )1988( بورنت .اندازديات آن را به مخاطره ميكند و حيرو م
ن حالت يتر ديابد و به بحران كه شدي يادامه م 3شود، با تعارض يشروع م 2داند كه با حادثه

 ياسالم يوزارت كشور جمهور يشنهاديپ ي حهيدر ال .شود ياست، ختم م يختگير هم هب
تواند مورد توافق قرار گيرد  تعريفي كامل كه ميت بحران، يريل سازمان مديتشك يران برايا

و  يعيطب يكه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردها يطيشرا« :بدين شرح ارائه شده است
 يبرا يجاد مشقت و سختيد و موجب ايآيد ميرقابل كنترل پديا غي يه طور ناگهانب يانسان

، ياز به اقدامات اضطراريشود و برطرف كردن آن نيم يانسان ي ا جامعهيك مجموعه ي
  .)1385ت بحران، يريل سازمان مديتشك ي حهيال( »العاده داردو فوق يفور

 آن ين به معنيو ا يت عاديرج از وضعخا يطيشرا يعنيم بحران يطور كه دانست همان
ها به  ت بحرانيريمد. د بودساز نخواهط كارين شرايدر ا يعاد يتيريمد يست كه الگوهاا
 تر استار مشكلياد بسينان زي، كنترل محدود و عدم اطميفشار زمان يهاتيل محدوديدل
)Burnet, 1988( از  ياشاخهبه عنوان » ت بحرانيريمد«ن مسئله باعث شده كه يو هم

اما مديريت  .رديمفصل قرار گ يهايت به صورت جداگانه محل بحث و بررسيريدانش مد
هاي گوناگون مورد تعريف و تدقيق واقع شده  بحران هم، چون خود مفهوم بحران، از منظر

هر تمهيدي براي  ي مفهومي و تعريفي اين واژه بسيار فراخ و دربرگيرنده ي گستره. است
مين أبحران و خاتمه و مهار بحران در راستاي ت ي انه وجوي انديشمند ان، جستپرهيز از بحر
هم يكي از وظايف مهاي ملي،  در بحرانبر اين اساس  .)1379ك، يتاج( است... منافع ملي و 

ها در جوامع است كه همين  بحران ي ربط مديريت و ادارههاي دولتي ذي ها و سازمان دولت
 شناخته 5مديريت دولتي ي اي از حوزه به عنوان شاخه 4ها بحران ي ادارهمسئله باعث شده 

  .)Herzog, 2007( شود
  

  پيش از بحران ي مديريت مرحله
ار يها بسبحران يبعدده، مبهم و چنديچيت متنوع، پيت بحران به سبب ماهيريگرد مدفرا

اند كه به  ادهرا طرح و بسط د يمختلف هاي مدلنظران مختلف،  صاحب ،ن روياز ا. دشوار است
گوناگون معموالً  هاي مدل .كننديت بحران كمك ميريمد ي دهيچيگرد پساده شدن فرا

 يبندك دستهيشمارند كه در  يم ت بحران بريريگرد مدفرا يرا برا يمراحل و اقدامات مختلف
  :داد يها را در سه دسته جا توان آنيم يكل

  ش از بحرانياقدامات پ •
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  ن بحرانياقدامات ح •
  دامات پس از بحراناق •

 & Letukas( در فهم ما از بحران ايجاد شده استگذشته  ي طي پنج دههتغييراتي كه 
Barnshaw, 2008( كه در يك زمان و  يجاي رخداده باعث شده ما اينك بحران را ب
 ي گسترهزماني و  ي دهد، يك وضعيت اجتماعي ويژه كه طي يك دوره مكان خاص رخ مي

آمده در فهم ما از بحران  پديد تغييراين  .)Tierney, 2007(د، بدانيم شو مكاني ايجاد مي
بر اين اساس است كه در مديريت  .قبل از بحران گرديده است ي باعث اهميت يافتن مرحله

مورد توجه  8ستيزي و بحران 7گريزي هاي بحران جاي رويكرد به 6پذيري بحران رويكرد بحران
در  9پذيري، مديريت بحران با اتخاذ رويكردي فوق فعال در رويكرد بحران. واقع شده است

 پردازد آن ميگيري از آن و آمادگي براي  بيني بحران، پيش پيش از بحران به پيش ي مرحله
  .)1388، روشندل اربطاني(

 ي ها و نهادهاي دولتي نيز بر اساس رويكردشان در مديريت بحران به دو گونه دولت
بخش دارد دولتي است كه  دولتي كه نقش التيام. شوند قسيم ميت» محافظ«و » بخش التيام«

دولتي كه اما . هايش موقتي و موردي است اليتعفشود و  پس از وقوع حادثه وارد صحنه مي
گيرانه  هايش پيش پردازد و تالش مي جويي چاره نقش محافظ دارد قبل از وقوع حادثه به

براي مديريت بحران تدوين  هايي مشي ه و خطدهد و برنام است، اقدامات احتياطي انجام مي
  .)1383فقيهي، ( كند مي

سازي در تمامي سطوح و  شود، آماده تر مي تر و خطرناك ر دنيايي كه روز به روز نامطمئند
عمومي بايد مورد  در تمامي ابعاد به منظور مديريت اثربخش بحران و ايجاد اطمينان خاطر

سازي براي  المللي صليب سرخ آماده فدراسيون بين .)O’Brien, 2006( توجه قرار گيرد
بحران و  برايآماده شدن  به منظوراقداماتي  انجام«: كند گونه تعريف مي بحران را اين
و  گيري از آن بيني بحران، در صورت امكان پيش كه اين اقدامات شامل پيش ،كاهش آثار آن

 International( »شود مي پذير يبآس جمعيت بر بحران ميزان آثار كاهشمنظور آمادگي به 
Federation of Red Cross Societeies, 2000(.  
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  رسانه و بحران
دهد كه در ويترين  نگرش سيستماتيك به رويدادها از جمله رويدادهاي بحراني نشان مي

 ،كنند نقش مي يهر بحراني بازيگران مختلف كم و بيش ايفا ي زمينه و پشت پرده و نيز پس
هاي مختلف  مردم و گروه اين بازيگران. باشد د بعضاً ناخواسته و ناآگاهانههايي كه شاي با نقش

با اين نگاه است كه . ها هستند المللي و رسانه اجتماعي و صنفي، نهادهاي دولتي، عناصر بين
امروزه مردم اساساً از  .شود ها در هر بحران قابل مشاهده، رديابي و تحليل مي نقش رسانه
رساني و  اطالع ي ها در عرصه فعاليت رسانه. كنند ها اطالعات دريافت مي انهطريق رس

دهي افكار عمومي در جوامع معاصر تبديل كرده  ها را به عامل محوري شكل آن 10تبليغات
مخاطبان و مشاركت در فرآيند  ي ها با توجه به قدرتي كه در جذب توده رسانه. است
هاي  ها و كشمكش اي در بحران قش قابل مالحظهدهي به افكار عمومي دارند، ن شكل

هاي  جامعه و واكنش البته درك عمومي. كنند المللي ايفا مي اجتماعي، سياسي و بين
ها نيست اما  ها در قبال بحران منحصراً در اختيار رسانه بخش توده يا ثبات كننده تشديد
 ازيگران اجتماعي مطرح هستندل و بترين عوام ها در اين زمينه به عنوان يكي از مهم رسانه

وي . داند اين قدرت را در توانايي ذاتي رسانه مي )2000( كوييل دنيس مك .)1366كاظمي، (
اي را موجب شوند،  شده يا تغييرات ناخواسته بيني  توانند تغييرات پيش ها مي رسانه«: گويد مي

يا از  د را تقويت كنندبخشند، وضع موجوتغييرات محدودي ايجاد كنند، تغييرات را سهولت 
اين تغييرات در سطح افراد، نهادهاي جامعه و  ي همه. تغيير در وضع موجود جلوگيري نمايند

سازي و هم در راستاي  تواند هم در راستاي بحران مي نقشالبته اين  .»دهد فرهنگ رخ مي
چه  دهد آن گاه بحراني رخ ميه در عصر ارتباطات و اطالعات، هرامروز. زدايي باشد بحران

ها با محرك بحران همراه خواهند شد  كند، اين است كه آيا رسانه ذهن را به خود مشغول مي
  .رفت از آن گام برخواهند داشت يا در مهار و برون
ي عادي و بسيار معمول است  يك مسئله ها به بحران و پوشش دادن آن پرداختن رسانه

)Telg & Raulerson, 2000(. بر اساس  .ابع قابل توجه اخبار هستندها من زيرا بحران
مربوط به  ،اي درصد تمامي خبرهاي رسانه 25گرفته بيش از  صورت هاي تجربي تحليل
اي  پوشش رسانه .)Gans, 1979( است... هاي طبيعي، سياسي، تكنولوژيكي و  بحران
تصاوير  شان را از طريق جلب توجه مخاطبان هاي جمعي امكان ها معموالً براي رسانه بحران

كند  ها وجود دارد، ايجاد مي هاي مهيجي كه در متن اين بحران جذاب و متنوع و داستان
)Epstein, 1973(. در رسيده است كه  حديها به  بحراندر پرداختن به ها  رسانه ي هعالق



  
  

 مرحله پيش از بحرانمديريت هاي جمعي در  طراحي مدل نقش رسانه

 

قرن بيست و يكم، يكي از معيارهاي اصلي براي ارزيابي اهميت هر بحران، ميزان توجهي 
بحراني توجه ها به  رسانههر چه . كنند ميبحران اي اصلي به آن  هاي رسانه ناست كه جريا

 .)Moeller, 2006( شود تر ارزيابي مي تر و خطرناك تر، اصلي آن بحران مهم ند،نبيشتري ك
هاي گوناگون  ها در قبال بحران ها در تعيين سياست دولت شود رسانه همين مسئله باعث مي

 & ,Barness, Hanson, Len, Meacham( ر باشندأثيرگذاتا حدود زيادي ت
McIntyre, 2008(.  
اساس نوع  ها گرايش دارند كه بر ها انتخابي است و آن ها توسط رسانه اما پوشش بحران

رغم  علي .)Birkland, 1997( أكيد كنندهاي متفاوتي ت  بر اولويت شخصي عواملبحران و 
ها باعث  ها به بحران توجه انتخابي رسانه ،انها در مديريت بحر هاي مناسب رسانه كاركرد

نمايي شوند و  ي به دليل جذابيت بزرگيمحدود و جز يها شود در بسياري از موارد بحران مي
مغفول  ،واقع نشدنها  رسانههاي مهم و خطرناك به دليل مورد توجه  از سويي ديگر بحران

  .)Kitzinger & Reilly, 1997; Glassner, 1999( واقع شوند
  

  مديريت بحرانمراحل مختلف  در ها رسانه يها كاركرد
قبل،  اي توانند نقش حياتي ها مي انهاند كه رس مختلف نشان دادههاي  پژوهشمطالعات و 

 مختلف بحرانمهمي در ابعاد بسياري هاي  كاركرد ها رسانه. ها بازي كنند حين و بعد بحران
 ,Scanlon( حران بسيار ضروري استب ي براي مديريت بهينه ها آنمشاركت . دارند

 اطالعات انتقال و آوري خطرات، جمع از يرامون بحران، هشداردهيپ يآموزش عموم .)2005
و  يدولت يها ده به نهاديد بيخاص مردم آس يها ازياز ن يخبردهديده،  آسيب مناطق به مربوط
در  يده و پاسخ يمادگآ صحيح ي شيوه ي بارهگو در و جاد امكان گفتي، ايامداد يها سازمان
ها در  رسانهكاركردهاي مهم و اساسي است كه از  ه، همدر سطح جامعه بحران وقوع هنگام

، يصوت(مختلف  يها كه رسانه يالبته نقش .)Cate, 1994( ت بحران برعهده دارنديريمد
، مورد استفاده ياساس تكنولوژ برعهده دارند  ت بحران بريريدر مد) و مكتوب يريتصو
، يصوت يها رسانه. ها، متفاوت است خبر در آن يآور جمع ي وهيشانتقال اطالعات و  روش
بحران دارند در  ي هيدر مراحل اولع اطالعات را يسر ي كننده شتر نقش پخشيب يريتصو
 & Telg( در مراحل بعد از بحران نقش دارندمكتوب غالباً  يها كه رسانه يحال

Raulerson, 2000(.  
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ز اهميت يها بيشتر حا ي رسانهساز از بحران، كاركرد آموزشي و فرهنگ پيش ي در مرحله
 تر از آموختن از يك فاجعه است نهايجاد آمادگي از طريق آموزش بسيار كم هزي زيرا است

)Thematic Discussion Paper Cluster 3, 2005(. هاي جمعي در صورتي  رسانه
منظور هاي آموزش عمومي به  براي برنامه زشار توانند ابزاري با كه درست مديريت شوند، مي

 .)Wegner, James, & Faupel, 1985( دباشن آنو آمادگي براي از بحران پيشگيري 
ستفاده از و ا يابيباشد كه منجر به دست يا گونهه د بيباخصوص بحران  در يعمومموزش آ

 ,Kaklauskas( گردد... و  يراث فرهنگيها، م ييظت از مردم، دارابه منظور حفا يدانش بوم
Amaratunga, & Haigh, 2009(.  

  :آموزش در اين مرحله شامل موارد زير است
 شناساندن بحران و وضعيت آن •
 مسئول مواجهه با بحران هاي ايجاد آمادگي در سازمان •
  )1384 ،خجسته(هاي مقابله با بحران  آموزش شيوه •

 توانند رت بر محيط و تفسير ميبرخورداري از كاركرد نظا ي به واسطه نيچن ها هم رسانه
گيري را در محيط ملي  هاي بالقوه و در حال شكل بحران ،پيش از بحران ي در مرحله

در اين مرحله  .)1388، يروشندل اربطان(شناسايي و به مسئوالن و كارگزاران گوشزد كنند 
بر تصوير قدرت  زيرا تلويزيون با تكيه ،شايد بهترين نقش را تلويزيون بتواند بر عهده بگيرد

هاي مكتوب نقش مكملي براي تلويزيون  در اين مرحله راديو و رسانه. آموزشي بااليي دارد
  .كنند دارند، همانند نقش مكملي كه گاه در تبليغات بازرگاني ايفا مي

ها و نيز جلب مشاركت  رساني و خبري رسانه وقوع بحران، كاركرد اطالع ي در مرحله
منظور  ها آبستن شايعات هستند و به حرانري برخوردار است؛ زيرا بهمگاني از اهميت بيشت

 .)1387 ،روشندل اربطاني(د نرساني شو اطالع  مدبرانه اي هدايت افكار عمومي بايد به شيوه
 در جمعي هاي رسانه نقش ترين اصولي و ترين روشن يده و خبر يرسان شك، اطالع بدون«

ن و يتر يقو ها رسانهبحران  ي و در بحبوحه) Quarantelli, 1991(» بحران است با مقابله
 ,Snider( در جامعه هستند ياتيموقع اطالعات ح ع و پخش بهين ابزار توزيتر نانيقابل اطم

ن منبع يتر يها اصل ز رسانهيشده، از نظر مردم ن قات انجاميگر طبق تحقيد ياز سو .)2006
  .)Wenger, James, & Faupel, 1980( اطالعات درخصوص بحران هستندكسب 
الزم را  يها يها نتوانند آمادگ كه آنرا  نيخصوص بحران، امكان ا مردم در ياطالع يب

در  يجمع يها ن جهت رسانهياز ا. دهد يش ميافزا رند،يبگ ياتيمات حيكسب كنند و تصم
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 ,O’Brien( ت دارنديمردم، مسئول ين اطالعات الزم در خصوص بحران برايمأقبال ت
ها در زمان  رسانه« ،12.بي .يا .نتلويزيوني ا ي مدير شبكه ،11تزيفر يه قول ادب .)2006

 ,Local Broadcasters(» هستند محيطارتباط با  يبرا جامعه بحران چشم، گوش و زبان
و در دسترس  ، كوچك و قابل حمل بودنبه دليل سرعت پخش اخبارراديو  ي رسانه .)2002

خصوص  در مرحله حين بحران و بهاي  قش ويژه و برجستهبودن در هر شرايط و محيطي، ن
جاد يط بحران ايكه در شرا يا پوشش رسانه .)1384 ،خجسته( در  بالياي طبيعي دارد

ن جلب يا. شود يم يا منطقه و ي، مليدر سطح محل يشود، باعث جلب مشاركت عموم يم
چه  ،جهان يها كشور تمد كوتاه هاي ز كمكين يالملل نيتواند در سطح ب يم يمشاركت حت

  .)Cosgrave, 2007( داشته باشد يدر حال توسعه را در پچه افته و ي توسعه يها كشور
 ي هاي مختلف تقويت روحي و اجتماعي مردم، ارائه شيوهپس از بحران  ي در مرحله

گيري از درگير شدن مجدد در  هاي الزم براي پيش هاي مناسب همراه با آموزش تحليل
هاي مختلف خبري، گزارشي  آمده در قالب دست برداري از تجربيات به عدي، بهرههاي ب بحران

تواند  گيري افكار عمومي به نفع مردم، مي شكل ي و تحليلي و سرانجام حضور فعال در صحنه
ها در اين زمينه در  مفيد براي مديريت سالم و طبيعي بحران توسط رسانه كاري راهبه عنوان 

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

  ديدگان رساني براي تقويت همبستگي با آسيب اطالع •
  هاي مسئول با بحران سازمان ي مواجهه ي بررسي چگونگي و نحوه •
  رساني و آموزش براي كاهش آالم بازماندگان اطالع •

 ي ن به چرايي و چگونگي بحران و نحوهمطبوعات با پرداختهاي مختلف  در بين رسانه
هاي مكتوب به دليل  در واقع رسانه. تري دارند زدودن آثار آن در اين مرحله نقش پررنگ

 نامه صورت يك ويژه توانند اطالعات جزيي و تفسيري بسياري را حتي به مي» پذيري تقويم«
  .)1384 ،جستهخ(يا سلسله مقاالت پيوسته، در اختيار خوانندگان خود قرار دهند 

  
  روش پژوهش

پيش از  ي مرحله مديريتهاي جمعي در  نقش رسانه مدلپژوهش طراحي هدف اين 
هاي  ها در حوزه به متخصصاني كه سالبراي دستيابي به اين هدف الزم بود . استبحران 
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رجوع  اند داشتهمديريت استراتژيك، مديريت بحران، مديريت رسانه و رسانه و بحران فعاليت 
ها استفاده  ها در مديريت پيش از بحران از نظرات آن و در طراحي مدل نقش رسانه شود
 13بنياد سازي داده به نام روش تئوري پژوهشاز يك رويكرد كيفي  براي اين منظور .كنيم

براي كشف اي  اي عمومي از تجزيه و تحليل مقايسه شيوه در اين روش كه. بهره گرفتيم
شود و از  ها استخراج مي مدل به طور مستقيم از بطن داده ،هاست تئوري و مدل از داده

هاي  در اين روش برخالف ديگر روش .)1384فرد،   دانايي( كند بررسي ادبيات ظهور نمي
ها و  آوري داده، تجزيه و تحليل داده نظريه، جمع: كمي مرسوم به جاي طي مسير

آوري و تجزيه و  يند مستمر جمعال آغاز كرده و طي فرآؤگيري، پژوهش خود را با س نتيجه
  .يابيم جديد دست مي ي ها در نهايت به يك نظريه بندي داده تحليل و دسته

االت در ؤگيري موضوع و س بنياد، شكل سازي داده اولين مرحله در اجراي روش تئوري
مديريت بحران و كارهاي  ي عالقه و تجربيات پژوهشگران به حوزه. ذهن پژوهشگران است

ها پيرامون مديريت  اين حوزه از يك سو و تخصص علمي و دانشگاهي آن  ن درشا قبلي
نقش  خصوص شان در ذهندر  14ها از سوي ديگر باعث ايجاد حساسيت تئوريكي رسانه
رسانه و بحران مشاهده شد كه  ي با مراجعه به ادبيات حوزه. ها در مديريت بحران شد رسانه
جا بود كه  از اين. وجود نداردبحران  يت مرحله پيش ازمدير ها در جامع از نقش رسانه يمدل

  :اصلي پژوهش در ذهن پژوهشگران شكل گرفت تاالؤموضوع و س
 ييها ت بحران چه كاركرديريدر مد ش از بحرانيپ ي در مرحله يجمع يهارسانه •
  دارند؟
پيش از  ي مرحلهمديريت در  هاي جمعي نقش رسانهمدل « ياصل يهامؤلفه •
  ند؟كدام» بحران

ن، ادر اين روش خبرگان و متخصص. كنندگان بود بعد انتخاب مشاركت ي مرحله
اصالح و پااليش تئوري و مدل مشاركت  ايجاد، هاي كارآمدي هستند كه در تئوريسين

 ي خبرگاني بود كه در دو زمينه ي اين پژوهش متشكل از كليهآماري  ي جامعهلذا . كنند مي
چنين براي دستيابي به  .ن تخصص علمي و عملي داشتندو مديريت بحرا ي جمعيها رسانه

آماري خود را اساتيد گروه  ي هاي دقيق و مفصل جامعه يخبرگاني، پژوهشگران طي بررس
 ي مديريت دانشگاه تهران، اساتيد گروه مديريت دولتي دانشكده ي دانشكده ي مديريت رسانه

چنين  صدا و سيما و هم ي ت دانشكده، اساتيد گروه ارتباطا)ع( مديريت دانشگاه امام صادق
  .مديران عضو شوراي مديريت بحران سازمان صدا و سيما تعيين كردند
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شوند، پژوهشگر به دنبال  بنياد انجام مي سازي داده هايي كه به روش تئوري در پژوهش
هاي او پاسخ دهند، تا از طريق تجزيه و  الؤبه س هايي است كه بتوانند به نحو احسن نمونه

دهد به تئوري جامع  ها انجام مي آمده از آن دست هاي به اي كه روي داده بندي حليل و طبقهت
سازي  گيري در روش تئوري نمونه ي شيوهاز اين رو . و كاملي در آن خصوص دست يابد

از ند كه وش مياز جامعه انتخاب به عنوان نمونه  كنندگاني مشاركت ودار است  بنياد جهت داده
ها در ابتداي تحقيق مشخص  لذا نمونه .داشنبرخوردار ب تحقيق ي زمينهدر  تخصص بيشتري

حاصل از  يها تجزيه و تحليل داده ي مرحله نسبت به نتيجه به نبوده و طي پژوهش مرحله
همين  در اين پژوهش نيز بر .شوند هاي بعدي توسط پژوهشگر انتخاب مي هر نمونه، نمونه

هاي ابتدايي سعي شد به سراغ افرادي برويم كه از  نمونهدر . گيري انجام شد منوال نمونه
در . پژوهشي بيشتري در اين زمينه برخوردار باشند و علمي ي تخصص، تجربه، تبحر و سابقه

ها عالوه بر توجه به معيارهاي فوق، فاكتور در دسترس بودن نيز در انتخاب  انتخاب نمونه
  .نمونه از بين جامعه دخيل بود

هاي ژرف است كه  مهم است دستيابي به دادهبنياد  سازي داده تئوري در روشچه  آن
 & Glaser( ها و ابعاد پديده را تبيين نمايد بتواند الگوها، مفاهيم، طبقات و ويژگي

Strauss, 1967(. مناسب از نمونه كه بتواند  ي بنابراين ضروري است كه يك اندازه
 .)Auberbach & Silverstein, 2003( هاي كافي را فراهم كند، انتخاب شود داده
شود و  اشباع تئوريكي تعيين مي ي مناسب نمونه در اين رويكرد پژوهشي به وسيله ي اندازه

 مرتبط جديدي در رابطه با طبقه وجود نداشته باشد ي افتد كه هيچ داده آن زماني اتفاق مي
)Douglas, 2003(.  صل از هر نمونههاي حا تجزيه و تحليل دادهبدين منظور پس از ،

هاي رسيدن به حد كفايت  نشانه. شد رسيدن به وضعيت اشباع توسط پژوهشگران بررسي مي
ها  گيري تر شدن نتايج، نمونه اما به منظور هرچه دقيقهشتم نمايان شد  ي نمونهنظري از 

 اشباع رسيد و ي طور كامل به مرحلهه ب پژوهش يازدهم ي  كه در نمونه ادامه يافت تا اين
پس به طور قطع  .اضافه نشد قبلي ديگر هيچ كد محوري جديدي به كدهاي استخراجي

توان گفت اين پژوهش با يازده نمونه به حد كفايت نظري رسيد و پس از آن فرآيند  مي
  .ها پايان يافت ها و تجزيه و تحليل داده آوري داده گيري و جمع نمونه

االت ؤابتدا پيرامون موضوع، اهداف و س ،ها در مورد هر نمونه پس برقراري ارتباط با آن
ها درخصوص مكان و  ها، با آن شدند و پس از كسب موافقت براي مصاحبه پژوهش توجيه مي

هاي  ها در دفتر اين اساتيد در دانشگاه محل مصاحبه. گرديد هماهنگي مي زمان مصاحبه
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در سه محور ها  آنو طي  گرفت صورت عميق و باز انجام مي ها به مصاحبه. مختلف بود
  :شد پرسيده مياز خبرگان االتي ؤس

  پيش از بحران كدامند؟ ي هاي جمعي در مرحله وظايف رسانه •
  پيش از بحران چيست؟ ي ها به ازاي وظايفشان در مرحله كاركردهاي اين رسانه •
  بحران چيست؟ ي هاي جمعي به منظور مديريت بهينه هاي الزم براي رسانه ويژگي •

صورت گذاري مدل  به منظور پايه ي آنها تجزيه و تحليل دادهر مصاحبه، پس از انجام ه
در شـده   آوري هـاي جمـع   بـدين ترتيـب كـه داده   . شـد  باز انجام مي گذاري ابتدا كد .گرفت مي

سپس با تجزيه و تحليل خط به . ديدنگرد صورت مكتوب بر روي كاغذ درج مي به ها مصاحبه
 اقتباسياين كدها . ديگرد هاي باز ايجاد مي هاي موجود كد خط و پاراگراف به پاراگراف نوشته

اي يكـي از   به عنوان مثال طـي مصـاحبه   .استها و در برخي موارد عين خود نوشته  از نوشته
تنـوير   سـعي در مداوم ها بايد به صورت  رسانه«اي با اين مضمون بيان كرد كه  ها جمله نمونه

افكـار   تنـوير «تن اين مصاحبه اين جمله به كد باز پس از پياده كردن م .»كنند افكار عمومي
  .دست آمد مصاحبه بهيازده كد آزاد از تجزيه و تحليل  118 مجموعدر . تبديل شد» عمومي

ن آ ي نتيجـه د كـه  وشـ  مـي هـا انجـام    روي دادهگذاري محـوري و گزينشـي    كددر ادامه 
شده در  هاي توليد وري، كدگذاري مح كددر . هاست ارتباط ميان آنكشف ها و  ولهقماستخراج 

گـذاري   كد. يمكن گام قبلي را به روشي جديد و با هدف ايجاد ارتباط ميان كدها بازنويسي مي
هاي مشابه هر يـك در گـروه خـاص     كد. گردد ها مي ها و مقوله محوري منجر به ايجاد گروه

و با متون مقايسه  شدشده دوباره بازبيني  هاي ايجاد بدين منظور تمامي كد. گيرند خود قرار مي
در اين فرآيند ممكن است چندين كد باز با عنوان يـك كـد   . تا مطلبي فراموش نگردد گرديد

كـد بـاز   . ندل شـد يبـد تكد محـوري   28به كد باز استخراجي  118 .گذاري شوند محوري كد
ـ   استخراج» افكار عمومي تنوير« ا شده در مثال قبلي، با چند كد ديگر ادغام شد و كد محـور ي

اي از كدگـذاري بـاز و محـوري در     بـه نمونـه  ( را پديد آورد» هدايت افكار عمومي« ي مقوله
  .)توجه كنيد 1شماره جدول 

گذاري باز و محوري شدند، نوبت به  كد شده يادها به صورت  پس از اينكه تمامي داده
ها  مصاحبه كدهاي محوري مستخرج ازبندي كدها،  در گروه. رسد ها مي بندي آن گروه
هاي اصلي و  ديگر مقايسه شدند تا گروه شده با يك هاي ايجاد بندي شده و سپس گروه گروه

البته در اين مرحله مراجعه به ادبيات نظري پژوهش . ابعاد هر يك شناسايي و استخراج گردد
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بندي  ي شيوه گروه براي مشاهده( ها كرد بندي تر شدن گروه هرچه دقيق هكمك زيادي ب
  .).مراجعه كنيد 2به جدول  هاي محوري كد

  
  شده اي از كدگذاري باز و محوري انجام ـ نمونه 1جدول 

  هاي محوري كد  هاي باز كد  متخصصان نظرات

  هدايت افكار عمومي  افكار عمومي تنوير تالش مداوم و دقيق در تنوير افكار عمومي

  فعالرساني  اطالع  رساني فعال اطالع  رساني داشتن رويكرد فعال در اطالع
تربيت افكار  ي رسانه نهاد مرجع در حوزه

 عمومي
  بخش آموزش اثر  مرجعيت آموزشي رسانه

گيرانه  آموزش پيش  سازي مخاطبان مصون زا هاي بحران ايجاد مصونيت در برابر رسانه
  )ساز مصون(

سازي  مدت براي فرهنگ ريزي بلند برنامه
 مقابله با بحران

  ساز زش فرهنگآمو  سازي مبتني بر برنامه فرهنگ

هاي  دقت در يافتن هشدارها و نشانه
 بحران ي اوليه

  تحوالت ي بينانه رصد تيز  بيني در رصد تحوالت تيز

  رصد افكار عمومي  رصد افكار عمومي هاي نارضايتي مردم شناسايي زمينه
نشان دادن آرامش از طريق رفتارهاي 

 كالمي غير
  ر جامعهايجاد فضاي آرام د  سازي افكار عمومي آرام

  
  

  ي پژوهشها يافته
توان تمامي  مي نشان داد كهها،  آن ي در هر مورد و مقايسهي محوري بندي كدها گروه

  :را در دو گروه اصلي جاي داد دست آمده بههاي  كد
  .بحران هستندپيش از  ي مرحلههاي رسانه در مديريت  هايي كه مربوط به كاركرد كد •
بخش بحران  مورد نياز رسانه براي مديريت اثرهاي  هايي كه به تشريح ويژگي كد •
  .پردازند مي
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پنج كاركرد  ،اديبن داده يساز يها به روش تئورل مصاحبهيه و تحلياساس تجز بر
  :ن شرح به دست آمدي، به ابحرانپيش از  ي مرحلهت يريدر مد هاي جمعي رسانه
  طيش و رصد محيكاركرد پا •
  كاركرد آموزش •
  يت افكار عموميكاركرد هدا •
  يرسان كاركرد اطالع •
 يعموم يجاد همبستگيكاركرد ا •
  :ن شرح حاصل شديبه انيز بخش بحران  رسانه براي مديريت اثر الزاماتعالوه ه ب
  رسانه يتيريمد الزامات •
  رسانه يروهاين الزامات •
  رسانه يساختار الزامات •
 محور بودن رسانه مخاطب الزامات مربوط به •
 

  ها كدهاي محوري مستخرج از كل مصاحبه هاي كلي، فرعي و ـ گروه 2جدول 
  هاي محوري كد هاي فرعي گروه  هاي كلي گروه

ركر
كا

 
رسان

ي 
دها

 ه
ت 

ديري
در م

حله
مر

 ي 
ران

 بح
ش از

پي
  

رساني  كاركرد اطالع
 رسانه

 شده  ريزي رساني برنامه اطالع •

 هنگام رساني دقيق و به اطالع •

 رساني فعال  اطالع •

 رساني كامل اطالع •

  رساني شمند اطالعباني هو دروازه •

  كاركرد آموزشي رسانه
 بخش  آموزش اثر •

 )ساز مصون(گيرانه  آموزش پيش •

  ساز  آموزش فرهنگ •

كاركرد پايش و رصد 
  محيطي رسانه

 رصد مستمر افكار عمومي •

 تحوالت ي بينانه رصد تيز •

  ساز بازيگران بحران ي رصد هوشمندانه •
كاركرد ايجاد

همبستگي عمومي 
  رسانه

 ستگي عمومي از طريق بسيج عموميايجاد همب •

  ايجاد همبستگي عمومي از طريق ايجاد انسجام عمومي •
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كاركرد هدايت افكار 
  عمومي رسانه

 هدايت افكار عمومي براي ايجاد فضاي آرام در جامعه •

  رساني هدايت افكار عمومي با رعايت اصول علمي پيام •

ات
لزام

ا
 

سانه
ر

 
 اثر

يت
دير

ي م
 برا

ها
 

ران
 بح

ش
بخ

  

  مديريتي رسانه تالزاما

 ريزي جامع مديريت بحران برنامه •

 هماهنگي با مديريت بحران •

 بخش مديريت اثر •

  ساالري شايسته •

  نيروهاي رسانه الزامات
 متخصص و ماهر بودن نيروها •

 هاي مستمر حين خدمت آموزش •

  شناخت علمي رسانه توسط نيروها •

ساختاري  الزامات
 رسانه

 ساختار چابك رسانه •

 رسانهاستقالل عمل  •

  يادگيري سازماني •
مربوط به  الزامات
محور بودن  مخاطب
  رسانه

 شناسي مخاطب •

 گسترش مخاطبان رسانه •

  جلب اعتماد مخاطبان •
آورده  2ها در جدول  ي مصاحبه هاي كلي، فرعي و كدهاي محوري مستخرج از كليه گروه
  .شده است

  
  انش از بحريپ ي مرحله تيريها در مد نقش رسانه يا پروانهمدل 

 ي هاي جمعي در مديريت مرحله هدف اصلي اين پژوهش دستيابي به مدل نقش رسانه
اقدام به استخراج  ،يات نظريو ادبها  تجزيه و تحليلج يبراساس نتالذا . پيش از بحران است

قبل از بحران،  ي در مرحله كه تشريح شد پژوهشبخش ادبيات در  .مدل شداين  يو طراح
ل يشكرا ما مدل  فيوظا فه قسمتين سه وظيدارد، كه ا ياصل ي فهيت بحران سه وظيريمد
  :ندادد

  بحران ينيب شيپ •
  از بحران يريگ شيپ •
 بحران يبرا يآمادگ •
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، به دست آمدش از بحران يت پيريها در مد پنج كاركرد رسانه يبررسن يدر اكه شد گفته 
 ها افتهي ليه و تحليتجز .ما آورده شدندمدل  يها كاركردقسمت نيز در ن پنج كاركرد يكه ا

رسانه در  ي گانه ف سهيوظا يدر اجرامذكور  ي گانه پنج يها كاركرد يكه تمام نشان داد
ش يتحوالت و پا ي نانهيب زيق و تيش از بحران نقش دارند اما رسانه با رصد دقيت پيريمد

با ن يهمچن. بپردازدبحران  ينيب شيپ ي وظيفه شتر بهيتواند ب يم يمداوم افكار عموم
از جمله  يمختلف يها وهيتواند به ش يم يت افكار عموميآموزش و هداهاي  كاركرد
 ييالقا يها وهيجامعه و استفاده از ش يفضا يساز مخاطبان، آرام يساز و مصون يساز فرهنگ
از وقوع بحران  يريگ شيبر ذهن و عواطف مخاطبانش، به پ يرگذاريثأت يبرا يو اقناع

سر نشد، رسانه با ياز وقوع بحران م يريگ شيكه پ يورتدر ص. كند ييسزا كمك به
ت انسجام يق تقوياز طر يعموم يجاد همبستگين ايهنگام و همچن ق و بهيدق يرسان اطالع
بحران  مقابله با يكردن جامعه برا  در آماده يثرؤم نقشتواند  يم يج عموميو بس يعموم
شدند و  يبند ج كاركرد در سه گروه دستهن پنيشده ا ن اساس در مدل ارائهيبر ا. باشد  داشته

اد آن ير زيثأها قرار گرفتند تا ت ش از بحران رسانهيت پيريف مدياز وظا يكيك متناظر با يهر 
ست كه هر كاركرد رسانه يآن ن ين به معنياما ا. خاص نشان دهد اي فهيرا در وظ) ها(كاركرد

  .بحران كاربرد دارد پيش از ي مرحلهت يريخاص مد ي فهيك وظيفقط و فقط در 
ها، رسانه در مديريت بحران، تجزيه و تحليل مصاحبههاي  وظايف و كاركردعالوه بر 

سه دسته . بود بحرانرسانه در مديريت اثربخش براي  چهارگانه الزاماتي ي كننده منعكس
 جا كه اما از آن. ساختاري، مديريتي و نيروهاي رسانه به پايين مدل اضافه شد الزامات

محور بودن را  مخاطب و است متكي مخاطبانبه برخورداري از اي  وجودي هر رسانه ي لسفهف
محور بودن به باالي  مخاطب الزاماترو  از اين ،دانند مي هر رسانه  ترين ويژگي مهمبه عنوان 

هاي  گيري تمامي فعاليت كيد شود كه جهتأمدل اضافه شد تا از اين طريق بر اين موضوع ت
يك به  يمدل نهايي كه به دليل شباهت ظاهر. ايد به سمت مخاطبانش باشدب هر رسانه

گذاري شد، در  نام »پيش از بحران ي مرحله اي نقش رسانه در مديريت مدل پروانه«پروانه 
  .شود مشاهده مي 1شكل 

ي پيش از بحران اولين مدلي است كه با  ها در مديريت مرحله اي نقش رسانه مدل پروانه
ردي فعال در مواجهه با بحران طراحي شده و از اين رو به صورت خاص به اتخاذ رويك

هاي جمعي در  از سويي ديگر مدلي جامع از نقش رسانه. پردازد ي پيش از بحران مي مرحله
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شده  بندي ها را واضح، دقيق و طبقه ي پيش از بحران است كه كاركردهاي آن مديريت مرحله
  .دهد ارائه مي

  گيري بحث و نتيجه
هاي  ي پيش از بحران توسط رسانه هدف اين پژوهش طراحي مدلي براي مديريت مرحله

ي رسانه و مديريت بحران  پژوهشگران براي اين منظور به سراغ خبرگان حوزه. جمعي بود
سپس . ها پرداختند آوري اطالعات از آن هاي عميق و باز به جمع رفتند و از طريق مصاحبه

ي  نتيجه. بنياد كدگذاري گرديد سازي داده ها به روش تئوري هاي حاصل از مصاحبه داده
ي پيش از  هاي جمعي در مديريت مرحله بندي كدها به دست آمدن كاركردهاي رسانه گروه

با تركيب دو . بحران و يك سري الزامات رسانه براي مديريت اثربخش بحران بود
ي پيش از بحران كه در  مرحله ي كاركردها و الزامات با وظايف رسانه در مديريت مجموعه

اي نقش  مدل پروانهشكل مديريت بحران به دست آمده بود،  بررسي ادبيات و از مدل چرخي
  .حاصل شد پيش از بحران ي مرحله رسانه در مديريت

  
  ش از بحرانيپ ي مرحله تيرينقش رسانه در مد يا مدل پروانه ـ 1شكل 

 رسانه

مخاطب 
 محوري

خصوصيات 
 مديريتي

خصوصيات 
ساختاري

خصوصيات 
  روهاني

بيني بحران پيش

پيشگيري از بحران

ادگي براي بحرانآم

 پابش و رصد محيط

آموزش و هدايت 
عموم افكار

و ايجاد  رساني اطالع
همبستگي

دها
كر
كار

 
وظايف
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بيني،  اصلي پيش ي سه وظيفهشامل پيش از بحران  ي مدل، مديريت مرحله بر اساس اين
ترين كاركرد رسانه  بيني بحران مهم پيش ي خصوص وظيفه در. شود ميگيري و آمادگي  پيش

و محيط  ي بينانه و هوشمندانه پايش و رصد تيز يد بارسانه با. است »رصد و پايش محيط«
همچنين  .ها كند بيني بحران پيش ت موجود و به تبع آنبه شناسايي تهديدا اقدامتحوالتش، 

افكار عمومي  مستمر و دقيق با برقراري ارتباط مستقيم با متن جامعه به رصد تواند مي رسانه
هاي خودي كه سعي در مديريت بحران دارند،  در فضاي بحران غير از رسانه .بپردازد
زايي  هاي دشمن نام برد، نقش بحران رسانه ها به عنوان هاي ديگر كه شايد بتوان از آن رسانه
ها و در كل ديگر بازيگران  با رصد و مانيتور دقيق و هوشمندانه اين رسانهبايد رسانه . دارند
بيني  خيز جهت پيش بحران، به مديران بحران در شناسايي نقاط ضعف بحران ي عرصه
  .ها، كمك كند بحران

گيري از وقوع بحران  قبل از بحران، پيش ي بعدي مديريت بحران در مرحله ي وظيفه
به مديريت » هدايت افكار عمومي«و » آموزش«توانند با  ها مي در اين مرحله نيز رسانه. است

ي و يالقا ي تفاوت كاركرد هدايت افكار عمومي و آموزشي رسانه در شيوه .بحران كمك كنند
هاي اقناعي استفاده  از شيوه در كاركرد آموزشي بيشتر. اقناعي بودن اثرگذاري رسانه است

با عقل و منطق مخاطبان درگير است، اما در كاركرد هدايت افكار عمومي  رسانه شود و مي
ي يهاي القا رود و از شيوه رسانه به سراغ احساسات و عواطف و هيجانات مخاطبانش مي

 .كند بيشتر استفاده مي
رسانه از  ضروري است بحران،پيش از  ي كاركرد آموزشي رسانه در مرحله ي در زمينه

ها  و افزايش قدرت تحليل آنمخاطبان ذهن واكسينه كردن ساز و  هاي مصون آموزشطريق 
شود رسانه با  پيشنهاد ميهمچنين  .گيري از وقوع بحران در جامعه كمك كند به پيش
ساز، اقدام به ايجاد فرهنگ تعادل،  هاي فرهنگ آموزش ي ريزي براي ارائه برنامه
البته  .كند... هاي عمومي و  مدني مخاطبان، آموزش مشاركت سازي در جامعه، تربيت تظرفي

با توجه به مرجعيت آموزشي خود در جامعه، از طريق افزايش غناي   رسانهكه  ضروري است
آموزش، افزايش تنوع در آموزش، توجه به جذابيت در آموزش، استفاده از محتواي متنوع، 

هاي خود را  اثربخشي آموزش... هاي مستقيم و غيرمستقيم و  موزشزمان آ گيري هم كار به
ايجاد فضاي آرام در  شامل كاركرد هدايت افكار عمومي .براي شرايط بحران افزايش دهد

و ارسال عادي  در رسانه بخش گيري از زبان آرامش سازي افكار عمومي با بهره آرامو  جامعه
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حس آرامش در مخاطبان از هرگونه تشديد وضعيت و  از اين طريق با ايجاد .شود ميا ه پيام
 .گيري شود وقوع بحران پيش
پيشگيري از وقوع آن، نوبت به  در صورت عدم موفقيت دربيني بحران و  پس از پيش

پيش از وقوع يعني آماده شدن براي مقابله با  ي سوم مديران بحران در مرحله ي وظيفه
ايجاد «و » رساني اطالع«توانند از طريق  جمعي ميهاي  بدين منظور رسانه. رسد بحران مي

  .به آماده شدن جامعه براي مقابله با بحران كمك كنند» همبستگي عمومي
رساني در خصوص  شده دست به اطالع ريزي صورت برنامه شود رسانه به پيشنهاد مي

رساني  عريزي ساختاري و محتوايي براي اطال براي اين منظور بايد به برنامه. بحران بزند
رساني در بحران را  مديريت بحران اقدام كرده و طرح جامع اطالع ي پيش از ورود به چرخه

 .بپردازدهنگام، ساده، رسا و شفاف  دقيق، صحيح، سريع، به رساني اطالعتا بتواند به  .تهيه كند
انه و دست رساني با اتخاذ رويكردي فعال و انتقادي از موضع پيش در امر اطالعبايد رسانه 

اشباع اطالعاتي و براي جلوگيري از ايجاد شايعه در جامعه به  فعال، بحران را مديريت كند
بخش و  هاي انسجام ارسال پيام .بپردازد ي و كامل رساني حداكثر اطالع  جامعه از طريق 

از ها  همبستگي عمومي بين آن افزايش سطحدلي بين مردم، براي  بخش و افزايش هم وحدت
. رو شدن با بحران است در جهت آماده كردن جامعه براي روبهرسانه ي مهم كاركردها

جاد و تقويت بسيج عمومي همكاري به اي ي از طريق تقويت روحيه تواند همچنين رسانه مي
  .كمك كند در جامعه

پيش از بحران، الزامات  ي در اين پژوهش عالوه بر كاركردهاي رسانه در مديريت مرحله
اين الزامات شامل چهار گروه الزامات . دست آمده ريت اثربخش بحران نيز برسانه براي مدي

 »مديريتي رسانه الزامات« .شود محور بودن رسانه مي مديريتي، ساختاري، نيروها و مخاطب
 آن،مديريت بحران پيش از درگير شدن با  براي استراتژيكي و ريزي جامع برنامهشامل 

انتخاب مديران شايسته در سازمان  ،كز مديريت بحرانتعامل تنگاتنگ با مرا و هماهنگي
نيروهاي  الزامات« .و تالش براي مديريت اثربخش رسانه در هنگام بحران است اي رسانه
شناسايي  ،هاي فردي باال كارگيري نيروهاي متخصص و خبره با توانايي بهنيز شامل  »رسانه

 چون هم مستمر حين خدمتهاي  آموزش ي ارائه ،نقاط قوت و ضعف نيروهاي موجود
هاي  هاي آموزشي آشنايي با بحران، چگونگي عمل در بحران، اجراي مانور برگزاري دوره

هاي ساختاري رسانه به  به بيان ويژگي» ساختاري رسانه الزامات« .شود مي ...و  آموزشي
ه رسانبودن ساختار منعطف  و چابك. پردازد شرايط بحراني مي در منظور عملكرد اثربخش



  
  

 1 – 24، ص 1389 ، بهار17فصلنامه علوم مديريت ايران، سال پنجم، شماره 

 

در زمان بحران، توجه  استقالل عمل رسانه، حفظ ثر در شرايط بحرانؤبراي اقدام سريع و م
هاي  در بحران رسانه شناسي عملكرد آسيب ي به وسيله يادگيري سازمانيمستمر به بحث 

 .، همه از الزامات ساختاري رسانه استگذشته
د بود كه نثيرگذار خواهأت صورتي در مديريت بحران  هاي گوناگون رسانه تنها در كاركرد

عالوه بر دريافت  تامخاطبان به رسانه اعتماد داشته باشند رسانه مخاطباني داشته باشد و اين 
، سعي در افزايش هرچه بيشتر مخاطبان شناسي مخاطب .ها را بپذيرند هاي ارسالي، آن پيام

مربوط به  الزامات«از  جلب اعتماد مخاطبان تر تالش براي و از همه مهم رسانه
  .مديريت اثربخش بحران بسيار ضروري استاست كه براي » محور بودن رسانه مخاطب
شود، در  مند هستند پيشنهاد مي به پژوهشگراني كه به اين حوزه عالقه پاياندر 
خود به تكميل كردن اين مدل و بسط آن به ديگر مراحل مديريت بحران يعني  هاي پژوهش

عملي  نمونهمك كنند و همچنين آزمون اين مدل در يك حين بحران و پس از بحران ك
  .تواند صحت و دقت آن را محك زند مي

  
  ها نوشت پي

  
1. continuum 
2. incident 
3. conflict 
4. disaster administration 
5. public administration 
6. crisis acceptance 
7. crisis flight 
8. crisis fight 
9. proactive 
10. propaganda 
11. Eddie Frites 
12. NAB 
13. grounded theory 
14. theoretical sensitivity 
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