
شماره 30 و 31
اردیبهشت و خرداد 96

27

مقدمه
بحران های  با  زند  گی  ابتد ای  همان  از  بشر 
خشکسالی،  است؛  بود ه  تماس  د ر  گوناگونی 
قحطی، زلزله و سیل از جمله بحران هایی بود ه 
که بشر آن را د ر زند گی خود  لمس کرد ه است، 
از این رو بحران از جمله واژه هایی که است که 

همواره د ر اد بیات های گوناگون مورد  استفاد ه 
قرار گرفته است. امروزه هم به د لیل ماهیت 
سریع تحوالت د ر زند گی بشر و بروز تهد ید ات 
گسترد ه، جوامع مختلف همواره د رگیر بحران 
است. تمامي این بحران ها به میزان حجم شان 
آسیب ها و لطمات متفاوتي به محیطي که د ر 
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چکید�ه
انسان  زندگی  در  را  خود  پررنگ  نقش  امروز  جمعی  و  اجتماعی  رسانه های 
را، رصد  انسان  فعالیت های روزمره زندگی  از  به رخ کشیده اند و ضمیمه ای 
همین رسانه ها به خود اختصاص داده است. مردم امروز، رسانه ها را می بینند و 
می خوانند و نسبت به اتفاقات دنیای پیرامون اطالعات کسب می کنند. بخشی 
از اتفاقات دنیای پیرامونی انسان را، بحران ها تشکیل می دهد. بحران هایی که 
25 درصد اخبار رسانه ها را شکل می دهند و بر اساس زمینه طبیعی یا انسانی به 
وجود می آیند. بحران هایی که بر زندگی بشر امروز سایه افکنده لزوم مدیریت 
پیش از بیش بحران را گوشزد می کند. مدیریت بحران، به شیوه های گوناگون 
قابل انجام است؛ ولیکن با توجه به اهمیت تأثیر رسانه بر افکار عمومی نقش 

رسانه در مدیریت بحران ها بر کسی پوشیده نیست.
رسانه در طیف بحران شامل مرحله پیش، حین و پس از بحران کارکردهای 
مختلفی را از خود به جای می گذارد و به کمک مدیریت کالن بحران می آید. 
مدیریت رسانه ای بحران، موضوعی است که مدل ها و الگوهای گوناگونی در 
رابطه با آن ارائه شده است. مدل پروانه ای و مدل چرخشی، نمونه هایی از الگوها 
و مدل های مدیریت رسانه ای بحران است. این مقاله به بررسی نقش رسانه ها در 
مدیریت بحران می پردازد، مروری بر مفاهیم بحران و مدیریت بحران و رسانه 
دارد و ارتباط بین رسانه و بحران را تعریف می کند و سپس به مدیریت رسانه ای 

بحران و تبیین کارکردهای مختلف رسانه در مراحل بحران می پردازد.
واژگان�کلید�ی

بحران، مدیریت بحران، رسانه اجتماعی، رسانه جمعی، مدل پروانه ای.
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آن رخ مي د هند ، وارد  مي کنند . حجم بحران 
که به وسیله سه عامل د امنه فراگیري، شد ت 
بحران مشخص مي گرد د .  د وام  و مد ت  وقوع 
)د بیلیوپای و غیره، 1380( اثرگذاری خود  را 
د ر سطوح و گستره مختلفی بر جای می گذارد  
کاهش  و  بحران  تبعات  مهار  برای  بنابراین 
ضررهای احتمالی آن بر مد یریت این بحران ها 
به شیوه های مختلف تأکید  می شود . مد یریت 
بحران از آن لحاظ اهمیت د ارد ، که بروز یک 
بحران جنبه های ماد ی و روانی زند گی فرد  و 
یک جامعه را تحت تأثیر قرار می د هد  و ممکن 
د ر یک  اساسی  تغییرات  بروز  به  است منجر 

سیستم شود .
سرعت  که  امروز،  د نیای  د ر  د ر  سو  د یگر  از 
یافته  افزایش  شگفت آوری  طرز  به  تحوالت 
نقاط  اقصی  د ر  اتفاقات گوناگون  لحظه  د ر  و 
جهان اتفاق می افتد ؛ آنچه که به مرد م کمک 
قافله  از  تحوالت  سیر  د ر  بتوانند   تا  می کند  
مختلف  کارکرد های  و  رسانه  نمانند ،  عقب 
کارکرد  هایی  از  استفاد ه  با  رسانه  است.  آن 
همچون اطالع رسانی، نظارت و آموزش و بر 
عمومی  افکار  مد یریت  بر  که  تأثیری  اساس 
د ارد ، همواره نقش پررنگی را د ر زند گی بشر 
ایفا کرد ه است؛ به گونه ای که شاهد  هستیم 
و  شد ه  عجین  رسانه ها  با  ما  روزمره  زند گی 
از  پیوستی  اجتماعی  و  جمعی  رسانه های 
نه  رسانه ها،  می د هند .  تشکیل  را  ما  زند گی 
تنها می توانند  با آ گاهی بخشی و ایفای نقش 
بالقوه  بحران های  از  بسیاری  بروز  از  نظارتی 
پایش  را  آن ها  بروز  صورت  د ر  و  پیشگیری 
کنند ، بلکه می توانند  به فرصت سازی از بحران 
نیز همت گمارند . این نقش پررنگ رسانه ها با 
توجه به شیوه ها مختلف آن بر هد ایت افکار 
عمومی زمینه مطالعاتی را با موضوع مد یریت 
رسانه ای بحران فراهم آورد ه است؛ از آنجایی 
با خسارت همراه  که بحران د ر بیشتر مواقع 
بود ه و ضررهای ماد ی و معنوی را د ر جامعه 
بحران زد ه بر جای می گذارد ، بنابراین بر لزوم به 
کارگیری تمامی ظرفیت ها برای مهار بحران و 

کاهش آسیب های آن تأکید  می شود  و یکی از 
ظرفیت های عظیم که می تواند  د ر همین زمینه 

به کارگیری شود ، ظرفیت رسانه است. 
رابطه  که  است  شد ه   سعی  مقاله،  این  د ر 
مد یریت بحران و رسانه مورد  بررسی قرار گیرد . 
بحران زد ایی  و  بحران زایی  د ر  رسانه ها  نقش 
تعریف می شود  و بررسی شود  که رسانه ها با چه 
راهبرد  ها و رویکرد  هایی می توانند ، د ر مد یریت 
طیف  د ر  رسانه ها  کنند ،  ایفا  نقش  بحران 
بحران چه نقشی را می توانند  عهد ه د ار باشند  و 
سرانجام این که د ر مراحل مختلف بحران کد ام 

کارکرد  رسانه اهمیت بیشتری د ارد .
تعریفمفاهیم

yبحران
پیرامون  مختلفی  و صاحب نظران  لغت نامه ها 
واژه بحران1، معانی متعد د ی را ارائه کرد ه اند ، 
که هر یک از این معانی د ر برد ارند ه مفاهیم 
د ست  به  تاکنون  آنچه  ولیکن  است؛  کلید ی 
کامل  و  جامع  معنی  نتوانسته  است،  آمد ه 
شفافیت  و  د هد   ارائه  بحران  واژه  پیرامون  را 
د ر ارائه معنی این واژه همچنان ناپید ا است. 
ریشه یونانی واژه بحران Krisis است و معاد ل 
انگلیسی آن را Crisis  می د انند  و برخی آن را به 
عنوان نقطه عطف د ر بیماری تعریف کرد ه اند . 
پد یا،  ویکی  آزاد   د انشنامه  تعریف  اساس  بر 
بحران پیشامد ی است که به صورت ناگهانی 
وضعیتی  به  و  می د هد   رخ  فزایند ه  گاهی  و 
خطرناک و ناپاید ار برای فرد ، گروه یا جامعه 

می انجامد . )ویکی پد یا، 1395(
بر اساس تعریف، سیستم به عنوان اجزای به 
تعریف  این چنین  را  بحران  نیز  پیوسته  هم 
که   وضعیتی   از  است   عبارت   بحران  کرد ه اند : 
را  آن   از  قسمت هایی   یا  اصلی   سیستم   نظم  
مختل  کرد ه  و پاید اری  آن  را بر هم  زند . به  بیان  
د یگر بحران وضعیتی  است  که  تغییری  ناگهانی  
د ر یک  یا چند  قسمت  از عوامل  متغیر سیستم  
به  وجود  می آورد . )بررسي نقش مد یریت بحران 

1.  Crisis
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بر ضرورت مقاوم سازي د ر برابر زلزله، 1391(
د ر قانون مد یریت بحران کشور نیز آمد ه است 
اثر حواد ث،  د ر  که  است  بحران شرایطی  که 
رخد اد ها و عملکرد های طبیعی و انسانی )به 
و  امنیتی  حوزه های  د ر  موضوعه  موارد    جز 
اجتماعی( به  طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به  
وجود  می آید  و موجب ایجاد  مشقت و سختی 
به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گرد د ، و 
اضطراری،  اقد امات  به  نیاز  آن  برطرف کرد ن 
فوری و فوق العاد ه د ارد . )قانون تشکیل سازمان 

مد یریت بحران، 1387(
که  است  حاد ثه اي  بحران  »هرمان«  نظر  از 
مي شود ،  افراد   حیرت  و  سرد رگمي  موجب 
قد رت واکنش منطقي و مؤثر را از آنان سلب 
مي کند  و تحقق اهد افشان را به خطر مي اند ازد . 

)روشند ل اربطانی و صلواتیان، 1389( 
»پرو« با تفاوت قائل شد ن بین حاد ثه و بحران، 
بحران را اختاللی عمد ه می د اند ف که برعکس 
و  می د ارد   باز  کار  از  را  سیستم  کل  حاد ثه، 
سیستم را با مشکالت عمد ه رو به  رو می کند  
و حیات آن را به مخاطره می اند ازد . )روشند ل 
اربطانی و صلواتیان، 1389( همچنین بحران 
به معنای تهد ید  قابل توجهی که نتیجه منفی 

 coombs,( نیز تعریف شد ه است د ربرد اشته، 
2007( همان طور که تعاریف فوق می بینیم، 
نقاط افتراق و مشترکی د ر تعاریف از بحران 
ارائه شد ه است؛ ولیکن تعریف جامعی کماکان 

برای این واژه وجود  ند ارد .
اما کلید  واژه هایی که می توان توسط آن ها واژه 
بحران را تعریف کرد ، د ر قالب تصویر 1 آمد ه 
است. یقینا این کلید  واژه ها تنها به ساماند هی 
ذهن ما نسبت به تعریف پیش فرضی که از واژه 
بحران د اریم، کمک می کند . این کلید  واژه ها 
است،  بحران  واژه  تعریف  د ر  متد اول ترین ها 
که از سوی صاحب نظران و فرهنگ لغت های 

مختلف ارائه شد ه است.
yمدیریتبحران

اصطالح مد یریت بحران، برای اولین بار د ر سال 
1962 د ر بحران موشکی کوبا مورد  استفاد ه قرار 
گرفت و معنای آن مد یریت د ر موقعیت های 
پیش بینی ناپذیر است. همان طور که د ر مورد  
تعریف واژه بحران هنوز تعریف کاملی به د ست 
تعریف  از  نیز  بحران  مد یریت  است،  نیامد ه 
جامعی برخورد ار نیست و تعاریف متعد د ی د ر 
این زمینه ارائه شد ه است. قانون جامع مد یریت 
بحران کشور، مد یریت جامع بحران را اینگونه 

ان
حر

ت ب
ری

دی
ر م

ه د
سان

ی ر
ها

رد
یک

رو
 و 

ها
رد

رک
کا

تصویرشماره1



شماره 30 و 31
اردیبهشت و خرداد 96

30

تعریف کرد ه است: فرایند  برنامه ریزی، عملکرد  
و اقد امات اجرائی است، که توسط د ستگاه های 
د ولتی، غیر د ولتی و عمومی پیرامون شناخت و 
کاهش سطح مخاطرات )مد یریت خطرپذیری( 
و مد یریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی 
صورت  بحران(  )مد یریت  آسیب د ید ه  منطقه 
مد یریت  سازمان  تشکیل  )قانون  می پذیرد . 

بحران، 1387(
را  براند یج« مد یریت بحران  پرفسور »ریچارد  
برنامه ای برای کاهش ظرفیت خرابی یک بحران 
پتانسیل  حذف  عامل  نیز  موارد   برخی  د ر  و 
خرابی یا حذف خود  بحران تعریف می کند . د ر 
تعریف د یگری مدیریت بحران به عنوان نظامی 
وقوع  احتمال  کاهش  هدف  با  که  است  پویا 
بحران و کمینهسازی آثار و صدمات مربوط به 
آن و همچنین بازگرداندن سیستم به وضعیت 
عادی و معمول طراحی شده است. بر اساس 
تعریف د یگری، مد یریت بحران اصطالحی است 
که برای پاسخ د هی به موقعیت های بحرانی به 
کار می رود ، و هد ف آن د ستیابی به راه حلی 
معقول، برای برطرف کرد ن شرایط غیر عاد ی، 
به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی، 

حفظ و تأمین شوند . )تاجیک، 1379(
همان طور که گفتیم، تعریف جامعی از مفهوم 
مد یریت بحران وجود  ند ارد ، اما نماد هایی وجود  
مفهوم  از  بهتری  شناخت  به  بتوان  که  د ارد  
مد یریت بحران رسید . این نماد ها را د ر شکل 

2 می بینید .
yرسانه

1.رسانهجمعی:اصطالح رسانه های ارتباط 
جمعی، به طور کلی به وسایلی اطالق می شود ، 
که مرد م یک جامعه از آن برای اعالم پیام ها 
استفاد ه  یکد یگر  به  مفاهیم  انتقال  و  افکار  و 
از:  هستند   عبارت  وسایل  این  می کنند . 

مطبوعات، راد یو، تلویزیون و خبرگزاری ها.
انتشار،  نظم  انتشار،  سرعت  مجموع  د ر 
گسترد گی حوزه انتشار، تد اوم انتشار، فراگیری 
مخاطبان و د سترسی آسان از مهم ترین ویژگی 

تصویرشماره2رسانه های جمعی است.
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اجتماعی،  رسانه های  اجتماعی1: رسانه .2
هستند ،  اجتماعی  تعامل  برای  رسانه هایی 
و  د سترس  د ر  بسیار  ارتباطی  تکنیک  از  که 
و  »کاپلن  می کنند .  استفاد ه  گسترش پذیر2  
از  گروهی  را  اجتماعی  رسانه های  هانلین« 
بر  مبتنی  که  می د انند ،  کاربرد ی3  برنامه های 
اینترنت بود ه و با اتکا به بنیان های تکنولوژیک 
وب امکان ایجاد  محتوا و تباد ل آن را فراهم 
عبد الحسینی،  جهرمی،  )بصیریان  می کنند . 

برد بار، 1395: 60(
انواعبحران

حال که مفهوم بحران و مد یریت آن با توجه به 
مفاهیم ارائه شد ه د ر ذهن ما شکل گرفته است، 

باید  بررسی انواع بحران را د اشته باشیم.
بر اساس یک د سته بند ی کلی، بحران ها به 5 
قسمت نقسیم بند ی شد ه اند : )نصرالهی، 1395(

1.دخالتعاملانسانی
y  بحران ناشی از رفتار انسان: بحرانی که رفتار

و اعمال انسان باعث به وجود  آمد ن آن شد ه 
است.
y  را طبیعی  حواد ث  و  بالیا  طبیعی:  بحران 

نظیر سیل و زلزله شامل می شود .
2.سطوح

y  سطح د ر  بحران  کالن:  سطح  د ر  بحران 
یا  جهانی  روابط  حکومتی،  تصمیم گیری 

بحران د ر نظام اتفاق می افتد .
y  د ر بحران  نوع  این  خرد :  د ر سطح  بحران 

سطح ساختاری رخ می د هد .
3.موضوع

y بحران سیاسی
y بحران اقتصاد ی
y بحران اجتماعی

4.مراحل
y )پیش از بحران )مرحله انباشت
y )حین بحران )مرحله بروز
y )پس از بحران )مرحله فروکش

1.  Social Media

2.	Scalable

3.	Applications

y )مرحله بهبود  )مرحله پایان
5.جغرافیاوسطحپوشش

سطح  نظر  از  بحران ها  د سته بند ی  این  د ر 
و  ملی  منطقه ای،  استانی،  به محلی،  پوشش 

بین المللی تقسیم بند ی شد ه اند .
بحران صورت  از  تقسیم بند ی د یگری که  د ر 
گرفته است، بحران ها از نظر ظهور و بروز به سه 
د سته بحران تد ریجی، بحران د وره ای و بحران 
بحران های  د ر  شد ه اند .  تقسیم بند ی  ناگهانی 
تد ریجی، به د لیل بی توجهی به ناسامانی د ر یک 
سیستم د ر طول زمان بحران رخ می د هد . د ر 
بحران د وره ای، نیز اوضاع و احوال خاص باعث 
بروز بحران شد ه است. بحران های ناگهانی هم 
با سرعت زیاد  و غافلگیرکنند ه ظاهر می شوند . 
برد بار،  عبد الحسینی،  جهرمی،  )بصیریان 

)1395
فراگردمدیریتبحران

ماهیت  سبب  به  بحران،  مد یریت  فراگرد  
متنوع، پیچید ه، مبهم و چند  بعد ی بحران ها 
صاحب نظران  رو  این  از  است.  بسیارد شوار 
بسط  و  طرح  را  مختلفی  الگو های  مختلف، 
د اد ه اند . این الگو ها به ساد ه شد ن فراگرد های 
بررسی  به  اینجا  د ر  پیچید ه کمک می کنند . 
تعد اد ی الگوهای مطرح شد ه د ر زمینه مد یریت 
بحران می پرد ازیم. )روشند ل اربطانی، پور عزت، 

قلی پور، 1388(

تصویرشماره3
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»لچات« چرخه مد یریت بحران را متشکل . 1
نجات،  خطر،  اعالم  انتظار،  مرحله  پنج  از 
عاد ی سازی و توان بخشی می د اند . بر اساس 
با  بحران  مد یریت  فراگرد   لچات،  الگوی 
انتظار برای بحران یا به عبارتی پیش بینی 
آن شروع می شود  و با توان بخشی سیستم 

آسیب د ید ه و بحران زد ه خاتمه می یابد .
پنج . 2 الگوی  نیز  »پیرسون«  و  »میتراف« 

مرحله ای ارائه د اد ه اند ، که بر اساس آن اولین 
گام د ر مد یریت بحران، تشخیص بحران است. 
این الگو از آن جهت اهمیت د ارد  که به هر د و 
مرحل تشخیص، که گامی اساسی د ر مرحله 
قبل از بحران به حساب می آید  و نیز مرحله 
یاد گیری که د ر اغلب الگوهای مد یریت بحران 
مغفول واقع شد ه، توجه کرد ه است. این مد ل 

را د ر تصویر شماره 4 می بینید .

تصویرشماره4

الگوی رسید گی جامع فینک: الگو پیشنهاد ی . 3
»فینک« مبین آن است که باید  رسید گی 
آید ؛  به عمل  زا  بحران  موقعیت  از  جامعی 
رسید گی جامعی که سازمان را به تشخیص 
می شوند ،  بحران  باعث  که  روید اد هایی 
رهنمون می سازد . پس از این که این موارد  
شناسایی شد ند ، برنامه عملی تهیه می شود . 
این برنامه شامل تشریح موقعیت بحران و 
بیان پیامد های مطلوب یا قابل قبول آن است. 

د ر  سؤاالتی  بحران  تیم  اعضای  نتیجه،  د ر 
زمینه علت روید اد  و نحوه مقابله با آن به عمل 
می آورند  و با این کار، گزینه های راهبرد ی یا 

تاکتیکی را ایجاد  و اجرا می کنند .

تصویرشماره5

الگوی جامع مد یریت بحران: الگوی زیر با توجه 
به نقص هایی که د ر الگوهای پیش تر گفته شد ه، 
ارائه شد ه است. همان طور که می بینید ، این الگو 
یک فرایند  جامع و کامل د ر مد یریت بحران 
به حساب می آید  و همه سازمان ها و ارگان ها 
می توانند ، بر مبنای این الگو عمل کنند . این الگو 
بحران را به 4 مرحله قبل از بحران، مرحله شروع 
بحران، مرحله حین بحران و مرحله بعد  از بحران 
تقسیم بند ی کرد ه است. د ر هر یک از این مراحل 
وظایفی تعریف شد ه است، که مد یریت بحران 

باید  این وظایف را انجام د هد .

تصویرشماره6
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جایگاهرسانههادرفراگردمدیریتبحران
و  رسانه  جامعه،  عنصر  سه  امروز،  جامعه  د ر 
بحران ارتباط تنگاتنگی با هم د ارند . رسانه ها 
نقش پررنگی د ر زند گی مرد م ایفا می کنند  و 
زند گی امروز ما به نوعی با رسانه ها عجین است. 
اجتماعی  و  جمعی  رسانه های  از  اعم  رسانه، 
قابلیت های  و  ویژگی ها  کارکرد ها،  یک  هر 
منحصر به فرد ی د ارند ، که د ر تصمیم گیری 
و تصمیم سازی ها کمک شایانی به مخاطبان و 
د ولت مراد ان می کند . د ر موضوع مورد  بحث ما 
نیز رسانه رکن رکینی د ر مد یریت بحران است. 
رسانه ها از پیشتازان انتشار اخبار بحران ها، میان 
مرد م هستند ، بر اساس نقشی که رسانه ها د ر 
بنابراین  د ارند .  بحران  با  مرتبط  اخبار  انتشار 
می توانند  به عنوان عنصر تأثیرگذار د ر مد یریت 
البته رسانه نقش  ایفا کنند .  نیز نقش  بحران 
د وگانه ای را د ر بحران ها می تواند  انجام د هند ، 
این نقش د وگانه شامل بحران زایی و بحران زد ایی 
می شود . رسانه می تواند  با توجه به تأثیری که 
بر افکار عمومی د ارد  خود  زمینه بروز بحران د ر 
جامعه را فراهم کند . به عنوان مثال رسانه های 
د ر  اجتماعی  شبکه های  ویژه  به  اجتماعی 
مجموعه اتفاقات آتش سوزی د ر پتروشیمی های 
کشور د ر سال 95 با طرح مباحثی چون عمد ی 
شایعاتی  به  زد ن  د امن  و  اتفاقات  این  بود ن 
نقش  د ر  غیره  و  خرابکاری  امکان  همچون 
بحران زا وارد  شد ند . از د یگر سو، بحران زد ایی هم 
می تواند  کار ویژه رسانه باشد  و بخشی از بحران را 
با توجه به این نقش رسانه مد یریت کرد . د ر طیف 
بحران که شامل سه مرحله پیش از بحران،حین 
بحران می شود ، رسانه  ایفای  از  بحران و پس 
نقش می کند . البته ایفای نقش رسانه، به راهبرد  
گاه  برمی گرد د .  آن  سیاست گذاران  انتخابی 
سکوت بر اطالع رسانی ترجیح د اد ه می شود  و 

گاه بمباران اخبار صورت می گیرد . 
رویکردهانسبتبهبحران

نوع اقد امات و الگوهای اتخاذ شد ه از سوی مد یران 
بحران، به منظور مقابله با وضعیت بحرانی، به نوع 
نگرش آنان به بحران برمی گرد د ، زیرا بر اساس 

نوع نگرش، رویکرد  مد یریت بحران فرق خواهد  
کرد . )Booth, 1993(؛ سازمان رسانه ای نیز به 
عنوان جزئی از اثرگذارترین سیستم مد یریت 
بحران، نیز رویکرد  خویش را با توجه به عواملی 
چون مالکیت، سیاست ها، رقبا و نوع بحران اتخاذ 
می کند . سه د ید گاه عمد ه د ر مقوله بحران وجود  

د ارد :
را  بحران  د ید گاه  این  سنتی:  دیدگاه الف(
اساسا یک پد ید ه و وضعیت منفی و نامطلوب 
می د اند ، که به هر نحوی باید  از آن پرهیز کرد . بر 
اساس این نگرش، بحرا ن ها د ارای ماهیت کامال 
مخرب و بازد ارند ه اند . )روشند ل اربطانی، 1387( 
این  طرفد اران  طبیعی:  قانون دیدگاه ب(
زند گی  طبیعت  از  جزئی  را  بحران  د ید گاه، 
بشری می د انند  که چه بخواهیم و چه نخواهیم 
رخ می د هد ، اما نگرش این د سته نیز همچنان 
یک نگرش منفی نسبت به بحران است؛ با این 
تفاوت که برخالف د ید گاه اول، سعی د ر انکار 
و اجتناب از بحران ند ارند ، بلکه نسبت به آن 

موضعی کامال منطقی برمی گزینند .
نگاهی  د ید گاه،  این  تعاملی:  دیدگاه ج(
کامال متفاوت نسبت به مقوله بحران د ارد  و 
د ید ه  به  بحران  به  قبل،  د ید گاه های  برخالف 
مثبت می نگرد  و معتقد  است، نه تنها نباید  آن 
را نفی یا انکار کرد ، بلکه د ر مواقعی نیز باید  
به استقبال آن رفت. بر خالف د ید گاه اول، که 
د ید گاه سکون و ثبات و د ید گاه د وم که د ید گاه 
مقابله و واکنش است، د ید گاه تعاملی، د ید گاه 

پویایی، تغییر و تحرک اجتماعی است.
بر اساس د ید گاه های فوق سه رویکرد  عمد ه د ر 
قبال یک بحران شامل رویکرد  بحران گریزی، 
بحران ستیزی و بحران پذیری است. رویکرد  
بحران گریزی که منطبق با مبتنی بر د ید گاه 
سنتی، نسبت به بحران است، بر اساس رویکرد  
بحران گریزی بحران یک پد ید ه مخرب است 
و تا حد  امکان باید  آن را انکار کرد . با اتخاذ 
چنین رویکرد ی سازمان رسانه ای با راهبرد ی 
و  رفته  بحران  سراغ  به  واکنشی  و  منفعالنه 
تا حد  امکان د ر صد د  انکار آن است. د ر این 
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رویکرد  هیچ برنامه تعیین شد ه ای برای مقابله 
با بحران وجود  ند ارد  و رویکرد ی کامال منفعالنه 

د ر پیش گرفته می شود .
رویکرد  بحران ستیزی که مبتنی بر د ید گاه قانون 
با بحران  این رویکرد  مواجه  طبیعی است د ر 
طبق راهبرد  فعال انجام می شود . سازمان هایی 
که چنین رویکرد ی نسبت به بحران د ارند ، تمام 
توان خود  را برای پیشگیری و مقابله با بحران به 
کار می گیرند  و از ظرفیت خود  د ر این راستا، به 

طور مؤثر استفاد ه می کنند .
د ر رویکرد  بحران پذیری که منطبق با د ید گاه 
تعاملی1 است، نه تنها از بحران گریزی نیست؛ 
بلکه استقبال از بحران نیز وجود  د ارد . طرفد اران 
این د ید گاه بحران را ضرروی و مفید  و آن ها را 
که  چرا  می د انند ،  اصلح  بقای  به  نیل  فرایند  
د ر سایه بحران نهاد های اجتماعی قوی ابقا و 
نهاد های اجتماعی ضعیف اضمحالل می شود . 
عالوه  رویکرد ،  این  د ر   )1395 )نصرالهی، 
محتوم  امر  یک  عنوان  به  بحران  پذیرش  بر 
به پیش بینی و استقبال از آن جهت کشف 

فرصت های جد ید  تأکید  می شود .

جدول1.بررسیتطبیقیرویکردهایرسانهبهبحران

رویکردقانونرویکردسنتی
رویکردتعاملیطبیعی

نگاه منفی به  �
بحران )انکار 

بحران(
بحران گریزی  �

و انکار آن
سکوت  �
فرصت سوزی �

نگاه منفی به  �
بحران )پذیرش 

بحران(
بحران پذیری �
مقاومت و  �

مقابله با بحران

نگاه مثبت به  �
بحران

فرصت سازی �
پیش بینی  �

بحران
تعامل با  �

بحران و فرصت 
طلبی برای 

جذب مخاطب 
و افزایش اعتبار 

رسانه

راهبردهایرسانهاینسبتبهبحران
د و  می تواند ،  بحران  یک  با  مواجه  د ر  رسانه 
نگرش متقاوت د اشته باشد ؛ نگرشی که بحران 

1.		Intractive

را تهد ید  می پند ارد  و نگرشی که آن را فرصت 
رسانه  هر  نگرش  د و  این  اساس  بر  می بیند . 
می تواند  4 راهبر اتخاذ کرد ه و با بحران برخورد  
کند . ذیل نگرش تهد ید  راهبرد های انفعالی و 
واکنشی تعریف می شود  و ذیل نگرش فرصت 

راهبرد های فعال و فوق فعال.
y راهبردانفعالی2:بر اساس این راهبر رسانه

بحرانی سکوت  اوضاع  د ر  ترجیح می د هد ، 
کند  و نسبت به بحران بی توجه باشد . رسانه 
را  بحران  راهبرد   این  اتخاذ  با  می خواهد  

بی اهمیت جلوه د هد .
y بر تأکید   با  راهبرد   این  راهبرواکنشی3:

تحرکات  و  فشارها  به  پاسخگویی  ضرورت 
را  محیطی تهد ید کنند ه، سازمان رسانه ای 
به واکنش برای حفظ حیات خود  ترغیب 
می کند . بر اساس چنین راهبرد ی د ر ارائه 
اخبار و اطالعات مربوط به بحران، باید  به 

صورت گزینشی عمل کرد . 
y راهبرفعال4: رسانه هایی که د ر قبال بحران

راهبرد  فعال د ارند ، به محض وقوع آن وارد  
کنترل  د ر جهت  فعاالنه  و  عمل می شوند  
چنین  د ر  رسانه  برمی آیند .  بحران  مهار  و 
برای  تمامی ظرفیت های خود   از  شرایطی 
جلب مشارکت عمومی و ایجاد  همبستگی 

اجتماعی استفاد ه می کند .
y راهبرفوقفعال5:این راهبرد  با تأکید  بر

کشف فرصت های جد ید  و چشم اند ازهای نو 
برای رشد  و پویایی، نه تنها وجود  بحران ها 
را می پذیرد  و د ر مواجه با آن ها فعاالنه وارد  
عمل می شود ؛ بلکه فراتر از آن، به منظور 
مقابله با شرایط بحرانی پیش بینی های الزم 
بحران  به  نگرش  نوع  می آورد .  عمل  به  را 

کاماًل مثبت و فرصت آفرین است. 
فراگردوکارکردرسانههادرطیفبحران

همان طور که پیش تر ذکر شد ، طیف بحران 

2.	Inactive

3.	Reactive

4.	Active

5.	Proactive
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و  بحران  بحران، حین  از  پیش  مراحل  شامل 
پس از بحران می شود . رسانه د ر هر یک از این 
مراحل با توجه به کارکرد های متفاوت خود  و بر 
اساس راهبرد  انتخابی نقش منحصر به خود  را 
ایفا می کند .حال با فرض این که رسانه ها د ر قبال 
بحران راهبرد  فعال را اتخاذ کنند ، به بررسی نقش 
آن ها د ر هر یک از این مراحل خواهیم پرد اخت. 
که  است،  مرحله ای  بحران  از  پیش  مرحله 
د ر چنین  است  نگرفته  بحرانی صورت  هنوز 
د ارد .  وجود   بحران  وقوع  احتمال  یا  شرایطی 
هد ف از این مرحله، ایجاد  آماد گی د ر مرد م و 
کاهش خطرات د ر صورت وقوع بحران است، 
به نحوی که هیچ گونه خسارتی به بار نیاید  یا 
از شد ت آن کاسته شود . د ر این مرحله کارکرد  
آموزش و فرهنگ سازی رسانه ها بیشتر حائز 
اهمیت است. شناساند ن بحران و وضعیت آن، 
ایجاد  آماد گی د ر سازمان های مسئول مواجه با 
بحران و آموزش، شیوه های مقابله با بحران از 
جمله کارکرد های آموزشی رسانه ها د ر مرحله 
به  رسانه ها  البته  است.  بحران  از  پیشگیری 
واسطه برخورد اری از کارکرد  نظارت می توانند  
بحران های د ر حال شکل گیـری را شناسایی و 
بـه مـسئوالن اعالم کنند . یکی از مد ل هایی که 
به صورت خاص به بررسی نقش پیش بینانه، 
پیشگیرانه و آماد ه سازانه رسانه ها د ر مد یریت 
پیش از بحران می پرد ازد ، مد ل پروانه ای نقش 
)روشند ل  است.  بحران  مد یریت  د ر  رسانه ها 
پروانه ای  مد ل   .)1389 صلواتیان،  و  اربطانی 
که برابر تصویر شماره 3 است، د ارای 4 الزام 

)خصوصیت(، 5 کارکرد  و 3 وظیفه است.
و  پایش  شامل  پروانه ای  مد ل  د ر  کارکرد ها 
عمومی،  افکار  هد ایت  آموزش،  اخبار،  رصد  
اطالع رسانی و ایجاد  همبستگی است. د ر واقع 
با  متناظر  محیط  رصد   و  پایش  کارکرد های 
وظیفه رسانه، د ر پیش بینی بحران است؛ کارکرد  
آموزش و هد ایت افکار عمومی متناظز با وظیفه 
پیشگیری از بحران است و کارکرد  های اطالع 
رسانی و ایجاد  همبستگی متناظر با وظیفه رسانه 

د ر آماد گی برای بحران است.

تصویرشماره7

نقش  خصوص  د ر  که  پژوهشی  اســاس  بر 
رسانه های ارتباط جمعی د ر آگاهی و پیشگیری 
از اید ز، د ر بین د انشجویان انجام شد ه بود ، نشان 
د اد  که میزان آگاهی 81/2 د رصد  از د انشجویان 
مورد  مطالعه )از بین 269 نفر از د انشجویان که به 
عنوان نمونه انتخاب شد ه بود ند ( د ر حد  متوسط 
به باال بود . این مطلب د ر واقع نشان د هند ه این 
تولید   با  جمعی  رسانه های  که  است  واقعیت 
برنامه هایی با قالب فیلم مستند ، میزگرد های 
تخصصی بیشتر از سایر برنامه ها د ر کسب آگاهی 
د انشجویان نقش د اشته است. )صد قی، 1391(

مرحله حین بحران نیز شامل زمانی است که 
بحران به رخ د اد ه د ر مرحله وقوع بحران، کارکرد  
اطالع رسانی و خبری رسانه ها و نیز جلب مشارکت 
همگانی از اهمیت بیشتری برخورد ار است. زیرا 
منظور  به  و  شایعات هستند   آبستن  بحران ها 
هد ایت افکار عمومی باید  به شیوه های مد برانه ای 
اطالع رسانی شود . شایعات د ر زمان بحران ها به 
اوج خود  می رسد  و رسانه با استفاد ه از تأثیر خود  
بر افکار عمومی، باید  با استفاد ه از تاکتیک های 
مختلف از بروز این شایعات جلوگیری کند ، چرا 
خود  شایعات ممکن است زمینه ساز بروز بحران ها 
بر همین اساس  باشد .  بحران  یا تشد ید   د یگر 
رسانه ها د ر مرحله بحران با توجه به نیازهای روانی 
و اجتماعی مرد م به مهار بحران و کنترل آن و 
سوف د اد ن بحران به مسیر افول کمک می کنند . 
جد ول زیر توجه وظایف رسانه ها، به نیازهای روانی 
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و اجتماعی مرد م د ر حین بحران را شرح می د هد . 
)نصرالهی، 1395(

د ر مرحله پس از بحران نیز، از رسانه انتظار 
می رود ، بیشتر به واسطه کارکرد  نظارتی، خود  
نظارت  اوضاع  مجد د   بهبود   و  ترمیم  روند   بر 
ریشه های  شناسایی  ابعاد   با  و  باشند   د اشته 
بحران به وجود  آمد ه از بروز بحران های مشابه 
جلوگیری کند . این مرحله د ر عمل پس از پایان 
بحران آغاز می شود . د ر این مرحله شیوه های 
مختلف تقویت روحی و اجتماعی مرد م، ارائه 
آموزش های  با  همراه  مناسب  تحلیل های 
مجد د   شد ن  د رگیر  از  پیشگیری  برای  الزم 
د ر بحران های بعد ی، بهره برد اری از تجربیات 
خبری،  مختلف  قالب های  د ر  آمد ه  د ست  به 
گزارشی و تحلیلی و سرانجام حضور فعال د ر 
صحنه شکل گیری افکار عمومی به نفع مرد م، 

می تواند  به عنوان راه کاری مفید  برای مد یریت 
سالم و طبیعی بحران توسط رسانه ها د ر این 
تفرجی  و  )بشیر  شود .  گرفته  نظر  د ر  زمینه 

شیرازی، 1391(
نقشه ای  د ارای  رسانه ها  نیز  مرحله  این  د ر 
تقویت  منظور  به  شفاف  رسانی  اطالع  نظیر 
همبستگی مرد م و مسئوالن با آسیب د ید گان، 
بررسی نحوه کمک رسانی و امد اد  سازمان های 
منظور  به  آموزش  و  رسانی  اطالع  مسئول، 
کاهش آالم بازمانـد گان و تـالش د ر جهـت 

بازگرد اند ن آنان به زند گی نسبتا عاد ی است.
د ر طیف  رسانه ها  گفته شد ،  آنچه  اساس  بر 
د ارند ،  عهد ه  بر  را  متفاوتی  نقش های  بحران 
که این نقش ها را بر اساس مرحله بحران، نیاز 
بر  ارائه می د هند .  کارکرهای خود   و  مخاطب 
اساس پژوهشی که د ر مورد  کارکرد  رسانه های 

وظایفرسانهوظایفراهبرانمدیریتبحراننیازهایروانی-اجتماعیمردم

آرام سازی جامعه 

جلوگیری از التهاب آفرینی

پاسخگویی به نیازهای عاطفی

جلوگیری از ایجاد  یأس و ناامید ی د ر 
جامعه

همد رد ی با آسیب د ید گان

امید  بخشی مرد م

کسب اطالع از روید اد ها و علت آن

برطرف کرد ن هیجان  ها و احساسات 
مرد م

اتخاذ ساز و کار های عملی برای رفع 
بحران

تعامل مد یران با مرد م

تسهیل تعامل جامعه با نهاد ها

تأمین نیازها و مطالبات

ایجاد  فضای آزاد  برای رسانه جهت 
کنترل رسانه های رقیب و معاند 

همد لی مسئوالن با مرد م

احترام مد یران به افکار مرد م و 
معترضان

اجتناب مد یران از بحران از طریق 
سخنرانی و موضعگیری ها

جلوگیری از امنیتی کرد ن فضای کشور 
با تأکید  بر حفظ امنیت

اطالع رسانی مسئوالن از اوضاع کشور

اجتناب از پخش تصاویر التهاب آفرین

پخش مصاحبه و گفتگو با مد یران

کنترل احساسات شخصیت های مسئول

ارائه اطالعات آرام بخش به جامعه

تسهیل ارتباط مرد م با رسانه و 
نیازسنجی از مطالبات مرد م

انحراف افکار عمومی از حاد ثه

ارائه پیام های عاطفی

پخش تصاویر و برنامه های امید بخش و 
پاسخگو به نیازهای روانی مرد م

ارائه اطالعات و گزارش از عملکرد  
مسئوالن

القای وجود  مد یریت مطلوب د ر کشور 
برای رفع بحران
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جمعی د ر مد یریت بحران های طبیعی انجام 
شد ه است. یک مد ل طراحی شد ه که این مد ل 
نحوه مد یریت بحران را د ر بحران های ناشی از 
بالهای طبیعی ارائه می د هد . )رشید ی، نوری، 
نکوئی، 1393( این مد ل د ر تصویر شماره 8 
آمد ه است؛ د ر این مد ل رسانه د ر مرحله پیش 
از بحران بر اساس کارکرد  د ید ه بانی، آموزش و 
آگاه سازی به نیازهای مخاطبان شامل اطمینان، 
آماد گی و آگاهی پاسخ می د هد . د ر مرحله حین 
بحران نیز رسانه کارکرد های د روازه بانی خبر، 
خبر د هی و همراه سازی را از خود  بروز می د هد  
و به نیازهای امنیت و اطالعات و همبستگی 

مخاطبان پاسخ می د هد .

تصویرشماره8

نتیجهگیری
امروزه، رسانه ها د ارای اهمیت و نقش ویژه ای 
د ر جامعه بشری هستند  و این ناشی از قد رت 
انسان ها،  روابط  کرد ن  جمعی  د ر  رسانه ها 
و  و حاکمیت  افکار عمومی  بین  واسطه گری 
قد رت د روازه بانی آن ها است. رسانه ها با استفاد ه 
بحرانی  د ر شرایط  فراراهبرد ها  و  راهبرد ها  از 
و  اجتماعی  سیاسی،  تحوالت  د ر  می توانند  
فرهنگی جد ید  د ر گستره وسیعی نقش آفرینی 
کنند  و موجب شکل د هی افکار عمومی گرد ند . 
سنتی  روش های  که  یکم  و  بیست  قرن  د ر 
مد یریت، جای خود  را به روش های نوین د اد ه 
نتیجه رسید ه  این  به  امروزه  و مد یران موفق 
اند  که د ر د نیای پرهیاهوی صنعت، تجارت، 
... باید  به ارتباطات به عنوان اصل  آموزش و 
مهم مد یریت توجه کنند  و از رسانه های جمعی 
و اجتماعی بهره گیرند . نقش رسانه ها د ر شرایط 
بحرانی با توجه به کارکرد های رسانه د ر جامعه، 
بسیار مهم، حساس و حتی پیچید ه است. چرا 
که رسانه ها هم می توانند  خود  عامل ایجاد  یا 
و  هد ایت  عامل  هم  و  باشند ،  بحران  تشد ید  
کنترل بحران باشند . به طور کلی می توان گفت 
فرهنگ سازی،  و  آموزش  با  می توانند   رسانه 
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بعدازبحرانحینبحرانقبلازبحران
شناسایی مخاطبان

تشکیل ستاد  د ائم بحران

فهرست بحران محتمل و تد وین 
سناریو برای مقابله با آن

تعیین راهبرد  و انتقال آن به کارکنان

تأمین تجهیزات مورد  نیاز

طراحی نظام ارتباطی برای هماهنگی 
با د اخل و خارج رسانه

آموزش مرد م

شناخت صحیح نوع بحران

تولید  و انتشار سریع اطالعات

رصد  مستمر رسانه های رقیب

کنترل شایعات

فراهم کرد ن امکان استقرار سریع 
خبرنگاران د ر محل بحران

د عوت فوری از کارشناسان بری 
بررسی د قیق بحران

انتشار اخبار مورد  نیاز مرد م

پیگیری وعد ه های د اد ه شد ه

ایفای نقش نظارتی

آموزش چگونگی انظباق مرد م با 
وضعیت جد ید 

بایدهایرسانههادرمراحلمختلفبحران
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پایش تحوالت محیطی و عوامل بحران ساز و 
د اد ن هشد ارهای الزم و ایجاد  آماد گی، نقشی 
تعیین کنند ه د ر مرحله پیش از بحران د اشته 
اطالع  با  می توانند   رسانه ها  همچنین  باشند . 
همکاری  و  موقع  به  و  سریع  د قیق،  رسانی 
فعال با سازمان های د رگیر و جلب مشارکت 
و  بحران  کنترل  د ر  اساسی  نقشی  عمومی، 
کاهش تخریب های ماد ی و معنوی به جامعه 
شوند . رسانه ها د ر پس از بحران با شیوه های 
مختلف تقویت روحی و اجتماعی مرد م، ارائه 
برای  آموزش های الزم  و  مناسب  تحلیل های 
پیشگیری از د رگیر شد ن مجد د  د ر بحران های 
بعد ی و بهره برد اری از تجربیات به د ست آمد ه، 

نقش اثرگذار د اشته باشند .
د ر  چند   هر  بحران  رسانه ای  مد یریت  مقوله 
کشور ما موضوعی نوپاست و جای کار بسیار 
اما مقوله ای د رخور توجه و مهم است.  د ارد ، 
به نظر می رسد  آن است که مد یران و  آنچه 
از پیش  بیش  باید   بحران  مسئوالن مد یریت 
به نقش رسانه ها د ر پیشگیری، کنترل و مهار 
بحران توجه د اشته باشند  و رسانه ها نیز با تهیه 
الزامات ساختاری و نیرویی به مد یریت بحران 
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