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 استفاده از رسانه های اجتماعی،
 در مدیریت بالیای طبیعی

مرضیهحاجی پور�
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
hajipour.sm@gmail.com

چکید�ه
بر نقش و کارکرد مثبت رسانه های  آذربایجان شرقی،  زلزله 6/2 ریشتری 
اجتماعی و روزنامه نگاری شهروندی، در ایران تأکیدی صد چندان کرد، و در 
فاجعه پالسکو آن را به ورطه اضمحالل کشاند. در شرایطی که رسانه های 
رسمی در غفلت و تردید از کنار موضوع زلزله آذربایجان گذشتند، و حادثه 
خود  خبری  اولویت های  در  را  عمق  و  وسعت  این  به  انسانی  فاجعه ای  و 
لحاظ نکردند، شهروند روزنامه نگارها با وجود فیلترینگ بسیاری از شبکه ها 
به  مردم نهاد  سازمان های  محدودیت  و  منع  نیز  و  اجتماعی،  رسانه های  و 
میدان آمدند، و به کمک زلزله زدگان شتافتند .اطالع  رسانی در مورد ابعاد، 
عمق و وسعت حادثه، درخواست از مردم برای ارسال کمک های ضروری 
مورد نیاز زلزله زدگان، تشویق مردم به اهدای خون و نیز دعوت از تیم های 
مردمی و سازمان های غیر دولتی امداد و نجات پزشکی از جمله فعالیت های 
چشمگیر رسانه های اجتماعی و شهروند روزنامه نگارها در زلزله آذربایجان 
بود، که با  بسیج اجتماعی، حساسیت ملی را نسبت به این حادثه برانگیخت. 
این در حالی است که در حادثه پالسکو شهروند روزنامه نگارها نه تنها به 
اطالع  رسانی، کمک  رسانی و گروه های نجات و امداد کمک نکردند، بلکه 
در روز اول ایجاد مشکل هم کردند. این تفاوت شاید به دلیل تفاوت ماهوی 
باشد که میان موضوع زلزله آذربایجان به عنوان یک بالی طبیعی و موضوع 

ریزش ساختمان پالسکو، منتج از یک خطای انسانی وجود دارد.
در  اجتماعی  رسانه های  توانمندی های  است،  این  بر  تالش  مقاله  این  در 
ابتدا بالیای  این منظور،  مدیریت بالیای طبیعی مورد بحث قرار گیرد. به 
طبیعی به طور مختصر بررسی می شود. سپس تعریفی از رسانه های اجتماعی 
در بخش سوم  تشریح می شود.  آن  انواع  و  اصول عملکرد  و  ارائه گردیده 
دالیل  کارکرد،  نقش،  پرداخته،  طبیعی  بالیای  در  اجتماعی  رسانه های  به 
استفاده، وظایف، مراحل استفاده و محدودیت های این رسانه ها در بالیای 

طبیعی را مورد بررسی قرار می دهیم.
واژگان�کلیدی

وب 2، سایت شبکه اجتماعی، رسانه های اجتماعی، بالیای طبیعی.
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مقدمه
عظیمی  طبیعی  بالیای  اخیر،  سالیان  در 
قرار  مورد هجوم  را  دنیا  قسمت های مختلف 
داده است، از طوفان کاترینا در آمریکا، زمین 
سونامی  تا  گرفته  آسیا  و  هائیتی  در   لرزه 
اندونزی، زمین  لرزه و سونامی در ژاپن و  در 
سرمای سخت زمستان در اروپا را می توان نام 
برد. با افزایش بالیای طبیعی که در سال های 
در سال های  می رود  انتظار  داده،  رخ  گذشته 
آینده نیز این روند افزایشی همچنان ادامه یابد.

بالیای طبیعی اثری از یک خطر طبیعی )مانند 
سیل، تورنادو، طوفان، آتشفشان، زمین  لرزه، 
امواج حرارتی یا زمین لغزش( است. این بالیا 
مالی،  خسارت های  پیش آگهی  هیچ  بدون 
زیست محیطی یا انسانی را موجب می شوند، 
و جان ده ها، صدها و هزاران نفر را می گیرند. 
آسیب پذیری  میزان  به  آن ها  خسارت  میزان 
جمعیت آسیب دیده و توانمندی این جمعیت 
برای مقابله با خطر، بستگی دارد، که می توان 
آن را میزان ترمیم پذیری یا بهبودپذیری آن 
جمعیت نیز نامید. اگر این رخدادها ادامه یابند، 
محسوب  زمین  برای  بزرگی  خطر  می توانند 
شوند. از این موضوع می توان این گونه برداشت 
کرد که بالیای طبیعی هنگامی رخ می دهند که 
خطر با آسیب پذیری تالقی کند. بنابراین، یک 
خطر طبیعی در نواحی آسیب ناپذیر به بالی 
مانند زمین لرزه های  نمی شود،  طبیعی منجر 
قوی که در نواحی غیر مسکونی رخ می دهد. 
در نتیجه واژه طبیعی باید مورد بحث قرار گیرد 
زیرا این رویدادها به تنهایی و بدون درگیری 
نامیده  بال  یا  خطر  انسان  به  آسیب رسانی  و 

نمی شوند.
در زمان وقوع بالیای طبیعی، تقاضای برقراری 
افزایش می یابد، زیرا مردم در پی آن  ارتباط 
هستند تا با خانواده یا دوستان خود در نواحی 
بگیرند، و  مورد هجوم بالیای طبیعی تماس 
نقلیه  وسایل  و  سرپناه  غذا،  درباره  اطالعاتی 
آن ها به دست آورند. رسانه های اجتماعی با در 
اختیار گذاردن امکان اشتراک گذاری اطالعات 

اطالع  در  مهمی  نقش  کمک،  درخواست  و 
 رسانی درباره این بالیا ایفا می کنند. رسانه های 
و  تالش ها  بسیج  برای  همچنین  اجتماعی 
فعالیت های پس از بحران، یعنی زمان بازسازی 
زیرساخت ها و مدیریت فشارهای روحی، بسیار 

مهم و حیاتی هستند.
دسترسی گسترده مردم در مناطق آسیب دیده 
به شبکه های اجتماعی به آن ها کمک می کند، 
تا به سرعت به منابع مورد نیاز خود دسترسی 
مشهورترین  در  بی شماری  گروه های  یابند. 
دارند  وجود  اجتماعی  شبکه های  سایت های 
که این امکان را برای افراد آسیب دیده فراهم 
می کنند. در این سایت ها افراد آسیب دیده با 
افراد مطلع و آگاه در موضوعات و ابعاد مختلف 
می توانند تماس گرفته، با به اشتراک گذاردن 
اطالعات خود به بحث در زمینه های مختلف 
بپردازند و از راهنمایی های آن ها استفاده کنند.

تحلیل  و  تجزیه  حــاضــر،  مقاله  ــدف  ه
توانمندی های استفاده از رسانه های اجتماعی 
در مدیریت بالیای طبیعی و ارائه پیشنهادها 
بهینه  سازمان دهی  برای  اولیه  توصیه های  و 
ارتباطات و اطالع  رسانی در چنین رویدادهایی 

است.
رسانههایاجتماعی

و  تکنولوژی ها  شامل  اجتماعی  رسانه های 
فناوری های مبتنی بر وب و موبایل است، که 
برای تبدیل ارتباط یک   طرفه به گفت و گوهای 
تعاملی و دو طرفه به کار می روند. رسانه های 
برنامه های  از  به عنوان مجموعه ای  اجتماعی 
کاربردی مبتنی بر اینترنت تعریف و بر پایه 
ایدئولوژی و تکنولوژی وب 2 پی ریزی شده اند 
و به کاربر امکان ساخت و تبادل محتوای تولید 

شده به وسیله کاربر را می دهند.
اجتماعی  رسانه های   ،2 وب  اصطالح  در 
اطالع  تنها  نه  که  هستند  وبسایت هایی 
 رسانی می کنند، بلکه به کاربران امکان تبادل 
اطالعات را نیز می دهند. رسانه های اجتماعی، 
ماورای  اجتماعی  تعامل  برای  رسانه هایی 
ارتباطات اجتماعی معمول هستند. رسانه های 
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ارتباطی  تکنیک های  از  استفاده  با  اجتماعی 
فراگیر، در دسترس و گسترش پذیر راه برقراری 
ارتباط را برای سازمان ها، جوامع و افراد به طور 

قابل توجهی تغییر داده اند.
رسانه های اجتماعی پالتفورم هایی هستند، که 
برقراری  برای  ابزاری  عنوان  به  کاربران  برای 
امکان  مردم  عموم  و  کاربران  دیگر  با  ارتباط 
مشارکت، کامنت گذاری و تولید محتوا را فراهم 
وب  رسانه ها  این  ترتیب  این  به  و  می کنند، 
تعاملی محسوب می شوند. رسانه های اجتماعی 

ویژگی های زیر را دارا هستند:
y  مختلف فرمت های  اجتماعی،  رسانه های 

صوت،  عکس،  ویدئو،  متن،  مانند  محتوا 
می شوند.  شامل  را  پاورپوینت  و  پی دی اف 
نظر  در  با  اجتماعی  رسانه های  از  بسیاری 
فوق  گزینه های  از  گزینه  چندین  گرفتن 
برای کاربران امکان استفاده از این انتخاب ها 

را فراهم می کنند. 
y  بین تعامل  امکان  اجتماعی،  رسانه های 

اشتراک گذاری  با  را  پالتفورم  چندین 
اجتماعی، ایمیل و فیدهای مختلف فراهم 

می کنند.
y  برای کاربران سطوح اجتماعی،  رسانه های 

مختلف مشارکت در شبکه های اجتماعی را 
از طریق تولید محتوا یا کامنت گذاری فراهم 

می کنند.
y  رسانه های اجتماعی، انتشار سریع و پیوسته

اطالعات را تسهیل می کنند.
y  رسانه های اجتماعی، امکان برقراری ارتباط

را به صورت یک به یک، یک به چند و چند 
به چند فراهم می کنند.

y  به ارتباط  برقراری  اجتماعی،  رسانه های 
و  تأخیری  یا  همزمان  و  فــوری  صــورت 
امکان پذیر  را  زمان  طول  در  همزمان  غیر 

می سازند.
y  یا تبلت  کامیپوتر،  یک  طریق  از  می توان 

تلفن هوشمند به این امکانات دست یافت.
y  رسانه های اجتماعی با برقراری امکان ایجاد

رویدادهای آنالین فوری، گسترش تعامالت 

رویدادهای  افزایش  یا  آفالین  به  آنالین 
زنده آنالین درگیری و مشارکت کاربران را 

افزایش می دهند.
وبسایت های  طریق  از  اجتماعی  رسانه های 
رسانه های اجتماعی، که امکان کارکردهای زیر 

را فراهم می کنند، فعالیت دارند:
yDel.icio.( اجتماعی نشانکگذاری

زدن  عالمت  با   :)us, Blinklist, Simpy

وبسایت ها و ایجاد امکان جستجو در بین 
وبسایت های نشانک گذاری شده، برای سایر 

افراد امکان تعامل را برقرار می سازد.
yDigg, Propeller, Red�( اخباراجتماعی

dit(: از طریق فراهم کردن امکان رأی دادن 

به مقاالت و کامنت گذاری، امکان تعامل بین 
کاربران را امکان پذیر می سازد.

y :)Facebook, Hi5( شبکههایاجتماعی
با افزودن دوستان، کامنت گذاشتن بر روی 
پروفایل ها، ملحق شدن به گروه ها و بحث و 
گفت و گو در این شبکه ها امکان تعامل بین 

کاربران برقرار می شود.
yYou�( ویدئو و عکس اشتراکگذاری

به  با  کاربران  بین  تعامل   :)Tube, Flickr

اشتراک گذاردن عکس یا ویدئو و کامنت 
امکان پذیر  سایت ها  این  در  گذاشتن 

می گردد.
y با افزودن ویکیها)Wikipedia(: کاربران 

مطالب جدید و ویراستاری مطالب موجود با 
یکدیگر تعامل می کنند.

رسانه های  وبسایت های  تنها  وبسایت ها  این 
اجتماعی نیستند. هر وبسایتی که کاربران را 
به تعامل با سایت و سایر بازدیدکنندگان دعوت 
رسانه های  تعریف  حیطه  در  کند،  تشویق  و 

اجتماعی قرار می گیرد.
اما در دهه دوم قرن بیست و یک، پدیده ای 
به عرصه  پیام رسان«  »اپلیکیشن های  نام  با 
رسانه ای وارد شد و در بین کاربران به سرعت 
پیام  اپلیکیشن های  از  پیش  یافت.  گسترش 
وادی  این  در  مسنجر«  »یاهو  سال ها  رسان، 
قدرت نمایی می کرد، و حرف اول را می زد. اما 
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اپلیکیشن های پیام رسان با تحت پوشش قرار 
دادن افرادی که کامپیوتر نداشتند، عرصه را 

برای یاهو مسنجر تنگ کردند.
یکی از اولین اپلیکیشن های پیام رسان موبایلی، 
»واتس آپ« بود که کار خود را در سال 2009 
شروع کرد، و کاربران بسیاری را به خود جذب 
کرد. به طوری که امروز، بیش از 800 میلیون 
اما  اپلیکیشن وجود دارد.  این  کاربر فعال در 
این تنها شروع ماجرا بود و بعد از آن با ورود 
اپلیکیشن های جدیدتر و حتی بهتر مانند الین، 
تنگ تر شد.  رقابتی  فضای   ... و  وایبر  تلگرام، 
البته در این میان اپلیکیشن هایی نیز بودند که 
در یک بازه  زمانی به شدت محبوب شدند، اما 
به همان سرعت نیز، محبوبیت  خود را از دست 
دادند. واتس آپ دارای امکاناتی همچون ارسال 
عکس، موسیقی، ویدئو و پیام های متنی است. 
محبوب ترین  البته  و  جدیدترین  از  یکی 
کاربران  بین  در  رسانی  پیام  اپلیکیشن های 
ایرانی »تلگرام« است که قادر است، در کنار 
را  فایلی  هر  ویدئو،  تصویر،  متنی،  پیام های 
ارسال و دریافت کند. تلگرام که مؤسس آن 
برای  سایت VK است،  وب  مدیران  از  یکی 
و  بوده  موجود  موبایل  پالتفورم های  تمامی 
عالوه بر نسخه  مخصوص ویندوز و مک، نسخه  
تحت وب آن نیز در اختیار کاربران قرار گرفته 

است.
مخصوص  رسان  پیام  اپلیکیشنی  »الیــن« 
شخصی  رایانه های  و  هوشمند  تلفن های 
راه اندازی  ژاپن  در  سال 2011  در  که  است، 
شد و با گذشت دو سال به بزرگ ترین شبکه 
اپلیکیشن  این  شد.  تبدیل  ژاپنی  اجتماعی 
اپلیکیشن های موبایل و  از قدیمی ترین  یکی 
بیشترین امکانات را نیز در اختیار کاربران قرار 
می دهد. الین به دلیل بهره مندی از استیکرها 
محبوب ترین  از  یکی  فارسی  پشتیبانی  و 

اپلیکیشن ها در میان کاربران ایرانی است. 
با  رقابت  برای  و   2010 سال  در  »وایبر« 
اپلیکیشن »اسکایپ« وارد گوشی های آیفون 
شد و بعد از گذشت یک سال به طور آزمایشی 

و محدود قدم به دنیای اندروید گذاشت. این 
رسمی  طور  به   2012 سال  در  اپلیکیشن 

فعالیت خود را در این پالتفورم آغاز کرد. 
رسانههایاجتماعیوبالیایطبیعی

و  اجتماعی  شبکه های  آنالین  خدمات 
رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، 
گوگل پالس و نظایر آن و اپلیکیشن های پیام 
رسان می توانند برای حل بسیاری از مشکالت 
در هنگام وقوع بالیای طبیعی تالش کنند. در 
زمان وقوع بالیا به طور معمول تمامی ابزارهای 
مرسوم و سنتی ارتباطی، توانایی عملکرد خود 
را از دست می دهند، در حالی که رسانه ها یا 
فعال  همچنان  اجتماعی  شبکه های  خدمات 
باقی می مانند. شبکه های اجتماعی آنالین امکان 
برقراری ارتباط با سراسر جهان را که وابسته به 
دامنه هستند یا می توانند بر مبنای نیازهای به 
اشتراک گذاشته شده مشارکت کنندگان شکل 
گیرند، امکان پذیر می سازند. امکان استفاده از 
مشارکت  برای  اجتماعی  شبکه های  پارادایم 
افراد و سازمان ها به صورت دو طرفه در تمام 
مراحل مختلف مدیریت بحران شامل آمادگی 
در برابر بالیا پیش از وقوع، پاسخ به بالیا در 
زمان وقوع و بازسازی پس از وقوع بالیا مورد 

بررسی قرار گرفته است.
میزان  گرچه  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
استفاده از تلفن های همراه و ایمیل بالفاصله 
اما  می یابد،  افزایش  زمین  لرزه  وقوع  از  پس 
استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی نیز 
میزان  حتی  و  می دهد  نشان  را  افزایش  این 
استفاده از این سایت ها و اپلیکیشن های پیام 
رسان از میزان استفاده از روش های مرسوم تر 
ارتباطی نظیر تلفن ثابت نیز پیشی می گیرد. 
از  استفاده  بر  عالوه  شرکت ها  از  بسیاری 
از  عمومی  اجتماعی  شبکه های  خدمات 
خدمات شبکه های اجتماعی شرکت خود نیز 
پس از وقوع بالیای طبیعی استفاده می کنند، تا 
از وضعیت سالمت کارمندان خود آگاهی یابند.

فعلی  استفاده  بین  جدید،  فناوری  هر  مانند 
آن  بهینه  کاربرد  و  اجتماعی  رسانه های  از 
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جنس  دو  هر  گرچه  دارد.  وجود  فاصله هایی 
این  از  مختلف  سنین  در  مذکر  و  مؤنث 
و  تشخیص  اما  می کنند،  استفاده  رسانه ها 
افراد  برای  این فناوری  کشف محدودیت های 
اهمیت  حائز  خطر  معرض  در  و  آسیب پذیر 

است.
که  شخصی،  اطالعات  صحت  از  اطمینان 
کاربران رسانه های اجتماعی در این سایت ها 
ارائه می کنند، همیشه مقدور  اپلیکیشن ها  و 
نیست. گرچه پیام های نادرست و اشتباهی که 
به طور گسترده انتشار می یابند، خیلی سریع 
به وسیله سایر کاربران تصحیح می شوند، اما 
جداسازی عالئم واقعی یک بحران واقعی از سر 
و صداها و یک نقشه کالهبرداری فرصت طلبانه، 
اغلب مشکل است. باید به مسائل حفظ حریم 
کنترل  نیاز  حال  عین  در  و  افراد  خصوصی 

اطالعات در رسانه های اجتماعی توجه شود.
اکثر تحقیقات و مطالب در زمینه رسانه های 
اجتماعی و بالیای طبیعی بر روی نقش این 
باارزش  منبع خبری  یک  عنوان  به  رسانه ها، 
اطالع  نقش  مطمئنا  اســت.  شده  متمرکز 
 رسانی سریع این رسانه ها بسیار باارزش است، 
و این نقش به خصوص در زمان قطع برق و 
توقف برنامه های تلویزیونی ضروری تر به نظر 
می رسد. مردم به توصیه های ایمنی و اطالع 
 رسانی نه تنها در زمان وقوع یک رخداد نیاز 
دارند، بلکه پیش از وقوع بالیای طبیعی نیز 
بر  ضــروری  توصیه های  ارائــه  با  است  الزم 
آمادگی ها آن ها برای مقابله با این بالیا افزوده 
شود. بالیا می توانند گفت و گوهای روزانه با 
افراد مورد عالقه را نیز قطع کنند. در طی این 
مدت یک افزایش ناگهانی در اشتراک گذاری 
به  مربوط  نکات  ادعاها،  ــاره  درب اطالعات 
آینده  از  اطمینان  ایجاد  و همچنین  آمادگی 
یک  اجتماعی  رسانه های  می شود.  مشاهده 
ابزار اشتراک گذاری حیاتی و ضروری محسوب 
می شوند، زیرا این ابزار برقراری ارتباط بین افراد 
را امکان پذیر می سازد و در ضمن استفاده از آن 

آسان و در دسترس است.

از  اضطراری  خدمات  مؤسسات  و  سازمان ها 
توانمندی های رسانه های اجتماعی و پیامک ها 
هشدارهای  گسترده  و  سریع  انتشار  برای 
»ارتباط  دیدگاه  می کنند.  استفاده  اضطراری 
چند کاناله« رسانه های رایج را شامل می شود. 
به سازمان ها و  اطالعات مربوط  این رسانه ها 
مردم آسیب دیده را که به اطالع افراد اورژانس 
می کنند.  کنترل  می رسند،  در صحنه  حاضر 
مردم به طور مستقیم اطالعات هشدار دهنده 
هشدار  پیامک های  طریق  از  سریع  را  محلی 
دهنده و پیام هایی که به شبکه های اجتماعی 
ارسال می شوند یا از طریق کانال های رادیو و 
تلویزیون پخش می شوند، دریافت می کنند، و 
بر مبنای این اطالعات واکنش نشان می دهند.

از  آنالین  اطالعات  به  به طور مستقیم  آن ها 
طریق پالتفورم های مختلف شامل وبسایت ها، 
کاربردی  نرم افزارهای  موبایل،  سایت های 
تلفن های هوشمند و سایت های اشتراک گذاری 
شبکه های  سایت های  همچنین  و  ویدئو 
با  رسان  پیام  اپلیکیشن های  و  اجتماعی 
یکدیگر در ارتباط هستند، و فعاالنه پیام های 
اعضای  برای  را  اضطراری  و  هشداردهنده 

شبکه های اجتماعی خود ارسال می کنند.
با وجودی که هنوز نقش رسانه های اجتماعی 
کامل  طور  به  طبیعی  بالیای  هنگام  در 
که  است  واضح  اما  نیست،  آشکار  و  روشن 
سایت هایی مانند فیس بوک، توییتر و یوتیوب 
و اپلیکیشن هایی مانند تلگرام، واتس آپ و الین 
در زمان وقوع سونامی، زمین  لرزه، سیل و سایر 

بالیای طبیعی بسیار باارزش عمل می کنند.
y  رسانه های اجتماعی، پیش و پس از وقوع

حادثه اطالعات باارزشی برای افراد حاضر در 
منطقه بروز فاجعه فراهم می کنند. )اگر در 
دسترس باشد، از طریق اینترنت یا از طریق 

پیامک(
y  به افراد خارج از مناطق آسیب دیده آگاهی

می دهند، و داوطلبان یا اهداکنندگان خون 
را بسیج و سازمان دهی می کنند.

y  خانواده و دوستان دور افتاده و آواره را به
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یکدیگر ارتباط می دهند.
y  درباره ساختمان ها یا، در بدترین سناریوها و

شرایط، جنازه های ناشناس اطالعاتی فراهم 
می کنند.

y  به افراد آسیب دیده و در معرض خطر درباره
کمک ها، مراکز کمک  رسانی و سایر منابع در 
دسترس اطالعات مورد نیاز را ارائه می دهند.

به وسیله صلیب  انجام گرفته  پژوهش  نتایج 
سرخ آمریکا، نشان می دهد که اکثر مردم برای 
بررسی  و  اورژانس  موارد  درباره  اطالع  کسب 
وضعیت دوستان و خانواده خود به سایت هایی 
نظیر فیس بوک و توییتر مراجعه می کنند. در 
زمان وقوع بالیای طبیعی فیس بوک، یوتیوب، 
مای اسپیس و توییتر مشهورترین سایت های 
شبکه های اجتماعی بودند که تاکنون به کار 
ایران  در  می رسد  نظر  به  البته  شده اند.  برده 
مراجعه  اینستاگرام  و  تلگرام  به  بیشتر  مردم 

می کنند.
تحقیق و بررسی موارد مختلف نشان داد، که 
شهروندان به چهار دلیل از فناوری رسانه های 
اجتماعی در زمان وقوع بالیای طبیعی استفاده 

می کنند:
y :دوستان و خانواده با ارتباط برقراری

اعضای  بین  ارتباط  برقراری  منظور  به 
خانواده که در نواحی و مناطق آسیب دیده 
مختلف  قسمت های  در  )یا  آسیب ندیده  و 
از  اطالع  و  دارند،  قرار  آسیب دیده(  جامعه 
رسانی  برای کمک   برنامه ریزی  و  وضعیت 
از این سایت ها استفاده می شود. این روش 
اجتماعی  رسانه های  کاربرد  مشهورترین 
توییتر،  استفاده  مورد  اولیه  ابزار  است. 
بالگ ها  یا  اینستاگرام  تلگرام،  فیس بوک، 

هستند.
y اطالعدربارهوضعیت: همسایه ها و افراد

شهروند جامعه آسیب دیده اطالعات ضروری 
برق،  قطع  جاده ها،  شدن  مسدود  نظیر 
آتش سوزی، تصادفات و سایر خسارت های 

مرتبط را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
y آگاهیهایموقعیتی-کمکی: در برخی

موارد شهروندان دیگر به اطالعات دولتی به 
از طریق کانال های  خصوص اطالعاتی که 
و  رادیو  )تلویزیون،  نظیر  سنتی  و  مرسوم 
از  ندارند.  اعتماد  به دست می آیند،  تلفن( 
این رو، برای کسب آگاهی های دقیق تر به 
سمت رسانه های اجتماعی و اپلیکیشن های 

پیام رسان جذب می شوند.
y از شهروندان  خدمات:  به دسترسی

کانال های رسانه های اجتماعی برای اطالع 
ابزارهای  و  راه ها  درباره  یکدیگر  به   رسانی 
بحران  وقوع  از  پس  که  رسانی  خدمات  

ممکن است نیاز باشند، استفاده می کنند.
پیش از وقوع یک فاجعه، رسانه های اجتماعی 
می توانند به مردم برای آماده سازی در برابر آن 
بال یا فاجعه کمک کنند و از آن طریق مردم 
با سازمان هایی آشنا شوند، که در زمان وقوع 
بال به آن ها خدمات  رسانی می کنند. در طی 
مدت زمان وقوع حادثه نیز رسانه های اجتماعی 
به کاربران کمک می کنند، تا به طور مستقیم 
با خانواده های خود، گزارشگران، سازمان های 
ارتباط  مناطق  این  ساکنان  سایر  و  داوطلب 
اشتراک  به  را  خود  اطالعات  کرده،  برقرار 
را  شایعات  سایت ها  این  همچنین  بگذارند. 
برای  حقایق  از  آگاهی  زیرا  می کنند،  کنترل 
سازمان ها آسان تر است. پس از بالیا، رسانه های 
اجتماعی کمک می کنند تا افراد جامعه برای 
شده  جمع  هم  دور  حادثه  پیرامون  بحث 
اطالعات خود را به اشتراک بگذارند، تالش های 
آسیب دیده  مناطق  بازسازی  ــرای  ب خود 
هماهنگ کنند و اطالعات الزم را درباره نحوه 

کمک  رسانی کسب کنند.
استفاده از رسانه های اجتماعی برای آمادگی در 

برابر بالیای طبیعی بر دو بخش است:
رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار مؤثر . 1

اطالعات به روز درباره یک بحران را برای 
کاربران فراهم می کنند و اقدامات پیشگیرانه 
از  ارتباطات مؤثر پیش  به منظور برقراری 

وقوع فاجعه باید انجام گیرد.
خود . 2 اقدامات  از  بخشی  عنوان  به  مدیران 
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کانال های  و  پالتفورم ها  باید  بحران  درباره 
رسانه های اجتماعی را که ممکن است به 
سازمان آن ها مرتبط باشند، بررسی کنند. 
شامل  فقط  می تواند  کنترل  و  بررسی 
تحلیل  و  تجزیه  و  منظم  جستجوهای 
پالتفورم های رسانه ها برای کلمات و عبارات 
یک  بر  ضمنی  طور  به  که  باشد،  کلیدی 
دارد.  وقوع داللت  در حال  بالی  یا  بحران 
باید چگونگی  اجتماعی  رسانه های  کنترل 
پاسخ به بحران و مراحل پس از بحران را 
از  نیز شامل شود، تا به چگونگی استفاده 
این تالش ها برای مدیریت بحران پی ببریم.

بسیاری از پژوهشگران معتقد هستند که سه 
در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  برای  راه 

هنگام وقوع بالیای طبیعی وجود دارد:
بالی.1 یک با مقابله برای شدن آماده

طبیعی:از آنجا که هیچ کس نمی تواند زمان 
از قبل پیش بینی  را  وقوع یک زمین  لرزه 
کند، شبکه های اجتماعی، ایمیل و پیام های 
متنی می توانند به مردم کمک کنند، تا برای 
حالت ها و موارد اورژانسی و اضطراری بهتر 

آماده شوند.
پاسخدرحینیابالفاصلهپسازوقوع.2

بالیایطبیعی:در این زمان ارسال پیامک 
از  که  ارتباطی  راه های  سایر  از  استفاده  و 
طریق تلفن همراه برقرار می گردند، مناسب 

است.
بازسازیپسازوقوعبالیایطبیعی: در .3

این زمان برقراری ارتباط از طریق رسانه های 
اجتماعی انجام می پذیرد.

انسان به طور ذاتی، به سمت  از آنجا که  اما 
شایعه سازی و جنجال درباره برخی اخبار تمایل 
دارد، ممکن است اطالعات اولیه به طور صحیح 
افراد را در مورد فعالیت های در  درک نشده، 

جریان به بیراهه هدایت کند.
در این فرایند برخی اطالعات قابل اعتماد و 
صحیح از بین می روند و قربانیان ممکن است 
درباره اقدامات ایمنی انجام گرفته اطالعاتی به 
دست نیاورند، و در نتیجه نبود جریان مداوم 

و ثابت ارتباطات بی نظمی و سردرگمی برای 
مردم ایجاد شود.

در این زمینه، رسانه های اجتماعی می توانند 
وظایف زیر را انجام دهند:

y  آماده سازی شهروندان مناطقی که احتمال
دارد، در نتیجه بالیای طبیعی آسیب ببینند.

y  اطالع  رسانی سریع برای مناطق آسیب دیده
و افرادی که به این موضوع حساس هستند.

y  مناطق از  اطــالعــات  سریع  ــافــت  دری
آسیب دیده.

y  رسانی امداد  عملیات  هماهنگی  و  بسیج 
فوری و بهینه سازی فعالیت های بازسازی.

خرابی  نظیر  احتمالی  خطرات  است  الزم 
استاکرها،  هکرها،  اینترنت،  تکنولوژی 
ویروس ها، فلیم ها و مسائل مربوط به کارآیی 
این رسانه ها در حین ایجاد شبکه های آنالین 
مواقع اورژانس در نظر گرفته شوند. شبکه های 
اجتماعی موجود به عنوان ابزارهای همکاری و 
مشارکت در دسترس کاربران محدودیت هایی 
نیز دارند و در نتیجه الزم است برای استفاده در 
مواقع اورژانس و بحران ها مجددا هدف گذاری 
شوند، زیرا این رسانه ها به طور معمول برای 
معاشرت و تعامل طراحی شده اند و در زمان 
تالش ها  اپلیکیشن ها  و  سایت ها  این  ساخت 
اضطراری  مواقع  در  اورژانسی  فعالیت های  و 

مدنظر نبوده است.
یک  در  که  می کنیم  مشاهده  وجود،  این  با 
مدت زمان کوتاه و با تکامل و توسعه نیازهای 
نیز  سیستم ها  پیشرفته ترین  حتی  کاربران 
نظر  به  پاافتاده  پیش   و  اولیه  مدتی،  از  پس 
باید  نهایت، سیستم هایی  خواهند رسید. در 
ایجاد شوند که همکاری صحیح را امکان پذیر 
از شبکه های  استفاده  سازند. در صورتی که 
اجتماعی آنالین در مواقع بروز بالیای طبیعی 
با پرسنل مدیریت  گسترش یابد، الزم است 
به گفت و گو  بحران و سازمان های مربوطه 
مشخص  آن ها  نیازهای  و  نگرانی  تا  نشست 
شود و به بهترین روش به آن ها خدمات ارائه 

داده شود.
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رسانههای از استفاده محدودیتهای
اجتماعیدربالیایطبیعی

در کل، با وجود سودمندی رسانه های اجتماعی، 
اما این رسانه ها با محدودیت هایی نیز مواجه 
هستند، که تشخیص و کشف این محدودیت ها 
برای افراد آسیب پذیر و در معرض خطر حائز 
اهمیت است. برخی از این محدودیت ها عبارت 

هستند از:
اطمینان از صحت اطالعات ارائه شده، یکی . 1

پیام های  است. گرچه  این محدودیت ها  از 
گسترده  طور  به  که  اشتباهی  و  نادرست 
انتشار می یابند، خیلی سریع به وسیله سایر 
جداسازی  اما  می شوند،  تصحیح  کاربران 
عالئم واقعی یک بحران از سر و صداهای 
جنجال  برانگیز فرصت طلبانه اغلب مشکل 
در  اطالعات  کنترل  به  نتیجه،  در  است. 
رسانه های اجتماعی باید توجه خاص داشت.

خرابی . 2 نظیر  احتمالی  خطرات  است  الزم 
استاکرها،  هکرها،  اینترنت،  تکنولوژی 
ویروس ها، فلیم ها و مسائل مربوط به کارآیی 
این رسانه ها در حین ایجاد شبکه های آنالین 

مواقع اورژانس در نظر گرفته شوند.
و . 3 معاشرت  ــرای  ب عموما  رسانه ها  این 

زمان ساخت  در  و  طراحی شده اند  تعامل 
و  تالش ها  اپلیکیشن ها  و  سایت ها  این 
اضطراری  مواقع  در  اورژانسی  فعالیت های 
مدنظر نبوده است. بنابراین، برای استفاده 
مجددا  باید  بحران ها  و  اورژانس  مواقع  در 
هدف گذاری شوند. به این منظور الزم است، 
سازمان های  و  بحران  مدیریت  پرسنل  با 
مربوطه گفت و گوها و نشست هایی داشت 
فرصت های  و  چالش ها  شناسایی  با  تا 
رسانه های اجتماعی بتوان برنامه استراتژیک 
ارتباطات مؤثر را طراحی کرد، و به درستی 
مراحل  در  اجتماعی  رسانه های  قدرت  از 

مختلف مدیریت بحران بهره برد.
نتیجهگیری

و  اجتماعی  رسانه های  ــروز  ام دنیای  در 
کارکرد  و  تعریف  رسان  پیام  اپلیکیشن های 

داده اند.  ارائه  ارتباطات  واژه  برای  جدیدی 
پیام های متنی، اینترنت و سایت های شبکه های 
همه  با  را  ارتباط  برقراری  امکان  اجتماعی 
موجودات انسانی در نقاط مختلف دنیا فراهم 
کرده اند. این رسانه ها یک راه و روش مؤثر و 
آسان برای برقراری ارتباط و مبادله اطالعات به 
خصوص در زمان وقوع بحران به شمار می روند.

امروزه اینترنت به صورت یک شبکه ارتباطی 
بالیای  وقوع  زمان  در  می کند.  عمل  حیاتی 
طبیعی هزاران نفر آواره می شوند و بسیاری از 
مردم از مناطق آسیب دیده فرار می کنند. این 
افراد برای تماس با دوستان و ارسال عکس ها 
و اشتراک گذاری اطالعات خود درباره فاجعه 
به وقوع پیوسته به سایت ها و اپلیکیشن های 
اجتماعی متوسل می شوند. رسانه های اجتماعی 
یک ابزار باارزش ارتباطی در مناطق آسیب دیده 
از بالیای طبیعی هستند که برای مردم امکان 
به  دسترسی  و  دوستان  و  خانواده  با  تماس 
رسانه های  می کنند.  فراهم  را  مهم  اطالعات 
اجتماعی نمی توانند و نباید روش های امروزی 
کنار  بحران  را در مدیریت  ارتباطات  فعلی  و 
موجود  زیرساخت های  جایگزین  یا  بگذارند 
شوند. اما اگر این رسانه ها به صورت استراتژیک 
تقویت  ــرای  ب می توانند  شوند،  مدیریت 
سیستم های موجود به کار روند. اکنون زمان 
آن رسیده است، که این فن آوری های جدید و 
نوین ارتباطی و رسانه ای که وارد میدان عمل 
شده اند، جدی تر مورد بازنگری قرار گیرند تا 
و  صحت  رسانه ها،  این  اثربخشی  با  همزمان 
مفیدی اطالعاتی که فراهم می کنند نیز، اندازه 
خوبی  به  اجتماعی  رسانه های  شود.  گیری 
بهبود  بخشیده اند.  را  ارتباطی  سیستم های 
بسیاری از هموطنان و شهروندان به موضوع 
از  اما  شده اند.  عالقه مند  خبرنگار  شهروند 
وظایف و حیطه مسئولیت شهروند خبرنگاران 
چگونگی  از  آگاهی  عدم  این  نیستند.  مطلع 
رسانه ای  تکنولوژی  این  از  استفاده  نحوه  و 
آمادگی،  توانایی  قابل مالحظه ای  به طور  که 
که  رخدادهایی  در  را  بازسازی  و  پاسخگویی 
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مخاطره  به  را  زیرساخت ها  و  انسان  حیات 
می اندازند، افزایش می دهد و عدم هدایت آن 
در مجرا و بستر مناسب، می تواند خود به عاملی 

مخرب تبدیل شود.
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