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 بررسي نقش رسانه هاي جمعي
 به عنوان قدرتمندترین ابزار مدیریت

افکار عمومي در کاهش مخاطرات

چکید��ه
حوادث و مخاطرات در تمامی انواع خود، جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر 
هستند.رسانه د ر تمامي ابعاد  آن از رسانه ملي، خبرگزاري ها ،اصحاب مطبوعات، 
سایت هاي اینترنتي، مجالت و ...، باید  د ر چرخه مد یریت بحران کشور فعاالنه 
ه بکارگیري شد ه و با نقش کلید ي خود ، ضمن آموزش هاي ضروري و مکرر به 
مرد م و انجام اقد امات مؤثر به منظور ارتقای ایمني و افزایش فرهنگ همزیستي با 
بحران هاي طبیعي د ر بین جامعه، آرامش د ر حین هوشیاري د ر برابر حواد ث و سوانح 
را به جامعه انتقال د اد ه و باعث ارتباط مؤثر بین د ولت و مرد م، جهت د سترسي به 
هد ف مشترک کاهش خسارت ها و تلفات ناشي از حواد ث طبیعي و ارائه سریع ترین 
و مؤثرترین خد مات به آسیب د ید گان د ر صورت وقوع بحران و نیز انتقال و انعکاس 
عاد النه خد مات ارزشمند  د ولت و گروه هاي مؤثر د ر مد یریت بحران به مرد م گرد د .

د ر این مقاله پس از بیان مقد مه ای د رباره مخاطرات و اشاره به نقش رسانه ها د ر 
مد یریت مخاطرات از د ید گاه نظری سپس به نقش رسانه های ارتباط جمعي د ر 
مد یریت و کنترل هر چه بهتر افکار عمومی جامعه د ر کاهش مخاطرات و نقش 
رسانه ها د ر مد یریت بحران از مناظر رئالیسم، مارکسیسم و سازه انگاري پرد اخته 
شد ه است. د ر اد امه به ضرورت و اهمیت نقش رسانه ها د ر مواجه با بالیاي 
طبیعي د ر مد یریت بحران از قبیل: آموزش رسانه ها به جامعه، بسیج مرد م و 
مسئوالن براي تخلیه و نجات آسیب د ید گان و افراد  بحران زد ه، پشتیباني و 
اصالح، شکل د هي به افکار عمومي، ایفاي نقش به مثابه بانک اطالعاتي و 
ذخیره د انش، تد وین برنامه اي براي همراهي با مد یریت کاهش مخاطرات از 
طریق بازیابي و ارائه به موقع اطالعات و تد وین برنامه هاي گوناگون به منظور 
هد ایت مناسب کمک هاي مرد مي به سوي مناطق بحران زد ه، بر حسب نوع و 

شد ت وضعیت بحراني پرد اخته شد ه است. 
و  کتابخانه ای  و  اسناد ی  گرد آوری  شد ه  اطالعات  اساس  بر  حاضر  تحقیق 
بهره گیری از مطالب مرتبط و نیز مصاحبه با مسئوالن و مد یران د ر مورد  نقش 
رسانه هاي جمعي به عنوان قد رتمند ترین ابزار مد یریت افکار عمومي د ر کاهش 

مخاطرات مورد  بحث و بررسي قرار گرفت.  
واژگان�کلید�ی

رسانه، بالیاي طبیعي، مخاطرات، بحران
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مقدمه
تبادل  گرفتن  سرعت  با  ارتباطات  عصر  در 
همراه  روابط  شبکه اي شدن  با  که  اطالعات، 
محیط  پیچیدگي  که  ــوره اي  د در  و  است 
واقع  جهان  به  بي واسطه  دسترسي  پیرامون، 
را دشوار کرده است، رسانه ها به عنوان یکي 
از بزرگ ترین تولیدکننده هاي دانایي و ابزاري 
حتي  و  احساسات  و  افکار  تهیج  در  توانمند 
اهمیت  جمعي،  و  فردي  رفتارهاي  تغییر 

دوچندان یافته اند.
وسایل  است  معتقد  پستمن  نیل  که  چنان 
ارتباط جمعي از یک سو، نقش روز افزوني در 
آنچه به آن آشنا مي شویم یا در رویاروي آن قرار 
مي گیریم و تجربه مي کنیم یا به عنوان تجربه 
و دانش مي آموزیم و به آن شکل مي دهیم، ایفا 
مي کنند و از سوي دیگر به ما تحمیل مي کنند 

که به چه بیندیشیم و چگونه بیندیشیم.
بدون  اجتماعي  بحران های  و  طبیعي  فجایع 
جاري  نظم  و  مي شوند  حادث  قبلي  اطالع 
اطالعات  فقدان  مي زنند؛  هم  بر  را  جامعه 
کافي، یکي از مهم ترین عوامل تشدیدکننده 
مخاطرات است و از این رو نقش اطالع رساني 
در مدیریت بحران، نقش راهبردي در دوره هاي 
پیش از وقوع، وقوع و بعد از وقوع بحران است. 
زمان  در  نقش  ایفاي  که  داشت  توجه  باید 
بحران با اکتفا به فناوري هاي متداول و عادي 
ممکن نیست و شاید بتوان گفت مجهزترین 
خرده نظام اجتماعي براي عهده داري چنین 
براي  اطالعات  جریان  )مدیریت  مسئولیتي 
زیرا  است؛  ملي  رسانه  سریع(  تصمیم گیري 
پشتیبان  سخت افزاري هاي  که  شرایطي  در 
ارتباط محلي از کار مي افتند، رسانه ملي در 
وحله نخست و رسانه هاي جمعي محلي، فرا 
از  بعد،  وحله  در  منطقه اي  فرا  حتي  و  ملي 
قدرت فوق العاده اثربخشي براي هدایت جریان 
اطالعات و زمینه سازي اخذ تصمیم سریع به 

موقع در متن بحران، برخوردار مي شوند.
اجتناب  واقعیت هاي  از  یکي  ابتدا  از  بحران 

ناپذیر زندگي بشر بوده و بشریت همیشه با 
انواع مختلفي از مخاطرات مواجه بوده است. 
از مخاطراتی چون قحطي، خشکسالي، سیل، 
تا  گرفته  واگیردار  بیماري هاي  شیوع  زلزله، 
آلودگي هاي  و  جنگ ها  از  حاصل  مخاطرات 
زیست محیطي و ... تمامي این مخاطرات به 
میزان حجم شان آسیب ها و لطمات متفاوتي به 
محیطي که در آن رخ مي دهند، وارد مي کنند. 
عامل:  سه  وسیله  به  که  مخاطرات  حجم 
دوام  مدت  و  وقوع  شدت  فراگیري،  »دامنه 
بحران« مشخص مي گردد، مي تواند در حدي 
وسیع و گسترده باشد که کل بشریت را مورد 
تهدید قرار دهد، همچون فراگیري آنفوالنزاي 
نوع یک1 در سال )2009( میالدی بحران با 
برهم زدن نظم سیستم اصلي یا قسمت هایي 
از آن، موقعیت هایي را که مستلزم پاسخ دهي 
به  است،  فوق العاده  منابع  اختصاص  و  آني 
وجود مي آورد و موجب سردرگمي و غافلگیري 
نهادهاي تصمیم گیرنده مي شود. پاسخ دهي آني 
و اختصاص منابع فوق العاده و دیگر فعالیت هاي 
الزم در مقابله با بحران را »مدیریت بحران« 

مي نامند. 
وقوع انواع بحران ها در جوامع امروزي و لطمات 
و آسیب هاي فراوان آن ها باعث شده در چند 
دهه اخیر مدل هاي گوناگوني در حوزه مدیریت 
بحران ارائه گردد، اما معموال مرحله پیش از 

بحران در این مدل ها مغفول واقع مي شود.
هدف این مقاله بررسي نقش رسانه هاي جمعي 
افکار  مدیریت  ابزار  قدرتمندترین  عنوان  به 

عمومي در کاهش مخاطرات است. 
عصر امروز را عصر سلطه ارتباطات می نامند، 
را  بشري  زندگی  اجزای  همه  ارتباطات  عصر 
پیوند داده  به هم  تار و پودهاي اطالعات  با 
و  ارتباطی  عناصر  از  فارغ  مکان  و هویت هر 

اطالعاتی آن غیر قابل تصور است.
بی گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگ ترین 

1  H1N1
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رسالت اطالع رسانی بر دوش رسانه هاي جمعی 
است؛ رسانه هاي جمعی می توانند افکار عمومی 
را از طریق انتقال اطالعات صحیح و مناسب 
مدیریت کنند، لذا یکی از منابعی هستند که 
سیاست گذاران همواره براي مدیریت بحران از 
آن ها استفاده می کنند )عیوضی، 1388: 263(.

بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ها 
تولیدکنندگان دانایی و ابزار توانمند در تهییج 
افکار، احساسات و حتی تغییر رفتارهاي فردي 
برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  جمعی  و 

هستند.
یکي از مهم ترین موضوعات در حوزه مخاطرات 
موضوع اطالع رسانی سریع و به موقع است. 
پیشرفت تکنولوژي هاي نوین طي چند سال 
اخیر و استفاده از اطالع رساني سریع، سبب 
کاهش خسارت های مالي و جاني فراواني شده 

است.
بشر از دیرباز با رسانه ها مواجه بوده و از آن ها 
بهره مند  شده  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای 
است. انسان ها همواره از رسانه ها برای انتقال 
استفاده  دیگران  به  خود  مفاهیم  و  معانی 
می کردند )دیباجی و رئیس میرزایی، 1390(. 
در  درست  اطالعات  ارائه  و  دقیق  ارتباطات 
مورد خطرات احتمالی می تواند نقش مهمی در 
پیشگیری از مخاطرات، کاهش عوارض ناشی از 
بحران ها و اتخاذ تصمیم مناسب در این مواقع 
داشته باشد. در میان مسائلی که در حین یک 
بحران باید به آن ها توجه کرد، ارتباطات بیش 

از همه مهم است )شریواستاوا، 1987(.
مطابق با تعریف استراتژي بین المللي کاهش 
خطرپذیري سازمان ملل، هشدار سریع عبارت 
است از فراهم کردن به موقع و مؤثر اطالعات 
در  افراد  به  که  مشخص  نهادهاي  طریق  از 
از ریسک  معرض مخاطره کمک مي کند که 
اجتناب کنند یا به معناي دیگر، هشدار سریع 
را مي توان به صورت مجموعه اي از ظرفیت هاي 
الزم براي تولید و پخش اطالعات هشداردهنده 
به موقع و معنادار تعریف کرد که افراد، جوامع 

و سازمان هاي تهدید شده توسط یک ریسک را 
قادر مي سازد، در برابر مخاطرات آماده شوند، 
به درستي رفتار کنند و در زمان کافي، امکان 
آسیب یا زیان را کاهش دهند. این تعریف به 
مقیاس زماني که در آن اخطار داده مي شود 
اشاره اي ندارد. ارائه اطالع رسانی قابل فهم به 
مسئولین و مردم از طریق رسانه های جمعی از 

جمله اهداف سیستم هشدار سریع است. 
از  مخاطرات  کاهش  در  رسانه ها  نقش 

دیدگاه نظری
 برطرف کردن شرایط غیر عادی که از آن با 
عنوان مدیریت بحران یاد مي کنیم، از طریق 
رسانه  ابزارهای مختلفي صورت مي گیرد که 
رسانه ها  عملکرد  ه  امرو  است.  آن ها  از  یکي 
به خصلت میان  با توجه  در مدیریت بحران 
رشته ای آن، از زوایای گوناگون و از دیدگاه های 
مختلف نظری قابل تبیین است و هر ناظر به 
فراخور چارچوب نظری، جهان بیني، ارزش ها، 
از  که  متفاوتي  تصور  و  تلقي ها  و  گفتمان ها 
پاسخ  مسائل  این  به  دارد،  جامعه  واقعیت 
و  رسانه  بررسي  در  است  بدیهي  مي دهد. 
انسان شناسي،  دیدگاه های  از  یک  هر  بحران 
روان شناسي، جامعه شناسي، ارتباطات، تاریخ، 
مردم شناسي، فلسفه، زبان شناسي و ... با عوامل 
و متغیرهای مختلف مورد تأکید قرار مي گیرد.

 در نظریه هایي مانند رئالیسم و سازه انگاری، 
مدیریت  در  رسانه ها  نقش  به  مارکسیسم 
بحران پرداخته شده است، که در اینجا به طور 
مختصر مطرح مي شوند. نظریات رئالیستي در 
را  ایده آلیستي که رسانه ها  نظریه های  مقابل 
دارای نقش فرا ملي مي دانند، بر جریان آزاد 
معتقد  و  دارند  تأکید  اطالعات  و  ارتباطات 
سیاسي،  نگاه  با  نمي توانند  دولت ها  هستند 
فرایند  این  مانع  خود  مذهبي  قومي،  حزبي، 
شوند. این نظریه ها رسانه را ابزاری در چارچوب 
مي کنند.  تصور  دولت  خواست های  و  منافع 
رسانه های جمعي در نظریه مارکسیسم نوعي 
تولید به شمار مي روند. در این نگرش، رسانه ها 
به سادگي عقاید و دیدگاه های طبقه حاکم را 
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منتشر مي کنند. طبقه ای که کنترل مادی را 
در اختیار دارد و همزمان بر تولیدات ذهني نیز 

نظارت مي کند.
طبقه  در  جمعي  رسانه های  بنابراین،کارکرد 
کارگر، تولید و باز تولید آگاهي نادرست است. 
دو مفهوم مهم در نظریه مارکسیستي، کنترل 
و مالکیت است. از نظر مارکسیسم کالسیک، 
رسانه های جمعي، ابزار تولیدی هستند که در 
جوامع سرمایه داری، در تملک طبقه مسلط 

قرار دارند.
 سازه انگاران بر نقش تصورات و ادراکات تأکید 
بسیار دارند و مدعي هستند که واقعیت ساخته 
مي شود. آنان ادراک را توانایي دیدن، شنیدن یا 
فهم مطلب و نیز شیوه دیدن و فهم و تفسیر 
آنچه مردم در دنیای اطراف خود مي بینند، 
تصویری  ادراک  بنابراین،  مي کنند.  تعریف 
از دنیای بیرون است که به واسطه ابزارها و 
توانایي های مختلف، در ذهن نقش مي بندد و 
از  از آن ها است. برای مثال پس  رسانه یکي 
بحران 11 سپتامبر شاهد پیوستگي هنجارهای 
تروریسم  با  مقابله  در  داخلي  و  بین المللي 
بوده ایم یعني همان چیزی که سیاست خارجي 
است،  گرفته  شکل  آن  اساس  بر  نیز  آمریکا 
تصاویر  دادن  نشان  بام«،  »مندل  که  چنان 
شهروندان گرسنه عراق، سومالي و بوسني را در 
رسانه ها، عامل مداخله آمریکا در این کشورها، 

برای رفع بحران برمي شمرد.
رسانه و بحران از نگاه تافلر

سه موج تافلری . 1
در پهنه تاریخ سه )ابر تمدن( فراگیر مطرح 
است: ابر تمدن ده هزار ساله )کشاورزی( که 
نخستین موج دگرگونی را به راه انداخت، ابر 
تمدن )صنعتی( که دومین موج را در اروپای 
باختری و آمریکای شمالی برپا کرده است، که 
همچنان در دیگر نقاط جهان پیش می رود و ابر 
تمدن )پایه دانش( که در زادگاه تمدن صنعتی 

و نیز شرق آسیا در حال سر برآوردن است.
اشکال سه گانه رسانه ها. 2

اشاره شد که تافلر تحلیل های خود را بر مبنای 
سه موج از تحوالت بشری ارائه می کند. 

بحث رسانه ها نیز با تکیه بر همین مبانی به این 
نحو مطرح می شود.

ارتباطات  کشاورزی،  جوامع  یا  اول  موج  در 
بیشتر در بین های گروه بسیار کوچک، به شکل 
رو در رو صورت می گرفت و تنها راه رساندن 
پیام به گوش توده شنوندگان، گردآوردن یک 

جماعت بود. 
در موج دوم، نظام ایجاد ثروت که بر تولید انبوه 
کارخانه ها مبتنی بود، به ارتباطات از راه دور 
نیاز داشت، از این رو موجب پیدایش پست، 
تلگراف و روزنامه، تلفن ها، مجالت، فیلم ها و 
رادیو و تلویزیون شد که هر یک قادر بودند 
پیام واحدی را به طور همزمان به میلیون ها نفر 
ابالغ کنند و به ابزارهای اصلی تمرکزگرایی در 
جوامع مبدل شدند. اما در موج سوم، رسانه ها 
ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در هم ادغام 
شده اند. این رسانه ها، با رد و بدل کردن داده ها، 
تصویرها و نمادها یکدیگر را تغذیه می کنند 
)تافلر، ترجمه نورایی و بهار، 1370، به نقل از 

منصور نژاد، 1387(. 
و . 3 بحران ها  به  خوش بینانه  نگاهی 

تنش های موج سومی
 بحران ها با توجه به منشأ و خاستگاه آن ها، 
به طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. مباحث 
تافلر به بحران هایی می پردازد که ریشه بشری 
دارند با توجه به این که دامنه بحران را می توان 
کرد،  دسته بندی  ملی  فرا  و  ملی  سطح  در 
نظریه او هر سه قسم از بحران های انسانی را 
دربرمی گیرد. اگر بر حسب موضوع، بحران ها 
می توانند سیاسی، اقتصادی، اطالعاتی، امنیتی 
و ... باشند، نگاه این متفکر همه ابعاد بحران ها را 

پوشش می دهد )منصور نژاد؛ 1387(.
دانش، رسانه و جنگ بر مبنای نظریه . 4

تافلر 
در بین مصادیق »بحران«، جنگ به ویژه رو در 
رو، اخیرا کارکردهای به شدت ویران گری داشته 
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و آسیب های فراوانی به بشریت وارد آمده است 
فاجعه آمیزترین  و  مهم ترین  را  آن  می توان  و 
که  اهمیتی  همه  با  برشمرد.  بحران  مصداق 
جنگ اطالعاتی و ابزارهای موج سومی دارند، 
تافلر خود به شکنندگی این توانایی به ویژه در 
زمان جنگ اذعان دارد )منصور نژاد؛ 1387(. 

واکنش های روانی به بحران
افراد  از آن است که  تجارب و شواهد حاکی 
را  متفاوتی  احساسات  بحران،  با  مواجه  در 
تجربه می کنند و واکنش های مختلفی را بروز 
این مبنا مهم ترین، واکنش های  بر  می دهند. 

روانی افراد به بحران عبارت هستند از:
نگرانی، ترس و اضطراب در مورد سالمت . 1

خود و ادامه حیات در شرایط بحران
نگرانی، ترس و اضطراب در مورد وضعیت . 2

نزدیکان به ویژه همسر و فرزندان
اختالل در خواب و کابوس های شبانه ویژه . 3

به در بحران های طبیعی مانند زلزله
مناسب، . 4 سرپناه  یافتن  مورد  در  نگرانی 

انزواطلبی و کنار آمدن با مسائل مربوط به 
ازدحام در امکان اسکان عمومی

نیاز شدید به احساس همدلی و همدردی، . 5
گفتگو درباره شرایط ایجاد شده

عنصری . 6 عنوان  به  توجه،  به  شدید  نیاز 
کمک های  و  امداد  نیازمند  که  جامعه  از 

ضروری است )دی ولف و نوردبو، 2000(.
به نظر می رسد در برخی شرایط بحرانی، نبود 
آمادگی در افراد و رخ دادن ناگهانی حوادث، 
باورپذیری شرایط به وجود آمده را با مشکل 
نوعی  دچار  اغلب  ــراد،  اف و  می کند  مواجه 
بهت زدگی و احساس ستیز یا فرار می شوند. در 
)کتاب راهنمای حل بحران( تصریح کرده است 
که واکنش به بحران در میان همه یکسان و 

مشابه نیست. 
تقریبا  که  کرد  اشاره  مواردی  به  می توان  اما 
در اکثر افراد به هنگام تجربه بحران مشاهده 

می شود.

شوک و بهت زدگی: افراد به طور معمول . 1
مشکل  با  افتاده،  اتفاق  آنچه  پذیرش  در 
یا  واقعی  غیر  را  فاجعه  و  می شوند  مواجه 
نوعی رویا و کابوس می پندارند و از درک 

شرایط عاجز هستند.
ترس و هراس: بسیاری از افراد از تصور این . 2

که جان خود و عزیزانشان را از دست دهند، 
هراس دارند. همچنین ترس از تکرار حادثه، 
درگیر شدن در حوادث ناخواسته و برخی 

هراس های غیر واقعی نیز شایع است.
خشم: بسیاری از مردم در شرایط بحرانی . 3

نسبت به عوامل بحران یا مقصران احتمالی 
احساس خشم می کنند. گاه نیز این خشم 
به خود فرد معطوف می شود و تمایالت خود 
تخریبی و حتی اقدام به خودکشی را دامن 

می زند.
را . 4 خود  افراد  حالت  این  در  درماندگی: 

به طور معمول  و  بی پناه احساس می کند 
گریه می کنند. 

حزن و اندوه: مشاهده شرایط نامطلوب و . 5
احتماال صحنه های دل خراش موجب اندوه 

می شود.
احساس گناه: بسیاری از افراد شرایط پیش . 6

آمده را عقوبت کارهای خود می پندارند.
تنش: آشفتگی حواس و اختالل روانی و گاه . 7

رفتاری، از شایع ترین واکنش های افراد در 
مرحله اولیه بحران است.

در . 8 افراد  برخی  گاه  جسمانی:  دردهای 
بیماری  نوعی  دچار  بحران،  به  واکنش 
جسمی با منشأ فشار روانی می شوند مانند 
سردرد، مشکالت تنفسی، احساس خستگی 
شدید، بی اشتهایی، گرفتگی عضالنی )مرکز 
مدیریت بحران استرالیا، 2006؛ به نقل از 

رضایی یابندر و احمدی، 1387(.
نگرش سیستماتیک ارتباط رسانه با بحران 

جمله  از  رویدادها  به  سیستماتیک  نگرش 
رویدادهاي بحراني نشان مي دهد که در ویترین 
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و نیز پس زمینه و پشت پرده هر بحراني بازیگران 
با  ایفاي نقش مي کنند،  مختلف کم و بیش 
نقش هایي که شاید بعضا ناخواسته و ناآگاهانه 
باشد. این بازیگران مردم و گروه هاي مختلف 
عناصر  دولتي،  نهادهاي  صنفي،  و  اجتماعي 
بین المللي و رسانه ها هستند. با این نگاه است 
که نقش رسانه ها در هر بحران قابل مشاهده، 
ردیابي و تحلیل مي شود. امروزه مردم اساسا 
از طریق رسانه ها اطالعات دریافت مي کنند. 
و  رساني  اطالع  عرصه  در  رسانه ها  فعالیت 
تبلیغات آن ها را به عامل محوري شکل دهي 
افکار عمومي در جوامع معاصر تبدیل کرده 
است. رسانه ها با توجه به قدرتي که در جذب 
توده مخاطبان و مشارکت در فرایند شکل دهي 
به افکار عمومي دارند، نقش قابل مالحظه اي 
در بحران ها و کشمکش هاي اجتماعي، سیاسي 
و بین المللي ایفا مي کنند. البته درک عمومي 
ثبات  یا  تشدیدکننده  واکنش هاي  و  جامعه 
بخش توده مردم در قبال بحران منحصرا در 
این  در  رسانه ها  اما  نیست؛  رسانه ها  اختیار 
و  عوامل  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  زمینه 

بازیگران اجتماعي مطرح هستند.
»دنیس مک کوییل« این قدرت را در توانایي 
رسانه ها  مي گوید:  وي  مي داند.  رسانه  ذاتي 
مي توانند تغییرات پیش بیني شده یا تغییرات 
ناخواسته اي را موجب شوند، تغییرات محدودي 
ایجاد کنند، تغییرات را سهولت بخشند، وضع 
موجود را تقویت کنند یا از تغییرات در وضع 
تغییرات  این  همه  نمایند.  جلوگیري  موجود 
در سطح افراد، نهادهاي جامعه و فرهنگ رخ 
مي دهد. البته این نقش مي تواند هم در راستاي 
بحران زدایي  راستاي  در  و هم  بحران سازي 
اطالعات،  و  ارتباطات  عصر  در  امروزه  باشد. 
هرگاه بحراني رخ مي دهد آنچه ذهن را به خود 
مشغول مي کند، این است که آیا رسانه ها با 

محرک بحران همراه خواهند شد.
از وظایف اساسي رسانه ها احیای وضعیت مردم 
بحران زده است. محکي؛ معتقد است رسانه ها 
کار  و  موضوع کسب  را  فاجعه  خبرنگاران،  و 

رسانه ها مي دانند. چون در فاجعه و بحران است 
که تنور کار روزنامه نگاری گرم مي شود و در این 
ایام است که روزنامه نگاران کمتر مي خوابند، 
بیشتر کار مي کنند و به مناطق بحران زده و 
حادثه دیده سفر مي کنند. البته گاه زندگي و 
سرنوشت روزنامه نگاران و رسانه ها، خواه ناخواه 
به بحران ها و فجایع )چه طبیعي چه انسان ساز 
یا تحمیلي( گره مي خورد. وی اضافه مي کند: 
خبرنگاران این حوزه مي توانند با زنده کردن 
تأثیر  تحت  که  را  افرادی  گذشته،  از  بخشي 
بحران قرار گرفته اند، در جهت حفظ و احیای 
این هویت که ممکن است از دست رفته باشد، 
به صحنه بکشانند و با حفظ ارتباط گذشته، 
عالوه بر حفظ حیات اجتماعي، امید به زندگي 

را در افراد بحران دیده تقویت کنند. 
کاهش  در  سریع  هشدار  مؤثر  عناصر 

مخاطرات عبارت هستند از:
دانش مخاطرات؛. 1
خدمات اطالع رسانی؛. 2
پخش و ابالغ هشدار؛. 3
مدیریت زمان و واکنش اضطراری.  . 4

این چهار عنصر یک سیستم هشدار سریع، 
مبناي  بر  سیستم  این  که  مي دهند  نشان 
است.  شده  بنیان  آسیب پذیري  و  مخاطرات 
همچنین، هشدار سریع باید با در نظر گرفتن 
مناسب  طور  به  مدت  بلند  و  کوتاه  اقدامات 
در  مردم  واکنش  ظرفیت  و  برسد  اطالع  به 
معرض مخاطره را تضمین کند. در سیستم 
هشدار سریع، مسئله زیربنایي، بعد اجتماعي- 

اقتصادي و چارچوب هاي مربوطه است. 
از  زنجیره اي  سریع،  هشدار  سیستم هاي 

مشکالت را در خود دارند: 
شناخت و موقعیت یابي مخاطرات. 1
پایش و پیش بیني رخدادهاي قریب الوقوع. 2
پردازش و پخش هشدارهاي قابل فهم به . 3

مسئولین و مردم 
اتخاذ اقدامات مناسب و به موقع در واکنش . 4
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به هشدارها. 
نقش رسانه در شکل دهي به افکار عمومي

وظیفه مدیریت بحران در مرحله قبل از بحران، 
پیشگیري از وقوع بحران است. در این مرحله 
نیز رسانه ها مي توانند با آموزش و هدایت افکار 
عمومي به مدیریت بحران کمک کنند. تفاوت 
کارکرد هدایت افکار عمومي و آموزشي رسانه 
در شیوه القایي و اقناعي بودن اثرگذاري رسانه 
است. در کارکرد آموزشي بیشتر از شیوه هاي 
و  عقل  با  رسانه  و  مي شود  استفاده  اقناعي 
منطق مخاطبان درگیر است، اما در کارکرد 
هدایت افکار عمومي رسانه به سراغ احساسات 
و  مي رود  مخاطبانش  هیجانات  و  عواطف  و 
از شیوه هاي القایي بیشتر استفاده مي کند و 
مرحله  در  رسانه  آموزشي  کارکرد  زمینه  در 
پیش از بحران، ضروري است رسانه از طریق 
آموزش هاي مصون ساز و واکسینه کردن ذهن 
به  آن ها  تحلیل  قدرت  افزایش  و  مخاطبان 
پیشگیري از وقوع بحران در جامعه کمک کند. 
همچنین پیشنهاد مي شود رسانه با برنامه ریزي 
اقدام به  ارائه آموزش هاي فرهنگ ساز،  براي 
ایجاد فرهنگ تعادل، ظرفیت سازي در جامعه، 
تربیت مدني مخاطبان، آموزش مشارکت هاي 
عمومي و ... کند. البته ضروري است که رسانه 
با توجه به مرجعیت آموزشي خود در جامعه، 
از طریق افزایش غنایي آموزش، افزایش تنوع 
آموزش،  در  جذابیت  به  توجه  آموزش،  در 
کارگیري  به  متنوع،  محتواي  از  استفاده 
همزمان آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم 
و ... اثربخشي آموزش هاي خود را براي شرایط 

بحران افزایش دهد. 
نقش رسانه در پشتیباني و اصالح

نقش هاي  داراي  رسانه ها  نیز  مرحله  این  در 
مختلفي هستند: 

براي . 1 شفاف  و  صادقانه  رساني  اطــالع 
تا  مسئوالن  و  مردم  همبستگي  تقویت 

آسیب دیدگان
امداد . 2 و  رساني  کمک  نحوه  بررسي 

سازمان هاي مسئول
کاهش . 3 منظور  به  آموزش  و  رساني  اطالع 

جهت  دــر  ــالش  ت و  بازماندگان  آالم 
عادي  نسبتا  زندگي  به  آنان  بازگرداندن 

سبیالن اردستاني )1382( 
برخي از وظایف رسانه، به خصوص رادیو پس 

از بحران را به شرح زیر بیان نمود:
ترغیب و کمک در جمع آوري کمک هاي . 1

مالي و جنسي )غیر مالي( مردم، سازمان ها 
و نهادها

نظارت بر تحقق وعده هاي داده شده . 2
سازماندهي . 3 و  بازسازي  اولویت هاي  تعیین 

خسارت دیدگان
مناطق . 4 در  هزینه ها  صرف  بر  نظارت 

خسارت دیده
و . 5 مستقیم  غیر  نامرئي،  پیامدهاي  بررسي 

بلند مدت بحران
بررسي نقاط ضعف نظام مدیریت بحران و . 6

رفع آن ها
بازنمایي مصیبت هاي ناگوار براي پیشگیري . 7

در وقایع بعدي
مدیریت  و  کنترل  در  رسانه ها  نقش 

بحران هاي طبیعي 
همه ما مي دانیم، مدیریت کاهش مخاطرات 
مشاهده  بــا  کــه  کاربردي  ــت  اس علمي 
سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آن ها 
توسط  که  بوده  ابزاري  یافتن  در جستجوي 
آن ها بتوان از بروز بحران ها جلوگیري نموده یا 
در صورت بروز آن ها در خصوص کاهش اثرات 
و بهبود اوضاع آن اقدام نمود. امروزه بحران هاي 
ناشي از حوادث طبیعي از جمله زلزله، سیل، 
رانش زمین، برف سنگین، طوفان، سونامي و 
سایر حوادث طبیعي و نیز نحوه مدیریت بر این 
بحران ها در قبل، حین و پس از آن بسیار حائز 
اهمیت است. به گونه اي که در یک نگاه واقع 
را مسئول  افراد جامعه خود  بینانه، تک تک 
در چرخه مدیریت بحران دانسته، و به همین 
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خاطر برخي بر اساس وظائف ذاتي خود و برخي 
نیز به صورت ناخودآگاه در مسیر بحران هاي 

طبیعي و مدیریت بر آن ها قرار مي گیرند.
استفاده بهینه از منابع )نیرو و امکانات( در ارائه 
خدمات مطلوب به آسیب دیدگان، ایجاد شرایط 
عادي در جامعه بحران زده، کاهش اثرات ناشي 
از آن ها با اقدامات مناسب قبل، حین و پس از 
بحران، در این بین بسیار مهم است. از جمله 
گروه هاي تأثیرگذار در این خصوص رسانه و 
اصحاب رسانه بوده، که مي تواند پل ارتباطي 

مؤثري بین مردم و دولت باشد.
چنانچه رسانه بر اساس واقعیت هاي جامعه در 
قبل، حین و پس از بحران هاي طبیعي به طور 
مستمر و پویا فعال باشد و با شناخت کافي از 
بحران هاي ناشي از حوادث طبیعي به بررسي 
و نقد کارشناسانه از آن بپردازد، مي تواند ضمن 
به  نسبت  جامعه،  عمومي  فرهنگ  افزایش 
افزایش ایمني در برابر حوادث طبیعي بسیار 
مؤثر بوده و در چرخه مدیریت بحران و در 
تمامي مراحل آن از جمله آمادگي، پیشگیري، 
مقابله، بازسازي و بازتواني در کنار مردم با دولت 
یا در کنار دولت با مردم باشد. بنابراین رسانه و 
اصحاب رسانه )عوامل اجرایي رسانه( مي تواند 
نقش مؤثري در فرهنگ سازي و افزایش ایمني 
بحران هاي  از  ناشي  آثار  کاهش  منظور  به 
طبیعي داشته باشند. یعني قبل از بحران با 
آموزش هاي مداوم و هدفمند در پیشگیري از 
بحران مؤثر بوده، در حین بحران در کنترل 
به موقع بحران، انتقال نیازهاي واقعي جامعه 
بحران زده و انتقال به موقع خدمات ارزشمند 
گروه هاي خدمات رسان مفید بوده و پس از 
بحران نیز در عادي سازي جامعه بحران زده و 
انجام اقدامات پیشگیرانه که با تداوم آموزش ها 
مثمرثمر  انجام مي گیرد،  فرهنگي  اقدامات  و 

قرار گیرد.
از  به کارگیري مؤثر  اقدامات الزم جهت 

رسانه در کاهش مخاطرات 
از جمله اقدامات مورد نیاز در این خصوص، 

مي توان به موارد زیر اشاره نمود: 
تشکیل کارگروه رسانه اي به منظور فرهنگ . 1

سازي، اطالع رساني و آموزش مداوم مرکب 
از کلیه رسانه ها )رسانه ملي، خبرگزاري ها، 
اصحاب مطبوعات، سایت هاي اینترنتي و ...(

تعیین سخنگوي بحران مطلع و پاسخگو. 2
کارگروه . 3 اعضای  از  یک  هر  نقش  تعیین 

رسانه اي در مراحل مختلف اطالع رسانی
ارتباط . 4 برقراري  نحوه  دستورالعمل  تدوین 

اضطراري رسانه با مسئولین
و . 5 هدف  گروه هاي  و  مخاطبین  شناسایي 

برنامه ریزي براي آن ها
آموزش اصحاب رسانه مرتبط با بحران. 6
تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده توسط . 7

رسانه در مراحل مختلف بحران هاي گذشته 
)داخل و خارج از کشور(

ارائه  و  نتیجه گیري  بحث،  یافته ها، 
پیشنهادها

در جهان امروز با گسترش ارتباطات افراد خود 
وقوع  در  می کنند.  مجازی  فضای  درگیر  را 
پیش  شرایط  از  ناآگاهی  و  بالتکلیفی  بحران 
مهم ترین  از  اوضاع  بودن  نامشخص  و  آمده 
به  رسانه های گروهی  است.  افراد  نگرانی های 
ویژه رسانه های پرنفوذی مانند رادیو و تلویزیون 
ظرفیت و توانایی بسیاری برای کاهش اضطراب 

و سطح برانگیختگی اجتماعی دارند.
از جمله دالیل استفاده افراد از رسانه ها فراموش 
کردن مشکالت، کسب آرامش و تخلیه عاطفی 
در  مؤثری  عامل  می توانند  رسانه ها  است، 
دستیابی به آرامش باشند، به نحوی که فرد 
بتواند به طور موقت مشکالت خود را فراموش 
کند، در شرایط بحرانی مانند فجایع طبیعی که 
اغلب با حزن و اندوه همراه هستند، استفاده از 
ترکیب متناسبی از مواد و محتوای حزن انگیز 
روانی  پاالیش  باعث  می تواند  لذت بخش  و 
آوردن کنترل فردی  به دست  شود. آموزش 
از  ناشی  آرامش  احساس  و  خویشتن داری  و 
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کاهش خطرات احتمالی، توانمند سازی افراد 
را برای کنترل بحران و بهبود عوارض ناشی از 

آن افزایش می دهد. 
در قرن بیست و یکم و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ 
بین  ملل و گستردگی تئوري تشکیل دهکده 
جهانی، روش های سنتی مدیریت جای خود را 
به روش های نوین داده و مدیران موفق امروزه 
به این نتیجه رسیده اند در دنیای پر آشوب 
...؛ باید  حوادث و بالیاي طبیعي، سازماني و 
به ارتباطات به عنوان اصل مهم مدیریت توجه 
نمایند. از طرفی ارتباطات و تعامالت بین افراد 
یاري دهنده با یکدیگر و در سطوح بین المللی، 
ارتباط بین ملل مختلف با هم، ضرورت توجه به 

مدیریت بحران را الزم و ضروری نموده است.
ضروري  رسانه  آموزشي  کارکرد  زمینه  در 
مصون  آموزش هاي  طریق  از  رسانه  است 
و  مخاطبان  ذهن  کردن  واکسینه  و  ساز 
از  پیشگیري  به  آن ها  تحلیل  قدرت  افزایش 
وقوع بحران در جامعه کمک کند. همچنین 
براي  برنامه ریزي  با  رسانه  مي شود  پیشنهاد 
ارائه آموزش هاي فرهنگ ساز، اقدام به ایجاد 
جامعه،  در  سازي  ظرفیت  تعادل،  فرهنگ 
تربیت مدني مخاطبان، آموزش مشارکت هاي 
عمومي و ... کند. البته ضروري است که رسانه 
با توجه به مرجعیت آموزشي خود در جامعه، 
از طریق افزایش غناي آموزش، افزایش تنوع 
آموزش،  در  جذابیت  به  توجه  آموزش،  در 
کارگیري  به  متنوع،  محتواي  از  استفاده 
همزمان آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم 
و ... اثربخشي آموزش هاي خود را براي شرایط 
افکار  هدایت  کارکرد  دهد.  افزایش  بحران 
عمومي شامل ایجاد فضاي آرام در جامعه و آرام 
سازي افکار عمومي با بهره گیري از زبان آرامش 
بخش در رسانه و ارسال عادي طراحي مدل 
مرحله  مدیریت  در  جمعي  رسانه هاي  نقش 

پیش از بحران پیام ها مي شود.
 از این طریق با ایجاد حس آرامش در مخاطبان 
بحران  وقوع  و  وضعیت  تشدید  هرگونه  از 

پیشگیري شود. به نظر مي رسد اعزام یک گروه 
خبري کار آزموده و متخصص به منطقه آسیب 
وقوع  از  نخست پس  روزهاي  از همان  دیده 
انعکاس  در  زیادي  حدود  تا  مي تواند  سانحه 
شود.  واقع  مفید  و  مؤثر  مربوط،  رویدادهاي 
فروکش  و  زمان  با گذشت  پیشنهاد مي شود 
تازگي  از  ناشي  اولیه  هیجانات  دوره  کردن 
و  )خسارات  آسیب ها  وسیع  و حجم  موضوع 
تلفات(، رسانه ها و خصوصا مطبوعات با دقت 
و حساسیت موضـوع را پیگیري و ادامه دهند؛ 
بـه نحوي که ضمن اطالع رساني از وضعیت 
حاکم بر جامعه پس از وقوع سانحه، با انعکاس 
آسیب  جامعه  نیازهاي  و  مسائل  مشـکالت، 
دیده سعي در ایجاد حساسیت در مقام هاي 
و  مادي  و جـذب کمک هاي  و جلب  دولتي 
معنوي با هدف رسیدگي به مشکالت و رفع 
پیشنهاد  کنند.  آسیب دیده  جامعه  نیازهاي 
شده  برنامه ریزي  صورت  به  رسانه  مي شود 
دست به اطالع رساني در خصوص بحران بزند. 
براي این منظور باید به برنامه ریزي ساختاري 
و محتوایي براي اطالع رساني بحران از ورود 
به چرخه مدیریت بحران اقدام کرده و طرح 
جامع اطالع رساني در بحران را تهیه کند. تا 
بتواند به اطالع رساني دقیق، صحیح، سریع، به 
هنگام، ساده، رسا و شفاف بپردازد. رسانه باید 
در امر اطالع رساني با اتخاذ رویکردي فعال و 
انتقادي از موضع پیش دستانه و فعال، بحران را 
مدیریت کند و براي جلوگیري از ایجاد شایعه 
در جامعه به اشباع اطالعاتي جامعه از طریق 

اطالع رساني حداکثري و کامل بپردازد.
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