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راهبردهای مدیریت بحران رسانه ها 
در حوادث طبیعی وغیرطبیعی

بهناز�رهبر�مهرپو���
د  انشجوی کارشناسی ارشد   مد  یریت رسانه، د  انشگاه عالمه طباطبایی
maryammehrpo@gmail.com

چکید���ه
بحران های طبیعی وغیرطبیعی همواره جوامع بشری را تهدید می کنند. ایران 
کشوري است که در آن اغلب بحران ها بخصوص بحران های طبیعي سابقه 
دارد. گزارش های رسانه ای نشان می دهد که به طور معمول هر ده سال یک بار 
زمین لرزه هایی بزرگ با بزرگي )شدت ـ قدرت(  بیش از هفت درجه در مقیاس 
امواج دروني زمین )ریشتر(  در ایران زمین رخ داده است. بحران های ناشي از 
رفتارهاي طبیعت در ایران مانند طوفان، سیل، رانش زمین و.. نیز کم نیست. 
این  اصلی  سؤال  بحران ها،  خبری  پوشش  در  رسانه ها  اهمیت  به  توجه  با 
تحقیق آن است که هنگام بروز بحران، رسانه ها در جامعه چگونه باید بحران 
را مدیریت کنند؟ تا به جای ایفای نقش منفی و افزایش بحران، نقشی مثبت 
را بر عهده گیرند؟ روش این تحقیق کتابخانه ای بوده است و برای تکمیل 

پاسخ ها به مصاحبه با خبرنگاران با تجربه نیز پرداخته ایم.
مهم ترین یافته های تحقیق راهبردهای رسانه ها برای مدیریت بحران و کاهش 
آن را در رعایت نکات زیر می داند: عدم تحریف حقایق و اغراق در گستردگی 
اثرات حادثه، رساندن هشدارهای مربوط به احتمال وقوع گردبادها، طوفان ها، 

سیل ها و  آتشفشان ها به گوش مردم و کم رنگ شدن خصومت با دولت.

كلمات�كلید��ی
مدیریت بحران،راهبرد رسانه ای، بحران طبیعی وغیرطبیعی، تحریف حقایق، 

هشدارها، خصومت با دولت.
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طرح مسئله
ایران کشـوري اسـت کـه در آن اغلـب بحران ها 
دارد.  سـابقه  طبیعـي  بحران هـاي  بخصـوص 
مي دهـد  نشـان  رسـانه اي  گزارش هـاي 
یک بـار  سـال  ده  هـر  معمـول  به طـور  کـه 
ـ  )شـدت  بزرگـي  بـا  بـزرگ  زمین لرزه هایـي 
قـدرت(  بیـش از هفـت درجه در مقیـاس امواج 
درونـي زمین )ریشـتر(  در ایران زمیـن رخ داده 
اسـت. بحران هـاي ناشـي از رفتارهـاي طبیعت 
در ایـران ماننـد طوفان، سـیل، رانـش زمین و... 

نیـز کم نیسـت.
در  گیـالن  رودبـار  بـزرگ  زمین لـرزه  دو 
خردادمـاه سـال 13۶8 و بـم در دي مـاه سـال 
1382 تجربه هـاي ارزشـمندي را مي توانسـت 
و  خبـري  جهـت  از  کشـور  مدیریـت  بـراي 
اطالع رسـاني در پـي داشـته باشـد، امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه گفت وگوهـاي انجـام گرفتـه با 
تأییـد  رسـانه اي  ارشـد  مدیـران  و  سـردبیران 
ایـن مدعاسـت کـه متأسـفانه در هـر دو حادثه 
آن گونـه که شایسـته و الزم بوده اسـت، امور در 
عرصـه خبـري مدیریت نشـده و امـور همچنان 
از طریـق آزمون و خطا پیش رفته اسـت. شـاید 
عمـده دلیـل ایـن امـر بهـا نـدادن بـه نیروهاي 
باتجربـه اي بـوده اسـت که در رسـانه هاي اصلي 
مدیریـت کار را مي توانسـت بـر عهـده بگیـرد و 
یـک دلیل دیگـر آن نیز، عدم تربیـت نیرو براي 
رسـانه ها در دانشـکده ها و مراکـز آموزش عالـي 
بـراي مدیریـت امـور خبـري در بحران هاسـت.

بـروز بحران یا همـان حادثه ناگهانـي که تغییر 
عظیمـي بـه یکبـاره در یـک وضعیـت صـورت 
بـود.  نخواهـد  دور  رسـانه ها  نـگاه  از  مي دهـد 
امـروزه رسـانه هاي جمعـي بـا توجـه بـه نفوذ و 
گسـترش بي سـابقه خود در جوامع و در تمامي 
ابعـاد حیـات بشـري، بـه جـزء جدایي ناپذیـر 

بحران هـا تبدیـل شـده اند. 
مسـئله اساسـي ایـن پژوهش بررسـي این مهم 
اسـت که رسـانه هاي ایرانـي آیا اسـتراتژي هاي 
الزم مدیریتـي را بـراي برخورد با بحـران دارند؟ 
اگـر دارند! چگونه اسـت کـه در اغلب مـوارد در 
رویارویـي بـا بحران هـا، بـه موضـع پدافنـديـ  
انفعالـي مي افتنـد و اگـر ندارنـد مشـکل اصلي 

کجاسـت و بـراي حـل آن چـکار بایـد کـرد و 
سـهم هر مـورد در مسـئله چقدر اسـت؟ 

1. هدف تحقیق
یافتن پیشـنهادها و راه حل هایي بـراي مدیریت 
رسـانه ها در مواجهـه بـا بحران هـاي طبیعـي و 
ارائه الگوهاي مناسـب مدیریت خبر در شـرایط 

بحران.

2. سؤاالت تحقیق
سـؤال اصلـي: در ایـن موضـوع آن اسـت که به 
هنـگام بـروز بحران رسـانه ها در جامعـه چگونه 

بایـد عمل کننـد؟ سـؤاالت فرعي: 
برنامه ریزي هـاي  در  رسـانه ها  شـرکت دادن  ـ 

مقابلـه بـا بحـران چـه اهمیتـي دارد؟
ـ بـراي بهبـود عملکـرد رسـانه ها در حـوادث 

غیرمترقبـه چـه بایـد کـرد؟
ـ رسـانه هاي محلـي و غیرمحلي چه نقشـي در 

مدیریـت بحران هـا دارند؟
ـ آیـا حضـور افراد رسـانه هاي جمعـي در محل 
حادثـه، باعـث تداخـل فیزیکـي در کار نجات و 

مي شود؟ امدادرسـاني 
ـ کم رنـگ شـدن خصومـت رسـانه ها بـا دولـت 

چـه نقشـي در کاهش بحـران دارد؟
ـ نقـش منفـي رسـانه ها در حـوادث غیرمترقبه 

؟ چیست
ـ نقـش مثبت رسـانه ها در حـوادث غیرمترقبه 

؟ چیست

3. روش تحقیق
اسـنادي،  روش  کمـک  بـه  پژوهـش  ایـن  در 
مطالعـه در زمینـه تاریخ حوادث صـورت گرفته 
اسـت و چـون این شـیوه به تنهایي پاسـخگوي 
سـؤاالت پژوهـش نبـوده اسـت از مصاحبه هـا و 
گفت وگوهـاي مقطعـي بـا 12 کارشـناس حوزه 
خبرنـگاري بحـران در ایران، براي یافتن پاسـخ 

کامل تـر بـه سـؤاالت بهـره برده شـده اسـت.

4. جامعه آماري
جامعـه آمـاري در ایـن تحقیـق، مطالب خبري 
سـازمان خبرگزاري جمهوري اسـالمي »ایرنا«، 
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کشـور،  وزارت  غیرمترقبـه  حـوادث  کل  اداره 
سـازمان پدافنـد غیرعامـل، دفتـر اطالعـات و 
اخبـار سـازمان ملـل متحـد در تهـران و برخي 
یافته هایـي  نیـز  و  روزنامه هـا  و  نشـریه ها 
دسـترس  در  اینترنـت  شـبکه  در  کـه  اسـت 
قـرار داشـت.  از آن جـا کـه در ایـن پژوهـش از 
درنهایـت  شـد،  اسـتفاده  تمام شـماري  روش 
3۰۰ مطلـب خبـري انتخاب شـدند کـه داراي 

بـود. ارزش هـاي الزم 

5. واحد تحقیق
از آن جایـي کـه هـدف ایـن تحقیـق، بررسـي 
اسـتراتژي هاي مدیریتـي در بحران ها بخصوص 
مطالـب  تمامـي  اسـت،  طبیعـي  بحران هـاي 
مرتبـط بـا موضـوع در منابـع پیش گفتـه مورد 

بررسـي قـرار گرفته انـد.

6. روایي )اعتبار(2 و پایایي تحقیق
ـ روایـي )اعتبـار( تحقیق: براي تحقیـق در این 
زمینـه بایـد از روش هایـي مانند اسـنادي براي 
مطالعـه در تاریخ حوادث اسـتفاده مي شـد. زیرا 
»زمانـي کـه موضـوع مطالعـه با عصر مـا فاصله 
تاریخـي داشـته باشـد، مطالعه از نـوع مطالعات 
تاریخـي خواهـد بـود.« )سـاروخاني 1:1388( 
جنبـه  یـک  حاضـر  پژوهـش  حیـث  ایـن  از 
تاریخـي دارد. بـه علـت تاریخي بـودن پژوهش، 
روش شناسـي آن در حـوزه روش هـاي اسـنادي 
عمـده  چراکـه  مي گیـرد.  قـرار  )کتابخانـه اي( 
ابـزار در این گونـه مطالعـات، اسـتناد بـه منابـع 
و اطالعـات اسـت. همان گونـه کـه دکتـر باقـر 
سـاروخاني عضـو هیأت علمـي دانشـکده علوم 
اجتماعـي دانشـگاه تهـران نیـز ذکـر مي کنـد، 
و عمده تریـن روش  مهم تریـن  اسـنادي  روش 
تحقیقـي در مطالعـات تاریخـي اسـت. )همان( 
در بسـیاري از تحقیقـات، به همـان اندازه که به 
تهیـه داده هاي کامـاًل جدید توجه مي شـود، به 
گـردآوري و تحلیل اطالعـات از کارهاي دیگران 
نیـز ابـراز عالقه مي شـود. »یکـي از انـواع فرعي 
پژوهش اسـنادي عبارت اسـت از تحلیل مجدد 
مجموعـه اي از داده هـا و نتایج تحقیقات گزارش 
شـده توسـط نویسـندگان دیگـر، حکومت هـا و 

سـازمان هاي دیگـر، به طـور منظم آمار رسـمي 
دربـاره انبوهـي از پدیده هـاي اجتماعي منتشـر 
مي کننـد ... پژوهشـگران مي تواننـد داده هـاي 
برگرفتـه از ایـن گونـه آمارهـا را مورد اسـتفاده 
قـرار داده یـا دوباره تحلیل کننـد و آن اطالعات 
را بـراي کمـک به حل مسـئله پژوهشـي معین 
بـه کار برند.« )گیدنز ۷2۷:13۷8( در این روش 
منابـع اصلي مورد اسـتفاده، کتاب هـا و مدارکي 
اسـت کـه از دوره هـاي گذشـته به جـاي مانده 

است.
اهمیـت  بـه جهـت  موضـوع پژوهـش حاضـر 
ابعـادي آن  بایسـتي از زمینه هـاي دیگـر نیـز 
مـورد تحقیـق و کنـدوکاو قـرار مي گرفـت کـه 
اصلي تریـن آن ها مصاحبه هاي عمقـي )مطالعه 

اسـت.  میداني( 
در پژوهـش حاضـر از دو روش کتابخانـه اي و 

میدانـي )مصاحبـه( اسـتفاده شـده اسـت.
تحقیق در موضوع مورد بررسـي بـدون دریافت 
نظرهـاي صاحبنظران و صاحبـان تجربه که هر 
یک حکم سـندي دارند،  تکمیل نبـود،  از این رو 
12 تـن از آن هـا بـا گرایش هاي فکـري مختلف 
و سـابقه کاري متفـاوت با حداقل 1۰ سـال کار 
رسـانه اي بـراي گفت وگـو و دریافـت نظرهـاي 

انتخاب شـدند.

7. ادبیات نظري تحقیق
آن  انـواع  و  شـرایط  و  بحـران  از  منابـع  در 
تعریف هـاي مختلفـي داده شـده ولـي مخـرج 
مشـترک همـه آن هـا قرارگرفتـن در شـرایط 
خـاص و ویـژه و عمدتـاً ناگهانـي تعریـف شـده 
اسـت که بـراي برون رفـت از آن باید اسـتراتژي 
الزم مبتنـي بـر تاکتیک هـاي دقیـق و حسـاب 
شـده داشـت. در جمع بنـدي تعریف هـاي ارائـه 
بـه  مي توانیـم  آن  اشـکال  و  بحـران  از  شـده 

یافته هـاي زیـر برسـیم:
الفـ  بحران چیست و چه فرایندي دارد؟

تعریف هاي گوناگون ولي مشـابه از نویسـندگان 
مختلـف ارائـه شـده اسـت. یـک تعریف سـاده 
بـراي بحـران، کمبـود منابـع در هنـگام نیـاز 
اسـت. امـا در یک تعریف جامـع و کلي تر بحران 
شـرایطي اسـت که در آن حوادث ناگهاني مانند 
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زلزلـه، سـیل، آتش سـوزي ناشـي از رعدوبـرق 
شـدید یـا دیگر عوامـل، تخریب محیط زیسـت 
و همچنیـن مشـکالت ناشـي از عملکردهـاي 
انسـاني و سـازماني ماننـد ورشکسـتگي یـک 
شـرکت و... بـه صـورت غیرقابـل کنتـرل پیش 
آمـده و زندگـي بشـر را تهدیـد مي کننـد. کـه 
بـراي ایـن بحران هـا بایسـتي اقداماتـي فـوري 
و اضطـراري انجـام داد. بحران هـا متنـوع بـوده 
و اغلب آن ها تکرارشـونده هسـتند. و مشـکالت 
و خسـارات ناشـي از آن ها متفاوت انـد. تغییري 
ناگهانـي، شـدیدتر از حالت عـادي و غافلگیري 
تهدیدآمیـز، ازجملـه معیارهـاي تعریـف بحران 

 . هستند
 از نظـر عملیاتـي  نیـز بحـران را مي تـوان  بـه  
صـورت  یک  سیسـتم، تجزیه  و تحلیـل  کرد که  
در آن  دو سـري  عوامـل  مختلف  یکـي  محیط  و 
سـاختار سیسـتم  و دیگـري  عواملي  کـه  موجد 
این کـه   تعییـن   دارد.  بحـران هسـتند، وجـود 
کـدام  یـک  از عوامـل  و عناصـر تشـکیل دهنده  
و  آسـیب پذیري   بحـران  مقابـل   در  سیسـتم  
وظایـف   از  یکـي   دارد،  بیشـتري   تأثیرپذیـري  
اولیـه  تحقیـق  و پژوهش  مدیریت  بحران اسـت. 
در  سیسـتم   بخـش   آسـیب پذیرترین   تعییـن  
عمـل  بـه  بخشـي  از سیسـتم  برمي گـردد کـه  
)ذوالفقـاري  دارد.  نیـاز  را  رسـیدگي   باالتریـن  

اصلـي، 13۷3: 12(
در پزشـکي وضعیـت بحران بـه وضعیتي اطالق 
مي شـود کـه ارگانیسـم دچـار بي نظمـي شـده 
و بـه خطـر افتـاده اسـت. بحـران را مي تـوان 
شـرایط غیرعـادي  دانسـت که در آن مشـکالت 
مي آیـد  پدیـد  پیش بیني ناپذیـر  و  ناگهانـي 
نظیـر آتش سـوزي، اغتشـاش، زلزلـه، شـورش، 
ورشکسـتگي، اعتصـاب... و سـایر مـواردي کـه 
بـه تصمیم گیـري فـوري نیـاز دارد و در چنیـن 
شـرایطي، ضوابـط، هنجارهـا و قوانیـن مرسـوم 

 )Li,2007: 5( .دیگـر کارسـاز نیسـت
امـروزه با پیچیده شـدن محیط و پویایي سـریع 
آن، هرلحظـه امـکان بـروز یـک بحـران بـراي 
سـازمان وجـود دارد. در یـک موقعیـت بحراني، 
فرهنـگ سـازمان تغییـر یافته و به سـمت یک 
فرهنـگ خـالق و متغیـر گرایش پیـدا مي کند. 

ایـن امـر خـود باعـث ایجـاد فرصت هایي جهت 
حفـظ و تـداوم حیات سـازمان مي شـود.

رویکـرد  و  سیسـتمي  رویکـرد  دو  شـناخت 
بـر  مقـدم  بحـران  تعریـف  در  تصمیم گیـري 
دو  ایـن  شـناخت  بـا  تعریف هاسـت:  بررسـي 
رویکـرد مي تـوان هـر تعریـف را در جـاي خود 

فهمیـد.  را  آن  مناسـب تر  و  داده  قـرار 
نقـاط مشـترک واکنش هایـي کـه در ابتداي هر 

بحـران از طـرف افراد بـروز مي کند: 
1. نیاز به تصمیم گیري بدیع دارند. 

2. عـدم واکنش سـریع معمـوالً پیامد نامطلوب 
دارد. 

3. راه حل ها محدود هستند. 
۴. زمان به نفع تصمیم گیران نیست. 

5. تصمیمات غلط، عواقب وخیم دارند. 
۶. شـدت گرفتن غیرمنتظـره رویدادها وضعیت 
 (Defleu,1991: .را تشـدید مي کنـد بحرانـي 

22)

ب ـ انوع بحران
بحران هـا انـواع مختلفـي دارند، از نظـر اهمیت 
عوامـل  اثـر  بـر  کـه  هسـتند  بحران هایـي 
غیرطبیعـي ایجـاد مي شـوند کـه خود بـه انواع 

مي شـوند. تقسـیم بندي  مختلفـي 
الـف ـ بحران هـاي اجتماعـي و فرهنگـي مثـل 
مهاجرت هـاي بي رویـه، آشـوب هاي اجتماعـي، 
خشـونت در محیـط کار، اعتیـاد و فسـاد مالي؛

ب ـ بحران هـاي اقتصـادي، مالـي کـه در اثـر 
ارزش  کاهـش  مالـي،  نظام هـاي  در  اختـالل 
پـول، کاهـش ارزش سـهام در بـورس، اختـالل 
و ورشکسـتگي، عـدم تحقـق درآمدهـا، افزایش 

مي آیـد؛ به وجـود  و...  هزینه هـا  غیرمترقبـه 
خرابـکاري،  مثـل  امنیتـي  بحران هـاي  ـ  ج 
بمب گـذاري، آدم ربایـي، گروگانگیـري، قاچـاق 

اسـت؛ تروریسـم  و  جاسوسـي  موادمخـدر، 
د ـ بحران هـاي اطالعاتـي: بحران هایي هسـتند 
تجهیـزات  طراحـي،  در  اختـالل  اثـر  در  کـه 
اطالعاتـي،  حفاظتـي،  نظام هـاي  کارکـرد  و 
امنیتـي و رایانـه  اي در سـازمان ها و جوامـع رخ 
مي  دهـد و موجـب آشـفتگي مي شـود از قبیـل 
تقلـب و دسترسـي غیرمجـاز، اسـتراق سـمع 
افشـاي  اطالعاتـي،  و  مخابراتـي  خطـوط  در 
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غیرمجـاز اطالعـات، ناکارآمدي سـخت افزارها و 
نرم افزارهـا، مفقودشـدن داده  ها و عـدم تبادل و 

انتقـال اطالعـات؛
ه ـ بحران هـاي زیسـت محیطـي مثـل آلودگي 
هـوا، انفجارهـاي هسـته  اي، از بیـن رفتن منابع 
طبیعـي، از بین رفتـن دریاچه  ها و آلوده سـازي 

منابـع حیاتي؛
و ـ بحران هـاي انسـاني کـه در اثـر اختـالل در 
کارکـرد منابـع انسـاني رخ مي دهـد و موجـب 
آشـفتگي اساسـي مي شـود. )حسـیني، 1385: 

 )12۰
 جو حاكم  در شرایط  بحراني  جـ 

بررسـي  بحران هـاي  گذشـته  نشـان  مي دهـد، 
سـردرگمي   دچـار  مـوارد  این گونـه   در  افـراد 
حـال   عیـن   در  و  سـاده ترین   مي شـوند، 
اساسـي ترین  اشـتباهات  در لحظـات  بحراني  رخ  
مي دهـد، معمـوالً  سـخن  و عملکـرد مسـئوالن  
خـالف  جهت  منافع  خود و سـازمان  آن هاسـت، 
غیرمنطقـي   عکس العمل هـاي   و  دسـتپاچگي  
مي شـود،  دیـده   بسـیار  شـرایطي   چنیـن   در 
کنجـکاو،  خبرنـگاران   ازدحـام   از  جلوگیـري  
حفـظ  اعتبـار، کاهـش  عـوارض  و بازتاب هـاي  
منفـي  آن  بـر آینـده  و افـکار عمومـي  مسـائلي  
هسـتند کـه  گاه  از کنتـرل  خـود بحـران بـراي  
مسـئوالن  مشـکل تر مي شـود. تضـادي  که  بین  
کنتـرل  بحـران و تسـلط  بـر شـایعات  و اعصاب  
ایجـاد مي  شـود، دقیقـاً  نمایانگـر عـدم  آمادگي  
اسـت. تعجـب  و غافلگیري  اولیـن  عامل  مخرب  
در بحران هاسـت. در حقیقـت  دوبـاره  به دسـت  
گرفتن  اوضاع  یا شکسـت  در همان  سـاعات  اول  

مي شـود.  مشـخص  
بـراي  نمونـه، در بحبوحـه  بحرانـي  کـه  سـال  
198۶ هنـگام  انفجـار شـاتل  فضایـي  »چلنجر« 
براي  ناسـا )سـازمان فضانـوردي آمریـکا( پیش  
آمـد، واکنـش  اولیـه  ناسـا به خوبـي  نشـان  داد 
مواجـه   بحـران  بـا  ناگهـان   افـراد  کـه   زمانـي  
مي شـوند، چه  اشـتباهاتي  ممکن  اسـت  از آن ها 
سـر بزنـد. ناباوري  مسـئوالن  ناسـا که  ناشـي  از 
عـدم  پیش بینـي  ایـن  سـانحه  بسـیار محتمـل  
بـود، مانـع  از آن  شـد کـه  مقامات  ناسـا واکنش  
بهینـه اي  از خـود نشـان  دهنـد و در پـي  آن  

سـوء مدیریـت  در توضیـح  دالیل  وقوع  سـانحه  
و مقصـر دانسـتن  افـراد و بخش هـاي  مختلـف، 
به شـدت   مـردم   نـزد  را  سـازمان   ایـن   اعتبـار 

تحت  تأثیـر قـرار داد. )سـاندرز، 138۰: 33(
واضح اسـت که واکنش هـا و نحوه تصمیم گیري 
افـراد بـه هنـگام بحـران بـه چگونگي برداشـت 
آن ها از اوضاع وابسـته اسـت. طبیعي اسـت که 
هرچـه برداشـت از وضـع پیـش آمـده جدي تر 
باشـد و خطـر بیشـتري بـراي منافـع خـود و 
سـازمان احسـاس کنند،  به همـان میزان وضع 

را بحرانـي مي کننـد. 
د ـ مدیریـت بحـران مي تواند شـامل 

مراحـل زیر شـود: 
پیشـگیري: انجـام اقداماتي که از وقـوع حوادث 
جلوگیـري کـرده یـا خطـرات ناشـي از آن ها را 

مي دهد.  کاهـش 
مؤثـر  برنامه ریـزي  یـک  بـراي  برنامه ریـزي: 
در مدیریـت بحـران بایـد قبـل از وقـوع حادثـه 
تمـام اطالعـات الزم را جهـت شـناخت بحـران 
و راه هـاي برطرف سـاختن آن از طریـق مطالعه 
از مشـاوران و  و تحقیـق جمـع آوري کـرده و 
کمـک  بحـران  مدیریـت  خبـره  کارشناسـان 
بگیریـم. همچنیـن تـدارکات و تسـهیالت مالي 
الزم جهـت رفـع بحـران را پیشـاپیش فراهـم 

 . کنیم
مقابلـه: شـامل اقداماتـي اسـت که بعـد از وقوع 
بحـران توسـط تیم آمـوزش دیده  سـازمان ها با 
هـدف نجـات جـان و مـال انسـان ها و کاهـش 
خسـارات وارده بـه مناطـق آسـیب دیده انجـام 
هشـدار،  شـامل  مقابلـه  عملیـات  مي شـود. 
جسـت وجو، نجات و امـداد، بهداشـت و درمان، 
تأمیـن امنیـت، ارتباطـات، ترابري، مهـار آتش، 
سوخت رسـاني  خطرنـاک،  عوامـل  کنتـرل 
اسـت.  ذي ربـط  اضطـراري  خدمـات  سـایر  و 

(Booth,1993: 85)
بازسـازي: بعـد از مقابلـه بـا بحران به بازسـازي 
مناطـق آسـیب دیـده و بازتوانـي افـراد آسـیب 
دیـده مي رسـیم. در مرحلـه ي بازسـازي عـالوه 
بـر اینکـه بایـد شـرایط را از لحـاظ فیزیکـي 
اسـت  الزم  بازگردانیـم  نرمـال  وضعیـت  بـه 
ویژگي هایـي ماننـد: توسـعه ي پایـدار، ضوابـط 
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ایمني، مسـائل فرهنگي، هنـري و تاریخچه ي 
اجتماعـي منطقـه ي آسـیب دیـده را نیـز در 

نظـر داشـته باشـیم . 
بحـران  برطـرف سـاختن  از  بعـد  علت یابـي: 
بایـد دلیـل اصلـي و ریشـه بحـران را یافتـه و 
احتمـال وقـوع دوبـاره آن را در آینـده تخمین 
بزنیـم و همچنیـن خط مشـي هاي جدیدي را 
جهـت مقابلـه مؤثرتر با بحران و پیشـگیري از 
خسـارت هاي جبران ناپذیـر ناشـي از حـوادث 
غیرمترقبـه اتخاذ کنیـم. )حسـین پور، 138۶: 

)2۰

8. یافته ها 
حـوادث  سـوي  بـه  به طورطبیعـي  رسـانه ها 
غیرمترقبـه، چه کوچک و چه بزرگ، کشـیده 
مي شـوند. اهمیت خبـري چنیـن رویدادهایي 
 همـه دسـت اندرکاران رسـانه ها را از رادیـو و 
تلویزیـون گرفتـه تـا مطبوعـات، از فیلمبـردار 
و گزارشـگر گرفتـه تـا عکاسـان خبـري،  بـه 
سـبقت جسـتن از یکدیگـر مي کشـاند؛ هـر 
کـس مي خواهـد پیـش از دیگـران بـه محـل 

برسـد.  حادثه 
۴-1. رسـانه ها در بحـران ) بالهـاي طبیعـي و 

غیرطبیعـي رویدادهاي رسـانه اي هسـتند(:
بنابرایـن مؤسسـات امدادرسـان و گروه هـاي 
نجـات بـا علـم بـه این کـه برخـي مداخـالت 
و  اسـت  ناخوشـایند  ممکـن  رسـانه ها 
دسـت وپاگیر باشـد، بایـد بـا آن هـا کار کنند، 
نـه این کـه مقابـل آن ها بایسـتند.  اکنـون در 
جهانـي بـا اخبار بیسـت وچهار سـاعته زندگي 
مي کنیـم، بنابرایـن هیـچ  رویـدادي، ماجـراي 
کوچکـي به حسـاب نمي آید. دسـت اندرکاران 
برخـورد بـا حـوادث غیرمترقبـه بایـد انتظـار 
داشـته باشـند که  هنگام بـروز بالهاي طبیعي 
و غیرطبیعـي بي تردیـد رسـانه هاي محلـي و 
ملـي بـراي اقـدام به پوشـش خبـري به محل 
حادثه  سـرازیر خواهند شـد. کار گزارشگر این 
اسـت کـه رک و سـمج باشـد؛ مدیـران بحران 
و وضعیت هـاي اضطـراري و  دسـت اندرکاران 
برخـورد بـا حـوادث غیرمترقبـه، نبایـد ایـن 
تلقـي  خـود  شـخص  بـه  توهینـي  را  رفتـار 

کنند«.   درواقـع، بالهاي طبیعي و غیرطبیعي 
منبع سرشـار خبري هسـتند. طبـق مطالعات 
»گانـز«3 تخمین زده مي شـود کـه 25  درصد 
بالهـاي  بـه  مربـوط  خبـري  گزارش هـاي 
طبیعي، حـوادث غیرمترقبه ناشـي از فناوري، 
چـرا  چنیـن  اسـت.  مدنـي  ناآرامي هـاي  یـا 
اسـت؟ یکـي از دالیلـي کـه بـراي ایـن امـر 
مطـرح مي شـود ایـن اسـت کـه گزارش هـاي 
خبـري رسـانه ها در نفـس خـود یـک  فعالیت 
گزارش هـاي  معمـوالً،  اسـت.  سـرگرم کننده 
خبـري را »ماجـرا«، »حادثـه« یـا »داسـتان« 
مي شـوند  گزارشـگران  تشـویق  و  مي نامنـد 
همـان  داراي  کـه  بیابنـد  را  رویدادهایـي 
ویژگي هایـي باشـد کـه یک داسـتان یـا قصه 
مشـکالت،  درام،  درگیـري،  داراسـت:  خـوب 
تکان دهنـده.  فرازوفرودهـاي  راه حل هـا، 
ایـن  همـه  غیرطبیعـي  و  طبیعـي  حـوادث 
ویژگي هـا را فراهـم  مي کنـد؛ بخصـوص بـراي 
آن  و  دارد  نیـز  مضاعفـي  مزیـت  تلویزیـون 
اسـت.  مخاطبـان  خیره کننـده  جلب توجـه 

 »از دیـدگاه روزنامه نگارانـه، بالهـاي طبیعـي 
و غیرطبیعـي واجـد همـه اجـزا یـک  رویـداد 
بـراي  )بخصـوص  هسـتند  کامـل  رسـانه اي 
رسـانه هاي الکترونیکي(. ایـن  رویدادها، کوتاه، 
چشـمگیر، غالباً رازگونه، پرتحرک، و تصویرگر 

رنج هـا و  شـجاعت هاي بشـري هسـتند«.  
یـک دلیـل دیگـر بـراي توضیـح این کـه چـرا 
توجـه  انـدازه  ایـن  تـا  غیرمترقبـه  حـوادث 
رسـانه ها را بـه خـود جلـب مي کند این اسـت 
 کـه ایـن وقایـع را معموالً بـه راحتـي مي توان 

پوشـش داد.  
حـوادث  در  رسـانه ها  مثبـت  نقـش  ـ  الـف 

غیرمترقبـه 
مقامات رسـمي معمـوالً رسـانه هاي جمعي را 
نکوهـش مي کننـد. بسـیاري از آن هـا بـر این 
باورنـد که اگر رسـانه ها جلوي  دست وپایشـان 
را نگیرنـد و »مزاحـم نشـوند« و از کارهـاي 
آن هـا انتقـاد نکننـد و تصمیمات شـان را زیـر 
سـؤال نبرنـد، در فضایـي  آرام تـر، وظایف خود 
را در قبـال فاجعـه و مصیبتي که رخ داده بهتر 
انجـام مي دهنـد. امـا برخـالف چنین بـاوري، 
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نبود رسـانه ها  به هنـگام بروز بالهـاي طبیعي 
و غیرطبیعـي مي توانـد دشـواري هاي بزرگـي 

آورد.   به وجـود 

بـ  رسـانه ها؛ منبـع اطالعاتـي قابـل اعتمـاد 
مردم 

رسـانه هاي جمعـي، و بخصـوص رسـانه هاي 
الکترونیکـي )شـبکه هاي خصوصـي رادیویـي 
و تلویزیونـي( مهم تریـن منبعـي  هسـتند کـه 
بـه  اطالعـات مربـوط  آنهـا  از طریـق  مـردم 
حـوادث غیرمترقبـه را بـه دسـت مي آورنـد. 
)ونگـر،آ، ۶2: 1985( به طـور مثـال، اهمیـت 
بـه  خصوصـي،  بخـش  خبـري  رسـانه هاي 
ارتباطـات جمعـي در  عنـوان یـک سیسـتم 
ایـاالت  متحـده، بـه خوبـي در نقل قـول زیـر 

نمایـان اسـت:  
تمـام سـاختار دولتي ایـاالت متحـدهـ  وزارت 
ناسـا، همـه  فرمانداري هـاي  اف اي ام آ،  دفـاع، 
داراي  همگـي  ـ  فـدرال  دولت هـاي  و 
هسـتند  ارتباطاتـي  پیچیـده  سیسـتم هاي 
کـه چندیـن میلیـارد دالر خـرج برمـي دارد؛ 
ایـن سیسـتم ها مایـه  رشـک همـه جهانیـان 
اسـت. اما ایـن سیسـتم جادویـي الکترونیکي 
قـادر نیسـت از  آسـتانه در خانـه مـردم پـا بـه 
درون بگـذارد، یـا وارد محـدوده اتومبیل هـاي 
آن هـا شـود  و بـا شـهروندان به طـور مسـتقیم 
ارتبـاط بگیـرد. بـراي برقراري پیونـدي عمیق 
و  سـریع با عمـوم مردم، مدیـران وضعیت هاي 
اضطـراري کامـاًل به رسـانه هاي خبـري  بخش 

خصوصـي وابسـته هسـتند.«  
ایجـاد یـک رابطه کاري معقول، کارا و سـازنده 
میـان مدیـران بحـران و رسـانه هاي  خبـري 
بایـد  غیرمترقبـه  حـوادث  بـروز  هنـگام  در 
جامعـه  مدیـران  اساسـي  اولویت هـاي  جـزو 
وضعیت هـاي اضطـراري قرار گیرد. مسـئولیت 
بنیادیـن همـه دولت ها  تضمین امنیـت و رفاه 
شهروندان شـان اسـت. ایـن وظیفـه را در خأل 
اطالعاتـي  نمي تـوان بجا آورد. شـهروندان باید 
بداننـد در چـه صورتـي و چه موقعـي در  خطر 
قـرار دارنـد و در چـه صورتـي و در چه موقعي 
خطر از سرشـان گذشـته  اسـت. افزون بر این، 

شـهروندان حق دارند از سرنوشـت همسایگان 
خـود با خبـر  شـوند«. )هولتـون ۶:1985( 

 
جـ  هشدارهاي رسانه ها 

نقش هـاي  مي تواننـد  جمعـي  رسـانه هاي 
مهمـي ایفـا کننـد کـه بـه کاسـتن از اثـرات 
حـوادث غیرمترقبـه کمـک مي کنـد. )کمیته 
حـوادث غیرمترقبـه 198۰:۷( ایـن رسـانه ها 
وقـوع  احتمـال  بـه  مربـوط  هشـدارهاي 
گردبادهـا، طوفان هـا، سـیل ها، و  آتشفشـان ها 

را مي تواننـد بـه گـوش مـردم برسـانند.  
مـردم بیـش از هـر جـاي دیگـري از طریـق 
شـبکه هاي خصوصـي رادیویـي و تلویزیونـي 
احتمـال  وقـوع  راجع بـه  اولیـه  هشـدارهاي 
یـک بـالي طبیعـي یـا غیرطبیعـي را دریافت 
مي کننـد. حتـي وقتي که هشـدارهاي اولیه از 
منابـع دیگـري مثـاًل از آژیرها  اعالم مي شـود، 
سـراغ  بـه  بیشـتر  اطالعـات  بـراي  مـردم 
رسـانه ها مي رونـد. درواقـع مـردم معمـوالً در 
ابتـدا بـه هشـدارهاي آژیرهـا بـا بي اعتمـادي 
 واکنـش نشـان مي دهند تـا این کـه تأییدیه اي 
مبنـي بر صحـت آن به دسـت بیاورنـد. وقتي 
پیام هاي  هشـدارآمیز رسـانه ها به طور روشـن، 
باشـد،  معتبـر  منابـع  از  نقـل  بـه  و  مـداوم  
مي توانـد در برانگیختـن فعالیت هاي حفاظتي 
 مقتضـي بسـیار مؤثـر باشـد.  گاهي، رسـانه ها 
بـدون آن کـه منتظـر درخواسـت هاي رسـمي 
شـوند، خـود اقـدام بـه هشـداردهي مي کنند. 
بـه عنـوان  نمونـه هنگامـي کـه گردبـادي در 
سـال 199۶ شـهرکي در کانـزاس آمریـکا را 
درنوردیـد، یک شـبکه رادیـوي محلي همگان 
را از  خطر قریب الوقوع آگاه سـاخت. این شبکه 
رادیویـي داراي یـک برنامـه ویژه هشـداردهي 
بـراي وضعیت هـاي جـوي خطرنـاک بـود.  در 
ایـن برنامـه واحدهـاي سـیار رادیویـي، به طور 
مـداوم شـرایط جـوي را زیر نظر داشـتند و در 
صـورت مشـاهده گردوغبارهـاي  قیفي  شـکل 
ارسـال  حادثـه  محـل  از  زنـده  گزارش هـاي 
ایسـتگاه  هشـداردهنده  سیسـتم  مي کردنـد. 
رادیویـي نـه تنهـا پیـش از بـه  گوش رسـیدن 
سیسـتم هشـدار دولتـي به گوش رسـید بلکه 
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تله تایـپ  هشـدارهاي  از  پیـش  دقیقـه   3۰
رسـمي هیأت  رسمي  هواشناسـي ارائه گردید. 

 
حـوادث  در  رسـانه ها  منفـي  نقـش  ـ  د 

قبـه  متر غیر
از  گاهـي  اضطـراري  وضعیت هـاي  مدیـران 
هنـگام  در  جمعـي  رسـانه هاي  فعالیت هـاي 
حـوادث غیرمترقبـه ابراز نارضایتي و  شـگفتي 
کـه  مي کننـد  احسـاس  آن هـا  مي کننـد 
آن هـا  کـه  را  کارهایـي  جمعـي  رسـانه هاي 
بـر عهـده  دارنـد پیچیـده مي کننـد و تأمیـن 
نیازهـاي ایـن رسـانه ها باعـث مي شـود کـه 
توجـه مدیـران بحـران از مسـائل مبرم تـر و 
اضطراري تـر  نظیـر رسـیدگي بـه مجروحـان، 
عملیـات جسـت وجو و نجـات و تخلیه کـردن 
منطقـه، منحرف شـود. این مسـئله بخصوص 
هنگامـي  رنجبارتـر مي شـود کـه همـه کارهـا 
مطبوعـات  موشـکاف  نگاه هـاي  زیـر  بایـد 
بین المللـي صـورت پذیـرد.  )کیلیجانـک ۷2: 

 )1981

هـ  تحریف حقایق 
جنبـه سـرگرم کنندگي اخبار،  باعث مي شـود 
عناصـر  روي  رسـانه ها  توجـه  کانـون  کـه 
دراماتیک و ویژگي هـاي منحصربه فرد  حوادث 
غیرمترقبـه متمرکـز شـود و در گزارشـگري 
گزارشـگري  اصـول  غیرمترقبـه،  رویدادهـاي 
رویدادهـاي نوعـي و نمونـه اي زیر  پا گذاشـته 

 . د شو
برخـي معتقدنـد کـه درواقع به همیـن خاطر 
اسـت که  افسانه ها و اسـطورهاي رایج در مورد 
حوادث غیرمترقبه، ماندگار شـده اسـت. افزون 
بـر این، گرایش بـه بزرگ نمایي  مشـکالت نیز 
منجـر بـه ارائه تصاویـر اغراق آمیـزي از بزرگي 

مصیبت مي شـود.  
معمـوالً در گزارش هـاي رسـانه ها عبارت هـاي 
مالیم کننـده اي بـراي اطالعـات  نادقیـق دیده 
نمي شـود... به نظر  نمي رسـد که گزارشـگران 
قصـد داشـته باشـند  ایـن واقعیـت را بپذیرند 
کـه حـوادث غیرمترقبـه پُـر از ابهـام اسـت و 
تـا مدت هـا بـه  دقـت معلـوم نیسـت کـه چه 

اتفاقـي روي  داده اسـت. رسـانه ها اصـرار دارند 
کـه  دقیق باشـند، و در این فراینـد، کورکورانه 
بـه دام عدم صحـت مي افتنـد. )کرپـس، ۶۶: 

 )198۰
روزنامـه  تحریریـه  اعضـاي  از  مـور«،   »مارتـا 
»یـواس آ تودي« کـه تخصص او پوشـش دادن 
حـوادث غیرمترقبـه اسـت، با تأکید  بـر تفاوت 
رویکـرد جامعه مدیران و پژوهشـگران حوادث 

غیرمترقبـه بـا رویکـرد رسـانه ها مي گوید:  
مدیـران وضعیت هاي اضطراري و پژوهشـگران 
مخاطـرات طبیعـي و غیرطبیعـي  بیشـتر بـه 
بیشـتر  رسـانه ها  و  مي اندیشـند  احتمـاالت 
بـه دنبـال یافتـن اطالعـات  قطعـي و مسـلم 
هسـتند. گـروه اول دنبـال داده هـا و اطالعات 
هسـتند و گـروه دوم  بـه دنبـال خبـر. آن هـا 
حادثـه  ارقـام  و  اعـداد  پیرامـون  بحـث  بـه 
عالقه مندنـد و این هـا بـه  درام انسـاني حادثـه 
پژوهـش  سـاالنه  کارگاه  )بیست وهشـتمین 
و کاربردهـا در  زمینـه مخاطـرات طبیعـي و 

ژوئیـه 2۰۰3(.   غیرطبیعـي، 

و ـ اغراق در گستردگي اثرات حادثه 
یکـي از بحث هـاي رایـج میـان پژوهشـگران 
حـوادث غیرمترقبـه، شـیفتگي رسـانه ها بـه 
و  مبالغـه  دراماتیـک  برجسـته کردن هاي 
کـردن در میـزان خرابي هاي ناشـي از حوادث 
اسـت. بـه ایـن حالـت »سـندروم درسـدن« 
جـاي  جمعـي  هـر  )رسـانه هاي  مي گوینـد 
طوفـان زده اي را بـه شـهر درسـدن آلمـان که 
در جنـگ جهانـي دوم بمبـاران شـد تشـبیه 
مي کننـد(. کانـون توجه  عکس هـا و فیلم هاي 
خبـري روي سـاختمان یـا تأسسـیات ویـران 
نـه روي دیگـر سـاختمان ها و  اسـت؛  شـده 
تأسیسـات  خراب نشـده اطـراف آن. مخاطبان 
بـه گونـه اي هدایـت مي شـوند کـه  معمـوالً 
ایـن تصـور در ذهـن آن ها شـکل مي گیرد که 
کل  منطقـه، بـه دلیل شـدت و وسـعت فاجعه 
زیـر خروارهـا خاک مدفون شـده اسـت؛ حال 
آن کـه ممکـن اسـت تنها چنـد سـاختمان  یا 
مجتمـع سـاختماني ویـران شـده باشـد. بـه 
عنـوان نمونـه، در زلزلـه 19۶۴ آالسـکا، یکـي 
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از عکس هـاي خبري زلزله که  انتشـار وسـیعي 
یافـت، عکـس خانـه ویرانـه اي بـود کـه تأثیر 
بسـیار تکان دهنده اي هم داشـت، امـا واقعیت 
ایـن بود کـه  سـاختمان هاي روبـه روي همین 
بـدون  خیابـان،  سـوي  آن  در  ویـران  خانـه 
این کـه حتـي شیشـه هاي قـدي پنجره هـاي 
آن هـا آسـیبي  ببینـد سـالم باقـي مانـده بود. 

)کورانتلـي، 19۷2، واکـر، 2۴: 1982(. 
ارائـه تصویـر اثرگـذار از ویرانـي گسـترده، بـا 
گزارش کـردن ماجـراي خانواده هایـي کـه بـه 
شـدت آسـیب دیده اند نیز صـورت  مي گیرد. از 
ایـن گزارش هـا همیشـه هـم نمي تـوان میزان 
گسـتردگي فاجعـه را دریافـت. معمـوالً ایـن 
تصـور بـراي خواننده یـا  بیننده گـزارش پدید 
مي آیـد کـه وضعیـت همـه سـاکنان منطقـه 
مصیبـت زده، شـبیه همیـن خانـواده اي اسـت 
کـه از آن گزارش  تهیه شـده اسـت.  )ونگر، ب، 

13: 1985، کورانتلـي، 19۷2(. 
البتـه ناگفته نماند کـه عدم صحت گزارش هاي 
خبـري را نمي تـوان فقـط به رسـانه ها نسـبت 
داد. خیلـي هـم معلوم نیسـت  که رسـانه ها تا 
چـه انـدازه خـود دسـت بـه تحریـف مي زنند 
و تـا چـه اندازه صرفـاً انتشـاردهندگان منفعل 
اطالعات نادرسـتي  هسـتند که منابع رسـمي 
 :۴۴ )کرپـس،  مي گذارنـد.  اختیارشـان  در 

198۰؛ هارتسـوگ، 282: 1985(.  

زـ  مداخله در تصمیم گیري 
در  مداخلـه  منابـع  از  یکـي  رسـانه ها 
مي شـوند.  تلقـي  محلـي  تصمیم گیري هـاي 
آن هـا بـه مقامـات فشـار مي آورنـد تـا روشـن 
 سـازند چـه اقدامـي مي خواهنـد انجـام دهند 
و گاه ایـن در حالـي اسـت کـه هنـوز مقامات 
آمـاده تصمیم گیري نیسـتند. گاهي  رسـانه ها 
حتـي از اقداماتـي کـه قرار اسـت انجـام گیرد 
آنچـه  از  مفصل تـر  و  جزئي تـر  گزارش هـاي 
درواقـع تصمیم گیـري شـده  ارائـه مي دهنـد. 
ایـن همـه باعـث زیـر سـؤال رفتـن اعتبـار 
مقامات مسـئول رسـیدگي به حادثه مي شـود. 

 .)198۰  :۶8 )کرپـس، 
کـردن  جزءجـزء  نیازمنـد  اوضـاع  تحلیـل 

مسـائل، مطالعـه آن هـا و بررسـي گزینه هـاي 
مي گیـرد.  وقـت  کار  ایـن  اسـت.   ممکـن 
هنگامـي کـه یـک وضعیـت بحراني در شـرف 
 وقـوع یـا در جریـان اسـت، چنـدان یـا اصـاًل 
فرصتـي بـراي تحلیـل نیسـت. امـا از  سـوي 
دیگـر، رسـانه ها مي کوشـند ضرب االجل هـاي 
کاري خـود را رعایـت کنند.  رادیـو و تلویزیون 
پاسـخ هاي فـوري مي خواهـد؛ هرچـه وضعیت 
بحراني تر و  اضطراري تر باشـد، فشـار رسـانه ها 
بـراي پخـش اخبـار و گزارش بیشـتر اسـت. و 

 احتمـال خطـا بسـیار بیشـتر مي شـود... 

ح ـ عملیات امداد و نجات 
رسـانه هاي  افـراد  حضـور  معتقدنـد  برخـي 
تداخـل  باعـث  حادثـه،  محـل  در  جمعـي 
فیزیکي در کار نجات و امدادرسـاني اسـت.  در 
یـک مـورد، پـس از بروز یـک زلزلـه، هنگامي 
کـه از مقامـات حمل  ونقـل شـهري خواسـته 
شـد تـا بـه پاکسـازي خیابان هـا از  نخاله هـا 
و سـنگ وکلوخ هاي بـر جـاي مانـده از زلزلـه 
مشـکالتي  بـا  فعالیت شـان  کننـد،  کمـک 
از سـوي مـردم و خبرنـگاران و  گزارشـگران 
رسـانه ها مواجه شـد. حضـور آن ها پاکسـازي 
نتیجـه،  در  سـاخت.  ناممکـن  را  بي خطـر 
کـه  تهدیـد  کردنـد  حمل ونقـل  مقامـات 
اگـر به طـور کامـل جلـوي رفت وآمـد مـردم 
گرفتـه نشـود، دسـتگاه هاي خـود را از منطقه 
خـارج خواهنـد کـرد. )اسـکول، 288: 198۴؛ 
.)1983  :۷۰ زمین لـرزه،  ایمنـي  کمیسـیون 

در همیـن زلزلـه، حضـور رسـانه هاي جمعـي 
خبرنـگاران  کارهـا  مي شـد.  ُکنـدي  باعـث 
خـود  تالش هـاي  ضمـن  گزارشـگران  و 
بـراي فیلمبـرداري یـا مصاحبـه بـا مأمـوران 
امـداد، مقامـات شـهري، یـا  دیگـر مسـئوالن 
امدادرسـاني، باعـث ُکنـدي عملیـات نجـات 
ایمنـي  )کمیسـیون  مي شـدند.  امـداد  و 

 .)1983  :۷۰ زمین لـرزه، 
 در گزارش هایـي نیـز بـه ترافیـک هوایـي کـه 
دسـت اندرکاران رسـانه هاي جمعي در مناطق 
شـده  مي کننـد  اشـاره  ایجـاد  مصیبـت زده 
اسـت. )تیرنـي، 3۴: 1985؛ کمیسـیون ایمني 
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زمین لـرزه 15: 1983؛ لوئیـس 8۶3: 198۰(.
کـه  معضالتـي  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  در 
ترافیـک هوایـي هنـگام بـروز بالهـاي طبیعي 
به طـور مکـرر به وجـود مـي آورد باعـث  شـد 
تـا سـازمان هواپیمایـي کشـوري سـرانجام در 
ژوئن سـال 1985 مقـررات جدیدي را تصویب 
کنـد کـه براسـاس آن پـرواز  هلیکوپترهـا بـر 
کـه دچـار حادثـه مي شـوند  مناطقـي  فـراز 
ممنـوع اسـت؛ مگـر بـراي عملیـات نجـات یا 

. )هولتـون، 13: 1985(  امدادرسـاني.  

ط ـ تحـوالت فنـاوري و تأثیـر آن بـر حضـور 
رسـانه ها 

اگر حادثه اتمي پنسـیلوانیا، امـروز رخ مي داد، 
شـمار گروه هـاي رسـانه اي کـه در عـرض 2۴ 
سـاعت خـود را بـه منطقـه  مي رسـانند، سـه 
برابـر مي شـد. پیشـرفت هاي فنـاوري نویـن، 
سـیار  تجهیـزات  هزینـه  و  وزن  حجـم،  از 
تصویربـرداري کاسـته  اسـت. ایـن فناوري هـا 
همچنیـن توانایـي ارسـال مطالـب صوتـي و 
طریـق  از  نیـز  را  دوردسـت ها  بـه  تصویـري 
ماهواره هـا بهبـود  بخشـیده اسـت. بـه همیـن 
دلیـل، از لحـاظ عملـي و از لحـاظ مالـي براي 
اسـت کـه  امکان پذیـر  ایسـتگاه محلـي  هـر 
خـود به تهیـه  گزارش هـاي خبـري از مناطق 

دوردسـت اقـدام کنـد.  
گزارشـگران تلویزیون هـاي محلـي، بـه همراه 
بیـروت،  از  گـروه کامـل فیلمبـرداري خـود، 
و  ژاپـن،  هندوسـتان  پکـن،  اتیوپـي،  روم، 
مي آینـد تـا مطالب زنـده و چشـمگیري براي 
شـبکه هاي خـود تهیـه کننـد. رقابـت شـدید 
شـبکه هاي خبـري بـراي جذب  مخاطـب نیز 
مزیـد بر علت شـده و باعث گردیده که شـمار 
گروه هـاي رسـانه اي که به سـرعت خـود را به 
محـل حادثـه  مي رسـانند چندیـن برابر شـود. 

)هولتـون، 3: 1985، 11:  1985(.
  

يـ  کم توجهي به صحت و سقم اطالعات 
رسـانه ها  غیرمترقبـه،  حـوادث  هنـگام 
مصرف کننـدگان حریـص اطالعات مي شـوند. 
شـبکه هاي تلویزیونـي و رادیویي  ممکن اسـت 

خاطـر  بـه  را  خـود  برنامه هـاي  عـادي  روال 
پوشـش بي وقفه حادثـه کنار بگذارنـد. معموالً 
بـراي  رسـمي  اطالعـات  منابـع  کـه  وقتـي 
پُرکـردن پوشـش خبـري وسـعت یافته کافـي 
نباشـند، کمبود خبـري ایجاد مي شـود. گاهي 
اصـرار بـر پُـر  نگهداشـتن برنامه هـاي رادیو یا 
تلویزیون با اخبار حادثه ممکن اسـت فشـاري 
روي گزارشـگران و خبرنـگاران و فیلمبـرداران 
را  آن هـا  و  کنـد  ایجـاد  صحنـه  در   حاضـر 
چنیـن  هنگامي کـه  کنـد.  اسـتیصال  دچـار 
وضعیتي پیش مي آید، شـیوه معمول بررسـي 
 صحت وسـقم خبر بـا مراجعه به منابع رسـمي 
جـاي خـود را بـه یـک شـیوه تـازه مي دهـد: 
همـه اخبـار از همـه منابـع )چه رسـمي  و چه 
غیررسـمي( بـه محض آن که به دسـت مي آید 
بایـد ارسـال شـود. حتـي اطالعـات متناقـض 
هـم ممکن اسـت پخش  شـود. ایـن کار با این 
فـرض توجیـه مي شـود که بـا بازخـورد آني از 
سـوي مقامـات رسـمي مي تـوان همـه چیز را 
بالفاصلـه  تصحیح کرد. )الرسـون، ۶2: 198۰؛ 
هولتـون، 2۰: 1985؛ اسـکانلون، 15: 1982؛ 

اسـکانلون 128: 1985(. 
ک ـ کم رنگ شدن خصومت با دولت 

نقـش سـنتي مطبوعـات بـه عنـوان نگهبـان 
و ناظـر بـر کارهـاي دولـت، ریشـه هاي بسـیار 
عمیقـي دارد. اما هنگام بروز  حوادث، رسـانه ها 
معمـوالً حالت دشـمنانه خود نسـبت به دولت 
را تعدیـل مي کننـد. معمـوالً رسـانه ها بـا این 
تمایـل بـه صحنـه  وارد مي شـوند کـه موقتـاً 
دشـمني ها را کـه ممکـن اسـت در جریـان 
پوشـش هاي خبـري معمـول پدید آمـده کنار 

 بگذارنـد )هولتـون، :22 1985( 
 بـا آن کـه ایـن هنجـار هـم در مـورد بالهـاي 
طبیعـي مصـداق دارد و هـم در مـورد بالهاي 
ناشـي از  فنـاوري،  امـا در مـورد دومـي کمتـر 
محتمـل اسـت؛ بخصـوص در مـورد حـوادث 
اتمـي که معمـوالً حالـت شـکاکانه اي به وجود 

 مي آیـد و همـه بـه دنبـال مقصرنـد.  
بي جـا،  یـا  بجـا  روزنامه نـگاران،  برخـي 
سـخن حامیـان فعالیت هـاي اتمـي درمـورد 
را چنـدان  اتمـي  نیروگاه هـاي  بي خطربـودن 
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 قابـل اعتمـاد نمي شـمارند. افـزون بـر ایـن، 
فعالیت هـاي  بـا  مخالفـت  بـزرگ  نهضـت 
اتمـي باعـث شـده کـه نسـبت بـه مسـئوالن 
 پیشـگیري و مقابلـه با حوادث مربـوط به مواد 
رادیواکتیـو نوعـي حس بدبینـي و بي اعتمادي 
ایجـاد شـود. )روبیـن، 1۴: 198۷(.   رسـانه ها 
معمـوالً به درخواسـت هاي مقامـات براي عدم  
انتشـار اطالعاتـي کـه ممکن اسـت در جریان 
حادثـه اثـر مخربـي بـر  مـردم داشـته باشـد 
توجـه مي کننـد. حتـي در مواقعـي هـم کـه 
چنیـن درخواسـتي نباشـد، اگر خود رسـانه ها 
احسـاس کننـد  اطالعاتـي که قصد انتشـار آن 
را دارنـد ممکن اسـت زیانبار باشـد، بـه ابتکار 

خـود از انتشـار آن خـودداري مي ورزنـد.  
اتمـي  راکتـور  در حادثـه  نمونـه  عنـوان  بـه 
پنسـیلوانیا در مـارس سـال 19۷9، روزنامـه 
»هریس بـورگ پاتریـوت نیـوز«، بـا  صالحدید 
خـود، اظهارنظـر یک گزارشـگر مبنـي بر این  
را کـه ایـن حادثـه چـه بالیـي بـر سـر اسـناد 
بانکـي ممکـن اسـت آورده باشـد حـذف کرد 
یـورش  بیـم آن مي رفـت کـه موجـب  زیـرا 
مـردم بـه سـوي بانک هـا شـود.  )اسـکاتلون، 

.)1985  :12۴

ل ـ تسـلط رسـانه هاي ملـي بـر رسـانه هاي 
محلي 

مدیـران  و  دولتـي  مقامـات  معمـول  به طـور 
سـازمان هاي  و  بحرانـي  وضعیت هـاي 
امدادرسـان ممکـن اسـت بـا دسـت اندرکاران 
 رسـانه هاي محلـي آشـنایي داشـته باشـند. تا 
حـدي، گزارشـگران محلـي نقشـي در ایجاد و 
حفـظ رابطـه خـوب بـا مقامـات  محلـي دارند 
اخبـار  بـراي  مطمئنـي  خبـري  منابـع  کـه 
روزانـه هسـتند. افـزون بـر ایـن، گزارشـگران 
محلـي برخـي حساسـیت ها  راجع بـه نیازهاي 
جامعـه محلي دارنـد. این عوامل ممکن اسـت 
رابطـه کاري خوبـي میان رسـانه هاي محلي و 

سـازمان هاي  امدادرسـان ایجـاد کنـد.  
برخـي مقامـات ممکـن اسـت بـر ایـن بـاور 
باشـند کـه ایـن رابطـه مي تواند مبنایـي براي 
تعامـالت آن ها بـا رسـانه ها در حـوادث  بزرگ 

باشـد. امـا هنگامي کـه حادثـه اي بـزرگ رخ 
مي دهـد با سرازیرشـدن رسـانه هاي غیرمحلي 
و بیشترشـدن سریع  گزارشـگران و خبرنگاران 
غیرمحلـي، قواعـد عـادي تعامـل محلـي در 
هـم مي ریـزد. بخصـوص، شـبکه هاي خبـري 
تلویزیونـي بـه  سـرعت بـر صحنه یـک حادثه 
بـزرگ حاکـم مي شـوند. دالیـل فراوانـي براي 
ایـن امـر وجـود دارد )هولتـون، 21: 1985(. 

برخـي از  آن هـا عبارت انـد از:  
گروه هـاي  تلویزیونـي،  خبـري  شـبکه هاي  ـ 
داراي تخصص هـاي مختلـف  کـه  را  بزرگـي 
و  مي کننـد  اعـزام  منطقـه  بـه  هسـتند 
سرپرسـتي  تحـت  معمـوالً  گروه هـا   ایـن 
متخصصـي  افـراد  دیگـر  و  تهیه کننـدگان 
هسـتند کـه در ایـن گونـه رویدادهـا تجربـه 
دارنـد.  ایـن گروه هـا در بـه دسـت آوردن جـا، 
فضـاي اداري، خطوط تلفن و امثال آن بسـیار 

خبـره هسـتند.  
 ـ شـبکه هاي بزرگ خبري عمـاًل از امتیازهاي 
همـکاري بـا یکدیگـر آگاه انـد و بـراي کارایي 
خـود ترتیباتي خـاص مي دهنـد.  کارایـي این 
ترتیبـات مبنـاي عملیـات کاراي جمـع آوري 

خبر اسـت.  
 ـ معمـوالً هـر شـبکه خبري چندیـن خبرنگار 
»سرشـناس« را بـه محـل حادثه هاي بـا ابعاد 
بـزرگ اعـزام مي کنند. امـکان  ظاهرشـدن در 
باعـث مي شـود  معـروف خبـري  برنامه هـاي 
کـه رسـانه هاي محلـي امـکان رقابـت بـا این 
شـبکه ها را در انجام  مصاحبه هـاي اختصاصي 

از دسـت بدهند.  

مـ  رسانه هاي محلي و غیرمحلي 
در اخبـار محلـي همـه مراحل حادثـه گزارش 
گرفتـه  هشـدار  اعـالم  مرحلـه  از  مي شـود؛ 
تـا مراحـل وقـوع حادثـه و عملیـات  نجـات و 
امدادرسـاني و تـا بهبود و بازسـازي. عالقه هاي 
رسـانه هاي محلـي طیـف وسـیعي از مسـائل 
مربـوط بـه شهرسـتان  محـل اسـتقرار رسـانه 
را در برمي گیـرد. ایـن رسـانه ها مي کوشـند با 
ارائـه اطالعـات مشـخص و دقیـق به سـاکنان 
محلـي، آن هـا  را در رویارویـي بـا بحـران یاري 
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رسـانند؛ اطالعاتـي همچـون اعـالم هشـدار، 
نشـاني  حادثـه،  محـل  تخلیـه  بـه  توصیـه 
مکان هـاي  امدادرسـاني موجـود، و ایـن کـه 
خرابـي تسـهیالت و امکانـات شـهري تـا چـه 

زمانـي ادامـه خواهـد داشـت.  
برخـالف رسـانه هاي محلـي، رسـانه هاي ملي 
کمتـر به جزئیاتـي همچون نام افـراد )مگر نام 
شـخصیت هاي  سرشـناس ملي( یـا مکان هاي 
خـاص عالقه مندنـد. ایـن رسـانه ها بیشـتر به 
جنبه هـاي منحصربه فـرد یـک حادثـه خـاص 
یـا بـه  ماجراهـاي انسان دوسـتانه حادثه توجه 
دارنـد. ایـن رسـانه ها بیشـتر بـه تصویـر کلي 
حادثـه عالقه مندنـد و روي چیزهایي  همچون 
وسـعت اثرگـذاري حادثـه، شـمار کشـته ها و 
مسـئول  نهادهـاي  فعالیت هـاي  و  زخمي هـا 
متمرکـز  امدادرسـاني  ملـي  سـازمان هاي  و 
مي شـوند. عالقـه آن هـا بـه حـوادث محلـي 
عمومـاً تـا زمانـي به قوت خـود باقـي مي ماند 
کـه حادثـه زنـده باشـد. ایـن  رسـانه ها کمتـر 
توجـه  درازمـدت  بهبـودي  فعالیت هـاي  بـه 
نشـان مي دهنـد. پرسـش هایي کـه از جانـب 
رسـانه هاي ملـي مطرح  مي شـود معموالً کمتر 
حسـاس اسـت و گاهـي از حـد و مرزهایي که 
از نظـر گزارشـگران محلـي خـط قرمـز اسـت 
رسـانه هاي  )گزارشـگران  عبـور  مي کنـد. 
بـا  را  خـود  درازمـدت  روابـط  بایـد  محلـي 
مقامـات محلـي کـه منابـع مهـم گزارش هاي 
بعـدي آن هاینـد، حفظ کنند.( یـک حادثه در 
صورتـي توجـه رسـانه هاي ملـي را بیشـتر بـه 
خـود جلـب مي کند کـه در گـزارش تصویري 
آن  بتـوان زیرنویـس هیجان انگیـزي بـراي آن 
گذاشـت. رویدادهایي که در سـاعات اولیه روز 
رخ مي دهـد معمـوالً به لحاظ زمـان الزم  براي 
تدویـن و ویرایـش مطالـب تصویـر، در اولویت 

پخـش قـرار مي گیرنـد.  
کانـون توجـه مطبوعـات بین المللـي ممکـن 
اسـت متفاوت باشـد. به طـور مثـال، در جریان 
سـیلي که در فلورانـس ایتالیا آمـد،  مطبوعات 
بریتانیایـي توجـه خـود را بیشـتر روي خطري 
که این سـیل براي آثار هنري دوران رنسـانس 
داشـت متمرکز کردند تا  نگراني محلي نسـبت 

بـه خسـارات و ناراحتي هاي انسـاني.  
سـ  شبکه هاي تلویزیوني 

مسـئله اي کـه توجـه شـبکه هاي تلویزیونـي 
را بـه خـود معطـوف مي کنـد ارسـال فیلـم و 
عکـس یـا مخابـره تصاویـر ویدئویـي از  طریق 
ماهـواره اسـت. تلویزیـون درواقـع جنبه هـاي 
تصویـري، صوتـي، پخـش زنـده و تحـرک را 
در هـم تلفیـق مي کنـد. البتـه  موانعـي چـون 
تدویـن و ویرایـش گزارش هـا، سـاعت پخـش 
و شـمار دفعـات تکـرار یک گزارش، بـه میزان 
اثرگـذاري تلویزیـون  لطمه مي زند. رسـانه هاي 
تلویزیونـي خواهـان تصویرنـد؛ مصاحبه تلفني 
نیـاز آن هـا را بـرآورده نمي سـازد. رسـانه هاي 
 تلویزیونـي خـود را بـراي یک رویکرد سـرخط 
اخبـار آمـاده مي کننـد کـه در ایـن رویکـرد 
تأکیـد بـر اظهارنظرهاي موجز و جـذاب 2۰ تا 
  3۰ ثانیه اي اسـت. شـتابي که در سـرهم کردن 
یک گـزارش خبـري بـزرگ تلویزیونـي وجود 
»اي.  وي.  نوشـته  ایـن  در  خوبـي  بـه  دارد، 
وسـتین«، قائم مقام شـبکه خبري اي بي سـي، 

در کتـاب »نیـوز واچ« تصویـر شـده اسـت:  
 »در پوشـش زنـده و پیوسـته از یـک ماجراي 
تکان دهنـده، بخش هـاي مهـم آن ماجـرا در 
اخبـار تلویزیونـي فشـرده مي شـود.  پوشـش 
و  انگیـزه  و  دارد  را  خـودش  حیـات  خبـري 
محرکـه خـود را ایجاد مي کند کـه خبرنگاران 
را وادار مي سـازد تـا بـه جـاي آن  کـه از یـک 
عنصـر گزارش بـه عنصر دیگـر قـدم بگذارند، 
بپرنـد و بجهنـد. مجریـان در عمـل، خود دبیر 
و گزارشـگر مي شـوند.  گزارشـگران حاضـر در 
صحنـه ماجـرا ممکـن اسـت جزئیـات مهمي 
را بـه گـزارش خـود بیفزاینـد امـا باز هـم این 
مجـري اسـت کـه  مطالـب ارسـالي از منطقـه 
را خالصـه  مي کنـد، تکـرار مي کنـد، پُر رنـگ 
مي کنـد و درنهایـت ارزیابـي مي کنـد. تمـام 
ایـن  تصمیم گیري هـا تحت فشـار زمانـي و در 
بحبوحـه آشـفتگي هاي صـورت مي گیـرد. هر 
دقیقه ده هـا آمار، اطالعات، شـایعه،  گمانه زني 
و ایـده و نظـر، بـه تحریریـه سـرازیر مي شـود. 
را  رسـیده  مطالـب  نـدارد  فرصـت  سیسـتم 
مي رسـد  اکثـر  آنچـه  کنـد.  بررسـي  دقیـق 
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بـه شـکل داده هـاي خـام اسـت کـه در کلـه 
خبرنـگار ویرایش شـده، طـوري که انـگار او از 
روي یادداشـت هایي  مي خوانـد کـه بـا عجله و 
بدخـط در صحنـه حادثه نوشـته شـده اسـت. 
مصاحبه هـا بـا شـاهداني انجـام مي شـود کـه 
روي موثـق  و معتبـر بودن آن ها هیچ بررسـي 
صـورت نگرفتـه اسـت. سیسـتم فقـط دو راه 
پیـش رو دارد: پذیرفتـن مطلـب یـا ردکـردن 

آن.   )هولتـون، 13: 1985( 
ایـن همـه در مـورد یـک حادثه معمولـي بود، 
یـک  گزارش کـردن  این کـه مشـکالت  بـراي 
فاجعـه بـزرگ را دریابیـم، باید آنچـه را  که در 
پاراگـراف بـاال گفتـه شـد پنجـاه  برابـر کنیم.  

)هولتـون، 12: 1985( 

فـ  رسانه هاي مکتوب )روزنامه ها و مجالت(  
در  نگـران  مکتـوب  رسـانه هاي  و  رادیوهـا 
دسـترس بـودن ارتباطـات تلفنـي هسـتند تا 
اطالعـات را بـه اداره هـاي خود مخابـره  کنند. 
از آن جایـي کـه روزنامه هـا و مجـالت دچـار 
آن ضیـق وقـت رادیوهـا و تلویزیون نیسـتند، 
بیشـتر در پـي اطالعات پیش زمینـه و  مطالب 
عجیـب و غیرمعمـول هسـتند. گزارش هـاي 
ایـن رسـانه ها اغلب تحلیلي و تفسـیري اسـت 
و موضوع هـاي گـزارش  روزبـه روز و همـگام با 
پیشـرفت فعالیت هاي مربوط به حادثه شـکل 
مطالـب  خواهـان  رسـانه ها  ایـن  مي گیـرد. 
عمیق تـر و  نمودارهـا و جداول هسـتند و دچار 
شـبکه هاي  زمانـي  محدودیت هـاي  همـان 
عکاسـان  نیسـتند.  تلویزیونـي  و  رادیویـي 
 مطبوعاتـي ممکن اسـت بسـیاري تهاجمي تر 
باشـند، زیـرا مجبورند بـا تأثیرگـذاري عاطفي 
تلویزیـون رقابـت کننـد و عکس هـاي  آن هـا 

بایـد ویـژه و منحصربه فـرد باشـد.  

ثـ  گرایش رسانه ها به تبادل اطالعات 
یکـي از اصـول مهـم در رسـانه ها ایـن اسـت 
کـه اگرچـه همـه قصـد دارنـد گزارشـي ویژه 
امـا  موضـوع  باشـند،  داشـته  انحصـاري  و 
مهم تـر ایـن اسـت کـه از دیگـر رقیب هـا خبر 
نخورنـد. مشـاهده شـده اسـت کـه در یـک 

حادثـه حقیقتـاً بـزرگ گرایـش تقریبـاً  همـه 
گزارشـگران اعزامـي از سـوي انـواع رسـانه ها 
ایـن اسـت کـه اطالعاتي بـه دسـت آورده  را با 
یکدیگـر بـه اشـتراک  بگذارنـد. انواع رسـانه ها 
همچنیـن مراقـب یکدیگرنـد تـا اطالعاتـي را 
کـه آن هـا ممکن اسـت از دسـت داده باشـند 
1982؛   :15 )اسـکانلون،  به دسـت  آورنـد.  
اسـکانلون :131 1985؛  ونگـر، ب، 2۰: 1985؛ 

 . هولتـون، 21: 1985( 
دولتـي  خبرپراکنـي  سـازمان  مثـال  به طـور 
خبرگـزاري  از  را  اطالعاتـي     )CBC(   کانـادا
   )CP(  اصلـي کانـادا بـه نـام مطبوعـات کانـادا
»مطبوعـات  خبرگـزاري  خـود   مي گیـرد. 
ایـاالت متحـده،  بـا خبرگزاري هـاي  کانـادا« 
بریتانیـا و فرانسـه در ارتباط اسـت و اطالعات 
 خـود را بـا یکدیگـر بـه اشـتراک مي گذارنـد. 
سـازمان  CBC  نیـز بـا شـبکه هاي تلویزیونـي 
آمریکایـي  ABC  و  NBC  ارتبـاط دارد. افـزون 
 بـر ایـن،  CBC  فعالیت هاي رقیـب اصلي خود 
یعنـي  CTV  و روزنامـه تورنتویـي »گلـوب اند 
میـل« را تحت مراقبـت دارد )اسـکانلون، 15: 

  .)1982

زـ  توصیه هایـي بـراي بهبود عملکرد رسـانه ها 
در حوادث غیرمترقبه 

بـا توجه بـه تأثیر مثبـت و منفي که رسـانه ها 
مي تواننـد بر مؤسسـات مسـئول رسـیدگي به 
حـوادث و همچنیـن بر افـکار  عمومي داشـته 
باشـند، حائـز کمال اهمیت اسـت کـه مدیران 
بحـران در ایـن زمینـه از پیـش برنامه ریـزي  

کنند.  

1. برنامه ریزي رسانه اي 
 برنامه ریـزي و تهیـه جـدول برنامـه خبـري 
اسـاس کار در رسـانه اسـت. بـه عنـوان نمونه 
در حادثـه خـروج یـک قطـار بـاري از خـط و 
نشـت گاز کلورایـن، در اونتاریـوي کانـادا در 
سـال 19۷9، تخلیـه   22۰هزار تن از سـاکنان 
منطقـه، سـه بیمارسـتان و ده ها مهـد کودک 
مـورد تمجید گسـترده قـرار گرفـت. موفقیت 
ایـن عمـل تـا  انـدازه اي مرهـون ایـن بـود که 
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پلیـس محلـي بـه عملیـات رسـانه اي اولویت 
خاصـي داد. عملیات رسـانه اي پس از عملیات 
باالتریـن  در  فرماندهـي،  و  کنتـرل   اصلـي 
اولویت قـرار گرفت. )اسـکانلون، 12۴: 1985، 

12۷: 1985؛ کورانتلـي، آ، 3۶:  1982(. 
بـا ایـن حـال، طبـق مطالعـات انجام شـده در 
ایـن زمینـه، در آن محل هایـي هم کـه از این 
لحـاظ آمادگـي ایجـاد شـده اسـت،  ایـن کار 
بیشـتر بعد از واقعه انجام شـده اسـت. معموالً 
ایـن آمادگـي صرفـاً بـه ایـن شـکل بـوده که 
بـه کسـي مأموریـت داده  شـده تـا بیانیه هاي 
خبـري را بنویسـد و توزیـع کنـد و فـرض بـر 
ایـن بوده که ایـن کفایت مي کند. گفته شـده 
اسـت که شـماري  از مشـکالت مدیران مقابله 
بـا حوادث غیرمترقبـه در مواجهه با رسـانه ها، 
ناشـي از آن اسـت کـه آن هـا درک درسـت و 
حتـي  نداشـته اند.  رسـانه ها  برنامـه اي  بـراي 
آن هایـي کـه درک مي کننـد کـه رسـانه ها به 
چـه اطالعاتي نیـاز دارند و اهمیـت تأمین این 
 اطالعـات را نیـز در مي یابنـد، همیشـه منابـع 
الزم را )ماننـد تجهیـزات، افـراد، زمـان( بـراي 
رسـیدن رسـانه ها بـه نیازهـاي خـود را  تأمین 
نمي کننـد. )ونگـر، ب،  8: 1985، 25: 1985؛ 

هولتـون، 1985( 

2. حفاظت از رسانه ها 
اگـر قرار اسـت رسـانه هاي محلـي کارهایي را 
کـه هنگام بـروز حوادث بـزرگ بر عهده شـان 
اسـت بـه خوبـي انجـام دهنـد  بایـد پیـش از 
هرچیـز بتوانند از خود حادثه جان سـالم به در 
ببرنـد. بایـد اهمیـت فراوانـي بـه ایـن موضوع 
و  خبرپراکنـي  کـه  ایسـتگاه هاي  شـود  داده 
دسـتگاه هاي مخابراتـي در مناطقـي اسـتقرار 
طبیعـي  خطرهـاي  بـه  نسـبت  کـه  یابـد 
تجهیـزات  ایـن  بـراي  و  آسـیب پذیر  نباشـد 
ژنراتورهـاي برقـي اضطـراري تأمیـن شـود.  

افـزون بر این، بسـیار مهم اسـت کـه خط هاي 
ارتباطـي رسـانه هاي محلي با منابـع اطالعاتي 
رسـمي وابسـته به خطـوط  تلفن نباشـد. باید 
خـواب،  سـاعت هاي  بـراي  نیـز  تمهیداتـي 
غذاخـوردن، در نظر گرفت و بتوان در سـاعات 

داشـت  افـراد  دسترسـي  بـه  نیـز  غیـراداري 
و همچنیـن افـرادي را بـه صـورت شـیفتي 
داشـت  دسـترس  در  سـاعت   2۴ همـه  در 

.)1985  :12۴ )اسـکانلون، 

3. ارتقاي دانش فني رسانه ها 
بـا  برخـورد  دسـت اندرکاران  و  پژوهشـگران 
حـوادث غیرمترقبـه، بایـد آموزش رسـانه ها را 
مدنظـر قـرار دهنـد. بـه قـول »مارتا  مـور«، از 
اعضـاي تحریریـه روزنامـه »یـو اس آ تـودي«، 
دسـت اندرکاران مقابلـه با حـوادث غیرمترقبه 
و  تحقیـق  کننـد  رسـانه ها  مـورد  در  بایـد 
پوشـش دادن  بـه  رسـانه ها  کـدام  ببیننـد 
پیـش  و  عالقه مندنـد  ماجراهایـي  نـوع  چـه 
از وقـوع حـوادث بـا رسـانه ها ارتبـاط  کاري 
صمیمـي ایجـاد کننـد. در پـرورش رسـانه ها، 
بایـد نسـبت بـه زمـان حسـاس بـود و جریان 
آمـوزش را نبایـد در حیـن حادثه یـا  وقتي که 
دیگـر رویدادهـاي مهـم رسـانه اي بر رسـانه ها 
)بیست وهشـتمین  داد.  انجـام  دارنـد  تسـلط 
کارگاه سـاالنه پژوهـش و  کاربردهـا در زمینـه 

مخاطـرات طبیعـي و غیرطبیعـي، 2۰۰3(  
رسـانه ها وقتـي مي تواننـد بهتریـن عملکرد را 
در واکنـش بـه حـوادث بزرگ داشـته باشـند 
کـه از یـک دانـش  پایـه اي کافـي در  مـورد 
حادثـه برخـوردار باشـند. بـا آمـوزش مي توان 
نادرسـت  خبـري  گزارش هـاي  میـزان  از 
کاسـت. به عنـوان مثـال، مجریـان  برنامه هاي 
اخبـار باید تشـویق شـوند تا اطالعـات خبري 
دسـتورالعمل هاي  و  مقامـات  هشـدارهاي  و 
عمومـي را از تـرس این  که مبـادا باعث هراس 
عمومي شـود، سانسـور نکنند. شـواهد نشـان 
مي دهـد کـه افـکار عمومـي کامـالً  توانایـي 
هضـم  واقعیت هـا را دارد. رسـانه ها بایـد آگاه 
باشـند کـه اگـر پس از پخش هشـدار رسـمي 
در مـورد امـکان بروز یـک حادثـه، برنامه هاي 
 عـادي دوباره از سـر گرفته شـود، بسـیار بعید 
اسـت که آن هشـدار جـدي گرفته شـود. باید 
بـه مجریـان برنامه هـاي خبـري یـاد  داد کـه 
اعـالم مناطقـي کـه حادثـه بـه آن ها آسـیبي 
نخواهـد زد بسـیار مهـم اسـت و بـه آن هـا 
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آموخـت کـه ایـن اطالعـات چـه اثـري  دارد 
در کاهـش تماس هـاي تلفنـي اشـخاصي کـه 
نگـران عزیزان خـود در منطقه خطر هسـتند. 
ایـن  موضـوع  بـه  بایـد  نیـز  را  گزارشـگران 
حسـاس کـرد که درخواسـت اطالعـات دقیق 
و ارقـام صحیـح کشـته ها و مجروحـان و آمـار 
مربـوط بـه خسـارت ها و  اطالعـات مربـوط به 
علـل بـروز حادثـه،  درسـت در مراحـل اولیـه 
بـروز حادثه،  یک انتظـار غیرواقع بینانه اسـت. 
ارائـه  بـراي  مقامـات  فشار گذاشـتن  تحـت 
اطالعـات »دقیق« ممکن اسـت به مشـاجرات 
لفظـي بینجامـد.  )اسـکانلون، 129: 1985( 

رسـانه ها معموالً در بایگاني خـود پرونده هایي 
دارنـد کـه هنـگام بـروز یـک رویـداد خبـري 
بـه  آن  پیش زمینـه  اطالعـات  بـراي  بـزرگ، 
)اسـکانلون،  مي کننـد  مراجعـه  پرونده هـا 
1۴: 1982(. ایـن فرصتـي بـراي برنامه ریـزان 
مقابله با حوادث اسـت تا اطالعات  سـودمند و 
دقیقـي را در مورد شـرایط پیش از بروز حادثه 
واژه نامه هـاي  باشـند.  داشـته  دسـترس  در 
و  مدل هـا  فنـي،  نقشـه ها،  اصطالحـات 
نمودارهـا نیـز ابـزار سـودمندي هسـتند براي 
اطمینـان یافتـن از ایـن کـه رسـانه ها و نهایتاً 
افـکار عمومـي،  پدیـده حادثـه را درک کننـد. 

 .)198۶  :8۶ )برنشـتاین، 

در  رسـانه ها  شـركت دادن     .4
برنامه ریزي هـاي مقابلـه بـا بحـران 
شـاید یکـي از بهتریـن راه هـاي آمـوزش بـه 
کـه  باشـد  ایـن  حـوادث،  دربـاره  رسـانه ها 
آن هـا در فراینـد برنامه ریـزي بـراي مقابلـه با 
 حـوادث مشـارکت داده شـوند. اطالع رسـاني 
بـروز حـوادث  هنـگام  بـه  مناسـب  عمومـي 
غیرمترقبـه مسـتلزم برنامه ریـزي بـا  همکاري 
رسانه هاسـت و نـه برنامه ریـزي بـراي آن هـا 
)ونگـر، ب، 1985:25(. بـدون مشـارکت فعال 
رسـانه ها، ایـن خطـر وجـود دارد کـه  مدیران 
بحـران به دام برنامـه اي »روي کاغذ« بیفتند.   
مؤثـر  عملیـات  الزامـات  مهم تریـن  از  یکـي 
رسـانه اي در هنگام بروز حوادث این اسـت که 
رسـانه ها در تمـام مراحـل فراینـد  برنامه ریزي 

مقابله با حادثه مشـارکت داده شـوند. رسانه ها 
بایـد در نهادهـاي برنامه ریـزي بـراي  مقابله با 
حـوادث نماینده داشـته باشـند. برخي ممکن 
اسـت بـا ایـن ایـده مخالـف ورزنـد و بـر ایـن 
بـاور باشـند کـه ایـن کار ممکـن  اسـت منجر 
بـه این شـود کـه در حضـور مطبوعـات، افراد 
اکـراه داشـته باشـند کـه راجع بـه ضعف هاي 
آمادگـي سـخن بگوینـد. در  چنیـن مـواردي، 
ممکن اسـت الزم باشـد برخي جلسـه ها بدون 
حضـور رسـانه ها برگزار شـود. از طـرف دیگر، 
رسـانه ها  مي تواننـد متحـد بسـیار نیرومنـدي 
بودجـه  تأمیـن  بحـث  کـه  باشـند هنگامـي 
عمومـي پیـش مي آیـد و اگـر نقـاط ضعـف را 
دریابنـد و  احسـاس کننـد که نیاز بـه افزایش 

بودجـه اسـت، حامیـان خوبي هسـتند.  
برخـورد  در  هوشـمندانه  اسـتراتژي  یـک 
مسـئولیت  کـه  اسـت  ایـن  رسـانه ها  بـا 
رسـانه هاي  عهـده  بـه  آن هـا  مشـارکت دادن 
 محلـي گذاشـته شـود. ایـن شـیوه براسـاس 
از  شـماري  در  آمـده  به دسـت  گزارش هـاي 
بسـیار  مؤثـر  کانادایـي  اجتماعـي  گروه هـاي 
بـوده اسـت. رسـانه ها مسـتقیماً وارد عملیات 
امدادرسـاني شـده اند و بـه عنـوان حلقـه اي 
و  بـا  حادثـه  مقابلـه  عملیـات  سـتاد  میـان 
رسـانه هاي خارجي قرار گرفته اند )اسـکانلون، 

.)1985  :12۷

5. برقـراري تمـاس مدیریـت بحران 
رسـانه ها  با 

هنـگام برقـراري تمـاس بـا رسـانه ها، احتماالً 
بهتریـن نقطـه شـروع ایـن اسـت که نخسـت 
بـا مدیران یـا صاحبـان شـبکه هاي  خصوصي 
رادیویـي و تلویزیونـي، ناشـران یـا سـردبیران 
شـود.  گرفتـه  تمـاس  مجـالت  و  روزنامه هـا 
آن هـا مي تواننـد کسـي را در  سـازمان خـود 
مأمـور کننـد تـا به عنـوان رابـط میان رسـانه 
آن هـا بـا تالش هـاي محلـي باشـد کـه بـراي 
حـوادث  غیرمترقبـه  بـا  مقابلـه  برنامه ریـزي 
صـورت مي گیـرد. گزینـه دیگـر مي توانـد این 
باشـد کـه مسـتقیماً بـا آن هایـي کـه اخبـار 
هـر روزه را پوشـش  مي دهنـد تمـاس برقـرار 
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شـود. در مـورد رسـانه هاي مکتـوب ایـن فرد 
مي تواند مدیر یا دبیر سـرویس شـهري باشـد. 
ایـن  نیـز  الکترونیکـي  مـورد  رسـانه هاي  در 
فـرد مي توانـد کارگـردان بخـش خبـر باشـد 

 .)1985  :12۶ ) اسـکانلون، 
 »جـو ورنگیـا«، از خبرگزاري آسوشـیتدپرس، 
معتقد اسـت کـه مدیـران بحران و مسـئوالن 
بایـد  در  غیرمترقبـه  حـوادث  بـا  مقابلـه 
دوره هایـي که حادثه اي رخ نداده با سـردبیران 
اخبـار  کارگردانـان  محلـي،  روزنامه هـاي 
تلویزیـون و امثالهـم، رابطـه کاري  صمیمـي 
برقـرار کننـد. بـه ایـن ترتیـب، هنگامـي کـه 
حادثـه اي رخ دهد، این مسـئوالن و مدیران در 
دیدرس رسـانه ها قرار  خواهنـد گرفت و منابع 
معتبـر و موثق اطالعات شـمرده خواهند شـد. 
مدیـران بحران و مسـئوالن برخـورد با حوادث 
غیرمترقبـه  بایـد در جریـان حادثـه و پـس از 
حادثـه، بـا ارائـه اطالعـات بهنـگام و پایـه اي، 
نظیـر اسـامي و شـماره تلفن کسـاني که براي 
 کسـب اطالعـات بیشـتر مي تـوان بـه آن هـا 
مراجعـه کـرد، به رسـانه ها »خـوراک بدهند«. 
در کنفرانس هـاي مطبوعاتـي و دیگـر  مواقـع، 
همـواره همان شـخصي که با رسـانه  ها تماس 
وزارتخانـه  اطالع رسـاني  مدیـر  مثـاًل  داشـته 
یـا سـازمان، بایـد اطالعـات  بدهـد. ایـن باعث 
برقـراري ارتبـاط و نزدیکي با رسـانه ها خواهد 
شـد و به سـطح اعتماد بـه اطالعـات دریافتي 
افـزود. )از گـزارش بیسـت وپنجمین  خواهـد 
کارگاه سـاالنه پژوهـش و کاربردهـا در زمینـه 

مخاطـرات طبیعـي و غیـر طبیعـي 2۰۰۰(
 

6. توصیه هـا و نکاتي سـودمند براي 
روزنامه نگاران 

ملـي،  بحران هـاي  هنـگام  روزنامه نـگاران 
نقـش ویـژه اي بـر عهـده دارنـد کـه بایـد ایفا 
کننـد. تردیـدي نیسـت کـه آن هـا با اخبـار  و 
گزارش هـاي خـود و بـا به اشـتراک گذاشـتن 
اطالعـات، پیونـدي میـان شـهروندان برقـرار 

مي کننـد.
الـفـ  روزنامه نـگاران و حفـظ شـیرازه جامعه: 
در ایـن میـان نکتـه مهم این  اسـت کـه آن ها 

حامـالن اصلـي ارزش ها و رویاهایي مشـترکي 
هسـتند کـه مي تواند شـیرازه جامعـه را حفظ 
کنـد و بـه کشـور  تـوان تـاب آوردن و ادامـه 
 :1۰ بحـران،  )روزنامه نـگاري  بدهـد.  حیـات 

 )2۰۰1
دیـدگاه  از  بخصـوص  روزنامه نـگاران،   
نقـش  مي تواننـد  مدنـي،  روزنامه نـگاري 
بسـزایي در بازسـازي و تقویت بافت اجتماعي 
باشـند.  داشـته  بحران هـا  بـروز  هنـگام   در 

ب ـ از پیش آماده کردن تحریریه 
سـابق  تحریریـه  مدیـر  هازلـت،  کـورت 
نشـریه هاي »پورتلنـد پرس هرالـد« و »ماین 
سـاندي تلگـرام« کـه مدت ها در نشـریه هاي 
و  پسـت«،  »وااشـنگتن  گالب«،   »بوسـتون 
نشـریه »پرویدنـس« گزارشـگر و دبیـر بوده، 
معتقـد اسـت کـه بـراي برنامه ریـزي جهـت 
پوشـش  حـوادث غیرمترقبـه نبایـد منتظـر 
مانـد تـا ایـن حـوادث رخ دهنـد، ایـن کار را 
بایـد از هم اکنـون آغـاز کـرد.  )روزنامه نـگاري 

 )2۰۰1 :2 بحـران، 
بمبـي  مي لرزانـد،  را  زمیـن  زلزلـه اي  وقتـي 
منفجـر مي شـود، هواپیمایـي سـقوط مي کند 
یـا قطـاري از خط خارج مي شـود،  شـاید دیگر 
خیلـي دیـر باشـد که بـراي پوشـش خبري و 
تأمیـن ملزومـات آن، تـازه برنامـه و نقشـه اي 
بـراي اقـدام بریزیـم. ایـن کار  را بایـد از همین 

االن انجـام داد.  
در بیـن اعضـاي تحریریـه چـه کسـي اولیـن 
نفـر خواهـد بـود کـه از یـک حادثـه بـزرگ 
مطلـع مي شـود؟ علي القاعـده، دبیـر  اجرایـي. 
امـا نفـرات بعـدي چـه کسـاني هسـتند، دبیر 
تحریریـه بـه سـراغ چـه کسـاني بایـد بـرود؟ 
وظایـف همـه اعضـاي تحریریه  باید مشـخص 
باشـد، حوزه هـاي هـر گزارشـگر و عـکاس را 
تعییـن کنید: محـل حادثـه، بیمارسـتان هاي 
منطقـه، کالنتري هـا و  هـر جـاي دیگـري که 
بـه فکرتان مي رسـد مي تـوان از آن جـا خبري 
بـه دسـت آورد و گـزارش کرد. نکتـه مهم این 
اسـت که بـراي  هر حـوزه اي که قصد پوشـش 
داریـد حتمـاً برنامـه و اشـخاصي بـراي اعـزام 

باشید.   داشـته 
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یـک  بایـد  ایـن حوزه هـا  از  یـک  بـراي هـر 
کنیـد:  درسـت  شـاخه اي  تلفنـي  فهرسـت 
هنگامـي کـه حادثـه یـا رویـداد عظیمـي در 
 روزهـاي تعطیـل یـا در شـب اتفـاق مي افتـد، 
تـازه معلـوم مي شـود کـه این فهرسـت تلفني 
شـاخه اي چـه ارزشـي دارد.  کارکنانـي کـه در 
رده باالي فهرسـت قـرار دارند ـ مثاًل سـردبیر 
و دبیـر سـرویسـ  بـه دو یـا سـه نفـر کـه در 
رده زیریـن آن هـا قـرار  دارنـد تلفـن مي زننـد 
و آن هـا نیـز بـه نوبه خـود به دوسـه  نفري که 
در رتبـه زیرتـر قـرار دارند و بـه همین ترتیب 
تـا این کـه همه  کسـاني که در پوشـش خبري 
حادثه نقشـي دارنـد از ماجرا مطلع مي شـوند.  
قلـم  از  را  هیچ کـس  خـود  فهرسـت  در 
نیندازیـد. اگـر حادثـه اي کـه رخ داده نیازمند 
ارائـه طرح هـاي گرافیکـي و نمـودار و جـدول 
 اسـت، بایـد بتوانید بموقع طراحان خـود را در 
اختیـار داشـته باشـید. حتـي اگر سـاعت ها تا 
چرخـه تولیـد بعـدي زمـان باقي  مانده باشـد، 
بایـد مسـئول صفحه بنـدي نیـز در رده هـاي 
نخسـت فهرسـت تلفني شـاخه اي قرار داشته 
باشـد. بـه روشـني  پیداسـت کـه دبیـر عکس 
بایـد جـزو اولیـن کسـاني باشـد کـه از حادثه 
مطلـع مي شـود. ترتیبي بایـد داد که بـا دیگر 
بخش هـاي  مرتبـط، بخصوص با بخـش تولید 
نیـز تماس گرفته شـود و آن ها نیـز در جریان 
قـرار گیرند؛ هشـدارهاي اولیـه مي تواند جلوي 
 بسـیاري از مشـکالت بعـدي در خـط تولید را 

بگیرد.  
فهرسـت تلفنـي فقـط وقتي مفیـد خواهد بود 
کـه اطالعـات آن بهنگام باشـد. از بین اعضاي 
تحریریه، کسـي را مسـئول  به روز نگهداشـتن 
اطمینـان حاصـل  و  تلفنـي کنیـد  فهرسـت 
نماییـد کـه تمـام افراد کلیـدي اگـر در لحظه 
وقـوع حادثـه در خانه  هم نباشـند بـه طریقي 
مي تـوان آن ها را خبـردار کرد. اطالعـات را در 
یک پوشـه رنگـي و با جلد شـفاف بگذارید که 
بـه راحتي  قابل رؤیت باشـد؛ معمـوالً مدارکي 
کـه روي کمدهـا و فایل هـا گذاشـته مي شـود 
بـه راحتـي بـا دیگـر کاغذهـا و مـدارک قاطي 
 مي شـود. افـزون بـر ایـن، اطمینـان حاصـل 

از  تحریریـه  اعضـاي  خبرکـردن  کـه  کنیـد 
طریـق پسـت الکترونیکي نیـز صـورت بگیـرد. 

 نامه هـاي الکترونیکـي را ذخیـره کنیـد.  

جمع بندي
بحـران براسـاس فرهنـگ و بسـتر بـه معنـي 
نقطـه عطـف اسـت و هنگامـي واقع مي شـود 
تصمیم گیرنـده  نهـاد  برتـر  هدف هـاي  کـه 
بـه خطـر افتـد و زمـان پاسـخ دهي و اجـراي 
تصمیم هـاي اتخاذشـده بسـیار محدود باشـد.
و  سـردرگمي  بـه  موقعیتـي  چنیـن  وقـوع 
تصمیم گیرنـده  نهـاد  اعضـاي  غافلگیـري 
منتهـي مي شـود و بـا مفاهیمـي چون فشـار، 
بـه  غافلگیـري، اضطـراب، سـختي و شـدت 
نـگاه سیسـتمي  ذهـن متبـادر مي شـود. در 
بحـران جـزو مسـائلي محسـوب مي شـود که 
تأثیـر  جامعـه  یـک  بخش هـاي  تمامـي  بـر 
 مي گـذارد؛ بـه همیـن دلیـل در حـل آن یا در 
کاهـش اثـرات مخـّرب آن بایـد از تمـام توان 
یـک جامعـه بهره بـرد. از همین رهگذر اسـت 
که مدیریـت بحران از مهم تریـن موضوع هایي 

اسـت کـه جامعـه بـا آن درگیـر اسـت.
مدیریت بحران تدبیري اسـت کـه یک جامعه 
یـا دولت براي اسـتفاده از تمامي منابع موجود 
یـا قابـل وصـول به منظـور حفـظ ثبـات مورد 
نظـر خود اتخـاذ مي کنـد. یکـي از منابعي که 
در ایـن خصوص مدنظر سیاسـتگذاران جامعه 
قـرار دارد و براي پیشـگیري یا درصـورت بروز 
بحـران بـراي مهـار اوضـاع، بـه آن متوسـل 
بـه  رسـانه ها  هسـتند.  رسـانه ها  مي شـوند 
مثابـه ابزار واسـط دولـت و بدنـه جامعه نقش 
مهمـي در ایـن زمینه ایفـا مي کنند. رسـانه ها 
از  بالقوه شـان  توانمنـدي  و  ماهیـت  به دلیـل 
جمله امکاناتي هسـتند کـه در خدمت جامعه 
و اعضـاي آن بـراي کنترل بحران ها محسـوب 

مي شـوند.

پیشنهادها
براسـاس  مي تـوان  اجمالـي،  نگاهـي  در 
بـا  بحـران  ویژگي هـاي  نیـز  و  کارکردهـا 
مشـخصه بالهـاي طبیعـي محورهاي زیـرا به 
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داد:  ارائـه  پیشـنهاد  صـورت 
ـ در هنگامـه بحـران، رسـانه ها مي تواننـد از 
اطالعـات  و  دسـتورالعمل ها  انتشـار  طریـق 
مرتبـط، آمادگـي مـردم را بـراي رویارویـي بـا 
حامـل  و  ببرنـد  بـاال  پیش آمـده  وضعـــیت 
آمـوزش عمومـي بـراي مقابلـه بـا حـــوادث 

باشـند.  غیرمترقبـه 
اطالعـات  انتشـار  بـا  مي تواننـد  رسـانه ها  ـ 
رویـداد  میـزان  و  شـدت  دربـاره  صحیـح 
غیرمترقبـه، از میـزان اضطراب و پرسـش هاي 
بکاهنـد.  ایـن زمینـه  مضطربانـه مـردم در 

طبیعـي،  حـوادث  در  مي تواننـد  رسـانه ها  ـ 
بـراي  الزم  اقدامـات  از  عمومـي  حمایـت 
تخفیـف عواقب حادثـه را برانگیزانند و نگذارند 
خونسـردي و بي تفاوتـي بـر افـکار عمومـي و 

مقامـات دولتـي حاکـم شـود. 
در  تسـریع  بـه  مي تواننـد  رسـانه ها  ـ 
وضعیـت  بـه  رسـیدگي  و  نجـات  عملیـات 

رسـانند.  یـاري  مصیبت دیـدگان، 
رویدادهـاي  وقـوع  جریـان  در  رسـانه ها  ـ 
از  کـرده،  رفتـار  عاقالنـه  بایـد  غیرمنتظـره 
هیجان زدگـي دوري کننـد و مراقـب کلمات و 
واژ گانـي باشـند که بـراي بیان جزئیـات واقعه 
یـا تجزیـه و تحلیـل آن بـه کار مي برنـد )بـه 
نحـوي که خصومت، بدبیني و تنفـر در مردم، 
اقـوام، نژادهـا و مذاهـب نسـبت بـه یکدیگـر 

نکنند(.  ایجـاد 
برخـالف  بحـران  هنگامـه  در  رسـانه ها  ـ 
روال معمـول نبایـد توجـه خـود را بـر جنبـه 
سـرگرم کنندگي و عناصـر دراماتیـک حوادث 
متمرکـز کنند. به عـالوه آن ها بایـد بدانند که 
گرایـش بـه بزرگ نمایي مشـکالت نیـز منجر 
بـه ارائه تصاویـر اغراق آمیز از رویداد مي شـود. 
گرایـش  بـزرگ،  حادثـه  یـک  در  همچنیـن 
تقریبـاً همه گزارشـگران اعزامي این اسـت که 
اطالعاتـي را کـه به دسـت آورده اند بـا یکدیگر 

بـه اشـتراک بگذارند. 
ـ رسـانه ها وقتـي مي تواننـد بهتریـن عملکرد 
را در واکنـش به حوادث بزرگ داشـته باشـند 
کـه از دانـش پایـه اي کافـي در مـورد حادثـه 
گزارش هـاي  ارائـه  از  و  باشـند  برخـوردار 

نادرسـت خـودداري کننـد. 
ـ و در نهایـت مدیـران ارشـد همیشـه باید در 
نظـر داشـته باشـند: مهم تریـن ابـزار مدیریت 
بحـران در عصر کنوني، وسـایل ارتباط جمعي 
اسـت. امـروزه کمتـر بحرانـي وجـود دارد کـه 
رسـانه ها در ایجـاد یا کنترل آن نقش نداشـته 

باشند. 

پي نوشت:
. Validity .1

2. ایسنا 11آبان 139۰.
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