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  چکیده

گذارى هدف تعریف مشخص هر پدیده، امکان تحلیل منطقى و علمى آن را فراهم نموده و با ایجاد زمینه براى

آن مهیا  ت مناسب اقدامات اجرایى، شرایط را براى مدیریت کارآمددقیق، تدوین درست راهبردها و هدای

  سازد. می

گاهی و ابزارهاي کردن نقش آمدیریت بحران و مشخص ، هدف اصلى این پژوهش، مفهوم شناسى بحران

اي را بعهده این رابطه نقش مهم و تعیین کنندهدر عمومیروابط هایی است کهنی در مدیریت بحرانرسااطالع

 تر جامعه را دچارمقیاس وسیع هایی را که سازمان و دربحران ،سازمان متفکر و بعنوان چشم بینا و مغزدارد 

  سازد. مشکالت ناشی ازبحران را مرتفع مینماید و سازي شرایط میکند مدیریت و عاديچالش می

ي و ارتباط دوجانبه فضاي مجاز در این ارتباط از ابزارهاي ارتباطی و بویژه تسهیالت ارتباطی در عمومیروابط

   .نمایدوبی استفاده کارشناسی و بهینه میالین به نحوه مطلآن

 

  کلید واژه

، مدیریت اجتماعی، بحران هاي اجتماعی، حوادث و سوانح يهارسانهعمومی،  هايرسانهمدیریت بحران، رسانه، 

  ، بحرانعمومیروابط

  

  مقدمه

جهانی در می یابیم که در سرتاسر جهان حوادث و سوانح  این روزها با نگاهی سطحی به رویدادهاي دهکده

گوناگونی روي میدهند. از جنگ و درگیري هاي سیاسی گرفته تا حوادث طبیعی چون طوفان و سیل و زلزله... 

که باعث ایجاد بحران در سطح منطقه اي و ملی و بین المللی می گردند. اما آن چه در این میان داراي اهمیت 

ر خود بحران، اقداماتی است که انسان ها و به ویژه مدیران هر جامعه اي براي مقابله و کاهش میزان است عالوه ب

د. بی شک اطالعات و کسب آگاهی بخش عمده و بسیار مهمی از فرآیند ناین بحران ها و رویدادها انجام می ده

و ناگواري هاي پیش رو،  مدیریت بحران است. در حقیقت آگاهی ما و داشتن پیش زمینه ذهنی از حوادث

بخشی از ساز و کار انسانی براي آماده شدن با اصل تهدید و مشکل به وجود آمده است که کمک می کند تا فرد 

تغییر  یا جامعه ضمن حفظ آرامش، میزان انطباق و سازگاري خود را افزایش دهد و آن را مدیریت کند. امروزه با

وم خبر و اطالع رسانی و نوع نگاه به رسانه ها، مفهوم رسانه و همچنین تعاریف ما از دانایی نیز تغییر در مفه

کرده است. انواع رسانه ها، ابزارهاي ارتباطی، شبکه ها اجتماعی و سیستم هاي برخط و تجهیزات الکترونیک 

دید فرامنطقه اي و ند این ابزارهاي شده اند. هر چپیشرفته ي همراه، همگی به جزئی از وجود انسان تبدیل 

توان و امکاناتی را ارائه کرده اند که شاید حتی در مواردي بیش از قدرت عالوه بران ، می دهند فراحسی به آدمی

ه بر لبه هستند که گاه می توانند عالودرك و حس او باشد ولی باید به یاد داشت که این ابزارها خود تیغی دو

 باعث آسیب و ایجاد بحران هایی پیچیده تر گردند.  کارآمدي و مفید بودن
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  طرح مسئله:

اجتماعی بحران را کنترل و مدیریت  کرد و  هايرسانهچگونه می توان در هنگام بروز بحران از طریق استفاده از 

زمانها ها مدیریت بحران در سا عمومیروابطاوضاع را به شرایط عادي و نرمال بازگرداند. یکی از وظایف اساسی 

این مدیریت باید  ه دردر مراحل مختلف است ک و اجتماعی) سیاسی ،اداري (اقتصادي،دولتی،از خصوصی ااعم 

تمهیداتی از سوي کارشناس ،در حین بروز بحران و درپایان بحران ،در سه مرحله پیش از وقوع بحران 

ه مدیریت بحران درمراحل مختلف اقدام و به عبارت دیگر بآید پیش بینی شود و اقداماتی به عمل  عمومیروابط

 ،نماید. بدیهی است که یکی ازابزار موثر و کارساز درمدیریت بحران و فروکش کردن حالت اضطراري غیرعادي

استفاده از رسانه ها و شفاف سازي و روشنگري افراد و گروه هاي ذینفع درموضوع بحران است و این شفاف 

اجتماعی که  هايرسانه به طریق اولیوسیله رسانه ها امکان پذیر است.سازي از طریق اطالع رسانی صحیح ب

مخاطب و مصرف کننده خود می  ده و گیرنده پیام فراهم میسازند وامکان تعامل آنالین و دوجانبه را بین فرستن

می ه ایفا نقش موثرتر و تعیین کننده تري درمدیریت بحران و ایجاد تفاهم دوجانب ،تواند تولیدکننده پیام باشد

 هايرسانه از عمومیروابطسی چگونگی استفاده برآن است که به برر بنابراین در این مطالعه سعی نمایند.

 بپردازیم. ،هادرسازماندرمدیریت بحران اجتماعی 

  

  :اهداف پژوهش حاضر

اجتماعی در حل مسایل و رفع بحران ها می توان استفاده کرد. به عبارتی نقش رسانه ها در  هايرسانهچگونه از 

ایفا بحران در هر دو سوي بحران چیست و رسانه ها چه تاثیري در شکل دهی افکار عمومی براي مدیریت بحران 

تسهیل فعالیت هاي سازمان استفاده مطلوب  چگونه ازاین امکانات براي حل مشکالت و عمومیروابطمی کنند و 

  می نماید

  

  روش پژوهش:

و استفاده از یافته هاي پژوهش ها درسایت هاي اینترنتی و مطالعه اسنادي (مراجعه به منابع مکتوب موجود)

 شبکه هاي اجتماعی

  

  سوال اصلی پژوهش:

  کرد؟اجتماعی در جهت مدیریت بحران می توان استفاده  هايرسانهچگونه از 

  

  سواالت فرعی پژوهش:
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ها ازپتانسیل هاي شبکه هاي اجتماعی دراطالع رسانی و مدیریت بحران درسازمان استفاده  عمومیروابطچگونه 

  می کنند؟

  کارکرد شبکه هاي اجتماعی چیست؟

  توضیح و تشریح انواع شبکه هاي اجتماعی؟

  مدیریت بحران چیست؟

  افکار عمومی در زمان بحران چیست؟در شکل دهی به نقش شبکه هاي اجتماعی 

    

  مفاهیم و موضوعات مورد بررسی

  مفهومى تعاریف

  رسانه چیست

با استفاده از مجراي ارتباطی به گیرنده انتقال می  فرستنده رسانه ابزاري ارتباطی است که با استفاده از آن پیام 

 هايرسانهبه اشکال مختلف ظاهر می شوند. امروزه یکی از مهمترین  ها گونه هایی گوناگون دارند و یابد. رسانه

 اجتماعی هستند. هايرسانهدر اختیار، 

  

  اجتماعی چیست؟رسانه

شدند حال به اي محسوب میها و ابزارهاي دنیاي مجازي که روزگاري موضوعی جدید و حاشیهسایتوب

اند هاي ارتباطی در گسترش آنها نقش داشتهتحوالت شبکهاند. این ابزارها که اي فراگیر تبدیل شدهپدیده

هاي آنالین که در سادگی قابل دسترس هستند. به گروهی از رسانههم به» اینترنت همراه«روزها از طریق این

  .هاي اجتماعی داده شده استاند عنوان رسانهاین فضاي جدید متولد شده

میلیون ویدئو 100شوند، مشاهده روزانه حدود پیگیري می هات میلیون وبالگ که از طریق سای110ثبت حدود 

هاي اجتماعی هاي اهمیت فراوان پدیده رسانهبوك، همگی نشانهعضو سایت فیسها در سایت یوتیوب و میلیون 

 .هستند

  ايتغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه

اند که متفاوت با اي دچار تغییراتی شدهرسانهاي و توزیع هاي اخیر در فضاي مجازي مفاهیم تولید رسانهدر سال

  .هاي سنتی استمدل رسانه

افزارهاي هاي دیجیتال، خطوط اینترنت پرسرعت و نرمهاي کامپیوتر شخصی، دوربینروزها دستگاهاین

است. به  کامپیوتري متنوع با قیمت پایین و فراگیري باال در دسترس تعداد زیادي از کاربران اینترنتی قرار گرفته

تواند وبالگ شخصی ایجاد کند و یا در راحتی و در مدت زمان چند دقیقه میاین ترتیب هر کاربر اینترنتی به

ها عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر انواع دیگر سایت
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پذیرد و کاربران اینترنتی خود هاي سنتی صورت میهاي در فرایندي متفاوت با رسانکند. پس تولید رسانه

  .شوندتولیدکننده محتوا در عرصه اینترنت محسوب می

  

  هاي اجتماعیهاي رسانهویژگی

هاي زیر را هاي آنالین هستند که همه یا تعدادي از ویژگیگروهی از انواع جدید رسانه هاي اجتماعیرسانه

  :دارند

هاي اجتماعی ارسال بازخورد از سوي مخاطب و همکاري و همگامی با رسانه را رسانهامکان مشارکت کردن:  -1

  .اندکشی بین رسانه و مخاطب را از بین بردهها مرز و خطکنند. این رسانهاند و آنرا تشویق میتسهیل کرده

آنها راي دادن، کامنت  هاي اجتماعی براي مشارکت اعضا و دریافت بازخورد باز هستند.باز بودن: اغلب رسانه -2

ندرت مانعی براي تولید و دسترسی به محتوا در این کنند. بهگذاري اطالعات را تشویق میاشتراكگذاشتن و به

  .ها وجود داردرسانه

کردند، دادند و محتوا را براي مخاطب ارسال میهاي سنتی عمل انتشار را انجام میارتباط دو سویه: رسانه -3

ي دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطی از حالت هاي اجتماعی فضایی براي گفتگو و محاورهولی در رسانه

  .سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده استیک

ها ها و گروهکنند که جماعتهاي اجتماعی این امکان را برقرار میهاي آنالین: رسانهگیري جماعتشکل -4

توانند حول عالیق مشترکی مانند هاي آنالین میار کنند. این جماعتسرعت شکل بگیرند و ارتباط موثري برقربه

  .عکاسی، یک تیم ورزشی یا یک برنامه تلویزیونی شکل گرفته باشند

شان هستند و هاي اجتماعی همیشه در حال گسترش اتصاالت و ارتباطاتتوانایی برقراري ارتباط: اغلب شبکه -5

  .کنندند برقرار میها، منابع و افراد دیگر پیوبا سایت

هاي گذشته به هایی هستند که در سالها در واقع هماننظرتان آشنا بیایند. اینها بهممکن است این ویژگی

نظران، در روزگاري نه چندان دور کارشناسان و صاحب .شدندبینی میهاي آینده دنیاي وب پیشعنوان ویژگی

که درحال  ه کمک اینترنت محقق خواهند شد، مطرح کرده بودندهایی که بآلاین خصوصیات را به عنوان ایده

  حاضر واقعیت عینی پیداکرده اند

 

  هاي اجتماعیانواع رسانه

ها، ها، ویکیهاي اجتماعی، وبالگبندي کرد. شبکهتوان در هفت گروه دستههاي اجتماعی را میرسانه

شوند. هاي اجتماعی محسوب میها هفت نوع رسانههاي محتوایی و میکروبالگها، کامیونیتیها، فرومپادکست

را هم گونه دیگري از  (Second Life)الیفاز قبیل سکند» دنیاي مجازي«هاي ها برخی سایتعالوه بر این

  .هاي آینده گسترش بیشتري خواهند داشتدانند که در سالهاي اجتماعی میرسانه

شان اجازه ساخت صفحات شخصی و برقراري ارتباط و به اعضاي (Social Networks)هاي اجتماعیشبکه

هاي اجتماعی ترین نوع رسانهشدهکه شناخته (Blogs)هادهند. وبالگسازي با دوستان آنالین را میشبکه
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شوند. روز میهاي آنالینی هستند که با محتواهاي جدید کاربران بهشوند، ژورنالمحسوب می

دهند و محتواي که به کاربران اجازه اضافه کردن و ویرایش محتوا را میهایی هستند سایت (Wikis)هاویکی

هاي صوتی و تصویري هستند که با فایل (Podcasts)هاشان حاصل مشارکت اعضاست. پادکستتولید شده

که از دوران پیش از تولد مفهوم  (Forums)هااند. فرومقابلیت مشترك شدن در اینترنت قرار داده شده

شوند. کردند فضایی براي طرح بحث و گفتگو در موضوعات مختلف محسوب میي اجتماعی فعالیت میهارسانه

گذاري نوع خاصی از محتوا امکان مدیریت و به اشتراك (Content Communities)هاي محتواییکامیونیتی

که  (Micro blogging)هاکنند. میکروبالگهاي ویدئویی، متن یا لینک را فراهم میاز قبیل عکس، فایل

  .شوندروز میهاي کوچک هستند با محتواهاي کوتاه کاربران بههاي اجتماعی و وبالگتلفیقی از شبکه
  

 هاي جمعیهاي اجتماعی و رسانهتفاوت رسانه

شود و پس از آن توضیحات هر مورد آن در جدول زیر ارائه می 14هاي اساسی بین این دو وجود دارد که تفاوت

 شود:میبند ارایه 

  

  هاي جمعیهاي اجتماعی و رسانهتفاوت بین رسانه

 

 

 هاي اجتماعیرسانه هاي جمعیرسانه

 دامنه گسترش پذیر دامنه محدود

 ردسترسد کمتر یا غیر دسترس

 سهولت تولید و استفاده تولید و استفاده یتمحدود

 زمان فوري زمان باتاخیر

 ویرایش پذیر عدم ویرایش

 چندسویه یک سویه

 نامحدود بودن محدود بودن

 غیررسمی رسمی

 اي و فرامتنیچندرسانه رسانه ايتک

 عدم وجود تیم تحریریه تیم تحریریه

 مشخص بودن تعداد مخاطب عدم مشخص بودن تعداد مخاطب

 سانسور کم سانسور زیاد

 مبتنی بر نیاز مخاطب عدم انطباق با مخاطب

 ارزان گران
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  بحران: مفهوم

 است ممکن کهتغییر آن بارز ویژگى جوامع بشري از دیرباز تاکنون است و همیشگى و ناپذیر جدایى جزء بحران

 باجانشینی  یا و همنشینى رابطه یک در  مفهوم بگذارد. این تأثیرجاري جامعه  نظام ساختارى متغیرهاى بر

 از جملگى که ها تفرص و تهدیدات ا،ه ارزش مصالح، اهداف، منافع، قدرت، امنیت، همچون، دیگر مفاهیم

  کنند: .دکتر موغلی بحران را این گونه تعریف می کند اند مصداق پیدا می مهم مفاهیم

ازرویه  استفاده با وآن مواجهه گشته  بطورکلی جوامع با و سازمان و روه هاگ بحران آن موقعیتی است که افراد،

  آن نیستند. هاي معمول قادر به مقابله با

ها اجتناب ناپذیر زندگی بشر بوده و بشریت همیشه با انواع مختلفی از بحران هايبحران از ابتدا یکی از واقعیت

هایی چون قحطی، خشکسالی، سیل، زلزله، شیوع هاي طبیعی مواجه بوده است؛ از بحرانبه ویژه بحران

ها هاي زیست محیطی و ... همه این بحرانها و آلودگیهایی چون جنگهاي واگیردار گرفته تا بحرانبیماري

  کنند.دهند، وارد میها و لطمات متفاوتی به محیطی که در آن رخ میشان آسیببسته به حجم

 :مى نمایندعبور »نردبان تشدید وضعیت « بحران ها از چهار مرحله مختلف ،براساس الگوى

 انباشت بحران که طى آن نشانه هاى بحران به مرور خود را نشان مى دهند؛ - 1

 بحران یا بروز آن که به شکل یک واقعیت ملموس و تهدیدکننده خود رانشان مى دهد؛شکل گیرى  - 2

مرحله واکنش بحران یا مرحله مزمن که دامنه بحران به شدت کاهش یافته و در الیه هاىزیرین قرار مى  - 3

 گیرد؛

 .اتمه یافته تلقى کردخ مرحله بهبود و برطرف شدن تهدیدات که مرحله پایانى بحران است و آن را مى توان - 4
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: با شناخت سطوح و درجات بحران مى توان فهمید که چه زمان باید به سازمان درجه بندى و انواع بحران

اضطرارى در جامعه هشدار داد، در چه صورت براى مقابله با بحران  ها و مراکز مسئول در مورد بروز وضعیت

شرایطى  تحت چهمانى شرایط فوق العاده اعالم شود وه زویژه احتیاج خواهیم داشت، چ امکانات و کمک هاى

 نیاز به بسیج ساکنین و تخلیه مناطق هست؟ 

آنها همراه با پیش  لذا از اقدامات اساسى براى مدیریت بحران، درجه بندى بحران ها و تشخیص اندازه و حجم

براى طبقه بندى بحران ها مورد  بینى توانمندى مورد نیاز براى حل بحران است. مبناهاى متفاوتى رامى توان

 :توجه قرارداد

 :پارسونز سه نوع بحران را بیان مى کند

بحران هاى فورى: این بحران ها داراى هیچ گونه عالمت هشداردهنده قبلى نیستندو سازمان ها نیز قادر به  -1

 .تحقیق در مورد آنها و نیز برنامه ریزى براى دفع آنها نمى باشند

که به صورت تدریجى ظاهر مى شوند: این بحران ها به آهستگى ایجادمى شوند و مى توان آنها بحران هایى  -2

 .را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانى محدود ساخت

بحران هاى ادامه دار: این بحران ها، هفته ها و ماه ها حتى سال ها به طول مى انجام اند واستراتژى مواجه  -3

  .بودن وقایع بستگى دارد  ها به فشارهاى زمانى، گستردگى کنترل و میزان عظیمشدن با این بحران 

 :نمود  بحران ها را با توجه به وسعت و محدوده جغرافیایى آنها مى توان به سه دسته تقسیم

 .سطح محلى: زمانى که منابع محلى کافى و براى پاسخگویى سریع فراهم باشد -1

فوریت هاى چندگانه نیاز  بع محلى کافى نبوده و براى پاسخگویى سریع بهسطح منطقه اى: زمانى که منا -2

 .است

بر اساس این تقسیم بندى هر چه .سطح ملى: زمانى که پاسخگویى از توانایى محلى و منطقه اى خارج است -3

 .شدت آن افزایش مى یابد 2از بحران محلى به سمت بحران ملى حرکت کنیم،طبق نمودار 
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  : مدیریتمفهوم 

  مدیریت یعنی:

ایجاد وحدت و یگانگی در فرایندها و روندهاي فعل و انفعاالت کلیه اعضا و اجزاي سازمان با رعایت نظم و  -  1

  ترتیب خاصی که از همه منابع اعم از مادي یا معنوي بتوان استفاده مطلوب حاصل نمود .

گروه انسانی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت هاي به کار بردن تکنیک هاي مختلف در جهت اداره امور یک  - 2

  اعضا براي نیل به هدف هاي معین و مشخص .

ایجاد فرایندهاي الزم در لواي روندهاي ارتباطی که میان افراد، سازمان و عوامل و عناصر فیزیکی به وجود  - 3

  می آید .

اصلی آن را انسان تشکیل می  مطلوب و هدف مشخصی که موضع یقیسرپرستی یک مجموعه انسانی به طر -  4

  دهد .

  کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها براي تحقق هدف هاي سازمانی . - 5

بر اساس تعاریف مختلف از مدیریت، تنها جمع و ترکیب پنج ویژگی زیر را  )HenriFayola( هنري فایل

  مدیریت می داند:

تصیم گیري را جوهر و اساس مدیریت تلقی می کند،  )Herbert Simon( الف) تصمیم گیري: هربرت سایمون

و به زعم وي، مدیریت چیزي جز تصیم گیري نیست . مدیران براي احراز مدیریت باید از توانایی و قدرت تجزیه 

  و تحلیل مسائل، شجاعت، قاطعیت و تعهد برخوردار باشند .

می گیرد، برنامه ریزي نام دارد . به عبارت دیگر،  ب) برنامه ریزي: اقداماتی که به منظور تحقق اهداف صورت

  برنامه ریزي فراگرد تعیین و تعریف اهداف و تدارك دقیق است که تحقق هدف ها را میسر می سازد .

ج) سازماندهی: به گروه بندي فعالیت هایی که براي نیل به هدف ها الزم است، تعیین سلسله مراتب نیروهاي 

عالیت ها، سازماندهی نام می نهند . از این رو، با سازماندهی، تقسیم کار و ارتباط بخشی انسانی در هر گروه از ف

  .بی به هدف هاي واحد تحقق می یابدبه دست یا

د) هماهنگی: هماهنگی مدیریت یعنی، وحدت بخشیدن به عملکرد نیروها در مسیر هدف هاي سازمان . این 

  .و اجرا باید مراعات شود وظیفه به شکل هاي مختلف و در قالب برنامه

ه) رهبري: نویسندگان کتاب مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت را دست یابی به هدف هاي سازمانی از طریق 

هدایت و رهبري می دانند . اغلب مدیریت و رهبري را یکی و یکسان تلقی می کنند، اما بین این دو، تمایز 

  .می وسیع تر از مدیریت استمفهو مهمی وجود دارد، در واقع، رهبري ماهیتا

  

  ن:بحرا مدیریتمفهوم 
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مفهومی و  گستره .منظرهاي گوناگون تعریف شده استبحران، از  مدیریت و مفهوم بحران، همانند مدیریت

بحران، جستجوي دقیق و  تعریفی این واژه، بسیار فراخ و دربرگیرنده هر گونه تمهیدي براي جلوگیري از ایجاد

بحران، شامل  فن مدیریتدر راستاي تامین منافع ملی است .و کنترل، مهار و خاتمه آن  بحران اندیشمندانه

 طیفی گسترده از گفت و گو، فشارهاي عاري از خشونت تا اقدام هاي خشن نظامی می شود . 

  دربرگیرنده مراحل زیر است: بحران مدیریت

  ;بحران شرایطشناخت مساله از طریق اطالعات در دسترسی و اخبار مربوط به  - 1

  ;بحران ترسیم و تدوین گزینه هاي ممکن استراتژیک براي مهار و مدیریت - 2

  ;کاهش هزینه هاي مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژي برتر - 3

  ;سنجش بازخوردهاي مثبت و منفی هر استراتژي - 4

  ;درك آسیب پذیري و تهدید - 5

  ;تحلیل ریسک - 6

  .بحران پاسخ به - 7

بحران، به  بحران، عالوه بر انجام مراحل فوق، باید روش ها و تکنیک هاي مناسبی را براي مهار و کنترل تمدیری

تناسب نوع آن، به کار گیرد . این تکنیک ها عبارتند از: انضباطی، روانی، چانه زنی، پیشگیرانه، جریان سازي، 

ناظر بر پنج مقوله سامان دهی،  بحران مدیریت ،کلی و افزایش اعتبارات در یک جمع بندي  بحران استقرار دولت

  و در این میان: و طراحی است، بحران ارتباطات، تصیم سازي، شناخت عوامل

  آسان تر است . بحران آشناتر باشد، کنترل بحران براي مدیریت بحران الف) هر چقدر عوامل

  آسان تر است . بحران کنترل بیشتر باشد، بحران ب) هر اندازه سازماندهی نیروهاي مقابله کننده با

  بیشتر است . بحران بیشتر باشد، سرعت کنترل بحران ج) هر اندازه سرعت تصیمم گیري از سوي مدیریت

  کاراتر است . بحران بیشتر باشد، مدیریت بحران د) هر اندازه میزان ارتباطات بین ارگان هاي مقابله کننده با

  ساده تر است . بحران بیشتر باشد، کنترل بحران اي مقابله کننده باه) هر اندازه برنامه و شرح وظایف نیروه

به صورت محدودي بررسی شده، ولی در مجموع می توان آن را به مدیریت مقابله  بحران در هر صورت، مدیریت

    بابحران، مدیریت ایمنی و حفاظت در برابر سوانح اجتماعی تعریف کرد .

  

  بحران: اجتماعی در مدیریت هايرسانهنقش 

فردي نقش اساسی در امروز عالوه بر تولید و توزیع محتوا و گسترش ارتباطات میان هاي اجتماعیرسانه

ها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی گوناگون دارند. حرکت جمعی مردم در رسانی در بحرانرسانی و کمکاطالع

مبستگی اجتماعی که براي کمک به ها همیشه زبانزد بوده است، به نژاد و رنگ کار ندارد بلکه هبحران

  .شودگیرد، عوام یا خواص ندارد و لحظه به لحظه پرشورتر میدیدگان شکل میحادثه

گیري شهروندخبرنگارها که مردم خودشان در حال تولید و توزیع اخبار هاي اجتماعی و شکلاما با ظهور رسانه

شود و بعد اگر همصدایی با آن زیاد بود و ان گزارش میهستند، حوادث و اتفاقات در مرحله اول از کانال شهروند
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هاي رسمی دهند تا سازمانکنند و آن را پوشش میهاي رسمی نیز به آن توجه میعمق فاجعه بیشتر بود، رسانه

 .نیز دست به کار شوند

بحران گزارش تهیه و اندازند تا از آن افراد بسیاري نیز که در نقطه کانون بحران هستند، جان خود را به خطر می

  !آدمی اهمیت بیشتري دارد» جان«از  یا گزارش عکسیک » باز نشر«ویی که ارسال کنند! گ

شود، گاهی چنان تصویر گذاشته میهاي طبیعی توسط کاربران به اشتراكهایی که از بحرانها و عکسفیلم

اي نیز بین شاید گاهی اوقات فاصلهگیرد. دهد که همدلی بسزایی در کمک به آنها در ما شکل میواقعی می

آنها نیز باشد اما باز این کاربران هستند که صحت و درستی آنها را تایید یا تکذیب » حقیقت«و » واقعیت«

بحث سرمایه دراینجا اطالع رسانی شفاف و رسمی سبب جلب اعتماد افراد زیربط به بحران می شود و.کنندمی

اند و هاي اجتماعی در شبکه دوستان خود شکل دادهکه کاربران در رسانهاي شود. سرمایهاجتماعی مطرح می

کننده یک محتوا یا واقعیت باشند. اگر فردي از منظر دوستانش راستگو و توانند تایید کننده یا تکذیبمی

 .گذاردمی کنند زیرا احتماال همان دوست مطلبی از وي به اشتراكدرستکار است دیگران نیز به او اعتماد می

رسانی داشته باشند، رسانی و کمکتوانند در اطالعهاي اجتماعی عالوه بر تمام مزایایی که میبنابراین رسانه

ها ها این چالشهایی را نیز براي آنها فراهم کنند اما نکته اصلی این است که مردم در این رسانهتوانند چالشمی

خود نقش اساسی در مدیریت بحران داشته باشند زیرا مردم امروز کنند تا شمار تبدیل میهایی بیرا به فرصت

 .هستند» خودکنترل«هاي اجتماعی در رسانه

  

درسازمان فوق العاده  عمومیروابطکه میتواند درنقش  انواع دیدگاه رسانه ها نسبت به بحران

  اثرگذارباشد:

 مخالف عوامل بحران زا هستند: در این دیدگاه رسانه ها ه سکوت، ثبات و عدم تغییر و تحولدیدگا.  

 در این دیدگاه رسانه ها بحران را بخشی از دیالکتیک اجتماعی می دیدگاه پویایی ، تغییر و تحرك :

 دانند که براي رشد و توسعه جامعه الزم وضروري اند.

 

  استراتژي هاي رسانه اي در مواجهه با بحران

بحث منزوي است چون اینترنت و بالگ ها و ..... خبر را واکنشی ) : این م -بحران گریزي (استراتژي انفعالی

 .منتشر می کنند

بحران ستیزي (استراتژي انفعال): در این استراتژي رسانه فعاالنه وارد عمل می شود و با نیروها و ارگان هاي 

  .دیگر هماهنگ می شود و عمل می کند

، سناریوي بحران را می نویسد و ایجاد میکند و به بحران پذیري (استراتژي فوق فعال ): در این استراتژي رسانه 

  .مثابه فرصت از آن بهره میگیرد

 باانتخاب گزینه سوم میتواند درجهت مدیریت بحران درسازمان تاثیربگذارد. عمومیروابطودرواقع 



12 
 

  

 

  نقش دوگانه رسانه ها در بحران

به کارگرفته شوند و از سویی دیگر ابزاري  رسانه ها از سویی می توانند براي بحران زدایی و حفظ صلح و امنیت

  .در خدمت جنگ و تنش بوده و به بحران زایی و بحران سازي بپردازند

دستگاه هاي رسانه اي با استفاده از بی اعتمادي مردم نسبت به تولیدات خبري و فرهنگی داخلی ، وارد میدان 

بازارهاي خبري کشورهاي جهان سوم را تسخیر کرده و شده و با تولید اخبار و اطالعات جذاب ، متنوع و جدید، 

اجتماعی براي  هايرسانهآنچه درمورد استفاده از.به ایجاد یا رفع بحران هاي مدنظر خود می پردازند

ها ضرورت پیدامیکندآشنایی باماهیت و عملکرد فضاي مجازي است به طوري که نوع دراشتراك  عمومیروابط

 مخاطبان فعال این فضا به گونه اي صورت گیرد که درجهت جلب اعتماد آنها موثر باگذاشتن اخبار و رویدادها 

 شود. بحران سازي جدید ایجاد، موقعیت هاي بحرانی به جاي بحران زدایی  واقع شود و سبب نگردد که در

 

  :در بحران ها رسانهدر استفاده از عمومیروابط استراتژي هاي 

  )ران (بحث میانجی گريمحدود سازي اهداف طرفین درگیر در بح

  )مهار ابزارهاي دستیابی به اهداف (عدم اجازه بروز رفتارهاي خشونت آمیز

  لزوم استفاده از اطالعات موثق و کارآ

  برنامه ریزي شرایط اضطراري

  پرهیز از ایجاد زمینه هاي نامطلوب

اجتماعی و  هايرسانهو استفاده آگاهانه از مهمترین ابزار مدیریت بحران در عصر کنونی، وسایل ارتباط جمعی 

  است. مدیریت بحران شامل سه مرحله زمانی است: عمومیروابطهمسو کردن مخاطبان مشارکت جو بااهداف 

  قبل از بحران -1

 در حین بحران -2

  ازبحران پس -3

و روز به دهند بلکه طی فرایند خاصی از حد کم و نامرئی شروع می شوند هاي سیاسی ناگهانی رخ نمیبحران

شود سپس در مقطع زمانی در شکل بحران مرئی، تجلی می یابند و در این مرحله روز بر حجم آن افزوده می

هاي همگانی بعلت نوع تخصص توانند شرایط بحرانی را درك نمایند، اما رسانهاست که غیر متخصصین نیز می

یگران تشخیص دهند. در این مرحله است که تر از دگیري بحران را پیشباید فرایند و روند شکلخود، می

توانند با گوشزد نمودن وضعیت منتج به بحران، تا حدود زیادي جلوي بروز بحران را گرفته و اجازه ها میرسانه

سرعت عمل امکان تماس دوجانبه و متقاعدسازي بدون ازدست ندهند شرایط غیر عادي و غیر نرمال بوجود آید.

اجتماعی وسایت هاي اینترنتی است که می تواند به شکل  هايرسانهی هاي مثبت دادن زمان ازجمله ویژگ

 دروضعیت هاي بحرانی قرارگیرد. عمومیروابطموثري درخدمت 
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  : ها در وقوع بحراند رسانهنقش و کارکر

  اول اینکه با رفتاري علمی و عقالیی، بحران را به حداقل رسانند.

  هاي ذینفع در بحران شده و برخوردها را به حداقل برسانند.بحران و گروهتوانند میانجی عوامل دوم می

  ها شرایط را براي جذب مخاطب و درآمد بیشتر مناسب دیده و به بحران و انعکاس آن دامن زنند.سوم رسانه

  شوند. توانند به عنوان یکی از منازعین بحران، وارد معرکه شده و خواهان امتیاز و سهم از بحرانچهارم می

ها پس از محو شدن مشخصات ظاهري، پیامدهاي دیگري به همراه دارند که تجربه نشان داده است بیشتر بحران

  شوند.این پیامدها به دو دسته تقسیم می

عوارض بلند مدت بحران است که اکثر این پیامدها از نوع غیر ملموس، غیرآشکار، باواسطه است، لذا  -1

با  یژگی دامنه گسترش پذیر وسرعت انتقال اخبار می توانند به شکل چشم گیريي اجتماعی با وهارسانه

  هاي بعدي را بکاهند.تشخیص اینگونه پیامدهاي نامطلوب و ناخواسته  عوارض بحران

ها در صورت آگاهی از ارتجاعی بودن احتمال بازگشت به وضعیت قبلی یا همان وضعیت بحران است. رسانه -2

توانند این وضعیت را تعدیل نموده و آثار بازگشتی پس از بحران را به صفر نزدیک ن، میوضعیت پس از بحرا

 سازند.

  

  عمومی بحرانروابط 

در فرآیند مدیریت بحران می تواند در  عمومیروابطبحران یکی از واقعیت هاي اجتناب ناپذیر روزگار ماست که 

   .از شدت بحران، دامنه، دوام و زمان آن بکاهدمراحل پیش بینی ، پیشگیري، هشدار، امداد و بازسازي 

ها با جمع آوري اطالعات محیطی خارج از سازمان و سپس تجزیه و تحلیل آن می توانند در  عمومیروابط

   .تصمیم سازي مدیران ارشد تأثیرگذار باشند

هاي بروز بحران و ها با کار علمی و نگرش دقیق به تغییر و تحوالت محیطی می توانند زمینه  عمومیروابط

   .عوامل شکل گیري آن را شناسایی کنند و ضمن هشدارهاي الزم در پیشگیري از بروز آن همکاري کنند

می تواند نقش موثري در عادي سازي شرایط و بازسازي  عمومیروابطهمچنین بعد از بوجود آمدن بحران، 

ه درهنگام بحران، نقش مثبتی در عادي سازي محیط داشته باشد و با ارتباط مناسب بین سازمان، محیط و منطق

در همه جاي دنیا تاکنون به عنوان منبع علمی در بخشهاي ویژه ارتباطات مورد بررسی  عمومیروابطایفا کند. 

 .قرار گرفته است

در مدیریت بحران بهترین راه شناسایی ، محک و ارزیابی آن است . دراین زمان  عمومیروابطبررسی کارکرد 

  .ها می توانند توانایی خود را عرضه کنند عمومیروابطه است ک
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نباید فقط نقش اطالع دهی را انجام دهد، بلکه در کنار آن باید نقش اطالع یابی را نیز داشته باشد  عمومیروابط

و با تجزیه و تحلیل اطالعات و عملیاتی کردن آن و شرکت در جلسات راهبردي و سازمانی، تصمیم سازي کند و 

  .اقداماتی مناسب به وضع مطلوب دست یابد با

در مدیریت بحران، برگزاري دوره هاي آموزشی  عمومیروابطمهمترین راهکارهاي پیشنهادي براي حضور فعال 

، استفاده از فناوري هاي نوین براي  عمومیروابط، اصالح ساختار و نظام عمومیروابطبراي کارشناسان 

ها درمراحل سه گانه قبل  عمومیروابطن یکی از راهکارهاي موثرواقع شدن بنابرای.و... است عمومیروابط

با تکنولوژي هاي جدید  عمومیروابطازبحران،هنگام بحران و بعدازبحران ،مجهزکردن کارکنان و کارشناسان 

این اجتماعی و چگونگی بهره گیري از هايرسانهارتباطی از جمله شناخت فضاي مجازي،نحوه اشنایی با کارکرد

 ابزار موثردرفعالیت هایی خویش است.

مدیریتی است و انطباق پذیري و  -پدیده اي سازمانی  عمومیبطروارسانی در بحرانعمومی و اطالعروابط

ایجاد باورهاي جدید براي اصالح فرایندهاي درون سازمانی از کارکردهاي نوین آن به شمار می آید. براي 

تعیین شده است که پژوهش، افکارسنجی، بازاریابی و مشتري مداري، تبلیغات و ها، وظایف مختلفی عمومیروابط

ها آثار عمومیاطالع رسانی از آن جمله هستند. در بین این کارکردها ، نقش خبري و اطالع رسانی عملکرد روابط

رویکردها و  و پیامدهاي سریع و بارزي در جامعه دارد تا جایی که توفیق و یا عدم موفقیت سازمان براساس

گیرد. این نقش با توسعه سازمانهاي خبري، آن سازمان، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می عمومیروابطاقدامات 

اهمیت یافتن افکار عمومی و ضرورت آگاهی مردم از فعالیتهاي جاري و آتی سازمانها، بیش از گذشته اهمیت 

ف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی ها، براساس اهداعمومییافته است. از این رو، روابط

مدت، میان کنند، آنها براي تحقق اهداف کوتاهریزي میسازمانهاي خود، چگونگی تولید و توزیع اخبار را برنامه

گر مدت و بلندمدت، درصدد اثرگذاري موردنظر بر مخاطبان هستندکه احتمال دارد به منظور مهار بحران جلوه

ي اجتماعی به دلیل گسترش دامنه وامکان ارتباط با عامه هاي گسترده و وسیع درمقیاس درشبکه ها.شود

محلی،ملی و بین المللی میتوانندباتوجه به سهولت تولید و عدم نیاز به تشکیالت گسترده رسمی به شکل 

  قراردهند.  عمومیروابطفزاینده اي امکان اطالع رسانی را درسطوح مختلف دراختیار مسئولین 

کند، از محیط پیرامون عمومی، تأثیرگذاري خاصی را جستجو میالبته هر سازمان ضمن آنکه از طریق روابط

پذیرد. بنابراین، هنگامی که بحران در هاي جمعی و رویدادهاي جامعه) تأثیر می(سایر سازمانها، مخاطبان، رسانه

شود. ها نیز دستخوش تغییر میدد، دیگر حوزههر کدام از حوزه هاي سازمان و محیط خارج ازآن به وقوع بپیون

براي جهت دهی افکارعمومی درمقابله  مطلوب◌ٔ تواند به عنوان شیوهمی هاعمومیر این شرایط، نقش روابطد

 باشایعات و چگونگی اتخاذ تصمیم درمقابله با بحران تلقی شود که اصول مدیریت ارتباطات و اخباردهی درحیطه

یابد به عنوان نیروي مخرب ، به بحران وسعت ایط آشفته اجتماعی، زمینه ظهور می. شایعه نیز که در شر

تواند نگرش گیرنده خبر را تحت تأثیر منفی قرار دهد و او را از تشخیص درست از نادرست بخشد و میمی

   .بازدارد
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دهد ، نگاه صرفاً رار میما را در وضعیت خطرآفرین ق نکته مهم دراین است که نباید پنداشت هر بحرانی لزوماً

تواند درست باشد، زیرا بحرانها هم فرصت هستند و هم تهدید. فرصت هستند، زیرا منفی و بدبینانه به بحران نمی

شوند و تهدید هستند زیرا در صورت گیري میموجب افزایش تحرك، نوآوري و خالقیت و سرعت در تصمیم

، بحران را » وبستر«شوند. به همین دلیل، فرهنگ لغات آفرین مینادیده گرفتن هر کدام از موارد اصولی، خطر

معنا کرده است. همچنین باید در نظر داشت که بحران تحت تأثیر عوامل » نقطه عطف بهتر بودن یا بدتر بودن«

نی نه آنکه به طور ناگها »شودایجاد می«گیرد و به عبارت دیگر گوناگون پنهان و آشکار در یک فرایند شکل می

است. براین اساس، از طریق سنجش ریسک یا » ایجاد بحران«توجهی به بحران، اتفاق افتد. به همین دلیل بی

اي که با گیري از روند یا فرایند ویژهتوان تأثیر ناخوشایند یک رخداد را شناسایی کرد و با بهرهخطر معیار می

تباط با خطرات احتمالی پرداخت. بدون شک ارایه هاي حفاظتی مرتبط است، به ارزیابی و ارمنابع و سیستم

اطالعات صحیح و به موقع و افزایش آگاهی عمومی از ماهیت و چگونگی بحران، عامل اساسی در آمادگی روانی و 

ها قرار دارد. عمومیدهی به وضعیت پدید آمده، است، نقشی که برعهده روابطرفتاري به منظور کنترل و جهت

 هاي زمان در را طالعاتا توزیع و گردآوري،پردازش◌ٔ اید به همراه وسایل ارتباطی جمعی مرحلهها بعمومیروابط

کنندگی سوق دهند و به صورت رسان، آموزش بخش و آگاهیکردهاي صرفاً اطالعکار سمت به بحران

  .غیرمحسوس ، نقش نظارت و هدایت را با تدابیر خاص در رفع اختالل به انجام رسانند

به اشتراکات مختلفی دست یابند تا واکنش مناسب در برابر اجتماعی هاي توانند با رسانهمی هاعمومیروابط

توانند این نگرش را در ریزي مشترك میدر یک برنامه اجتماعیهاي ها و رسانهعمومیروابط بحران انجام شود.

حران را پشت سرگذاشت. از این توان بافراد ایجاد کنند که از طریق تأمین منافع جمعی و همکاري متقابل می

  مقاطع مختلف بحران ضروري است.یریت مناسب اطالعات و اخبار، درجهت مد

 

  حرانبه گاندر مراحل سه عمومیروابطاقدام خبري 

درست به همان ترتیب که بحرانها می توانند پیش بینی شوند و براي مقابله با آن می توان برنامه ریزي کرد، 

رسانی سازمان در پاسخ به بحران نیز می تواند پیش بینی شده و برنامه ریزي شود. براي مقابله ارتباطات و اطالع 

با بحران، باید ارتباطات مناسب برنامه ریزي شود، زیرا نتیجه عدم برنامه ریزي، آسیب رسیدن جدي به منافع، 

بحران هر چند بسیار جدي و  روحیات کارکنان و سایر ابعاد حیاتی یک سازمان است اگرچه در خصوص بروز یک

مصیبت بار، اقدامی صورت نگیرد، نتایج آن در صورتی که ارتباطات مناسب براي برخورد با آن قبالً توسط 

  ت.سازمان صورت گرفته باشد، همیشه با هزینه و زیان کمتر همراه اس

ستند. اگر اطالعات موردنیاز در وضعیت بحرانی، روزنامه نگاران در ارایه مطالب خود تحت فشار بسیار شدیدي ه

آنها در اختیارشان گذاشته نشود یا تغذیه اطالعاتی آنان با سرعت کافی انجام نگیرد، آنها به منابع دیگر براي 

  .دریافت اطالعات الزم ، متکی می شوند که ممکن است از درستی و صحت کافی برخوردار نباشد

وضعیت بحرانی انتخاب می شود، نباید حجیم و با طرحهاي فرایند و روشهایی که براي ایجاد ارتباطات در 

پیچیده باشد و به شکلی زیبا بسته بندي شده و براي خاك خوردن در گوشه اي در اداره رها شود. رویه فوق و 
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طرحهاي مربوط باید به راحتی اجرا شود و از اطالعات کافی برخوردار باشد تا اشخاصی که مسوولیت اجراي 

  .به هنگام بروز بحران را برعهده دارند، به راحتی دست بکار شوند طرحهاي مذکور

غالباً ویژگیهاي هر بحران پس از اتفاق با پیش فرض ها متفاوت است. بنابراین انعطاف پذیري فرایندها براي 

  .پاسخگویی به نیازهاي ارتباطی یک وضعیت بحرانی ضروري است

را در زمینه اطالع رسانی دیده باشند. آموزش سخنگویان نباید  ضمناً سخنگویان سازمان باید آموزشهاي الزم

 هايرسانهتنها به مدیر ارشد مستقر در دفتر مرکزي محدود شود. مدیران محلی نیز باید از آموزش مربوط به 

ه گروهی برخوردار شوند تا بتوانند در مراحل اولیه وقوع بحران، اوضاع را کنترل کنند. به عنوان مثال در زمین

آموزش مصاحبه هاي تلویزیونی، الزم است تنها یک نفر در طول مدت بحران در ایفاي نقش سخنگو باقی بماند. 

حضور چهره هاي متفاوت در قالب سخنگوي یک شرکت در تلویزیون، باعث ارایه پیام هاي متفاوت از جانب 

  .را تشخیص دهدشرکت » چهره انسانی«شرکت خواهد شد و براي بیننده بسیار مشکل است تا 

در بحرانهاي بسیار جدي معموالً مدیر اجرایی باید به عنوان سخنگوي اصلی انجام وظیفه کند. اگرچه این کار 

وقتی خوب است که مدیر ارشد به نوبه خود در ایجاد ارتباط، شخص موفقی باشد. اگر او نتوانست مدیر ارشد 

این ایفاي نقش باید به مدیر ارشدي سپرده شود که به طور  بعدي باید به ایفاي نقش بپردازد. در چنین مواردي،

مستقیم با بحران در ارتباط بوده و در جایگاهی است که مسوولیت موضوع را شخصاً برعهده می گیرد. این مدیر 

 .ارشد نمی تواند در نقاط دور دست باشد

است مکالمات تلفنی در جایگاه دوم وقتی تلویزیون در وضعیت هاي بحرانی، ابزاري مهم براي ایجاد ارتباطات 

 .قرار می گیرد

بهره گیري از افراد توانا در پاسخگویی به تلفن، همانند حضور موفقیت آمیز در تلویزیون از اهمیت برخوردار 

است. البته این در شرایطی است که یک شرکت بخواهد صرفاً دیدگاههاي خود را بیان کند و خود را به عنوان 

ونی اطالعات در خصوص آن چیزي که اتفاق افتاده است و آنچه که شرکت در مورد آن انجام می تنها منبع قان

  .دهد و اینکه شرکت چه احساسی نسبت به آن دارد، معرفی کند

   :رسانی بحران نقش دارنددر اطالع »پس از بحران«و  »حین«، » قبل «ها در سه مرحله رسانه

   :قبل از بحران الف)

شود. دراین مرحله پاسخگویی به ابهامات و با هدف پیشگیري از بروز بحران در نظر گرفته میاین مرحله 

اعتراضات اولیه، ایجاد بانک اطالعات درباره انواع بحرانهاي مشابه، آموزش خبرنگاران، ارایه مشاوره به مدیران 

، معرفی رابطان ویژه خبري به هاسازمان در واکنش به بحران، ارزیابی آثار مثبت و منفی خبرها و مصاحبه

ها و سازمانهاي دیگر ، نامه براي تشکیل کمیته ویژه خبر و نحوه همکاري با رسانههاي جمعی، تهیه آیینرسانه

 .رسدمشی واحد در گزینش و تنظیم اخبار و... به انجام میتعیین خط

  :ب) هنگام بحران

ها با توجه به ظرفیتهاي رتر است. در این مرحله رسانهها آشکادر مرحله حین بحران ، نقش و کارکرد رسانه

توانند موجب برانگیختن عواطف و احساسات و آگاه کردن مردم، نهادهاي رسانی که در اختیار دارند، میاطالع
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ها در بحرانهاي فجایع طبیعی، المللی شوند . بیشترین تحقیقات انجام شده درباره نقش رسانهداخلی و بین

 .ربوط به این مرحله استممعموالً

عمومی باید به فعال کردن کمیته ویژه، اعزام رابطان خبري، شناسایی منابع موثق، تعیین در این مرحله روابط

هاي خبري بر حسب نیازهاي خبري جامعه، حفظ صداقت و عدم پنهان کاري در توضیح وقایع، ارزیابی مأموریت

 هاي خبري، ساماندهی کنفرانسهاي خبري با حضور افراد کامالًریزيبرنامهتشکیل مرتب جلسات صحت اخبار،

  مطلع و فعال کردن سایت ویژه خبري براي دستیابی به اطالعات جدید و صحیح و... اقدام کند.

   :ج) پس از بحران

، نظرسنجی  هاي جمعی ، تحلیل محتواي اخبار اعالم شدهشناسایی نقاط قوت و ضعف در نحوه ارتباط با رسانه

عمومی، تکمیل و به روز کردن بانک اطالعات، تقدیر از خبرنگاران از مردم درباره عملکرد خبري سازمان و روابط

ها و اصالح آنها، عمومی، بررسی دستورالعملو دبیران موفق، ادامه آموزشهاي خبرنویسی براي همکاران روابط

هاي آتی با بط براي اتخاذ تصمیم و تبادل تجربیات در مواجهوگو با سازمانهاي مرتبرگزاري جلسات بحث و گفت

 .بحران، از اقدامات این مرحله است

در مرحله پس از بحران باید گفت که تجربه نشان داده است بسیاري از بحرانها پس از محو شدن مشخصات 

  :حله تقسیم کردتوان به دو مراند که این پیامدها را میظاهري، پیامدهاي دیگري به همراه داشته

ها این توانایی را دارند تا با تشخیص پیامدهاي یکی، عوارض بلندمدت غیرملموس و ناخواسته که رسانه-1

  .ناخواسته، عوارض آن را به حداقل برسانند یا برعکس بر روي امواج آن سوار شوند

عیت پیش از بحران است. لذا مدت که منظور از آن، تأخیر در بازگشت دادن جامعه به وضدوم، عوارض کوتاه-2

ها در وضعیت پس از بحران، جلوگیري از بازگشت طبیعی جامعه مورد آسیب به وضعیت تأثیر کارکردي رسانه

ها در مرحله پس از بحران ، سرعت بخشیدن به روند توازن و تعدیل و آرامش است. اما کارکرد مثبت رسانه

  .بروز بحران مضاعف است تعادل مجدد پس از فاجعه طبیعی و جلوگیري از

ایفا » اخالقی«و » احساسی«، »اقناعی«هاي ها در مراحل مختلف یاد شده نقش خود را از طریق جاذبهرسانه

ها در ها پس از وقوع فجایع طبیعی و فراگیر بودن رسانهکنند. آمار مربوط به رجوع مردم به سمت رسانهمی

ها در شرایط بحرانی پس از فجایع طبیعی اهمیت عملکرد رسانه جوامع معاصر موجب شده تا مطالعات درباره

هاي الکترونیکی پس از قطع سیستم هاي مخابراتی زیادي پیدا کند. عالوه بر این باید به نقش جایگزین رسانه

دهی امدادرسانی و جلب مشارکتهاي مردمی اهمیت زمینی و زیرساختهاي ارتباطی اشاره کرد که درجهت

  .یابدمیالعاده فوق

ا درموضوع امدادرسانی و کنترل بحران، شتاب دهند یا کُند سازند و البته در توانند اقدامات دولتی رها میرسانه

کنند. بنابراین در همان حال که به رسانی، اقدامات دولتی به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی نیز عمل میحین اطالع

ساز در مدیریت بحران دارند به بنگاه تبلیغاتی بازیگران وشتعنوان یک منبع ارزشمند اطالعاتی نقش سرن

 .شوندسیاسی نیز بدل می
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هاي خبرنگار اعزامی به هایی همچون سازماندهی گروهدر مدیریت رسانه در بحران فجایع طبیعی باید به مقوله

عوامل تاثیرگذار بر امداد و گیري درباره نحوه انعکاس گام به گام رویداد، شناخت محل فاجعه، ارتباطات ، تصمیم

در هنگام بحران حاصل از فجایع طبیعی،  نجات و مانند اینها توجه داشت. بعضی عوامل مربوط به مدیریت رسانه

کند. بنابراین توجیه و آموزش مستمر درون سازمانی به ویژه براي به کنترل جو و فضاي روانی جامعه کمک می

رسانی در سطوح محلی، استانی و سراسري، هاي انتشار اخبار، مصاحبه و اطالعملنگاران، انتشار دستورالعروزنامه

رسانی هاي اطالعنامهرسانی و مستندسازي، تدوین نظامتجهیز و تکمیل امکانات موردنیاز واحدهاي مختلف اطالع

اي در اي رسانهههاي فجایع طبیعی که در آن سهم و نقش هر یک از مجموعهاي ویژه بحرانو عملیات رسانه

رسانی و مدیریت افکار روشن شده باشد براي پشت سرگذاشتن بحران به بهترین صورت ممکن ضروري اطالع

  .است

هایی که محرك احساسات و عواطف هستند، تأکید بر کننده ، نمایش صحنهدهنده یا مأیوسارایه آمارهاي تکان

جتناب نشان دادن خشم اجتماعی به واسطه شرایط هاي خشن در مواجه شدن با مشکالت، غیرقابل انمونه

پذیر نشان دادن توسل به خشونت در صورت فشار اجتماعی از جمله موجود و نارساییهاي پس از بحران و توجیه

مواردي است که آستانه تحمل روانی افراد جامعه را پایین آورده، آنان را ترغیب به بروز رفتارهاي تخریبی 

  .کندمی

کننده، اعتماد توانند از راه زیرسوال بردن مشروعیت و کارآمدي نیروهاي عملها میحران، رسانهدر هنگام ب

عمومی را نسبت به آنان کاهش داده، به تشویق و نگرانی دامن زده و توسل به اقدامات خودسرانه را سرعت 

در کاهش اضطراب عمومی  بخشند. برعکس ارایه تصویري حاکی از اشراف نیروهاي امدادرسان و مدیران مربوط

  .و جلوگیري از اقدامات خودسرانه بسیار مؤثر است

رسانی و تنویر افکار عمومی ، وفاق و همبستگی ملی را تقویت و سطح توانند به موازات اطالعها میرسانه

   .مشارکت عمومی را افزایش دهند

کارکرد مستقیم در بسیج عمومی براي ها یک عالوه بر این در هنگام بحران حاصل از فجایع طبیعی، رسانه

سازي نسبت به فاجعه دارند، اما کارکرد نهان آنها شکل دادن به قضاوت نهایی مردم در امدادرسانی و آگاه

  .رسانی و جبران خسارات استعملکرد بخشهاي دولتی در یاري

 

 در مدیریت بحران عمومیروابطکارکردهاي 

گیري نگرش افراد نسبت به سازمان منابع اطالعاتی و خبري است که در شکلعمومی یکی از مهمترین روابط-1

  .و تصمیمات مدیران نقش اساسی دارد

کنند، هاي گروهی فعالیت میعمومی به ویژه کارشناسانی که در بخش ارتباط با رسانهمدیران و کارکنان روابط-2

  .ا داشته باشندمشی آنهباید شناخت و آگاهی کاملی از ماهیت، کارکرد و خط

هاي گروهی برعهده باالترین مقام هاي خبري و هماهنگی با رسانهمسؤولیت تهیه گزارش و یا اطالعیه-3

  .عمومی شرکت استروابط
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  .کاهدارایه اطالعات خبري شفاف، دقیق و کامل از بروز شایعه پیرامون واقعه می-4

د اخبار در خصوص آثار روانی پیام در جامعه، بسیار شناسی در هنگام تولیمشورت با کارشناسان امور روان-5

 .اهمیت دارد

اهمیت به افزایش آگاهی مردم مدار و حواشی کمپرداختن به عناصر اصلی واقعه و پرهیز از اخبار شخصیت-6

 .کندکمک می

ه منبع جلب نظر عمومی مبنی بر صحت و درستی اطالعات و اخبار و اطمینان دادن به جامعه مبنی بر اینک-7

  .کنداخبار موثق است، به رفع ابهامات کمک می

جامعه و حتی کارکنان درون سازمان در وضعیت بحرانی، آمادگی بیشتري براي پذیرش و ترویج شایعات دارند -8

  .عمومی در دوران بحران استزدایی از محورهاي اصلی فعالیت اطالع رسانی روابط. لذا شایعه

گیرد لذا نحوه هاي جمعی قرار میرجع، مورد استناد مدیران درون سازمان و رسانهعمومی به عنوان مروابط-9

  .ریزي بر مبناي اطالعات دقیق باشدرمزگذاري و انتقال اخبار در دوران بحران باید براساس رفع تنش و برنامه

هاي قبلی براي همکاريهاي شوند. بنابراین، هماهنگیخبرنگاران در شرایط بحران با موانع متعدد مواجه می-10

  .خبري اهمیت دارد

هاي خبري، پیشگیري تشکیل کمیته مدیران امور خبر براي هدایت و نظارت بر عملکرد خبرنگاران در حوزه-11

  .از کارهاي موازي، دستیابی به منابع موثق خبري، ضروري است

هاي ارتباطی براي دریافت کانالها و مردم، در اختیار داشتن توجه به بازتاب اخبار، بازخورد رسانه-12

  .، بسیار ضروري استعمومیدیدگاههاي مردم از طریق نظرسنجی توسط روابط

پیشگیري از تعارضات و تناقضات خبري به خصوص در ارایه آمار و ارقام، اسامی اشخاص و دالیل واقعه، -13

  .عمومی با تشکیل ستاد خبري منسجم، الزم استتوسط روابط

ترین و مهمترین عناصر خبري تا قابلیت بیشتري براي پخش از سوي اخبار در حجم کم با بیان اصلیتنظیم -14

  .ها را داشته باشندهاي جمعی رادیوو تلویزیون، همچنین انتشار در روزنامهرسانه

  .مانند: شخص آگاه، فردي که نخواست نامش فاش شود» منابع مبهم«پرهیز از اعالم اخبار به نقل از -15

  هاي خبرياستفاده از افعال معلوم به جاي افعال مجهول در متن اخبار و اطالعیه -16

هاي خبري که از نظر تنظیم و بیان موضوع ، ها و تاییدیهها، تکذبیهها، اطالعیهصدور به موقع اصالحیه -17

 .مناسب باشد

رسانی از سوي سرپرست ستاد اطالع به دنبال اعالم وضعیت بحران با شرایط اضطرار و لزوم تشکیل کمیته-18

عمومی شرکت، تهیه و پس از ها و گزارشها از سوي روابطبحران و تا زمان عادي شدن شرایط، الزم است اطالعیه

رسانی در گیري از ابزار اطالععمومی شرکت و با بهرهتایید توسط سرپرست ستاد مدیریت بحران از طریق روابط

  .رار گیردهاي گروهی قاختیار رسانه

در هنگام ارایه گزارش از وضعیت اضطراري باید از عبارات ساده استفاده شود به صورتی که قابل فهم براي -19

  .عامه مردم باشد در ضمن از بکارگیري لغات تخصصی و غیرقابل فهم براي غیرمتخصصان پرهیز شود
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کنند نه به عمق مطالب و خبر توجه میاطالعات کمتر، تأثیر بیشتري دارد. مردم و افکارعمومی جامعه  -20

شود که شنونده هاي خبري نباید بیش از دو صفحه باشد زیرا پیامهاي طوالنی باعث میاندازه و کمیت آن، بیانیه

  .یا خواننده آن را دنبال نکند و در نتیجه قسمتی از پیام از بین خواهد رفت

هاي نوشتاري، اطالعات در زمان بحران توجه داشت. رسانه هاي گروهی براي تهیه خبر وباید به نیاز رسانه -21

  .شنیداري و تصویري هر یک نیازهاي خبري جدا دارند

هاي نوشتاري به دنبال هاي تصویري به دنبال تهیه عکس، فیلم، نوار مصاحبه و... هستند و رسانهرسانه

  ....هاي طوالنی همراه با جزییات ومصاحبه

هاي خبري در پی کسب پاسخ به برخی سواالت هستند از ه و شرایط بحرانی، رسانهدر هنگام بروز حادث -22

  :جمله

  الف ) چه اتفاقی افتاده، پیامدهاي حادثه چیست؟

  ) چه عواملی موجب بروز حادثه بوده و چه سازمان و واحدهایی مسؤول رفع حادثه و پیامدهاي احتمالی است؟ب

  چه سازمانی مسؤول جبران خسارتهاي مالی است؟ ) میزان خسارتهاي وارده چقدر است وج

پس از عادي شدن شرایط و بنا به تشخیص سرپرست ستاد بحران گزارشهاي تکمیلی براي ارسال به -23

  .ها قرار گیردعمومیگروهی در اختیار روابط هايرسانه

ر و اطالعات مربوط به عمومی شرکت پس از عادي شدن شرایط، گزارش مستند از نحوه انعکاس اخباروابط -24

  دتیار سرپرست کمیته بحران قرار دهها را تهیه و در اخهر بحران در رسانه

  

  :نتیجه گیري

یکی از معضالت بشر عصر حاضر، رویدادهاي غیرمترقبه است. این رویدادها چه انسانها در ایجاد آن نقش داشته 

همچنین بروز هر .گسترده اي را همراه می آورندباشند و چه طبیعت آنها را ایجاد کند، خسارات و ضایعات 

رویدادي از این قبیل، عالوه بر ایجاد خسارات و ضایعات جانی و مالی، ناپایداري ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي 

  .و سیاسی را نیز سبب می شود

ي وسیعی را طلب به عبارت دیگر، هر رویدادي که به این ترتیب به وقوع بپیوندد و بحران زا باشد تالش امداد

می کند تا از میزان خسارات و ضایعات آن تا حد ممکن کاسته شود. به همین ترتیب، فعالیت دستگاه هماهنگ 

مبتنی بر  عمومیروابطکننده عملیات امدادي در صورتی از باالترین بازده برخوردار خواهد شد که به یک 

 هايرسانهتفاده از وسایل ارتباط جمعی و بویژه براي رسیدن به این منظور اس.هاي علمی متکی باشدپایه

 در عادي سازي بحران درسازمان ر عمومیروابطنقش تعیین کننده اي درفعالیت هاي  ،اجتماعی و فضاي مجازي

 .داردبعهده 

به عنوان بازوي مشاوره اصلی وامین مدیریت  اجتماعی هايرسانهبا استفاده ازابزار  عمومیروابطنقشی که چنین 

ل عملیات ایفا می کند، نه تنها باعث تسهیل وظایف اجرایی مدیریت خواهد شد، بلکه این امکان را هم به ک
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وجود خواهد آورد تا حتی از پیامدهاي ناگوار سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادي بالقوه بعدي نیز جلوگیري 

  .شود

  در مدیریت یک بحران در سازمان نقش ارتباطی است که میتوان آن را این گونه عنوان کرد  عمومیروابطنقش 

درمراحل سه گانه قبل،حین و بعدبحران بایستی به نحوه مطلوب از ظرفیت هاي ارتباطی وشبکه  عمومیروابط

  هاي اجتماعی نهایت استفاده را بنماید

توجه به جنبه هاي خاص بحران، مدیران و رهبران سازمان ها و جامعه با به کارگیري بنابر این ضرورت دارد با با 

توانمند، عالوه بر اطالع رسانی، با مدیریت افکار عمومی و نگاه هاي موجود در جامعه بحران  عمومیروابطمدیران 

 یان هاي ناشی از بحران کوشش کنندزده و ایجاد همصدایی، در مهار و کاهش ز

 
  

  بع و ماخذ:منا

 ارشدارتباطات کارشناس،  بحران ،  رضافرخنژاد درمدیریت عمومیروابط  

 هیبرت، ریالدون، بحران، عمومیروابط مقاالت مجموعه،بحران عمومیروابطدر وارزیابی تحقیقات 

1386  
 1380دانشگاه تهران ، ،(کارشناسی ارشد)، خانیکی،هادي، جزوه درسی مدیریت بحران هاي ارتباطی -

1381  
 ، بهمن 3مندرج در سایت باشگاه اندیشه ، شنبه رضا غالمی ،  مدیریت بحران در موسسات فرهنگی  

 عمومیروابطدر مدیریت درسازمان،کتاب بحران ومدیریت عمومیروابط مقاله	سعید میر  تهران،

 1384دفترتبلیغاتواطالعرسانی،،شاهی

   مترجم الهام حسین زاده ،دفتر  الرکین،جودي رجیسترو مایکل  ،عمومیروابطکتاب مدیریت در،

 1384تبلیغات و اطالع رسانی ،

 تشارات دانشگاه امام انسیاوش صلواتیان،  گیري، آمادگی)، ، پیشبینیها و مدیریت بحران(پیشرسانه

 )1389( صفحه.15صادق(ع)، 

  مهندسی بحران هاي دکتر امیر محمود زاده ، رئیس پژوهشگاه ) ، 2رسانه و مدیریت بحران (مقاله

 طبیعی شاخص پژوه

  ،سایت باشگاه اندیشه، محمدرضا تاجیک گفتگوي مدیریت بحران رسانه  

  ،نشریه دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی، شماره یازدهم، مرتضی موسی خانی مدیریت بحران ،

1369 
 فیروز دیندار فرکوش و حسین صدري نیا،  و رسانه عمومیروابط 

 فردکتر فیاض زاهد ـ دکتر محمد سلطانی ، المللیهاي بیناسی مدیریت بحرانشنمفهوم  
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 دکترسید حسین حسینی(مدیر کل دفترمطالعات و تحقیقات ، ن چیست و چگونه تعریف می شود؟بحرا

  	امنیتی)

 جهان	فرارسانه	پور اي،مقاله،مرجانمهر 

 دانشکدهصداو–دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ،  وحید آقامحسنی،  رسانه و مدیریت بحران 

 سیما

 1389الکترونیکی،رحمان سعیدي،علی اصغرکیا،انتشارات جامعه شناسان،سال  عمومیروابط  


