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چکیده
اين مقاله با هدف تبیین برنامـهريـی

تصـمیم گیـر سـازمان رسـانه مر مـديريت ف ـايع ،بیمـ  ،ـمن

بهرهگیر از ر ش توصیف  ،تبیین ر ند برنامهريی را ترسیم کرمه است .يافتهها مقاله بیـانرر ايـن اسـت
که مديران رسانه بايد تمام بحرانها احتمال را شناساي  ،برا مقابله با هر حامثـه احتمـال برنامـهريـی
کنند .رسانه حتماً بايد با «برنامه عمل مد ن» راه خوم را به سمت اهـداف ممـین شـیی گیـرم حتـ بـرا
کارها شییبین نشده بحرانها اجتماع بالقوه ،فکر برنامه قبلـ ماشـته باشـد .ـر ر اسـت بـرا
برنامه ريی مر حوزه رسانه خبر از يکسو عناصر اصل حوزه کارگر هها تولید شیام خبـر را مشـ
کرم از سو ميرر اهداف سازمان انواع م ا،بان موقمیت بحران را مر نظر گرفت آنگاه با توجه بـه
يژگیها م ا،بان ،من لحاظ کرمن اهداف سازمان مر قالبها م راها مناسب ،شیام را مـديريت اراهـه
کرم.

کلیدواژهها:برنامهريی  ،تصمیمگیر  ،رسانه مديريت ف ايع ،بیم .


 مانشیار گر ه ارتبا،ات مانشراه آزام احد تهران مرکی
 استاميار مانشراه آزام احد میبد

مقدمه
غیر ،بیم ـ مر سمت عظیم با خسارات خبر ـ محصول

فاجمهها ،بیم

اصل سازمان رسانه خبر بهشمار م ر م .مديريت سازمان رسانه مر فرايند تولید
خبر بايد بر اساس

ر ريات عملکرم سازمان رسانه ،يمن

سرعت ،صحت

تازگ مر تولید شیام خبر باشد.
مديريت مر سازمان رسانه خبر
جديد ،مقیق

از نظر تولید بموقع ا،العات خبر صحیح،

جامع مر موقمیت قوع باليا ،بیم  ،بسیار مشوار است به اين

ملیل که بحران بهعنوان

میت

خطرآفرين

ناامن کننده ،ر ند جار

جاممه سازمان رسانه خبر را م تل م کند برنامهريی
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را مشوار م سازم؛ لذا سازمانها

حیات

تصمیمگیر مديران

ازجمله سازمانها خبر به اين ملیل مديريت

م شوند تا مر مسیر مطلوب (تحقق اهداف) به حیات خوم امامه مهند؛ همچنین
بتوانند مر برابر تهديدها

خطرهاي که ممکن است منشأ بحران م تلف باشد،

تمامل خوم را باز يابند .از سو ميرر با تولید توزيع اخبار برا آسیب ميدگان
سازمانها امدامرسان ،نقی راهبر هدايتکننده را مر مديريت بحران ايفا کنند.
مديريت اثرب ی خبر مر سازمان رسانه ،بیانکننده م موعه ر شهاي
برنامهريی

تصمیم گیر

است که به مهار بحران

مر

مشارکت همران مر کاهی

آسیبها ناش از آن کمک م شوم.
باليا حوامث ،بیم

يک از انواع بحران جوامع،

محد م يا بسیار گسترمه ،ر ش اقدامات عام

بیانرر

میت است که

جاممه را مر امور اقتصام

اجتماع م تل ،ب ی يا ب شهاي از آن را نابوم م سازم .بنابراين هنرام ف ايع
،بیم همچون زلیله بم ،تواناي اجتماعات محل (منطقه آسیبميده) بسیار کاهی
م يابد .فاجمههاي ،بیم که مر سمت عظیم با خسارات مام

انسان همراه

است ،جاممه بحرانزمه را با مساهل ر ان  ،اجتماع  ،اقتصام

ا،العرسان
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خبر مرگیر م کند.
رسانهها

ششتیبان

میت شديد آمده ،امدامرسان را مر مشارکت همران
جمم

م سازم .بنابراين برا

مر تأمین نیاز ا،العات

رسیدن به بازساز

فاجمه ميدگان،

با
ر ر
منطقه

توسمه اجتماع  ،اقتصام

آسیبميده از ف ايع ،بیم  ،اقدامات رسانهها جمم مر تأمین ا،العات خبر
آگاهی ها

مهار بحران

الزم برا

رفع مساهل م تلف شس از بحران ،بسیار

ر ر است (شام ،لب.)44 :1035 ،
مر صورت که رسانهها جمم بتوانند با خبر رسان مطلوب (با مقت ،سرعت،
جاممیت

صحت) موجب راهنماي جاممه مر مسیر اجرا برنامهها

شوند زمینهها مشارکت همران

امدام رسان بموقع را فراهم سازند مر میان
ايفا خواهند کرم

مؤثر مر مديريت فاجمه نقی محور

()Gruning.1992,45؛ من اينکه تحقق اين نقی به شناساي

ارزياب تحريريه

مقیق
قبل

میت بحران است .منظور از شناساي  ،ماشتن تصوير ر شن از
بمد از بحران

ت سم عین تأثیرات ،خسارات،

ايمات

میت

شیامدها

آن

است.
مر صورت آشناي کم خبرنراران

مديران خبر از جاممه بحرانزمه ،جوم

مشا ران آگاه اجتنابناشذير است؛ اقدامات
ا،العياب خبر

که سازمان رسانه جمم

از جنبه

ا،العرسان خبر بايد ان ام مهد که مر امامه به بررس هر

يک از آن موارم شرماخته م شوم.
جمعآوریاطالعات
1ـ 

به،ور کل جمعآ ر ا،العات شامل موارم زير م شوم:
ـ اي ام ستام خبر بحران برحسب مستورالمملها قبل
ـ مصاحبه با مرمم مسئوالن مرگیر با بحران
ـ ا،العات مد ن مکتوب شامل نقشهها ،عکسها گیارشها مرتبط با بحران
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خبر از بحران به جوم آمده بستر مارم مديريت خبر مر بحران ،نیازمند شناخت

برنامهريی

متغیرها

بازساز

ـ ر ند تکامل شیامدها احتمال بحران
ـ يژگ جاممه قبل از بحران
ـ شناساي ب شها آسیبميده آسیبشذير
0ـارزیابیاطالعات

ارزياب ا،العات شامل اين موارم است:
ـ شناساي ا،العات منابع قابل ا،مینان آنها بهصورت ،بقهبند شده
ـ ت یيه تحلیل تفسیر ا،العات
ـ شییبین ها راهکارها برحسب نوع بحران شدت آن
تمیین اهداف محتوا شیام

سال هشتم ،شماره  ،03زمستان  1031ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبر مر سازمان رسانه
تمیین زمینهها اجرا
مأموريتها خبر

تمیین نیازها خبر

تمیین اخبار

تمیین مقامات مسئول تحريريه

زمان اعالم اخبار

تمیین مسئولیت شیریر اخبار

سامانه شیریر اخبار

تمیین بازمه خبر

ارزياب بازخورم اخبار

تمیین گر هها خبر

شکل:1برنامهتفصیلیخبریسازمانخبریبرایمواقعبحرانی

هرکدام از سازمانها
خبر

خبر

(خبرگیاريها ،شبکهها

ر زنامهها) بايد برنامه تفصیل خبر ماشته باشند.
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راميوي

تلويیيون



خبر  ،نکات ذيل مورم نظر قرار م گیرم

بنابراين هنرام برنامه تفصیل
(مرتضو :)151 ،153 :1034 ،
ـ تمیین اهداف

محتوا

مر سازمان رسانه :ا لويتها

شیام خبر

خبر

سازمان رسانه اهداف مورم نظر مر سیاسترذاريها خبر
ـ تمیین زمینهها
خبر

مش

اجرا

مأموريتها

انسان  ،ت هییات

خبر  :تأمین نیر

کرمن ظايف مسئولیتها ب شها م تلف خبر

ـ تمیین نیازها

خبر  :مش

ا لويتمار مارا ارزش خبر
ـ تمیین زمان اعالم :مش

سوژهها

کرمن مو وعات

خبر

مبتن بر اهداف سازمان رسانه
کرمن زمانبند شرمازش اخبار آمامه شدن متون
مسئولیتها

ـ تمیین مقامات مسئول تحريريه :تمريف ر شن از عنا ين شغل

ـ تمیین م ا،ب :بايد مملوم باشد که م ا،بان رسانه از چه ،بقات يا گر هها
اجتماع هستند مر برگیر خبرها از چه مییان اهمیت برخورمار است.
ـ تمیین مسئولیت شیریر اخبار :هر يک از گر هها

خبر

رابطان خبر

برحسب حوزهها م تلف خبر چه نقش مر شیریر اخبار ماشته باشند.
ـ تمیین سامانه شیریر اخبار :بايد م ار
چرونر تماس با منابع خبر مش

شیوهها ارتبا ،شیریر اخبار

شوم.

ـ تمیین بازمه خبر :ر شها شژ هی تحقیق مر شناخت شیامدها تأثیرات
عملکرم خبر رسانه مر جاممه
ـ ارزياب

بازخورم اخبار :ات اذ ر شها

مناسب برا

مريافت

ارزياب

بازخورم م ا،بان نسبت به عملکرم خبر رسانه
با توجه به اين تو یحات مر زمینۀ برنامه تفصیل خبر سازمان برا مواقع
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مديريت مر تحريريه برحسب سطوح م تلف سازمان

برنامهريی

يا تصا ير خبر برا رسیدن به زمان مناسب اعالم

بحران ،بیم  ،توجه به نکات ذيل مر اقدام

خبرنراران

ربت

گیارشرران،

ر ر است (:)Johnson and peppas,2003,19
ـ مر موقمیت بحران  ،همواره مسئله کمبوم قت مطرح است؛ بنابراين ،راح
برنامه بايد با سرعت زيام صورت گیرم.
ـ برنامهريی

مديريت بحران ممموالً با توجه به ت ربه گذشته ،قبل از قوع

بحران ان ام گیرم.
ـ الیاماً تمام نیازمنديها
همچنین تقدم

برنامه از قبیل نیر

تأخر حرکت

سايل از قبل تمیین شوم.
شوم .بهمحض قوع

شیینیازها نیی مش

بحران ،برنامه را م توان از م تصر تمديل يا تکمیل ان ام مام.
ـ رسانههاي که ت ربه
سال هشتم ،شماره  ،03زمستان  1031ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکار

خبرنراران

سابقه برخورم مدبرانه با بحران ندارند ،م توانند با

مديران خبر بات ربه ،يک ،رح قابل انمطاف را برا

مديريت خبر مر بحران تهیه کنند.
ـ مديران خبر برا
الزم است که از

مش

کرمن اهداف ،حرکتها ،مأموريتها

خطمش ها،

میت موجوم ا،الع کامل ماشته باشند.

ـ هیچيک از قسمتها جاممه بحرانزمه را نم توان ثابت ايستا تصور کرم؛
لذا مديران خبر با آگاه از محاسبات ،که به آمار

ا،العات کنون متک است،

بايد بهصورت اقتضاي  ،تغییرات را مر برنامه تفصیل اي ام کنند.
مديران کارکنان سازمان رسانه م ا،بان آن برا تحقق اين امور به سه نوع
ا،الع

شناخت نیاز مارند تا مر ر يار ي با بحران به،ور مناسب اقدام کنند که

عبارت است از:
1ـشناختمشکل

مر هله ا ل برا اينکه سازمان رسانه از يکسو

مرمم (م ا،بان) مر رفع

بحران (مانند قوع زلیله عظیم) کمک کنند ،نیازمند مريافت ا،العات برا شناخت
مشکل هستند .امکان مشارکت مرمم

ماشتن رفتار ارتبا،
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فمال مر برابر هر

مو وع

مشکل ،بد ن جوم شناخت مر برابر آن بحران صفر خواهد بوم

(.)London and Hsuanlin,2005,12
0ـشناختمحدودیت

«شس از شناخت مشکل ،مديران کارکنان سازمان رسانه بايد به اين شناخت
ا،العرسان برا م ا،بان برسند که برا ابراز رفتار مورم نظر با چه محد ميتها
موانم ر بهر هستند» (توتونچیان)9 :1031 ،؛ به عبارت ميرر ،اين شناخت برا
آنان م ا،بان (افرام ،گر هها سازمانها ميرر) الزم است که بدانند تا چه اندازه
م توانند مر رفع مشکل تأثیرگذار نقی ماشته باشند.
1ـشناختسطحدرگیری

(م ا،بان) تا چه اندازه خوم را به مو وع يا

میت مربوط

متصل م کنند؛

م تلف جاممه چه ارتبا ،مارم تا بتوانند خوم م ا،بان را مر ر يار ي مناسب
با بحران قرار مهند (توتونچیان.)03 :1031 ،
افرام زمان که به م شناخت ا ل م م برسند ،آمامگ م يابند تا رفتار انفمال
را ترک کنند

به شناخت سطح مرگیر

مست يابند

مبامرت کنند .مر اقع فرم مر مراحل مسترس

به رفتار ارتبا،

به شناخت مشکل

فمال
شناخت

محد ميت به «شرمازش ا،العات» م شرمازم مر حال که با مسترس به «شناخت
سطح مرگیر » به «جست و

ا،العات» اقدام م کند .شس از تشريح شنج متغیر

شناخت مشکل ،شناخت محد ميت شناخت سطح مرگیر (متغیرها مستقل)
رفتار ارتبا ،غیرفمال فمال (بهعنوان متغیرها

ابسته) الزم است.

با توجه به اين مطلب م توان گفت افرام برا بر ز رفتار مشارکت مرباره رفع
بحران يا مسئله بايد از انرییه کاف

يا بهبیان ميرر از کشی يا کنی مثبت نسبت

آن برخورمار باشند .برا اين منظور بايد انرییه افرام را نسبت به آن ارتقا ب شید.
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بهعبارت ميرر ،ساز مان رسانه بايد به اين شناخت برسد که بحران با ب شها

برنامهريی

منظور از سطح مرگیر

اين است که مديران

کارکنان سازمان رسانه

اين کار م تواند با تبیین اهمیت تأثیرات مثبت مو وع يا تأثیرات منف نبومن آن
صورت گیرم .اقدام به افیايی احتمال بر ز رفتار مشارکت

توسط ا،العرسان

خبر از سو سازمان بايد با کاهی کشی منف احتمال اي ام تقويت کشی
مثبت نسبت به رفع بحران همراه باشد (.)Zerman, 1995,27
ا،العات مؤثر مر اين جريان را که بايد میان تحر ِ سازمان رسانه
(افرام ،گر هها

سازمانها

م ا،بان

ميرر) را از ميد هدايت ب ی م توان به م نوع

تقسیم کرم:
الف ـ ا،العات هدايت نشده
ب ـ ا،العات هدايتکننده برنامهريی شده
منظور از «ا،العات هدايت نشده» ،ا،العات است که فرم مر ،ول زمان
سال هشتم ،شماره  ،03زمستان  1031ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اساس ر يار ي با ر يدامها

از منابع م تلف مريافت م کند

بر

مسترس به آن

با برنامه مش ص همراه نیست؛ مر مقابل« ،ا،العات برنامهريی شده» ،ا،العات
است که سازمان بر اساس ،رح برنامه بهمنظور جلب مشارکت افرام يا گر هها
اراهه م کند

م ا،بان نیی بهصورت جست و گرانه

برنامهريی رفتار م کنند»

(بیر ميان.)133 :1031 ،
بنابراين م توان گفت که جوم م نوع آگاه شامل شناخت مشکل شناخت
محد ميت باعث م شوم تا افرام برا
شیدا کنند

شذيرش ا،العات برنامهريی شده آمامگ

افرام با مستیاب به «شناخت سطح مرگیر » ا،العات شرمازش شده

خوم را به مشکل ارتباط ،رفتار خوم را تغییر م مهند.
ا،العات
تصمیمگیر

تصمیمگیر  ،م ر

يک سکه است

بد ن ا،العات ،امکان

مناسب جوم ندارم؛ من اينکه ا،العات مؤثر ،ا،العات است که

مارا ،ول عمق الزم باشد .منظور از «،ول ا،العات» ،کمیت تمدام ا،العات
مر هر شیام

منظور از «عمق شیام» ،کیفیت شیام از لحاظ جامع بومن ،صحت
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ارزشمند بومن است؛ لذا مر سطح سازمان رسانه

احدها م تلف آن

محیط

شیرامون ،جريان از انواع ا،العات مهم يا کماهمیت از ،ريق ارتبا،ات رسم
غیر رسم اي ام م شوم؛ اما بايد به نقی ارتبا،

سهم ا،العات نیی توجه کرم؛

بنابراين ،ارتباط برقرارکنندگان اصل بهعنوان مريافتکنندگان

فرستندگان اصل

ا،العات مر میان مرزهاي عمل م کنند.
از ،رف اهمیت

ظیفه ارتباط برقرارکننده اصل (مبیران ،مديران شبکه )...

بهعنوان انتقالمهنده ا،العات ،بسیار حاهی اهمیت است .ارتباط برقرارکنندگان
اصل م توانند از ،ريق امکان بالقوه ا،العاتشان از ميرر افرام سازمان متمايی شوند
مر مقايسه با ميرران ،اساساً مارا

کیفیت بهتر

مییان بیشتر

نقاط مهم

کلید شبکهها ا،العات غیر رسم سازمان به شمار م ر ند (فرهنر :1030 ،

مرحلهایسازمانرسانه

نقشسه
نقی ا،العرسان رسانهها مر مديريت کنترل باليا ،بیم شامل سه مرحله
است (بیر ميان:)34 :1031 ،
 1ـ شیی از قوع بحران ـ مرحله آموزش
 5ـ مر ،ول بحران ـ مرحله ر يار ي
اصالح

 0ـ شس از قوع بحران ـ مرحله ششتیبان
رسانههاپیشازوقوعفاجعهطبیعی
1ـنقش 

مر اين مرحله ،همه رسانهها م توانند به ايفا
اجتماع  ،آمامگ

الزم را برا

ر يار ي

مقابله

بحرانها ناش از آن اي ام کنند.
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نقی بپرمازند
با باليا

مر محیط

حوامث ،بیم
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.)500

برنامهريی

هستند .همچنین آنها مر مقايسه با همکارانشان قابل مسترستر هستند

از ا،العات

مر اين مرحله ،همه رسانهها از راهها م تلف بايد ا،العات کاف مرباره باليا
تواناي

ماناي آنان را برا ر يار ي با لحظه

را به م ا،بان خوم اراهه کنند

بر ز حامثه افیايی مهند .اين مانی

تنها مر زمینه محافظت از جان

آگاه

اش اص نیست بلکه حت چرونر کمک به آسیب ميدگان

نیی حفظ اموال

مارايیها را شامل م شوم .مر اين مرحله شايد بهترين نقی را تلويیيون بتواند به
عهده بریرم .آموزش عمل رسانهها بويژه تلويیيون مر لحظه بر ز اقمه به مرمم
کمک شايان م کند تا با شبیهساز آنچه مر تلويیيون مشاهده کرمهاند از خطر
حامثه ن ات يابند .مر اين مرحله راميو
تلويیيون مارند؛ همانند نقی مکمل

مکتوب نقی مکمل برا

رسانهها

که گاه مر تبلیغات بازرگان

ايفا م کنند

(خ سته.)11 :1034 ،
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آموزش مر اين مرحله شامل موارم زير است:
میت آن

 1ـ شناساندن بحران

 5ـ اي ام آمامگ مر ب شها سازمان مسئول ر يار ي با بحران
 0ـ چرونر راهها مقابله با بحران يا کمک به آسیب ميدگان احتمال
 4ـ شناخت بحران مر

میتها م تلف آن؛ برا مثال اگر تهران مر ممرض

زلیله قرار مارم يا آلومگ هوا آن بحرانیاست ،مرمم بايد با اين شديدهها
عوارض ،بیم آن بر اقتصام ،اجتماع ،محیط زندگ

سالمت جسم

آثار
ر ان

خوم آگاه شوند؛ زيرا شناخت مو وع به مرمم کمک م کند مراحل بمد آموزش
را با انرییه بیشتر منبال کنند.
 1ـ اي ام آمامگ مر ب شها

سازمان مسئول ر يار ي با بحران مر مرحله

شیی از بحران :رسانهها م توانند با توجه به آثار
مسئول را به،ور مرتب يامآ ر شوند
اجرا

عوارض آن ،نقی سازمانها

مر آنها حساسیت

آمامگ الزم را برا

ظیفه مر موقمیت بحران اي ام کنند .مر اين مرحله رسانهها نقی نظارت
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خوم را ايفا م کنند.
 9ـ آموزش شیوهها مقابله با فاجمهها

باليا ،بیم که به شیوهها مقابله

شیی از قوع فاجمه ،هنرام قوع فاجمه شس از آن تقسیم م شوم.
نوع ا ل برا اين است که شدت بحران به حداقل ممکن برسد؛ مر اين صورت
خسارات ناش

از آن کمتر خواهد بوم؛ برا

ساختمانها جد گرفته شوم

مثال ،اگر آموزش مقا مساز

مرمم آن را به کار ببندند ،ريب ايمن مر مقابل

زلیله افیايی م يابد يا آموزش ت لیه منطقه شیی از بر ز حامثه که م تواند از
قوع فاجمه انسان

جلوگیر

کند

موجب م شوم مر صورت لی م ،مرمم با

حداقل لطمه صدمه از منطقه آسیبشذير خارج شوند.
نوع م م ،آموزش شیوهها مقابله هنرام بحران

بیشتر شبیه مفاع ش ص است .هنرام بر ز زلیله چه بايد کرم؟ اگر مر بیابان مر
کنید نظاير آن.
نوع سوم آن ،آموزش برا بمد از قوع حامثه

بحران است .اگر آموزشها

صحیح جامم به مرمم مامه شوم ،هنرام که هیچ نظم مر محل جوم ندارم
تقريبا همهچیی از کنترل خارجشده است ،مرمم م توانند مر سازمانده

برقرار

نظم به منظور رهاي از مصیبتها بیشتر بمد از قوع حامثه جلوگیر کنند.
رسانههاهنگاموقوعفاجعهطبیعی
0ـنقش 

برخ از بحرانها باليا ،بیم قابل شییبین است برخ ميرر مانند زلیله
غیر قابل شییبین  .از اينر مر اين مرحله ،نقی رسانهها به م گونه متفا ت
قابلتقسیم بند است (بیر ميان:)34 :1031 ،
 1ـ مر باليا ،بیم قابل شیی بین مانند ،وفان ،سیل
میت ا طرار  ،آمامه کرمن مرمم منطقه ،مسئوالن

غیره قدم ا ل ،اعالم
مر صورت لی م مرمم

سراسر کشور است .چنانچه احتمال خطر بسیار زيام باشد ،ت لیه هر چه سريمتر
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حال رانندگ هستید با رعد برقها شديد ر بهر شديد ،چرونه خوم را حفظ

برنامهريی

قوع حامثه است .اين امر

ا،العرسان به مرمم مرباره

منطقه نیی مر مستور کار قرار م گیرم

میت يا

مرجه خطر خسارتها ناش از آن ،مرحله بمد اقدام است.
ترغیب مرمم به کمکرسان نیی از م جهت اهمیت مارم :ا ل اينکه احساس
مسئولیت افرام را نسبت به سرنوشت همو،نان همنوعان زنده نره م مارم م م
کارها را مر اين

اينکه موجب تقويت مسئوالن م شوم

میت س ت ،آسان

م کند.
 5ـ مر باليا ،بیم غیر قابل شییبین  ،گاه مرمم با مصیبت از مست مامن تمام
اعضا خانوامه ر بهر م شوند؛ تمام ماراي
مر ممرض آسیبها
ا

ر ان

بهداشت

مايملک خوم را از مست م مهند
شديد قرار م گیرند .رسانهها مر اين

اع م نقی مهم م توانند ايفا کنند:
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ن ست ،بسیج امکانات مر حد نیاز
امدام خستر ناشذير به بازماندگان

ترغیب

م م ،ترمیم

تهییج مرمم

مسئوالن برا

تسکین آالم مصیبت ميدگان

کمک به حفظ سالمت بازماندگان.
رسانههاپسازفاجعهطبیعی
1ـنقش 

ا،العرسان  ،کارکرم اصل

رسانهها مر اين مرحله است .مرمم شیرامون بايد

هرلحظه از تأثیرات يرانرر فاجمه بحران آگاه يابند احساس مسئولیت را تا
آخرين لحظات نیاز از مست ندهند .از ،رف مسئوالن نیی نبايد از مراقبتها خوم
تمرکی بر رفع مشکالت نارسايیها بازماندگان بکاهند.
رسانهها م توانند،
منطقها

مل به بررس

مفها

نقاط قوت مديريت بحران را مر سطح محل ،
نقد برذارند

احتمال آينده آمامه کنند .ا،العرسان

سازمانها را برا ر يار ي با ف ايع

آموزش بايد بر اساس شناساي م ا،بان،

تمیین اهداف رسانه ،تمیین قالب ساختار شیام تولید ا،العات اخبار باشد.
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تصمیمگیریسازمانرسانهدرمدیریتفاجعه

از ،ريق ا،العرسان  ،آموزش

رسانهها بهعنوان ابیار نوين بشر

ارتبا،ات مر سه مرحله شیشریر  ،هدايت

مقابله

قرار م گیرم .بنابراين مییان مسترس به رسانهها
جديد

توسمه

حذف بحران مورم استفامه

مسترس به فنا ر

ر شها

شیشرفته ،م تواند مر مديريت سهگانه بحران مؤثر باشد .از اين ميدگاه،

مهار «مديريت بحرانها» از اهمیت زيام برا تصمیمگیرندگان رسانهها جمم
برنامهريیان ارتبا،

برخورمار است .بحران مر چارچوب

ر ش سیستم ،

میت است که نظم اصل يا قسمتهاي از آن را (سامانه فرع ) م تل م کند
آن را بر هم م زند .از نظر برماشت عموم نیی بحران به جوم آمدن

شايدار

میت

بحران

است ناشايدار که مر يک يا چند قسمت از عناصر متغیر نظم

تصمیمها به م نوع برنامهريی
تصمیم برنامهريی

شده

برنامهريی

نشده تقسیم م شوم .مر

شده قانون هست که ،بق آن يک عمل مر

میت خاص

ان ام م شوم .مر تصمیم برنامهريی نشده نم توان با اشاره به قانون آن را ات اذ
کرم .مر تصمیمها برنامهريی شده به ساختار آنها بسیار توجه م شوم؛ اهداف
مش

،

برنامهريی

م راها

ا،العات مر مسترس است مرحال که ساختار تصمیمها

نشده بسیار

میف

اهداف مبهم است
برنامهريی

مسترس نیست .نمونه يک تصمیمگیر

ا،العات مش ص

مر

شده تمیین حقوق ماهانه

اعضا تحريريه است؛ برا مثال ناشران ر زنامهها م بور نیستند که هر ماه تصمیم
بریرند که برا اعضا تحريريه خوم چقدر شرماخت کنند .مییان

شکل حقوق

ممموالً بر شايه حقوق ساالنه از شیی تمیینشده است .هر چه ترميد احتمال خطر
مر تصمیمگیر کمتر باشد ،تصمیم برنامهريی شده ،بهتر عمل م کند .همان،ور
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موجوم ،اي ام م شوم.

برنامهريی

میت غیر مممول يا غیر متمارف مر ر ند حرکت سامانه است؛ به بیان ميرر

که اساس

بنیان مديريت ،تصمیمگیر است ،نقطه اصل

هم جمعآ ر

کانون تصمیمگیر

ت یيه تحلیل مقیق ا،العات است .مر همه مراحل تصمیمگیر

بايد به جمعآ ر ا،العات ارزياب صحیح آنها توجه شوم .جمعآ ر ا،العات
مؤثر

بهتنهاي باعث تصمیمگیر ا

کارساز نم شوم .مر ت یيه

تحلیل ،که

مهمترين عامل تصمیمگیر است ،ا،العات از هم گسی ته م شوم بدين ترتیب
آنها را م توان بررس کرم

متناسب با بهرهمند از آنها ،مستهبند الزم را برا

ا،العات قاهل شد .ت یيه تحلیل مرست ا،العات اندک ،بسیار سوممندتر از اين
است که ا،العات بسیار را بدرست مورم ت یيه تحلیل قرار ندهیم.
هنرام که مديران تحريريه به ر ش ب رمانه تصمیم م گیرند ،مسئله را
سامانمند ت یيه تحلیل م کنند؛ راه حل را انت اب م نمايند

مراحل ممقول را
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يک شس از ميرر ششت سر م گذارند .ر ش ب رمانه بدان سبب است که مدير
تحريريه رسانه ،خبرنراران را مر تصمیمگیر هدايت کند؛ زيرا بسیار از مديران
تحريريه هنرام تصمیمگیريها خوم مر سازمان بهصورت نامنظم (غیر ساختارمند)
به مل واه عمل م کنند.
تصمیمگیریخبریمدیرانخبر

خبر ،حساسیت زيام مارم
اما تصمیمگیر

برا

صحت

انت اب ،شرمازش

سقم آن م تواند سند اعتبار آن باشد؛
انتشار يا ش ی بمض از خبرها بسیار

مشوار است .سرمبیران از سه ر ش زير شیر

م کنند:

تصمیمگیریخبریدروضعیتاطمینان

1ـ

قت سرمبیران از قوع چرونر جیهیات خبر ب وب آگاه هستند با ا،مینان
خا،ر به ش ی آن مبامرت م کنند تصمیمگیر مرباره شیوه اعالم اين خبرها به
آسان ان ام م گیرم

مر اقع متغیر م هول
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جوم ندارم که تصمیمگیر

را با

مشوار

ر بهر سازم؛ برا

ر يدام اجتماع
مش

مثال ،انت اب ا،العات

مانند اجرا

است مر

،رح سرشمار

شرمازش آنها مرباره يک
که جیهیات آن کامالً

عموم

میت ا،مینان تصمیمگیر م شوم.

تصمیمگیریخبریدروضعیتخطر

0ـ

مر اين ر ش ز ايا ابمام خبر ر شن نیست ،ل اراهه آن به م ا،بان ر ر
است؛ برا

مثال قوع انف ار مر کشور که صدا

مهیب

احتمال آلومه بومن شبکه آب آشامیدن مر يک شهر،

اي ام کرمه است يا

میت بغرنج مشوار را

به جوم م آ رم .اين حوامث ممکن است ناش از عملیات خرابکار يا ناش از
انف ار موام شیمیاي مر يک کارخانه يا علتها

مر مست نیست ،سرمبیران تالش م کنند از شیشدا ر

بیشتر بر کلیات تکیه کنند تا شس از ر شن شدن ز ايا
اقمه ،احتماالت

خبر با مشکل ر بهر

ش اع به خطر اقدام،

را مطرح م کنند که مر صورت تحقق

م ا،بان به توانايیها

ب ی خبر

اعتمام بیشتر

مرباره

عینیت يافتن آنها،
ب ی خبر

م کنند

برا

آنها جداي بیشتر شیدا م کند.
حالت ميرر که مر اعالم خبر جنبه خطر را به همراه مارم اين است که سرمبیر
نم ماند اعالم خبر چه بازتاب مر سطح جاممه اي ام م کند؛ بنابراين مديران با
توجه به عملکرم رسانهها

م تلف ،ا،العات منابع خبر

از

موثق ،آگاه

يژگیها جاممه م ا،بان ،ارزياب مقیق متن اخبار صحت جاممیت  ...سم
م کنند ،بحرانها خبر را ششت سر برذارند.
تصمیمگیریخبریدروضعیتعدماطمینان

1ـ

مر حالت که بمض از ز ايا خبر ،مش
تصمیمگیر

،

بمض از آن نامش

باشد،

نسبت به م حالت قبل ،حالت بینابین مارم .اگر ا،العات موجوم

خیل ناچیی باشد ،تصمیم مرباره اعالم خبر از خطر شیر
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م کند

مر غیر اين
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نشوند .مر بمض از مواقع نیی سرمبیران تییهوش

شرهیی،

برنامهريی

بهاندازه کاف

ميرر باشد .قت ا،العات خبر

صورت هر چه قدر ا،العات بیشتر باشد به حالت تصمیمگیر

مر

میت

ا،مینان نیميک م شوم .سرمبیر ظايف متمدم مارم که مهمترين آنها به شرح ذيل
است:
ـ آشنا بومن با مراحل تولید اعالم خبر
ـ تمیین ترکیب ساختار ب ی خبر
ـ تمیین ظايف مبیران کارمندان خبر
ـ آگاه

از جريان خبرها

مل

بینالملل

مر هرر ز ،متناسب با حیطه

مسئولیت
ـ مطلع شدن از کمّ کیف شیوهها بنراهها خبر جهان
ـ آگاه

از کمّ

کیف خبرهاي

که از رسانهها

م تلف به ا،الع عموم
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رسانده است.
ـ آگاه شدن از جريان ر يدامها
ـ آشناي با سابقه مو وع خبرها
ـ آگاه کامل برا تهیه سوابق خبر
ـ تمیین چرونر اجرا شیوه سرمبیر خبر
ممکن است بمض خبرها به ملیل جذاب بومن چند ر ز ش مر ش مو وع
خبر باشد

سرمبیران ممموالً آنها را با رغبت زيام شیریر کنند .از سو ميرر،

م ا،بان نیی بشدت به اينگونه خبرها عالقهمند باشند .حساسیت اينگونه خبرها
موجب م شوم اگر سرمبیر مر شیریر ر ند آن غفلت کند ،عملکرم خبر رسانه
از نظر م ا،بان کم اهمیت تلق شوم .ايفا نقی مشارکت مر سازمان
کرمن بستر مديريت مشارکت  ،اي ام فضا

ارتبا ،شفاف

فراهم

متمامل ،همدل

همراه کارکنان سازمان رسانه ،ا،العات مورم ن یاز مديران خبر را مر مر ن آن به
جريان م اندازم

ظرفیت تحريريه اخبار را مر خدمت اهداف سازمان قرار
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م مهد؛ به تمبیر مقیقتر ،م رکن مر مديريت بحرانها سازمان رسانه با بهرهمند
از م عنصر اساس است :ارتباط
حفظ تدا م ارتباط
شاس روي

ا،الع؛ لذا هدف مديران رسانه بايد مر اي ام،

مرنها يت اي ام ،حفظ تدا م تفاهم مر قالب ا،العرسان

حرکت مر مسیر اي ام زيرساختها

عدم آشناي با اين ارکان ،بحرانها بیر ن
رفتن مشر عیت

ا،العات باشد .مر صورت

مر ن سازمان رسانه عامل از مست

جلب اعتمام م ا،بان ،خواهد شد (ر شندل اربطاه :1039 ،

.)13
یجهگیری
نت 
م مهد ،عبارت است از:
شوم.
 5ـ نقی مشورت ر ابط عمومیها مر جلسات تصمیمگیر مديران خبر مر حل
بحرانها حاهی اهمیت است.
 0ـ جلوگیر از بر ز شايمات مر سطح سازمان

محیط شیرامون از ظايف

مديران سازمان رسانه است.
خبرنراران گر هها
جمعآ ر

تحريريه با حضور بموقع

ا،العات از سطح جاممه

بحرانها سازمان

مؤثر مر عرصه اجتماع با

انتقال به مديران ،م توانند ناکامیها

به سرم گرايیدن رابطه سازمان با جاممه را از بین ببرند.

 4ـ استفامه از «رسانهها» امر زه کارامدترين مهمترين ابیار انتقال ا،العات
تأمین نیازها
ماهیت ،جايراه
برا

خواستهها افکار عموم به شمار م ر م؛ بنابراين امر ز شناخت
ظرفیتها

رسانها

بهرهبرمار

آگاهانه

رسیدن به ر يار ي مناسب با بحران ،يک از نیازها
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صحیح از رسانهها
ر رتها

اساس

تصمیمگیر سازمان رسانه مر مديريت ف ايع ،بیم ـــــــــــــــــــــــــــــ

 1ـ بايد از اراهه اخبار

ا،العات صرفاً مثبت ،تبلیغات

يکسويه خوممار

برنامهريی

موارم

که مديريت سازمان رسانه خبر

را مر خدمت اهداف توسمه قرار

است .اشتباه مر عملکرم گر هها خبر تحريريه به ملیل عدم مرک استفامه صحیح
ر يدامها ،عامل تضمیف مشر عیت سازمان م شوم؛ بحران
رسانه ب وب

که توسط سازمان

از ،ريق ارتبا،ات ا،العات اماره شوم بهجا لطمه ارمکرمن بر

حسن شهرت سازمان ،موجب ارتقا اعتبار آن م شوم.
سازمان رسانه تحت تأثیر عوامل مر ن
فرايند تولید شیام ر بهر م شوم؛

بیر ن با اختالالت

بحرانهاي مر

میت که ممکن است مر هر زمان اتفاق بیفتد؛

با اينحال بهرغم ماهیت غیر قابل شییبین  ،م توان برا مقابله با آن برنامهريی
کرم؛ نقاط آسیبشذير رسانه را مورم بررس قرار مام برا کاهی خطر احتمال
تقويت سازمان ،اقدامات شیریرانه ان ام مام .بنابراين مديران رسانه بايد تمام
بحرانها احتمال را شناساي کنند؛ حت اگر احتمال بر ز آنها بسیار ناچیی باشد.
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الزم است برا هر يک از حوامث غیر مترقبه ،رح تهیه شوم برا اقدامات
خبر  ،سازمانده صورت گیرم .مر اين مقاله ا،العات مربوط به اينکه چه اقدام
توسط چه ب ش از سازمان رسانه ان ام خواهد گرفت

ارتباط رسانه با جاممه

بحرانزمه به چه صورت مديريت شوم ،لحاظ شده است .سازمان رسانه برا مقابله
با هر حامثه احتمال بايد برنامهريی کند.
رسانه حتماً بايد با «برنامه عمل مد ن» راه خوم را به سمت اهداف ممین شیی
گیرم حت برا کارها شییبین نشده

برا بحرانها اجتماع بالقوه ،فکر

برنامه قبل ماشته باشد.
برا

برنامهريی

مر حوزه رسانه خبر  ،بايد از يکسو عناصر اصل

کارگر هها تولید شیام خبر را مش
انواع م ا،بان
م ا،بان

کرم

از سو ميرر اهداف سازمان

موقمیت بحران را مر نظر گرفت

من لحاظ کرمن اهداف مؤسسه مر قالبها

مديريت اراهه کرم.
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حوزه

آنگاه با توجه به يژگیها
م راها مناسب ،شیام را
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