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چکیده 
اين مقاله با هدف تبیین برنامهريزی و تصمیمگیری سازمان رسانه در مديريت فجايع طبیعی ،ضمن
بهرهگیری از روش توصیفی ـ تبیینی روند برنامهريزی را ترسیم کرده است .يافتههای مقاله بیانگر اين
است که مديران رسانه بايد تمام بحرانهای احتمالی را شناسايی ،و برای مقابله با هر حادثه احتمالی
برنامهريزی کنند .رسانه حتماً بايد با «برنامه عمل مدون» راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد
و حتی برای کارهای پیشبینینشده و بحرانهای اجتماعی بالقوه ،فکر و برنامه قبلی داشته باشد.
ضروری است برای برنامهريزی در حوزه رسانه خبری از يکسو عناصر اصلی حوزه کارگروههای
تولید پیام خبری را مشخص کرد و ازسوی ديگر اهداف سازمان و انواع مخاطبان و موقعیت بحران
را در نظر گرفت و آنگاه باتوجه به ويژگیهای مخاطبان ،ضمن لحاظکردن اهداف سازمان در قالبها و
مجراهای مناسب ،پیام را مديريت و ارائه کرد.

کلیدواژهها:برنامهريزی ،تصمیمگیری ،رسانه و مديريت فجايع طبیعی.





 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 استاديار دانشگاه آزاد واحد میبد

مقدمه 
فاجعههای طبیعی و غیر طبیعی ـ در وسعت عظیم با خسارات زياد ـ محصول اصلی
سازمان رسانه خبری بهشمار میرود .مديريت سازمان رسانه در فرايند تولید خبر بايد
براساس ضروريات عملکرد سازمان رسانه ،يعنی سرعت ،صحت و تازگی در تولید پیام
خبری باشد.
مديريت در سازمان رسانه خبری از نظر تولید بموقع اطالعات خبر صحیح ،جديد،
دقیق و جامع در موقعیت وقوع باليای طبیعی ،بسیار دشوار است به اين دلیل که بحران
بهعنوان وضعیتی خطرآفرين و ناامنکننده ،روند جاری حیات جامعه و سازمان رسانه
خبری را مختل میکند و برنامهريزی و تصمیمگیری مديران را دشوار میسازد؛ لذا
سازمانها و ازجمله سازمانهای خبری به اين دلیل مديريت میشوند تا در مسیر مطلوب
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(تحقق اهداف) به حیات خود ادامه دهند؛ همچنین بتوانند در برابر تهديدها و خطرهايی
که ممکن است منشأ بحرانهای مختلف باشد ،تعادل خود را باز يابند .ازسوی ديگر با
تولید و توزيع اخبار برای آسیبديدگان و سازمانهای امدادرسان ،نقش راهبر و
هدايتکننده را در مديريت بحران ايفا کنند.
مديريت اثربخش خبر در سازمان رسانه ،بیانکننده مجموعه روشهايی در برنامهريزی و
تصمیمگیری است که به مهار بحران و مشارکت همگانی در کاهش آسیبهای ناشی از آن
کمک میشود.
باليا و حوادث طبیعی يکی از انواع بحران جوامع ،و بیانگر وضعیتی است که محدود
يا بسیار گسترده ،روش اقدامات عادی جامعه را در امور اقتصادی و اجتماعی مختل ،و
بخش يا بخشهايی از آن را نابود میسازد .بنابراين هنگام فجايع طبیعی همچون زلزله بم،
توانايی اجتماعات محلی (منطقه آسیبديده) بسیار کاهش میيابد .فاجعههای طبیعی که
در وسعت عظیم با خسارات مادی و انسانی همراه است ،جامعه بحرانزده را با مسائل
روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و اطالعرسانی خبری درگیر میکند .وضعیت پديدآمده،
امدادرسانی را در مشارکت همگانی و با پشتیبانی رسانههای جمعی در تأمین نیاز اطالعاتی
فاجعهديدگان ،ضروری میسازد .بنابراين برای رسیدن به بازسازی و توسعه اجتماعی،
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اقتصادی منطقه آسیبديده از فجايع طبیعی ،اقدامات رسانههای جمعی در تأمین اطالعات
خبری و آگاهیهای الزم برای مهار بحران و رفع مسائل مختلف پس از بحران ،بسیار
ضروری است (شادی طلب.)55 :9932 ،
در صورتیکه رسانههای جمعی بتوانند با خبررسانی مطلوب (با دقت ،سرعت،
جامعیت و صحت) موجب راهنمايی جامعه در مسیر اجرای برنامههای بازسازی شوند و
زمینههای مشارکت همگانی و امدادرسانی بموقع را فراهم سازند در میان متغیرهای مؤثر
در مديريت فاجعه نقش محوری ايفا خواهند کرد ()Gruning.1992,45؛ ضمن اينکه
تحقق اين نقش به شناسايی و ارزيابی تحريريه خبر از بحران بهوجودآمده بستگی دارد و
مديريت خبر در بحران ،نیازمند شناخت دقیق وضعیت بحرانی است .منظور از شناسايی،
داشتن تصوير روشن از وضعیت قبل و بعد از بحران و تجسم عینی تأثیرات ،خسارات،
درصورت آشنايی کم خبرنگاران و مديران خبر از جامعه بحرانزده ،وجود مشاوران
آگاه اجتنابناپذير است؛ اقداماتی که سازمان رسانه جمعی از جنبه اطالعيابی خبری و
اطالعرسانی خبری بايد انجام دهد که در ادامه به بررسی هر يک از آن موارد پرداخته
میشود.
جمعآوریاطالعات
 .1
بهطور کلی جمعآوری اطالعات شامل موارد زير میشود:
ـ ايجاد ستاد خبری بحران برحسب دستورالعملهای قبلی
ـ مصاحبه با مردم و مسئوالن درگیر با بحران
ـ اطالعات مدون و مکتوب شامل نقشهها ،عکسها و گزارشهای مرتبط با بحران
ـ روند تکامل و پیامدهای احتمالی بحران
ـ ويژگی جامعه قبل از بحران
ـ شناسايی بخشهای آسیبديده و آسیبپذير
.0ارزیابیاطالعات
ارزيابی اطالعات شامل اين موارد است:
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ضايعات و پیامدهای آن است.

ـ شناسايی اطالعات و منابع قابل اطمینان آنها بهصورت طبقهبندیشده
ـ تجزيه و تحلیل و تفسیر اطالعات
ـ پیشبینیها و راهکارها برحسب نوع بحران و شدت آن
تعیین اهداف و محتوای پیام
خبری در سازمان رسانه
تعیین زمینههای اجرای
مأموريتهای خبری
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تعیین نیازهای خبری

تعیین مقامات مسئول تحريريه

زمان اعالم اخبار

تعیین اخبار

تعیین مسئولیت پیگیری اخبار

سامانه پیگیری اخبار

تعیین گروههای خبری

تعیین بازدهی خبر

ارزيابی بازخورد اخبار

شکل.1برنامهتفصیلیخبریسازمانخبریبرایمواقعبحرانی 

هرکدام از سازمانهای خبری (خبرگزاريها ،شبکههای راديويی و تلويزيونی خبری و
روزنامهها) بايد برنامه تفصیلی خبری داشته باشند.
بنابراين هنگام برنامه تفصیلی خبری ،نکات ذيل مورد نظر قرار میگیرد (مرتضوی،
:)923 ،921 :9935
ـ تعیین اهداف و محتوای پیام خبری در سازمان رسانه :اولويتهای خبری سازمان
رسانه و اهداف مورد نظر در سیاستگذاريهای خبری
ـ تعیین زمینههای اجرای مأموريتهای خبری :تأمین نیروی انسانی ،تجهیزات خبری و
مشخصکردن وظايف و مسئولیتهای بخشهای مختلف خبری
ـ تعیین نیازهای خبری :مشخصکردن موضوعات و سوژههای خبری اولويتدار و
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دارای ارزش خبری و مبتنی بر اهداف سازمان رسانه
ـ تعیین زمان اعالم :مشخصکردن زمانبندی پردازش اخبار و آمادهشدن متون يا
تصاوير خبری برای رسیدن به زمان مناسب اعالم
ـ تعیین مقامات مسئول تحريريه :تعريف روشن از عناوين شغلی و مسئولیتهای
مديريتی در تحريريه برحسب سطوح مختلف سازمانی
ـ تعیین مخاطب :بايد معلوم باشد که مخاطبان رسانه از چه طبقات يا گروههای
اجتماعی هستند و در برگیری خبرها از چه میزان اهمیتی برخوردار است.
ـ تعیین مسئولیت پیگیری اخبار :هر يک از گروههای خبری و رابطان خبری برحسب
حوزههای مختلف خبری چه نقشی در پیگیری اخبار داشته باشند.
ـ تعیین سامانه پیگیری اخبار :بايد مجاری و شیوههای ارتباطی پیگیری اخبار و
ـ تعیین بازدهی خبر :روشهای پژوهش و تحقیق در شناخت پیامدها و تأثیرات
عملکرد خبری رسانه در جامعه
ـ ارزيابی بازخورد اخبار :اتخاذ روشهای مناسب برای دريافت و ارزيابی بازخورد
مخاطبان نسبت به عملکرد خبری رسانه
با توجه به اين توضیحات در زمینۀ برنامه تفصیلی خبری سازمان برای مواقع بحران
طبیعی ،توجه به نکات ذيل در اقدام ضربتی خبرنگاران و گزارشگران ،ضروری است
(:)Johnson and peppas, 2003,19
ـ در موقعیت بحرانی ،همواره مسئله کمبود وقت مطرح است؛ بنابراين طراحی برنامه
بايد با سرعت زياد صورت گیرد.
ـ برنامهريزی مديريت بحران معموالً با توجه به تجربه گذشته ،قبل از وقوع بحران
انجام گیرد.
ـ الزاماً تمام نیازمنديهای برنامه از قبیل نیرو و وسايل از قبل تعیین شود .همچنین تقدم
و تأخر حرکت و پیشنیازها نیز مشخص شود .بهمحض وقوع بحران ،برنامه را میتوان از
مختصر تعديل يا تکمیل انجام داد.
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چگونگی تماس با منابع خبری مشخص شود.

ـ رسانههايی که تجربه و سابقه برخورد مدبرانه با بحران ندارند ،میتوانند با همکاری
خبرنگاران و مديران خبر باتجربه ،يک طرح قابل انعطاف را برای مديريت خبر در بحران
تهیه کنند.
ـ مديران خبر برای مشخصکردن اهداف ،حرکتها ،مأموريتها و خطمشیها ،الزم است
که از وضعیت موجود اطالع کامل داشته باشند.
ـ هیچيک از قسمتهای جامعه بحرانزده را نمیتوان ثابت و ايستا تصور کرد؛ لذا
مديران خبر با آگاهی از محاسبات ،که به آمار و اطالعات کنونی متکی است ،بايد
بهصورت اقتضايی ،تغییراتی را در برنامه تفصیلی ايجاد کنند.
مديران و کارکنان سازمان رسانه و مخاطبان آن برای تحقق اين امور به سه نوع اطالع
و شناخت نیاز دارند تا در رويارويی با بحران بهطور مناسب اقدام کنند که عبارت است از:
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.1شناختمشکل
در وهله اول برای اينکه سازمان رسانه از يکسو به مردم (مخاطبان) در رفع بحران
(مانند وقوع زلزله عظیم) کمک کنند ،نیازمند دريافت اطالعات برای شناخت مشکل
هستند .امکان مشارکت مردم و داشتن رفتار ارتباطی فعال در برابر هر موضوع و مشکل،
بدون وجود شناخت در برابر آن بحران صفر خواهد بود ( London and Hsuanlin, 2005:

.)12
.0شناختمحدودیت
«پس از شناخت مشکل ،مديران و کارکنان سازمان رسانه بايد به اين شناخت و
اطالعرسانی برای مخاطبان برسند که برای ابراز رفتار مورد نظر با چه محدوديتها و موانعی
روبهرو هستند» (توتونچیان)9 :9939 ،؛ به عبارت ديگر ،اين شناخت برای آنان و مخاطبان
(افراد ،گروهها و سازمانها ديگر) الزم است که بدانند تا چه اندازه میتوانند در رفع مشکل
تأثیرگذار و نقش داشته باشند.
.1شناختسطحدرگیری
منظور از سطح درگیری اين است که مديران و کارکنان سازمان رسانه و (مخاطبان) تا
چه اندازه خود را به موضوع يا وضعیت مربوط و متصل میکنند؛ بهعبارت ديگر ،سازمان
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رسانه بايد به اين شناخت برسد که بحران با بخشهای مختلف جامعه چه ارتباطی دارد تا
بتوانند خود و مخاطبان را در رويارويی مناسب با بحران قرار دهند (توتونچیان:9939 ،
.)91
افراد زمانی که به دو شناخت اول و دوم برسند ،آمادگی میيابند تا رفتار انفعالی را
ترک کنند و به شناخت سطح درگیری دست يابند و به رفتار ارتباطی فعال مبادرت کنند.
درواقع فرد در مراحل دسترسی به شناخت مشکل و شناخت محدوديت به «پردازش
اطالعات» میپردازد در حالیکه با دسترسی به «شناخت سطح درگیری» به «جستجوی
اطالعات» اقدام میکند .پس از تشريح پنج متغیر شناخت مشکل ،شناخت محدوديت و
شناخت سطح درگیری (متغیرهای مستقل) و رفتار ارتباطی غیرفعال و فعال (بهعنوان
متغیرهای وابسته) الزم است.
يا مسئله بايد از انگیزه کافی و يا بهبیان ديگر از کشش يا کنش مثبت نسبت آن برخوردار
باشند .برای اين منظور بايد انگیزه افراد را نسبت به آن ارتقا بخشید .اين کار میتواند با
تبیین اهمیت و تأثیرات مثبت موضوع يا تأثیرات منفینبودن آن صورت گیرد .اقدام به
افزايش احتمال بروز رفتار مشارکتی توسط اطالعرسانی خبری ازسوی سازمان بايد با
کاهش کشش منفی احتمال و ايجاد و تقويت کشش مثبت نسبت به رفع بحران همراه
باشد (.)Zerman, 1995: 27
اطالعات مؤثر در جريان میان تحريريه سازمان رسانه و مخاطبان (افراد ،گروهها و
سازمانهای ديگر) را از ديد هدايتبخش میتوان به دو نوع تقسیم کرد:
الف .اطالعات هدايتنشده
ب .اطالعات هدايتکننده و برنامهريزیشده
منظور از «اطالعات هدايتنشده» ،اطالعاتی است که فرد در طول زمان و بر اساس
رويارويی با رويدادها و از منابع مختلف دريافت میکند و دسترسی به آن با برنامه
مشخصی همراه نیست؛ در مقابل« ،اطالعات برنامهريزیشده» ،اطالعاتی است که سازمان
بر اساس طرح و برنامه و بهمنظور جلب مشارکت افراد يا گروهها ارائه میکند و مخاطبان
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با توجه به اين مطلب میتوان گفت افراد برای بروز رفتار مشارکتی درباره رفع بحران

نیز بهصورت جستجوگرانه و برنامهريزی رفتار میکنند» (بیروديان.)931 :9933 ،
بنابراين میتوان گفت که وجود دو نوع آگاهی شامل شناخت مشکل و شناخت
محدوديت باعث میشود تا افراد برای پذيرش اطالعات برنامهريزیشده آمادگی پیدا کنند
و افراد با دستیابی به «شناخت سطح درگیری» اطالعات پردازش شده خود را به مشکل
ارتباط ،و رفتار خود را تغییر میدهند.
اطالعات و تصمیمگیری ،دو روی يک سکه است و بدون اطالعات ،امکان
تصمیمگیری مناسب وجود ندارد؛ ضمن اينکه اطالعات مؤثر ،اطالعاتی است که دارای
طول و عمق الزم باشد .منظور از «طول اطالعات» ،کمیت و تعداد اطالعات در هر پیام و
منظور از «عمق پیام» ،کیفیت پیام از لحاظ جامعبودن ،صحت و ارزشمندبودن است؛ لذا در
سطح سازمان رسانه و واحدهای مختلف آن و محیط پیرامون ،جريانی از انواع اطالعات
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهم يا کماهمیت از طريق ارتباطات رسمی و غیر رسمی ايجاد میشود؛ اما بايد به نقش
ارتباطی و سهم اطالعاتی نیز توجه کرد؛ بنابراين ،ارتباط برقرارکنندگان اصلی بهعنوان
دريافتکنندگان و فرستندگان اصلی اطالعات در میان مرزهايی عمل میکنند.
از طرفی اهمیت و وظیفه ارتباط برقرارکننده اصلی (دبیران ،مديران شبکه و )...بهعنوان
انتقالدهنده اطالعات ،بسیار حائز اهمیت است .ارتباط برقرارکنندگان اصلی میتوانند از
طريق امکان بالقوه اطالعاتشان از ديگر افراد سازمان متمايز شوند و در مقايسه با ديگران،
اساساً دارای میزان بیشتر و کیفیت بهتری از اطالعات هستند .همچنین آنها در مقايسه با
همکارانشان قابل دسترستر هستند و نقاط مهم و کلیدی شبکههای اطالعاتی غیر رسمی
سازمان به شمار میروند (فرهنگی.)299 :9939 ،
مرحلهایسازمانرسانه

نقشسه
نقش اطالعرسانی رسانهها در مديريت و کنترل باليای طبیعی شامل سه مرحله است
(بیروديان:)15 :9933 ،
 .9پیش از وقوع بحران ـ مرحله آموزش
 .2در طول بحران ـ مرحله رويارويی
 .9پس از وقوع بحران ـ مرحله پشتیبانی و اصالح
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رسانههاپیشازوقوعفاجعهطبیعی 
.1نقش 
در اين مرحله ،همه رسانهها میتوانند به ايفای نقش بپردازند و در محیط اجتماعی،
آمادگی الزم را برای مقابله و رويارويی با باليا و حوادث طبیعی و بحرانهای ناشی از آن
ايجاد کنند.
در اين مرحله ،همه رسانهها از راههای مختلف بايد اطالعات کافی درباره باليا را به
مخاطبان خود ارائه کنند و توانايی و دانايی آنان را برای رويارويی با لحظه بروز حادثه
افزايش دهند .اين دانش و آگاهی تنها در زمینه محافظت از جان اشخاص نیست بلکه
حتی چگونگی کمک به آسیبديدگان و نیز حفظ اموال و دارايیها را شامل میشود .در اين
مرحله شايد بهترين نقش را تلويزيون بتواند بهعهده بگیرد .آموزش عملی رسانهها بويژه
تلويزيون در لحظه بروز واقعه به مردم کمک شايانی میکند تا با شبیهسازی آنچه در
مکتوب نقش مکملی برای تلويزيون دارند؛ همانند نقش مکملی که گاه در تبلیغات
بازرگانی ايفا میکنند (خجسته.)93 :9935 ،
آموزش در اين مرحله شامل موارد زير است:
 .9شناساندن بحران و وضعیت آن
 .2ايجاد آمادگی در بخشهای سازمان مسئول رويارويی با بحران
 .9چگونگی راههای مقابله با بحران و يا کمک به آسیب ديدگان احتمالی
 .5شناخت بحران در وضعیتهای مختلف آن؛ برای مثال اگر تهران در معرض زلزله
قرار دارد و يا آلودگی هوای آن بحرانزاست ،مردم بايد با اين پديدهها و آثار و عوارض
طبیعی آن بر اقتصاد ،اجتماع ،محیط زندگی و سالمت جسم و روان خود آگاه شوند؛ زيرا
شناخت موضوع به مردم کمک میکند مراحل بعدی آموزش را با انگیزه بیشتری دنبال
کنند.
 .3ايجاد آمادگی در بخشهای سازمان مسئول رويارويی با بحران در مرحله پیش از
بحران :رسانهها میتوانند با توجه به آثار و عوارض آن ،نقش سازمانهای مسئول را بهطور
مرتب يادآور شوند و در آنها حساسیت و آمادگی الزم را برای اجرای وظیفه در موقعیت
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تلويزيون مشاهده کردهاند از خطر حادثه نجات يابند .در اين مرحله راديو و رسانههای

بحرانی ايجاد کنند .در اين مرحله رسانهها نقش نظارتی خود را ايفا میکنند.
 .9آموزش شیوههای مقابله با فاجعهها و باليای طبیعی که به شیوههای مقابله پیش از
وقوع فاجعه ،هنگام وقوع فاجعه و پس از آن تقسیم میشود.
نوع اول ،برای اين است که شدت بحران به حداقل ممکن برسد؛ در اين صورت
خسارات ناشی از آن کمتر خواهد بود؛ برای مثال ،اگر آموزش مقاومسازی ساختمانها
جدی گرفته شود و مردم آن را به کار ببندند ،ضريب ايمنی در مقابل زلزله افزايش میيابد
يا آموزش تخلیه منطقه پیش از بروز حادثه که میتواند از وقوع فاجعه انسانی جلوگیری
کند و موجب میشود در صورت لزوم ،مردم با حداقل لطمه و صدمه از منطقه آسیبپذير
خارج شوند.
نوع دوم ،آموزش شیوههای مقابله هنگام بحران و وقوع حادثه است .اين امر بیشتر
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبیه دفاع شخصی است .هنگام بروز زلزله چه بايد کرد؟ اگر در بیابان در حال رانندگی
هستید و با رعد و برقهای شديد روبهرو شديد ،چگونه خود را حفظ کنید و نظاير آن.
نوع سوم آن ،آموزش برای بعد از وقوع حادثه و بحران است .اگر آموزشهای صحیح
و جامعی به مردم داده شود ،هنگامیکه هیچ نظمی در محل وجود ندارد و تقريباً همهچیز
از کنترل خارج شده است ،مردم میتوانند در سازماندهی و برقراری نظم بهمنظور رهايی
از مصیبتهای بیشتر بعد از وقوع حادثه جلوگیری کنند.
رسانههاهنگاموقوعفاجعهطبیعی 
.0نقش 
برخی از بحرانها و باليای طبیعی قابل پیشبینی است و برخی ديگر مانند زلزله غیر
قابل پیشبینی .از اينرو در اين مرحله ،نقش رسانهها به دو گونه متفاوت قابلتقسیمبندی
است (بیروديان:)35 :9933 ،
 .9در باليای طبیعی قابل پیشبینی مانند طوفان ،سیل و غیره قدم اول ،اعالم وضعیت
اضطراری ،آمادهکردن مردم منطقه ،مسئوالن و در صورت لزوم مردم سراسر کشور است.
چنانچه احتمال خطر بسیار زياد باشد ،تخلیه هر چه سريعتر منطقه نیز در دستور کار قرار
میگیرد و اطالعرسانی به مردم درباره وضعیت يا درجه خطر و خسارتهای ناشی از آن،
مرحله بعدی اقدام است.

92

ترغیب مردم به کمکرسانی نیز از دو جهت اهمیت دارد :اول اينکه احساس مسئولیت
افراد را نسبت به سرنوشت هموطنان و همنوعان زنده نگه میدارد و دوم اينکه موجب
تقويت مسئوالن میشود و کارها را در اين وضعیت سخت ،آسان میکند.
 .2در باليای طبیعی غیر قابل پیشبینی ،گاه مردم با مصیبت از دستدادن تمام اعضای
خانواده روبهرو میشوند؛ تمام دارايی و مايملک خود را از دست میدهند و در معرض
آسیبهای بهداشتی و روانی شديد قرار میگیرند .رسانهها در اين اوضاع دو نقش مهم
میتوانند ايفا کنند:
نخست ،بسیج امکانات در حد نیاز و ترغیب و تهییج مردم و مسئوالن برای امداد
خستگیناپذير به بازماندگان و دوم ،ترمیم و تسکین آالم مصیبتديدگان و کمک به حفظ
سالمت بازماندگان.
اطالعرسانی ،کارکرد اصلی رسانهها در اين مرحله است .مردم پیرامون بايد هرلحظه از
تأثیرات ويرانگر فاجعه و بحران آگاهی يابند و احساس مسئولیت را تا آخرين لحظات نیاز
از دست ندهند .از طرفی مسئوالن نیز نبايد از مراقبتهای خود و تمرکز بر رفع مشکالت
و نارسايیهای بازماندگان بکاهند.
رسانهها میتوانند ،ضعفها و نقاط قوت مديريت بحران را در سطح محلی ،منطقهای و
ملی به بررسی و نقد بگذارند و سازمانها را برای رويارويی با فجايع احتمالی آينده آماده
کنند .اطالعرسانی و آموزش بايد بر اساس شناسايی مخاطبان ،تعیین اهداف رسانه ،تعیین
قالب و ساختار پیام و تولید اطالعات و اخبار باشد.
تصمیمگیریسازمانرسانهدرمدیریتفاجعه 

رسانهها بهعنوان ابزار نوين بشری از طريق اطالعرسانی ،آموزش و توسعه ارتباطات
در سه مرحله پیشگیری ،هدايت و مقابله و حذف بحران مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراين میزان دسترسی به رسانهها و دسترسی به فناوری و روشهای جديد و پیشرفته،
میتواند در مديريت سهگانه بحران مؤثر باشد .از اين ديدگاه ،مهار و «مديريت بحرانها» از
اهمیت زيادی برای تصمیمگیرندگان رسانههای جمعی و برنامهريزان ارتباطی برخوردار
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رسانههاپسازفاجعهطبیعی 
.1نقش 

است .بحران در چارچوب و روش سیستمی ،وضعیتی است که نظم اصلی يا قسمتهايی
از آن را (سامانه فرعی) مختل میکند و پايداری آن را بر هم میزند .از نظر برداشت
عمومی نیز بحران به وجود آمدن وضعیت غیر معمول يا غیر متعارف در روند حرکت
سامانه است؛ به بیان ديگر بحران وضعیتی است ناپايدار که در يک يا چند قسمت از
عناصر متغیر نظم موجود ،ايجاد میشود.
تصمیمها به دو نوع برنامهريزی شده و برنامهريزینشده تقسیم میشود .در تصمیم
برنامهريزیشده قانونی هست که طبق آن يک عمل در وضعیت خاص انجام میشود .در
تصمیم برنامهريزینشده نمیتوان با اشاره به قانون آن را اتخاذ کرد .در تصمیمهای
برنامهريزیشده به ساختار آنها بسیار توجه میشود؛ اهداف مشخص ،و مجراهای
اطالعاتی در دسترس است درحالیکه ساختار تصمیمهای برنامهريزینشده بسیار ضعیف
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اهداف مبهم است و اطالعات مشخصی در دسترس نیست .نمونه يک تصمیمگیری
برنامهريزیشده تعیین حقوق ماهانه اعضای تحريريه است؛ برای مثال ناشران روزنامهها
مجبور نیستند که هر ماه تصمیم بگیرند که برای اعضای تحريريه خود چقدر پرداخت
کنند .میزان و شکل حقوق معموالً بر پايه حقوق ساالنه از پیشتعیینشده است .هرچه
ترديد و احتمال خطر در تصمیمگیری کمتر باشد ،تصمیم برنامهريزیشده ،بهتر عمل
میکند .همانطور که اساس و بنیان مديريت ،تصمیمگیری است ،نقطه اصلی و کانون
تصمیمگیری هم جمعآوری و تجزيه و تحلیل دقیق اطالعات است .در همه مراحل
تصمیمگیری بايد به جمعآوری اطالعات و ارزيابی صحیح آنها توجه شود .جمعآوری
اطالعات بهتنهايی باعث تصمیمگیریای مؤثر و کارساز نمیشود .در تجزيه و تحلیل ،که
مهمترين عامل تصمیمگیری است ،اطالعات از هم گسیخته میشود و بدين ترتیب آنها را
میتوان بررسی کرد و متناسب با بهرهمندی از آنها ،دستهبندی الزم را برای اطالعات قائل
شد .تجزيه و تحلیل درست اطالعات اندک ،بسیار سودمندتر از اين است که اطالعات
بسیاری را بدرستی مورد تجزيه و تحلیل قرار ندهیم.
هنگامیکه مديران تحريريه به روش بخردانه تصمیم میگیرند ،مسئله را سامانمند
تجزيه و تحلیل میکنند؛ راه حلی را انتخاب مینمايند و مراحل معقول را يکی پس از
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ديگری پشت سر میگذارند .روش بخردانه بدان سبب است که مدير تحريريه رسانه،
خبرنگاران را در تصمیمگیری هدايت کند؛ زيرا بسیاری از مديران تحريريه هنگام
تصمیمگیريهای خود در سازمان بهصورت نامنظم (غیر ساختارمند) و بهدلخواه عمل
میکنند.
تصمیمگیریخبریمدیرانخبر 

خبر ،حساسیت زيادی دارد و صحت و سقم آن میتواند سند اعتبار آن باشد؛ اما
تصمیمگیری برای انتخاب ،پردازش و انتشار يا پخش بعضی از خبرها بسیار دشوار است.
سردبیران از سه روش زير پیروی میکنند:
تصمیمگیریخبریدروضعیتاطمینان

.1

وقتی سردبیران از وقوع و چگونگی جزئیات خبر بخوبی آگاه هستند با اطمینان خاطر
میگیرد و درواقع متغیر مجهولی وجود ندارد که تصمیمگیری را با دشواری روبهرو سازد؛
برای مثال ،انتخاب اطالعات و پردازش آنها درباره يک رويداد اجتماعی مانند اجرای طرح
سرشماری عمومی که جزئیات آن کامالً مشخص است در وضعیت اطمینان تصمیمگیری
میشود.
تصمیمگیریخبریدروضعیتخطر

.0

در اين روش زوايا و ابعاد خبر روشن نیست ،ولی ارائه آن به مخاطبان ضروری است؛
برای مثال وقوع انفجار در کشور که صدای مهیبی ايجاد کرده است يا احتمال آلودهبودن
شبکه آب آشامیدنی در يک شهر ،وضعیت بغرنج و دشواری را بهوجود میآورد .اين
حوادث ممکن است ناشی از عملیات خرابکاری يا ناشی از انفجار مواد شیمیايی در يک
کارخانه يا علتهای ديگر باشد .وقتی اطالعات خبر بهاندازه کافی در دست نیست،
سردبیران تالش میکنند از پیشداوری پرهیز ،و بیشتر بر کلیات تکیه کنند تا پس از
روشنشدن زوايای خبر با مشکل روبهرو نشوند .در بعضی از مواقع نیز سردبیران
تیزهوش و شجاع به خطر اقدام ،و درباره واقعه ،احتماالتی را مطرح میکنند که در
صورت تحقق و عینیت يافتن آنها ،مخاطبان به توانايیهای بخش خبری اعتماد بیشتری
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به پخش آن مبادرت میکنند و تصمیمگیری درباره شیوه اعالم اين خبرها بهآسانی انجام

میکنند و بخش خبری برای آنها جدايی بیشتری پیدا میکند.
حالت ديگری که در اعالم خبر جنبه خطر را به همراه دارد اين است که سردبیر
نمیداند اعالم خبر چه بازتابی در سطح جامعه ايجاد میکند؛ بنابراين مديران با توجه به
عملکرد رسانههای مختلف ،اطالعات منابع خبری موثق ،آگاهی از ويژگیهای جامعه و
مخاطبان ،ارزيابی دقیق متن اخبار صحت و جامعیت و ...سعی میکنند ،بحرانهای خبری را
پشت سر بگذارند.
تصمیمگیریخبریدروضعیتعدماطمینان

.1

در حالتی که بعضی از زوايای خبر ،مشخص ،و بعضی از آن نامشخص باشد،
تصمیمگیری نسبت به دو حالت قبل ،حالت بینابین دارد .اگر اطالعات موجود خیلی ناچیز
باشد ،تصمیم درباره اعالم خبر از خطر پیروی میکند و در غیر اين صورت هر چهقدر
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطالعات بیشتر باشد به حالت تصمیمگیری در وضعیت اطمینان نزديک میشود .سردبیر
وظايف متعددی دارد که مهمترين آنها بهشرح ذيل است:
ـ آشنابودن با مراحل تولید و اعالم خبر
ـ تعیین ترکیب و ساختار بخش خبری
ـ تعیین وظايف دبیران و کارمندان خبر
ـ آگاهی از جريان خبرهای ملی و بینالمللی در هرروز ،متناسب با حیطه مسئولیت
ـ مطلعشدن از کمّ و کیف شیوههای بنگاههای خبری جهان
ـ آگاهی از کمّ و کیف خبرهايی که از رسانههای مختلف به اطالع عموم رسانده
است.
ـ آگاهشدن از جريان رويدادها
ـ آشنايی با سابقه موضوع خبرها
ـ آگاهی کامل برای تهیه سوابق خبر
ـ تعیین چگونگی اجرا و شیوه سردبیری خبر
ممکن است بعضی خبرها به دلیل جذاببودن چند روز پی در پی موضوع خبر باشد
و سردبیران معموالً آنها را با رغبت زياد پیگیری کنند .ازسوی ديگر ،مخاطبان نیز بشدت
به اينگونه خبرها عالقهمند باشند .حساسیت اينگونه خبرها موجب میشود اگر سردبیری
99

در پیگیری روند آن غفلت کند ،عملکرد خبری رسانه از نظر مخاطبان کم اهمیت تلقی
شود .ايفای نقش مشارکتی در سازمان و فراهمکردن بستر مديريت مشارکتی ،ايجاد فضای
ارتباطی شفاف و متعامل ،همدلی و همراهی کارکنان سازمان رسانه ،اطالعات مورد نیاز
مديران خبر را در درون آن به جريان میاندازد و ظرفیت تحريريه اخبار را در خدمت
اهداف سازمان قرار میدهد؛ به تعبیر دقیقتر ،دو رکن در مديريت بحرانهای سازمان رسانه
با بهرهمندی از دو عنصر اساسی است :ارتباط و اطالع؛ لذا هدف مديران رسانه بايد در
ايجاد ،حفظ و تداوم ارتباط و درنهايت ايجاد ،حفظ و تداوم تفاهم در قالب اطالعرسانی و
پاسخگويی و حرکت در مسیر ايجاد زيرساختهای اطالعاتی باشد .در صورت عدم آشنايی
با اين ارکان ،بحرانهای بیرونی و درونی سازمان رسانه عامل از دست رفتن مشروعیت و
جلب اعتماد مخاطبان ،خواهد شد (روشندل اربطائی.)93 :9939 ،

مواردی که مديريت سازمان رسانه خبری را در خدمت اهداف توسعه قرار میدهد،
عبارت است از:
 .9بايد از ارائه اخبار و اطالعات صرفاً مثبت ،تبلیغاتی و يکسويه خودداری شود.
 .2نقش مشورتی روابط عمومیها در جلسات تصمیمگیری مديران خبر در حل بحرانها
حائز اهمیت است.
 .9جلوگیری از بروز شايعات در سطح سازمان و محیط پیرامون از وظايف مديران
سازمان رسانه است.
خبرنگاران گروههای تحريريه با حضور بموقع و مؤثر در عرصه اجتماعی با
جمعآوری اطالعات از سطح جامعه و انتقال به مديران ،میتوانند ناکامیها و بحرانهای
سازمانی و بهسردیگرايیدن رابطه سازمان با جامعه را از بین ببرند.
 .5استفاده از «رسانهها» امروزه کارامدترين و مهمترين ابزار انتقال اطالعات و تأمین
نیازها و خواستههای افکار عمومی بهشمار میرود؛ بنابراين امروز شناخت ماهیت ،جايگاه
و ظرفیتهای رسانهای و بهرهبرداری آگاهانه و صحیح از رسانهها برای رسیدن به رويارويی
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یجهگیری 
نت 

مناسب با بحران ،يکی از نیازها و ضرورتهای اساسی است .اشتباه در عملکرد گروههای
خبر تحريريه به دلیل عدم درک استفاده صحیح رويدادها ،عامل تضعیف مشروعیت
سازمان میشود؛ بحرانی که توسط سازمان رسانه بخوبی و از طريق ارتباطات و اطالعات
اداره شود بهجای لطمهواردکردن بر حسن شهرت سازمان ،موجب ارتقای اعتبار آن
میشود.
سازمان رسانه تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی با اختالالت و بحرانهايی در فرايند
تولید پیام روبهرو میشود؛ وضعیتی که ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد؛ با اينحال و
بهرغم ماهیت غیر قابل پیشبینی ،میتوان برای مقابله با آن برنامهريزی کرد؛ نقاط
آسیبپذير رسانه را مورد بررسی قرار داد و برای کاهش خطر احتمالی و تقويت سازمان،
اقدامات پیشگیرانه انجام داد .بنابراين مديران رسانه بايد تمام بحرانهای احتمالی را
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسايی کنند؛ حتی اگر احتمال بروز آنها بسیار ناچیز باشد.
الزم است برای هر يک از حوادث غیر مترقبه طرحی تهیه شود و برای اقدامات
خبری ،سازماندهی صورت گیرد .در اين مقاله اطالعات مربوط به اينکه چه اقدامی توسط
چه بخشی از سازمان رسانه انجام خواهد گرفت و ارتباط رسانه با جامعه بحرانزده به چه
صورت مديريت شود ،لحاظ شده است .سازمان رسانه برای مقابله با هر حادثه احتمالی
بايد برنامهريزی کند.
رسانه حتماً بايد با «برنامه عمل مدون» راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد و
حتی برای کارهای پیشبینینشده و برای بحرانهای اجتماعی بالقوه ،فکر و برنامه قبلی
داشته باشد.
برای برنامهريزی در حوزه رسانه خبری ،بايد از يکسو عناصر اصلی حوزه
کارگروههای تولید پیام خبری را مشخص کرد و ازسوی ديگر اهداف سازمان و انواع
مخاطبان و موقعیت بحران را در نظر گرفت و آنگاه با توجه به ويژگیهای مخاطبان و
ضمن لحاظکردن اهداف مؤسسه در قالبها و مجراهای مناسب ،پیام را مديريت و ارائه
کرد.
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