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چکیده
است.  آمده  عمل  به  حوادث  این  با  مقابله  برای  فراوانی  تالش های  تاریخ  طول  در  و  است  بشر  زندگی  جدانشدنی  جزء  طبیعی  بالیای 
گسترده ی رسانه ها در جذب مخاطب انبوه و شکل دهی به افکار عمومی، آن ها را به ابزاری توانمند در مدیریت بحران  تبدیل  قابلیت های 
کاهش نیازهای جامعه در مراحل سه گانه ی بحران های  کارکرد رسانه های جمعی در  کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی 
کارکردهای رسانه در شرایط بحرانی پیش بینی  طبیعی است. تحقیق حاضر نوعی آینده پژوهی است که در آن تالش  شده است نیاز مخاطبان و 
گردد تا بر اساس آن سیاست گذاران رسانه ای برنامه ریزی های الزم را صورت دهند؛ بنابراین از دو روش دلفی و رویکرد تأثیرات  و شناسایی 
گاهی  متقابل بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نیازهای مخاطبان در مرحله ی پیش از بحران شامل نیاز به آمادگی، آ
و اطمینان است. مرحله ی حین بحران شامل نیاز به اطالعات، امنیت و همبستگی و مرحله ی پس از بحران شامل نیاز به پیگیری، امید و 
گاه سازی و دیده بانی؛  کارکرد رسانه ها متناظر با هر یک از نیازها عبارتند از مرحله ی پیش از بحران شامل آموزش مصون ساز، آ یادگیری است. 
مرحله ی حین بحران شامل خبررسانی، دروازه بانی و همراه سازی و مرحله ی پس از بحران شامل پاسخ طلبی، تحلیل گری و آرامش بخشی. 
از روش  برنامه های عملی رسانه های جمعی، به منظور مدیریت بحران بالیای طبیعی،  اولویت گذاری در  و  کارکردها  برای تعیین مهم ترین 
گاهی بخشی، خبررسانی و تحلیل گری از اهمیت بیشتری نسبت به  کارکرد آ تحلیل شبکه ای استفاده  شده است. بر اساس این تحلیل سه 

کارکردها برخوردارند. سایر 
کلیدی: بالیای طبیعی، رسانه های جمعی، برنامه ریزی رسانه، فرایند تحلیل شبکه ای، روش دلفی واژه های 

Identifying and Prioritizing the Functions of 
Mass Media in Disaster Management by Using 
Analytic Network Process
 Ehtesham Rashidi1* Mehdi Nouri 2 Mohammad Ali Nekooie3

Abstract
Natural disasters have always been an integral part of human life, and throughout history has been much 

attempted to manage it. In this regard, the mass media is an important tool that can play different roles at stages 
of the crisis. The aim of this research is to identify the functions of media in natural disaster management. To 
understand the theoretical foundations, literature on crisis management and media were reviewed. Then, the 
conceptual model was conducted according to the theoretical framework. This research is a future study that 
was carried out using the Delphi method and system of pairwise comparisons. It aims to identify audience 
needs and media functions. The research model consists of three parts: stages of the crisis, audience needs and 
media functions. The findings indicate that at the pre-crisis stage, the audiences’ needs include preparation, 
awareness and confidence. At the crisis response stage, they need information, security and solidarity, and at 
the post-crisis stage, their needs include officials’ faithfulness to commitments, raising hope and reinforcement 
learning. Media functions for these needs include: In the pre-crisis (Training, Warning and Monitoring), the 
crisis response (Reporting, Gatekeeping and Accompanying) and the post-crisis (Demanding, Interpreting, and 
Comforting). Analytic network process (ANP) was used to determine the most important functions of the mass 
media in disaster risk management. The results from this analysis showed that the three functions warning, 
reporting, and interpreting are more important than other functions.
Keywords: Natural disaster, mass media, media planning, ANP, Delphi method
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مقدمه
بــدون  مــی آیــد،  وجــود  بــه  جامعه  در  کــه  بحران هایی  امـــروزه 
ملی،  رسانه های  به ویژه  و  جمعی  رسانه های  فعال  نقش  و  حضور 
به نحو شایسته ای قابل مدیریت و پایش نیست. رسانه ها نه تنها 
بسیاری  بــروز  از  نظارتی  نقش  ایفای  و  گاهی بخشی  آ با  می توانند 
پایش  را  آن هــا  بــروز  صــورت  در  و  پیشگیری  بالقوه  بحران های  از 
گمارند.  نیز همت  از بحران  بلکه می توانند به فرصت سازی  کنند، 
تعبیری  بــه  و  بحرانی  ارتــبــاطــات  غــایــت  بــحــران  از  فــرصــت ســازی 
مدیریت بحران است که الزامات خاص خود را می طلبد ]1[. برخی از 
کنش های  که درک عمومی جامعه و وا پژوهشگران نیز اعتقاد دارند 
در  منحصرًا  بحران،  قبال  در  توده ها  ثبات بخش  یا  تشدیدکننده 
اختیار رسانه ها نیست؛ اما رسانه ها در این زمینه از مهم ترین عوامل 
دولت ها  اغلب  علت  همین  به   .]2[ هستند  اجتماعی  بازیگران  و 
رسانه ها  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  پی  در  بحران  مدیریت  بــرای 
هستند. نقش رسانه ها در مدیریت بحران صرفًا معطوف به زمان 
ع بحران نیست و همه ی مراحل بحران را شامل می گردد. پرز  وقو
گو1 )2004( در تحقیقی به بررسی تجربه ی بحران قربانیان شهر  ال
که رابطه ی  آسیب دیده از طوفان جورجز2 پرداخت ]3[. او دریافت 
کارکرد  اما  می یابد،  ادامه  بحران  مراحل  طول  در  رسانه  ـ  مخاطب 
رسانه ها در مراحل مختلف بحران ها متفاوت است. شدت رابطه ی 
مراحل  سایر  اندازه ی  به  طبیعی  حوادث  حین  در  مخاطب-رسانه 
است یا حتی ممکن است بیشتر هم باشد؛ این امر موجب می شود 
کارکردهای دیگری  کارکرد اطالعاتی فراتر رفته و  از  کارکرد رسانه ها 
نظیر ایجاد حمایت های عاطفی و همبستگی اجتماعی را نیز در بر 
نظیر  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  بحران  در  رسانه ها  کارکرد  گیرد. 
کمیت،  حا به  وابستگی  یا  استقالل  میزان  ایدئولوژیکی،  پایگاه 
دارد  قــرار  رقبا  عملکرد  ع  نو و  خبری  ــای  ارزش ه بحران،  سابقه ی 
ملی،  وفاق  و  همبستگی  تقویت  برای  می تواند  کارکردها  این   .]4[
کاهش بحران  کمک های مردمی و مشارکت در حل بحران،  جلب 
و  توجیه  پیش گیرانه،  سیاسی  و  فرهنگی  آموزشی،  کارکردهای  با 
پذیرش بحران یا تشدید بحران برای دستیابی به مقاصد سیاسی، 
با  برخورد  در  رسانه ها  نمونه  بــرای  رونــد.  کار  به  غیره  و  اجتماعی 
بیشتری  عمل  آزادی  طبیعی  یا  اقتصادی -اجتماعی  بحران های 
امــا در  کــارکــرد آن هــا بیشتر اطــالع رســانــی و نظارتی اســت،  دارنــد و 
کارکرد امنیتی اتخاذ  بحران های سیاسی به علت افزایش فشارها، 

می کنند.
بر  تأثیر  و  مخاطب  کــنــش  وا رســانــه هــا،  فعالیت  خصوص  در 
نظریه ی  امــا  دارد،  وجـــود  متعددی  نظریه های  عمومی،  افــکــار 
در  است.  سازگارتر  بحرانی  شرایط  پایش  امکان  و  شرایط  با  تعادل 
گرفتن می تواند منجر به  از شکل  این نظریه، عمل رسانه ای پس 
و  نیازمندی ها  بین  تعادل  گاه  هر  شود.  تعادل  شکستن  یا  تعادل 
قوانین  تابع  که  پویا،  و  زنده  نظام  یک  در  موجود  توانمندی های 
و اصول تعیین شده است، به هر دلیلی بر هم بخورد، نظام دچار 
بحران می شود ]5[. در زمان بحران رسانه ها می توانند نقش قابل 
کنند. آن ها با داشتن  ایفا  توجهی در برگشت به تعادل و حفظ آن 
نظایر  و  امنیتی  فرهنگ سازی،  اطالع رسانی،  آموزشی،  کارکردهای 

یک  نیازمندی های  کاهش  و  توانمندی ها  افزایش  موجب  این ها 
جامعه خواهند شد. 

رسانه ها  ــواع  انـ مــیــان  در  ــی  ــوی رادی و  تلویزیونی  رســانــه هــای 
 1998 ســال  در  می کنند.  ایفا  بحران  مدیریت  در  مهم تری  نقش 
اطالعاتی  ـ  خبری  منابع  تحقیقی  در  آرمسترانگ3  و  پیوتروفسکی 
که  کردند. نتایج آن ها نشان داد  بحران زدگان طوفان دنی را بررسی 
رادیوی محلی منبع اصلی  گزارش های  تلویزیون محلی و  پوشش 
اســت. عده ی  بــوده  مــردم در طول بحران  بــرای  اخبار  و  اطالعات 
اینترنت مراجعه داشتند  نیز به سامانه های آب و هوا در  معدودی 
که افراد تلویزیون را به دلیل بصری  ]6[. اسپنسر )1992( نشان داد 
تلویزیونی  اخبار  در   .]7[ می پسندند  بیشتر  آن  بــودن  نمایشی  و 
تضادهای  بر  و  دارد  اولــویــت  متنی  اطــالعــات  بر  بصری  محتوای 
که  گو )2004( نشان داد  کید می شود ]8[. همچنین پرز ال ساده تأ
گوش دادن  بعد از قطع برق بر اثر طوفان جورجز افراد چاره ای جز 
که افراد در طول  به رادیوهای باطری دار نداشتند. او بیان می کند 
این بحران به طور مداوم از رادیو استفاده می کردند، زیرا این رسانه 
وسیله ای برای رهایی از انزوا و تنهایی نیز بود. بعد از 11 سپتامبر، 
ویلسون لوری4 )2004( مطالعه ای در زمینه ی وابستگی به رسانه ها 
که وابستگی به  بعد از حمله ی تروریستی انجام داد. او متوجه شد 
ارتباطات بین فردی،  با  تلویزیون و رسانه های چاپی، در مقایسه 
ع رسانه  که آشنایی با هر نو بیشتر بوده است ]9[. لوری نشان داد 
کسب فواید بیشتری از آن در زمان بحران شود؛  می تواند منجر به 
بنابراین وابستگی به آن رسانه بیشتر خواهد بود. به طورکلی زمانی 
به  آن ها  وابستگی  دارنــد،  رسانه ها  با  بیشتری  مواجهه ی  افراد  که 
صورتی  در  همچنین   .]10[ بــود  خواهد  قوی تر  رسانه ها  محتوای 
یا  کنند،  تأمین  را  مخاطبان  نیازهای  بیشتر  بتوانند  رسانه ها  که 
نباشد،  میسر  دیگر  راه هــای  از  خبر  اطالعات  به  دستیابی  امکان 
بیان  لیتل جان5 )2002( چنین  بود.  این وابستگی قوی تر خواهد 
کرد  می کند: »افراد به رسانه هایی وابستگی بیش تری پیدا خواهند 

که نیازهای آن ها را ارضا می کند« ]11[.
با توجه به نقش حیاتی و جدایی ناپذیر رسانه ها در  بنابراین، 
بر  رسانه ها  کارکرد  در پی شناسایی  پژوهش  این  مدیریت بحران، 

مبنای نیازهای مخاطبان است.

بیان مسئله
جغرافیایی  و  اقلیمی  شرایط  لحاظ  به  ایران  کشور  خطرخیزی 
که آمارها و تحقیقات  کسی پوشیده نیست و همان گونه  خاص بر 
نشان داده اند، ایران جزء ده کشور نخست بالخیز دنیا است. تا کنون 
ع بالیای طبیعی متحمل خسارات و هزینه های  اثر وقو بر  کشور ما 
اقتصادی و اجتماعی فراوانی بوده است. ازاین رو، داشتن مدیریت 
کشور و تعامل با رسانه ها، به منزله ی ابزاری مهم،  بحران قوی در 
جدایی ناپذیر  اجــزای  به  جمعی  رسانه های  امــروزه  است.  ضــروری 
هر  کــه  عقیده اند  ایــن  بــر  حتی  برخی  و  شــده انــد  مبدل  بحران ها 
کانون توجه رسانه ها  که در  ع زمانی به بحران تبدیل می شود  موضو
نقش  بحران  صاحب نظران  و  محققان  از  بسیاری   .]12[ گیرد  قرار 
را در بحران زدایی و بحران زایی واقعیتی آشکار  دوگانه ی رسانه ها 
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که رسانه ها می توانند هم ابزاری  و انکارناپذیر می دانند و معتقدند 
وسیله ای  هم  و  باشند  آن  آثــار  کاهش  و  بحران زدایی  خدمت  در 
بر  نیز  عده ای  مقابل  در  بحران.  تشدید  و  بحران سازی  خدمت  در 
بحران زایی  دلیل  به  رسانه ها  نقش  دیدن  محدود  که  باورند  این 
یا بحران زدایی صحیح نیست. برخی مواقع ممکن است رسانه ها 
در ایجاد بحران، ازجمله بحران های طبیعی، نقشی نداشته باشند 
انعکاسی  نقش  خود  رسانه ای  رسالت  و  مأموریت  اساس  بر  فقط  و 

کنند ]4[. داشته باشند و صرفًا اطالع رسانی 
به طورکلی پرداختن رسانه ها به بحران و پوشش دادن آن یک 
قابل   منابع  بحران ها  زیرا  است،  معمول  بسیار  و  عادی  مسئله ی 
گرفته  صــورت  تجربی  تحلیل های  اســاس  بر  هستند.  اخبار  توجه 
پوشش  به  مربوط  رســانــه ای  خبرهای  تمامی  درصــد   25 از  بیش 
رسانه ای بحران های طبیعی، سیاسی، فناورانه و نظایر این است. 
طول  در  افـــراد  ــرای  ب معتبر  اطــالعــات  منبع  تنها  معمواًل  رسانه ها 
در  اطالعاتی  ]13[؛ هرچند هنوز  بالیای طبیعی هستند  و  بحران ها 
مورد نحوه ی دسترسی افراد به اخبار در زمان بحران های طبیعی 
جمعی  رسانه های  نقش  مورد  در  که  تحقیقی  در   .]6[ ندارد  وجود 
گردید  مشخص  انجام  شــده،  کاترینا  طوفان  بحران  مدیریت  در 
است.  بوده  بحران زدگان  برای  اطالعات  اصلی  منبع  تلویزیون  که 
قطع  زمــان  در  که  کردند  بیان  تحقیق  ایــن  مخاطبان  همچنین 
از  از آن ها  البته برخی  برق، رادیو منبع اطالعات آن ها بوده است. 
که  کردند  کردند. به طورکلی آن ها اذعان  ارتباطات برخط استفاده 
بحران  اطالعاتی  و  خبری  پوشش  بــرای  رسانه  بهترین  تلویزیون 
که رسانه ها عالوه  بوده است. دمینیک6 )1996( بر این باور است 
نظیر  دیگری  کارکردهای  بحران،  زمان  در  اطالع رسانی،  کارکرد  بر 
کارکرد ایجاد »همبستگی« و »مطلوبیت اجتماعی«7 نیز دارند ]14[.

که ما  کشور بیانگر این مسئله است  سیر تاریخی بالیای طبیعی 
که به دنبال آن خسارت های  هر ساله شاهد فجایع طبیعی هستیم 
اقدامات  از  یکی  می شود.  تحمیل  کشور  بر  فراوانی  جانی  و  مالی 
کشور برنامه ریزی رسانه ای است.  مهم در مدیریت بالیای طبیعی 
نشان  گذشته  وقایع  تجربه ی  حتی  و  تحقیقات  که  همان گونه 
می دهد، رسانه ها عملکرد مناسبی در مدیریت بحران های طبیعی 
واقف  و  راهبردی  برنامه های  نداشتن  علت ها  از  یکی  نداشته اند. 
نمونه  بــرای  اســت.  بحران  مدیریت  در  رسانه ها  کارکرد  به  نبودن 
خاصی  برنامه ی  رسانه ها  که  گردید  مشخص  بم  زمین لرزه ی  در 
از  پس  و  حین  )پیش،  بحران  مدیریت  سه گانه ی  مراحل  بــرای 
حادثه  این  زمــان  در  سیما  و  صدا  که  چند  هر  نداشته اند؛  بحران( 
کرد و شبکه ی  شبکه ای اختصاصی با نام »رادیو امید« راه انــدازی 
به  توجه  اما  داد.  اختصاص  حادثه  این  به  را  برنامه هایی  استانی 
از  رسانه ها  برنامه ریزی  در  نیز  بحران  از  پس  و  پیش  مرحله ی  دو 
که متأسفانه مورد غفلت قرار می گیرد.  اولویت باالیی برخوردار است 
کارکردهای رسانه در  بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی 
مدیریت بحران و طراحی مدلی برای آن است. پژوهش های گذشته 
کرده اند  کید  گانه تأ بیشتر بر مراحل مدیریت بحران به صورت جدا
در  رسانه ها  کارکرد  تحقیق  این  در  بوده اند.  کافی  انسجام  فاقد  و 
بر اساس  افراد جامعه و  با نیازهای  مراحل مختلف بحران مطابق 

بر اساس مدل  و تحلیل شده است.  استخراج  دیدگاه متخصصان 
طراحی شده برای این پژوهش، رسانه ها می توانند با برنامه ریزی و 
تدوین اقدامات اجرایی در همه ی مراحل بحران از ظرفیت رسانه 

گیرند. کاهش نیازمندی های جامعه بهره  برای 
از دو جنبه حائز اهمیت است؛ نخست  نوآوری تحقیق حاضر 
نیاز مخاطبان  بر اساس  را  آنکه نقش رسانه ها در مدیریت بحران 
کرده است و دیگر آنکه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای  بررسی 
کارکردهای شناسایی شده را تعیین نموده  )ANP( اهمیت و اولویت 
که اغلب تحقیقات قبلی با روش AHP یا  است. این در حالی است 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به تعیین اولویت ها در مدیریت بحران 

کارکردها نداشته اند. پرداخته اند و توجهی به تأثیر متقابل 

اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه های جمعی در 
و  بحران(  از  پس  و  حین  )قبل،  بحران  چرخه ی  مختلف  مراحل 
کلی،  که برای دستیابی به این هدف  طراحی مدلی برای آن است 

ح می شوند: اهداف فرعی زیر مطر
بالیای  بحران  از  مرحله  هر  در  جامعه  افراد  نیاز  شناخت  الف. 

طبیعی؛
انتظارات  و  نیازها  رفع  بــرای  رسانه  کارکردهای  شناخت  ب. 

جامعه و مدیریت بحران؛
کارکردهای رسانه بر یکدیگر؛ ج. تعیین تأثیر هرکدام از 

در  رسانه ها  کــارکــردهــای  از  یک  هر  اهمیت  میزان  تعیین  د. 
چرخه ی بحران طبیعی.

مبانی نظری پژوهش
ــداف اصــلــی پــژوهــش الزم بـــود ابــتــدا  ــ ــه اه بـــرای دســتــیــابــی ب
راستا  ایــن  در  گیرد.  قــرار  بررسی  مــورد  پژوهش  نظری  پیشینه ی 
کارکرد  پیشینه ی موجود در رابطه با مفهوم نیازسنجی مخاطبان و 

گرفتند. رسانه ها مورد بررسی قرار 
کارکردگرایی، به منزله ی رویکردی نظری، در مطالعه ی جامعه 
این  ریشه های  تثبیت شد.  از جنگ جهانی دوم  بعد  در دهه های 
دورکهایم  کــرد.  پیدا  دورکهایم  امیل  آرای  در  مــی تــوان  را  رویــکــرد 
با  طبیعی  عملکرد  در  را  اجتماعی  نهادهای  دیگر  نیز  و  رسانه ها 
جامعه،  هر  او  نظر  از  می داند.  اساسی  و  اصلی  نقش  واجــد  جامعه 
باشد،  داشته  کــارکــردی  بتواند  اینکه  بــرای  انــســان،  بــدن  همانند 
نیازهای مشخصی دارد که باید برآورده شود و تحلیل عملکردگرایانه 
شامل تشخیص و تعیین راه های برآوردن این نیازها است. تجزیه 
در  رسانه ها  نقش  بر  جمعی  ارتباط  رسانه های  کارکردی  تحلیل  و 
بررسی  به  و  دارد  تمرکز  اجتماعی  ساختار  و  اجتماعی  نظم  حفظ 
که رسانه ها چگونه برای حفظ تعادل در جامعه  این امر می پردازد 
 .]15[ نمی دهند  یا  می دهند  انجام  را  الزمــی  و  مشخص  کــارهــای 
ح  شده، مربوط به رهیافت  که در این زمینه مطر رهیافت دیگری 
سازوکارهایی  رهیافت  این  اساس  بر  است.  ساختاری  کارکردگرایی 
اول،  درجــه ی  در  می کنند،  معین  جامعه  در  را  رسانه ها  نقش  که 
و  افراد  صورت  به  چه  هستند؛  جامعه  اعضای  تقاضاهای  و  نیازها 
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گفتن به هر یک از تقاضاهای  چه به صورت مجموعه ها. با پاسخ 
کل جامعه سود می رسانند ]16[.  مجزا به طور یکنواخت رسانه ها به 
کرد و دنیس مک  ح  کاتز9 مطر که  در نظریه ی استفاده و خشنودی8 
که مخاطبان فعال اند و به دنبال  کوایل آن را بسط داد، بیان  شده 
که بیشترین خشنودی را فراهم سازد ]17[. این  محتوایی هستند 
کارکردهایی  چه  جمعی  ارتباط  که  نماید  معلوم  می کوشد  رویکرد 
کاتز به جای  برای افراد مخاطب عرضه می کند ]18[. به عقیده ی 
این  به  باید  می کنند؟  چه  مردم  با  رسانه ها  که:  پرسش  این  ح  طر
که: مردم با رسانه ها چه می کنند؟ ]19[ نظریه ی  پرسش پرداخت 
که نیازهای مخاطبان را مد نظر قرار داده است، نظریه  ی  دیگری 
وابستگی مخاطبان یا وابستگی رسانه10 است. بر اساس این نظریه، 
از  را  افراد نیازهای خود  افراد جامعه اهمیت دارد، زیرا  رسانه برای 
نیازها  این  که  است  طبیعی   .]20[ می سازند  بــرآورده  رسانه  طریق 
اعضای  و  افــراد  طبیعی  به طور  و  می شود  تشدید  بحران  شرایط  در 
خ داده باشد، به صورت مستمر، به  که بحرانی ر جامعه در شرایطی 

رسانه مراجعه می کنند ]21[.
کــارکــردهــای  ارزیـــابـــی  و  تعیین  ــرای  بـ تــالش هــا  نخستین  در 
کرد:  کارکرد را برای رسانه ها معرفی  رسانه ها، السول11 )1948( سه 
کنش به محیط  نظارت بر محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی در وا
برخورداری  واسطه ی  به  رسانه ها   .]22[ فرهنگی  میراث  انتقال  و 
کارکرد نظارت بر محیط و همچنین تفسیر می توانند بحران های  از 
بالقوه و در حال شکل گیری را در محیط ملی شناسایی و به مسئوالن 
کارکرد تفریح و سرگرمی  کنند ]1[. رایت )1960(  گوشزد  کارگزاران  و 
کارکرد عمده ی رسانه به آن ها افزود. دنیس  را به منزله ی چهارمین 
کارکردهای  به  رسانه ها  بسیج  نام  با  پنجمی  کارکرد  کوایل  مک 
رسانه های جمعی  از  که همه جا  معتقد است  او  کرد.  اضافه  مذکور 
و  ارزش هــا  بعضی  و  ببرند  پیش  به  را  ملی  منافع  که  مــی رود  توقع 
به خصوص  اما  نمایند،  ترویج  و  تبلیغ  را  کلیدی  رفتاری  الگوهای 
در   .]16[ می یابد  بیشتری  اهمیت  وظیفه  این  بحرانی  شرایط  در 
کارکرد آموزشی رسانه ها در  اغلب پژوهش های مدیریت بحران، بر 
مرحله  این  در  رسانه ها  است.  شده  فراوانی  کید  تأ بحران  از  پیش 
کافی، درست، موثق و قابل  می توانند از طرق مختلف و با اطالعات 
و  توانایی  و  دهند  ارائــه  مخاطبان  به  را  الزم  آموزش های  اعتماد، 
دانایی آنان را در مواجهه با لحظات بروز حادثه و بحران باال ببرند. 
اشخاص  جان  از  محافظت  زمینه ی  در  تنها  گاهی  آ و  دانــش  این 
چگونگی  و  آسیب دیدگان  به  کمک  نحوه ی  حتی  بلکه  نیست، 
که  حفظ اموال و دارایی را نیز شامل می شود ]23[. عامل دیگری 
در اهمیت نقش وسایل ارتباط جمعی بر محیط، به ویژه در شرایط 
است.  رسانه  ــانــی  دروازه ب قــدرت  دارد،  انکارناپذیر  تأثیر  بــحــران، 
بر  را  اخــبــار  تهیه ی  کــار  خبری  رســانــه هــای  در  کــه  کسانی  همه ی 
می کنند  پیدا  کار  و  سر  خبرها  گزینش  با  گونه ای  به  دارنــد،  عهده 
و  ارتباطی  رفتار  که  اســت  کسانی  نخستین  از  وایــت  دیوید   .]21[
گرفته است  کرده و نتیجه  گزینشگران خبر را بررسی  ل های  استدال
گزینشگر  که انتخاب خبر بر اساس تمایالت و دیدگاه های شخصی 
نقش  می توانند  رسانه ها  بنابراین   .]24[ می گیرد  صورت  سردبیر  و 
کنند؛ به طوری که آن ها می توانند  دوگانه ای در مدیریت بحران ایفا 

از  جلوگیری  در  هم  و  نادرست  اطالعات  و  شایعات  پخش  در  هم 
رسانه ها  که  معتقدند  پژوهشگران  از  برخی  باشند.  تأثیرگذار  آن ها 
واقعیت های هر  اخــالق حرفه ای خــود،  اصــول  اســاس  بر  موظفند، 
کنند و در انجام دادن این وظیفه تحت  چند تلخ بحران را منعکس 
نژادی، قومی و مذهبی قرار  گروهی، حزبی،  تأثیر منافع شخصی، 
نگیرند؛ ضمن اینکه تا حد ممکن با ارائه ی اخبار و اطالعات موثق 
از منطقه ی بحران زده به مسئوالن و مخاطبان، آنان را در مدیریت 
کارکرد  بهتر بحران یاری دهند ]23[. در مرحله ی پس از بحران، دو 
شده  واقع  پژوهشگران  توجه  مورد  عادی سازی  و  آرام ســازی  مهم 
کنار آمدن با وضع جدید، مقابله با ترس،  است. آموزش چگونگی 
بحران  با  مواجهه  آسیب دیدگان،  با  تعامل  بیماری ها،  و  نگرانی 
احتمالی بعدی و ایجاد و القای امید و عادی سازی زندگی از دیگر 
اقناع سازی  بر  البته در بحران های سیاسی  وظایف رسانه ها است. 
کید شده است. بنابراین استمرار تولید و انتشار  و همراه سازی نیز تأ
اخبار مورد نیاز مردم، پیگیری وعده های داده شده و مطالبه ی آن 
از مسئوالن از وظایف مهم رسانه ها در مرحله ی پس از بحران است 

.]4[

پرسش های اصلی پژوهش
نیاز افراد جامعه در هر مرحله از بحران چیست؟. 1
کارکردهای رسانه های جمعی در هر مرحله از بحران برای . 2

کدامند؟ رفع نیازها و انتظارات جامعه 
در . 3 جمعی  رســانــه هــای  کــارکــردهــای  از  هــرکــدام  اهمیت 

میزان  بحران های طبیعی چه  مراحل مختلف چرخه ی 
است؟

روش  پژوهش
تــالش   آن  در  کــه  اســـت  آیــنــده پــژوهــی  نــوعــی  حــاضــر  تحقیق 
می شود نیاز افراد در شرایط بحرانی )آینده های بالقوه( پیش بینی 
کارکردهای رسانه و اقدامات عملی آن در زمان بحران شناسایی  و 
برنامه ریزی های  رســانــه ای  سیاست گذاران  آن  اســاس  بر  تا  گــردد 
درک  شامل  تنها  نــه  آینده نگاری  ــع  واق در  دهــنــد.  ــورت  ص را  الزم 
آینده های ممکن است، بلکه آمادگی برای اتخاذ تصمیماتی برای 
آینده نیز هست. هدف آینده نگاری جمع آوری و تحلیل داده ها در 
بحرانی  موارد  و  آینده  شرایط  جامعه،  روندهای  مانند  زمینه هایی 
نوظهور،  موقعیت های  و  مختلف  فرصت های  شناسایی  اســت. 
با  مقابله  برای  چاره اندیشی  و  احتمالی  خطرات  تعیین  همچنین 
به کارگیری  با  که سازمان ها و دولت ها  از موارد دیگری است  آن ها 
برنامه های آینده نگاری به دنبال آن هستند تا خود را برای جهان 

کنند. آینده آماده 
از تعداد متنوعی  کثرت گرایی، بهره گیری  که، به علت  آنجا  از 
تحقیق  یک  در  کمی  هم  و  کیفی  هم  آینده پژوهی  رویکردهای  از 
آینده پژوهی  روش  دو  از  نیز  تحقیق  این  در  اســت،  گزینه  بهترین 
کیفی( و روش تأثیرات متقابل )رویکرد  شامل روش دلفی )رویکرد 
که  نــیــاز اســت  بــهــره گــیــری شــده اســـت. در بیشتر روش هـــا  کــمــی( 
کمی  تعاریف،  یا  قوانین  از  تعدادی  طریق  از  ذهنی،  قضاوت های 
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که در تحقیق حاضر نیز از برآوردهای احتمالی ذهنی استفاده  شود 
شده است. اولویت بندی مؤلفه ها نیز بر اساس روش تحلیل شبکه 
مقایسات  و  مؤلفه ها  متقابل  تأثیرات  آن  در  که  است  گرفته  انجام 
تعیین  دلفی  کارشناسان  بــرآوردهــای  اســاس  بر  آن هــا  میان  زوجــی 
گزینه های برتر،  از چنین روشی، در تعیین  می شود. علت استفاده 
که امکان  وجود شبکه ی پیچیده ای از ارتباط میان مؤلفه ها است 

اولویت بندی را تنها بر اساس روش دلفی دشوار می سازد. 
نظر  ــورد  مـ متخصصان  تحقیق،  ــرای  اجــ اول  مــرحــلــه ی  در 
پژوهشگر  دلفی  روش  در  شده اند.  دعوت  همکاری  به  و  مشخص 
را  نمونه هایی  مــدل  طراحی  و  تحقیق  اهــداف  به  دستیابی  بــرای 
که بتوانند به نحو مطلوبی به سؤال های او پاسخ  انتخاب می کند 
در روش دلفی جهت دار است  نمونه گیری  ازایــن رو شیوه ی  دهند. 
از  که  می شوند  انتخاب  جامعه  از  نمونه  برای  مشارکت کنندگانی  و 
در  بیشتری  پژوهشی  و  علمی  سابقه ی  و  تبحر  تجربه،  تخصص، 
بررسی های  اساس  بر  بنابراین،  باشند.  برخوردار  تحقیق  زمینه ی 
مدیریت  گــروه  اساتید  میان  از  آمـــاری  جامعه ی  آمـــده،  عمل  بــه 
تحقیقات،  و  علوم  آزاد  دانشگاه  مدیریت  دانشکده ی  رســانــه ی 
و  صدا  دانشکده ی  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 
گروه و با در  سیما تعیین شد. با توجه به نقش بسیار مهم اعضای 
برای  جاری  آماری  نمونه گیری  روش هــای  که  امر  این  گرفتن  نظر 
که نیاز به دسترسی به عقاید خبرگان باشد، نامناسب است،  زمانی 
گلوله برفی استفاده شد. ابتدا به  از روش نمونه گیری غیراحتمالی و 
انتخاب شدند، سپس به صورت  اولیه  نامزدهای  صورت قضاوتی 
گروه اول شامل  گروه دلفی انتخاب شدند.  زنجیره ای افراد بعدی 
ع 15 نفر اعضای  که در مجمو گروه دوم شامل 9 نفر بودند  6 نفر و 

گروه دلفی را تشکیل دادند. 
از نظام  اولیه ی مشترکی  ایجاد درک  از  در مرحله ی بعد، پس 
مورد مطالعه، مؤلفه های مربوط و شاخص های مورد نظر بر اساس 
بررسی دلفی شناسایی شده اند. در این مرحله، اطالعات با استفاده 

دلفی  نتایج  تحلیل  با  و  است  شده  جمع آوری  متخصصان  گروه  از 
کلیدی مشخص شده اند. در نهایت یک مدل مفهومی  مؤلفه های 
که مدل مرجع برای فهم نظام و پایه ای برای تصمیم گیری  کلی، 
است، شکل داده شده است. در مرحله ی آخر، برای اولویت بندی 
متقابل،  تأثیرات  رویکرد  از  استفاده  با  ابتدا  متخصصان  مؤلفه ها، 
تحلیل  و  کرده اند  مشخص  را  کلیدی  مؤلفه  های  بین  برهم کنش 
مرحله ی  در  اســت.  یافته  توسعه  شبکه ای  صــورت  به  ساختاری 
شده  انجام  شبکه ای  تحلیل  روش  اســاس  بر  که  تحقیق،  نهایی 
دلفی  گــروه  اعضای  به  زوجــی  مقایسات  پرسش نامه های   اســت، 
گردیده تا دو به دو به تعیین اهمیت نسبی هر یک از مؤلفه ها  ارسال 
از  اســتــفــاده  بــا  آن،  از  پــس  بــپــردازنــد.  هــم  بــه  نسبت  شاخص ها  و 
کمک نرم افزار، اولویت مؤلفه ها و شاخص ها تعیین  محاسبات و به 

شد. 

یافته های پژوهش
مقدماتی  از  مــرحــلــه ی  در  مــدل  مؤلفه های  شناسایی  بـــرای 
استفاده  کارشناسان  با  نفره  دو  مصاحبه های  و  باز  پرسش نامه ی 
سؤال   2 شامل  مرحله  این  در  پژوهش  اصلی  ســؤاالت  اســت.  شده 
که پاسخ های هر پرسش برای هر مرحله از بحران به طور  اصلی بود 
کارشناسان  از  سؤال   6 ع  مجمو در  بنابراین  شد؛  دریافت  گانه  جدا

ح زیر بودند: پرسیده شد. سؤاالت اصلی به شر
طبیعی  بــالیــای  بــحــران  از  مرحله  هــر  در  جامعه  افـــراد  نیاز   .1

کدامند؟
کارکردهای رسانه های جمعی در هر مرحله از بحران بالیای   .2

کدامند؟ طبیعی برای رفع نیازها و انتظارات جامعه 
گویه هایی در  کارشناسان در مورد هر پرسش،  با استفاده از نظر 
و  مؤلفه ها  توسعه ی  مبنای  که  گردید  استخراج  اصلی  پاسخ  حکم 
شاخص های مدل و طراحی پرسش نامه ی ساختاریافته ی دورهای 

بعدی دلفی بوده است. 

مراحل 
کارکردها نیازهابحران

شناسهشاخص)مؤلفه ها(

 پیش از
بحران

گاهی گاه سازی وآ  آ
هشداردهی

I1ارتقای دانش عمومی درباره ی مفاهیم و تجهیزات مدیریت بحران

گذشته و تجربیات سایر  ارائه ی آمار و اطالعات تاریخی و نمایش تجربیات 
I2کشورها در بحران های طبیعی

کشور و  افزایش باور عمومی با ارائه ی آمار و اطالعات از خطرخیزی 
I3برجسته سازی آثار نامطلوب بحران

 آموزشآمادگی
مصون ساز

I4ایجاد و تقویت فرهنگ ایمنی و پیشگیری از بحران

I5افزایش توانمندی در امر خودامدادی و مقابله با بحران

I6آموزش مشارکت های مردمی

دیده بانیاطمینان

کشور کنونی مدیریت بحران در  I7نمایش ظرفیت های 

 رصد میزان توجه و انگیزش مسئولین در برنامه ریزی اقدامات پیشگیری از
I8بحران

کالن  پیگیری فعالیت نهادهای متولی ساخت وساز و سیاست های 
I9ساخت وساز

جدول 1: مؤلفه ها و شاخص های مرحله ی پیش از بحران
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در دور اول دلفی، با استفاده از یافته های حاصل از مصاحبه، 
ــای اولــیــه پــیــشــنــهــاد شــد و بــا طــراحــی 3  ــص ه ــاخ مــؤلــفــه هــا و ش
نظر  بحران،  از  مرحله  هر  تفکیک  به  ساختاریافته،  پرسش نامه ی 
شاخص های  و  مؤلفه ها  با  موافقت  میزان  ــاره ی  دربـ کارشناسان 
مــرحــلــه ی دوم دلفی  گــرفــت. در  قـــرار  ــررســی  ب مـــورد  ح شــده  مــطــر
که در دور اول به تأیید اعضای  مجموعه ای از مؤلفه ها و شاخص ها 
طی  گرفته  صورت  تلفیق های  و  تعدیل  همراه  به  بود  رسیده  گروه 
پرسش نامه های دیگری مجددًا به اعضای جامعه ی آماری ارسال 
شد تا مجددًا نظر خود را در خصوص موافقت با آن ها اعالم نمایند. 
صورت  نظرها  بین  اجماع  پرسش نامه،  برگشت  و  رفت  دور  دو  با 
ارضای  راستای  در  رسانه ها  اصلی  کارکرد   9 آن  اســاس  بر  و  گرفت 
گردید.  شناسایی  بحران  مدیریت  چرخه ی  در  مخاطبان  نیازهای 
همچنین اعضای دلفی 28 شاخص را برای این مؤلفه ها پیشنهاد 

سه گانه ی  مراحل  ترتیب  به  دلفی  یافته های  خالصه ی  دادنـــد. 
بحران در جدول های 1، 2 و 3 نشان داده  شده است.

از  پیش  مرحله ی  در  که  داد  نشان  یافته ها  تحلیل  و  تجزیه 
گاهی از ماهیت بحران بالیای طبیعی  بحران نیاز افراد جامعه به آ
بالیای  بحران  با  مواجهه  و  مقابله  آمادگی  آن،  ع  وقــو چگونگی  و 
از  ناشی  خطرات  کاهش  و  پیشگیری  نحوه ی  از  گاهی  آ طبیعی، 
ع بحران  کشور به لحاظ خطر وقو گاهی از وضعیت  بالیای طبیعی، آ
گاهی و اطمینان از میزان آمادگی مدیران و سازمان های متولی  و آ
گاهی بخشی،  آ کــارکــردهــای  بــا  جمعی  رســانــه هــای  ــت.  اس بــحــران 
در  می دهند.  پاسخ  نیازها  این  به  دیده بانی  و  مصون ساز  آمــوزش 
اطالعات  به  دستیابی  نیازمند  جامعه  افراد  بحران  ع  وقو مرحله ی 
کــمــک به  گــاهــی از نــحــوه ی  ــه، آ ــادث و اخــبــار ســریــع و مــوثــق از ح
کذب شایعات ایجادشده، حفظ  گاهی از صحت یا  آسیب دیدگان، آ

مراحل 
کارکردها نیازهابحران

شناسهشاخص ها)مؤلفه ها(

 پس از
بحران

پاسخ طلبیپیگیری
I19پیگیری وعده های مسئوالن

I20طرح خواسته های مردم با مسئوالن بازسازی و ساماندهی

I21تعامل با مخاطبان از طریق بررسی نظرات و پیام ها

آرامش بخشیامید بخشی

I22نمایش تالش مسئوالن بحران

 مدیریت عواطف و هیجانات با بهره گیری از زبان و رفتارهای غیرکالمی
I23آرامش بخش در رسانه

I24افزایش برنامه های سرگرمی و تفریحی

 اقناع افکار عمومی از طریق ایجاد رابطه با اقشار مهم و رهبران فکری و مذهبی
I25جامعه

تحلیل گرییادگیری

کمبودها و ضعف های اقدامات کردن   ارزیابی عملکرد مدیریت بحران و پیدا 
I26رسانه

127ذخیره ی دانش و تجربیات به دست آمده از بحران

I28تدوین سناریوهای محتمل در مواجهه با فجایع احتمالی آینده

جدول 2: مؤلفه ها و شاخص های مرحله ی حین بحران

جدول 3: مؤلفه ها و شاخص های مرحله ی پس از بحران

مراحل 
کارکردها نیازهابحران

شناسهشاخص)مؤلفه ها(

 حین
بحران

خبررسانیاطالعات

I10انعکاس سریع و به هنگام اخبار حادثه
I11ارائه ی آمار و اطالعات صحیح و دقیق از حادثه

 خبردهی از نیازهای خاص مردم آسیب دیده به نهادهای مردمی، دولتی و
I12سازمان های امدادی

 دروازه بانیامنیت
اطالعات

I13ارائه ی اطالعات به مردم بر اساس اصول علمی پیام رسانی
کامل کثری و  I14اطالع رسانی حدا

I15تعامل و هماهنگی با متولیان مدیریت بحران در انعکاس اخبار و اطالعات

همراه سازیهمبستگی

 تهییج و ترغیب مردم و مسئوالن برای امدادرسانی از طریق برجسته سازی
I16رویداد و پوشش رسانه ای زنده

I17ارسال پیام های انسجام بخش و وحدت بخش به مخاطبان
I18گزارش دهی از مشارکت و بسیج عمومی
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این  بر  هستند.  جامعه  از  تنش  رفع  و  امنیت  همبستگی،  و  اتحاد 
دروازه بانی  خبردهی،  کارکردهای  مرحله  این  در  رسانه ها  اســاس 
شناسایی   مخاطبان  نیاز  ارضــای  بــرای  را  همراه سازی  و  اطالعات 
نیازمند  جامعه  افــراد  بحران،  ع  وقــو از  پس  مرحله ی  در  کــرده انــد. 
تعامل  و  ارتباط  که  پیگیری خواسته هایشان هستند  برای  مرجعی 
آرامش  برآورده سازد. همچنین  را  آن ها  نیاز  این  با رسانه می تواند 
و امید و اطمینان از تالش مسئوالن، برای عادی سازی اوضاع، نیاز 
افراد جامعه در شرایط پس از بحران است. سرانجام جامعه در این 
نقاط  و  بحران  مدیریت  عملکرد  نحوه ی  از  گاهی  آ نیازمند  مرحله 
قوت و ضعف آن و یادگیری از آن ها برای مواجهه با شرایط مشابه 
کارکردهای رسانه ها در این مرحله شامل پاسخ طلبی،  آینده است. 
ــرش ایـــن نــیــازهــا و  ــذی ــا پ آرامــش بــخــشــی و تــحــلــیــل گــری اســــت. ب
بحران  مدیریت  در  رسانه  نقش  از  الگویی  آن،  متناظر  کارکردهای 

بالیای طبیعی با محوریت نیاز مخاطب تدوین شد )تصویر 1(. 

تعیین اهمیت و اولویت کارکردهای رسانه های 
جمعی

تأثیرات  رویکرد  از  استفاده  با  شاخص ها  و  مؤلفه ها  اهمیت 
در  بدین منظور  شــد.  تعیین  شــبــکــه ای  تحلیل  روش  و  متقابل 
میان  متقابل  تأثیرات  تا  شد  خواسته  دلفی  گــروه  اعضای  از  ابتدا 
که  مؤلفه ها )معیارها( و شاخص ها )زیر معیارها( را در جدول هایی 
نهایی  نتیجه ی   2 تصویر  نمایند.  تعیین  گردید  تهیه  بدین منظور 
نشان  نــمــودار  قالب  در  را  شاخص ها  و  مؤلفه ها  متقابل  تأثیرات 
معیار  به منزله ی  بــحــران،  مدیریت  در  رسانه ها  کــارکــرد  مــی دهــد. 
که هر یک  اصلی، با حرف C مخفف Criteria نشان داده می شود 

که با حرف I مخفف  Index نشان داده  شامل زیرمعیارهایی است 
می شود. 

شاخص ها،  و  مؤلفه ها  اولویت  و  اهمیت  تعیین  برای  سپس، 
پرسش نامه ای شامل 4 بخش تهیه و میان اعضای گروه توزیع شد:

بخش اول: مقایسات زوجی مؤلفه های اصلی نسبت به 	 
هدف؛

بخش دوم: مقایسات زوجی مؤلفه های اصلی با یکدیگر؛	 

مؤلفه های 	  با  شاخص ها  زوجی  مقایسات  سوم:  بخش 
اصلی خود؛

بخش چهارم: مقایسات زوجی شاخص ها با یکدیگر. 	 

استفاده    با  بعد  مرحله ی  در  فوق  پرسش نامه های  داده هــای 
تجزیه  مورد   super decision نرم افزار  و  شبکه ای  تحلیل  روش  از 
سوپرماتریس  محاسبه های   ANP مدل  در  گرفت.  قرار  تحلیل  و 
در سه مرحله انجام می گیرد. ابتدا مقادیر وزن محاسبه شده برای 
می شود.  وارد  وزن  فاقد  سوپرماتریس  به  زوجی  مقایسه های  تمام 
مقادیر  حاصل ضرب  از  وزن  دارای  سوپرماتریس  بعد  مرحله ی  در 
مقایسه های  ماتریس  متناظر  مقادیر  در  وزن  فاقد  سوپرماتریس 
داده شــده  وزن  ماتریس  مقادیر  سپس  می شود.  محاسبه  معیارها 
ع مقادیر ستون های ماتریس  استاندارد می شود، به طوری که مجمو
برابر عدد یک می شود. در مرحله ی سوم سوپرماتریس محدودشده 
محاسبه  است،  برابر  هم  با  ستون ها  در  ماتریس  مقادیر  آن  در  که 
می شود. با استفاده از این سوپرماتریس وزن های نهایی معیارها و 
زیرمعیارها نسبت به هدف تحقیق مشخص می شود. در اینجا به 
ارائه ی جزئیات تجزیه و تحلیل ها  از  زیاد محاسبات،  دلیل حجم 

کارکرد رسانه ها در مدیریت بحران )مدل نهایی پژوهش( تصویر 1: مدل 
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صرف نظر شده و صرفًا نتایج نهایی رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها 
در جدول 4 و 5 ارائه شده است.

گاه سازی  آ مؤلفه ی  می دهد،  نشان   4 جــدول  که  همان گونه 
و هشداردهی با ضریب 0/1507 رتبه ی 1 را به دست آورده است. 

وزن نهاییمراحل بحرانمؤلفه
گاه سازی 0/1507پیش از بحران آ

0/1455پیش از بحرانآموزش مصون ساز
0/1231حین بحرانخبردهی

0/1217پس از بحرانتحلیل گری
0/1061حین بحرانهمراه سازی
0/1046پس از بحرانپاسخ طلبی

0/1001پیش از بحراندیده بانی و نظارت
0/0811حین بحراندروازه بانی اطالعات

0/0671پس از بحرانآرامش بخشی

جدول 4: اولویت مؤلفه های تحقیق

تصویر 2: تأثیرات متقابل معیارها و زیرمعیارها

مؤلفه ی آرامش بخشی در مرحله ی پس از بحران با ضریب 0/0671 
کرده است. کسب  رتبه ی 9 را 

اولویت زیرمعیارها نسبت به هدف تحقیق نشان  در جدول 5 
ارتقای  زیرمعیار  می شود،  مالحظه  که  همان گونه  است.  شده  داده  
 ،0/98 ضــریــب  بــا  بــحــران،  مدیریت  زمینه ی  در  عمومی  دانـــش 
بــرای  محتمل  ســنــاریــوهــای  تــدویــن  زیرمعیار  و  اولــویــت  بــاالتــریــن 
به  را  آخر  اولویت   ،0/034 ضریب  با  آینده،  بحران های  با  مواجهه 

دست آوردند.

نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش دستیابی به مدلی برای تعیین نقش 
برای  است.  طبیعی  بالیای  بحران  مدیریت  در  جمعی  رسانه های 
از  و  رفتند  رسانه  حوزه ی  خبرگان  سراغ  به  پژوهشگران  منظور  این 
آن ها  از  اطالعات  جــمــع آوری  به  بــاز  و  عمیق  مصاحبه های  طریق 
پرداختند. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها تحلیل و نتیجه ی 
آن شناسایی شد. مؤلفه های مدل شامل نیازها و انتظارات جامعه 
برآورده  در  جمعی  رسانه های  کارکردهای  و  بحران  از  مرحله  هر  در 
در  رسانه های جمعی  این مدل،  اساس  بر  بود.  نیازها  این  ساختن 
باید مدیران  و  تعیین کننده ای دارند  هر سه مرحله ی بحران نقش 
کارگزاران رسانه یک برنامه ریزی منسجم و راهبردی برای مراحل  و 
نهایی  نتیجه ی  بگیرند.  نظر  در  مختلف  بحران های  سه گانه ی 
اقــدامــات  و  کــارکــردهــا  اولــویــت  شناسایی  تحقیق  ایــن  کــاربــردی  و 
که  رسانه های جمعی در مدیریت بحران ناشی از بالیای طبیعی بود 
بحران های  مدیریت  امر  در  و  رسانه ای  سازمان های  در  حال  به  تا 
گرفته  کشور مورد غفلت و بی توجهی قرا  ع پیوسته در  طبیعی به وقو
ارائــه ی  آن  شاخص های  و  کارکردها  اولویت بندی  از  هدف  اســت. 
با توجه  برنامه ریزی بحران در سازمان های رسانه  برای  راهنمایی 
اولویت  تحقیق  این  در  چند  هر  است.  موجود  محدودیت های  به 
کارکردهای بحران به تفکیک مراحل زمانی ارائه شده است، اما به 
کارکردهای مراحل مختلف بر یکدیگر، اهمیت و اولویت  دلیل تأثیر 

آن ها بدون توجه به مرحله ی آن تعیین شد. 
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کارکردها و طبق روش تحلیل شبکه ای  بر اساس اولویت بندی 
و  گاه سازی  آ کارکرد  بحران،  از  پیش  مرحله ی  در  تحقیق،  این  در 
کارکردهای رسانه در  که بر سایر  آموزش مصون ساز به دلیل تأثیری 
کارکرد های رسانه هستند.  همه ی مراحل بحران دارند، مهم ترین 
آمــوزش هــای  ازجمله  مختلفی  شیوه های  به  می توانند  رسانه ها 
مستقیم و غیرمستقیم برای مصون سازی مخاطبان، فرهنگ سازی 
برای  اقناعی  شیوه های  از  استفاده  و  خطرات  کاهش  و  پیشگیری 
کمک بسزایی  تأثیرگذاری بر مخاطبانش به آمادگی در برابر بحران 
کنند. همچنین رسانه ها با انتقال تجربیات دیگر کشورها زمینه های 
آموزش در حین بحران و شرایط مختلف را به مردم نشان می دهند. 
در  و  بالقوه  بحران های  شناسایی  با  می توانند  همچنین  رسانه ها 
عمومی  ــاور  ب هــشــداردهــنــده،  پیام های  تولید  و  شکل گیری  حــال 
بحرانی  شرایط  و  دهند  افزایش  کشور  خطرخیزی  خصوص  در  را 
از  پیش  مرحله ی  در  بعد  اولــویــت  نمایند.  گوشزد  مسئوالن  به  را 
کارکرد دیده بانی است. بر این اساس رسانه با رصد دقیق  بحران، 
در  می تواند  آن ها  برنامه های  مداوم  پایش  و  مسئول  سازمان های 
مهمی  نقش  بحران  برابر  در  آمادگی  بعد  مرحله ی  در  و  پیشگیری 

ایفا نماید. 
اخبار  ارائــه ی  رسانه  کارکرد  مهم ترین  بحران،  ع  وقو زمان  در 
و اطالعات صحیح و سریع به مخاطبان است. همچنین رسانه با 
نهادهای  سایر  با  هماهنگی  طریق  از  اطالعات  دروازه بانی  کارکرد 
مردم  به  مناسب  شیوه ی  با  را  مناسب  پیام های  بــحــران،  درگیر 
گسترش  و  بروز  از  کامل  و  کثری  حدا اطالعات  تولید  با  و  می رساند 
بعدی  اولویت  در  همراه سازی  کارکرد  می نماید.  جلوگیری  شایعات 

کــارکــرد  بــا  کــه تقریبًا  بــحــران اســت  ع  رســانــه هــا در مــرحــلــه ی وقـــو
بر  باشد.  رسانه  توجه  مورد  باید  اطالعات  دروازه بانی  و  خبررسانی 
و  برنامه ها  تمامی  در  رویــداد  برجسته سازی  با  رسانه،  اســاس  این 
پوشش رسانه ای زنده و لحظه به لحظه از محل حادثه، مخاطبان 
و  تهییج  زمینه ی  و  می کند  ترغیب  رسانه  پیام  با  همراهی  به  را 
ترغیب مردم و مسئوالن برای امدادرسانی را فراهم می سازد. ارسال 
موجب  رسانه  طریق  از  وحدت بخش  و  انسجام بخش  پیام های 
و همکاری  روحیه ی مشارکت  تقویت  و  بین مردم  افزایش همدلی 

می شود. 
بر اساس تجزیه و تحلیل یافته ها، در مرحله ی پس از بحران، 
کارکردهای دیگر، به ویژه بر  کارکرد تحلیل گری به دلیل تأثیر آن بر 
کارکرد رسانه است.  کارکردهای مرحله ی پیش از بحران، مهم ترین 
کارکرد، رسانه ها به تحلیل و ارزیابی عملکرد مدیریت  بر اساس این 
ع پیوسته را برای  بحران می پردازند و دانش حاصل از بحران به وقو
بهره گیری در بحران های احتمالی آینده ذخیره می نمایند تا از درگیر 
کنند.  شدن مجدد جامعه و مردم در بحران های بعدی جلوگیری 
توجه مستمر به بحث یادگیری، به وسیله ی آسیب شناسی عملکرد 
زیادی  اهمیت  مرحله  این  در  بحران،  مدیریت  در  درگیر  نهادهای 
پاسخ طلبی، وعده های  کارکرد  با  اولویت بعدی، رسانه ها  دارد. در 
می کنند  پیگیری  نارسایی ها  رفــع  بــرای  را  مسئوالن  ــده ی  داده شـ
ساماندهی  و  بــازســازی  برنامه های  پیشرفت  بــررســی  و  نقد  بــه  و 
در  مخاطبان  پیام های  و  نظرها  پیگیری  و  بررسی  مــی پــردازنــد. 
آن ها  خواسته های  رساندن  و  مخاطبان  با  دوسویه  تعامل  ایجاد 
کارکرد آرامش بخشی در اولویت آخر  گوش مسئوالن مؤثر است.  به 

شناسهوزن نهاییرتبهشناسهوزن نهاییرتبه

10/98I1150/070I16

20/76I2160/070I17

30/137I4170/069I18

40/133I5180/066I13

50/120I3190/064I15

60/118I6200/064I14

70/112I10210/057I7

80/102I12220/055I8

90/092I11230/049I9

100/086I19240/048I22

110/085I20250/042I23

120/082I21260/038I25

130/075I26270/037I24

140/073I27280/034I28

جدول 5: اولویت شاخص های تحقیق
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رسانه ها در مرحله ی پس از بحران قرار دارد. رسانه ها با استفاده از 
مردم می پردازند  و هیجانات  به مدیریت عواطف  القایی  شیوه ای 
مانند  اجتماعی،  و  روانــی  ـ  روحــی  تقویت  مختلف  شیوه های  با  و 
آالم  تسکین  و  ترمیم  به  تفریحی،  و  سرگرمی  برنامه های  ارائــه ی 
کمک  بازماندگان  سالمتی  حفظ  بــه  پــرداخــتــه،  مصیبت دیدگان 
بسزایی می کنند؛ همچنین با نمایش تالش مسئوالن برای رسیدگی 

به مشکالت به مردم امید می دهند. 
یافته های این پژوهش نقش مؤثر رسانه ها در مدیریت بحران 
رسانه ها،  که  توصیه می نماید  و  یــادآوری می کند  را  بالیای طبیعی 
بر اساس مدل ارائه شده، به تدوین برنامه ای جامع برای مدیریت 

بحران بپردازند.
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