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چکیده
که می تواند به صورت بالفعل  توانایی بالقوه رسانه ها در مدیریت بحران اجتماعی با ابزار ارتباط جمعی در سایه مدیریت درست در آن ها و بر آن هاست 
که با هدف اصلی در این  درآید. بحران در صورت فقدان مدیریت درست می تواند آسیب های غیرقابل جبرانی پدید آورد؛ از این رو محقق در این پژوهش 
پژوهش ارائه الگوهای مدیریتی رسانه در تلویزیون در مواجهه با بحران های اجتماعی است، مؤلفه های مورد نیاز در مدیریت رسانه را در ارتباط با مدیریت 
که با روش هدفمند  ح می کند. این پژوهش بر مبنای روش داده بنیاد و با فن مصاحبه از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا  بحران اجتماعی مطر
اندیشمندان مختلف در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی، نقش های مدیریتی رسانه،  آرای  بر  این پژوهش  انتخاب شده است، اجرا شد. مبنای نظری 
مرحله   3 با  اشتراوس  بنیاد  داده  بر روش  تمرکز  با  داده ها هم  تجزیه وتحلیل  است.  ارائه شده  برجسته سازی  و  هایدر، جریان دومرحله ای  تعادل  نظریه 
که مدیریت رسانه های جمعی در بحران های اجتماعی در  کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است 
که مقوله های مرتبط با هر یک از طبقات شامل مدیریت راهبردی و  4 طبقه مدیریت، جلب اعتماد، بحران و مخاطبان طبقه بندی می شود؛ به طوری 
ع بحران و شدت بحران در الگوی ارائه شده تنظیم شده است. عالوه بر این،  روانی، مخاطبان عام و خاص، رقابت فضای مجازی و اطالع رسانی معتبر، نو
کاهش آسیب های بحران، توجه  که عواملی مانند سرعت و صداقت در اطالع رسانی، به کارگیری روش های نوین شناسایی و  نتایج نشان دهنده آن است 
گون جامعه، ترویج روحیه مشارکت، درک مخاطبان و آمادگی مدیران در شرایط بحران به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر مدیریت رسانه های  گونا به اقشار 
که  کرد  ع با توجه به ارتباط بین مقوله ها در الگوی به دست آمده در پژوهش حاضر می توان ادعا  جمعی در بحران های اجتماعی به شمار می آیند. در مجمو
گیرند، قادر خواهند بود عملکرد مدیران رسانه در زمینه برنامه ریزی به منظور مقابله  که در یک بستر سازمانی مناسب قرار  این مجموعه عوامل در صورتی 

با بحران های اجتماعی را بهبود بخشند. 
کلید واژه: الگو، مدیریت رسانه، بحران، بحران اجتماعی، رسانه جمعی، تلویزیون، صداوسیمای ج.ا.ا

Presenting Mass Media Management Model 
in Managing Social Crisis
Case Study:TV
Ali fattahi1, Ali akbar Amin Bidokhti*2, Abolfazl Danai3

Abstract

It is the potential of the media in managing social crisis with the tools of mass communication in the shadow of the right 
management in them and on them that can become real. Crisis in the absence of proper management can cause irrepa-

rable damage, so the researcher in this study with the main purpose of this study is to provide media management models 
on television in the face of social crises that are components required in media management. Discuss social crisis man-
agement. This research was conducted based on the data method of the foundation and with the interview technique of the 
senior managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization, which was selected by the targeted method. 
The theoretical basis of this research is based on the opinions of different thinkers in the form of social responsibility the-
ory, media management roles, Heather’s equilibrium theory, two-stage flow and highlighting. Data analysis is also cat-
egorized by the Strauss Foundation’s data method with three stages of open, central, and selective coding. The research 
findings indicate that mass media management in social crises is classified into four categories: management, gaining 
trust, crisis and audience, so that categories related to each class, including strategic and psychological management, 
general and specific audiences, Competitive cyberspace competition and credible information, crisis type and crisis se-
verity are set in the presented model. In addition, the results show that factors such as speed and honesty in information, 
the use of new methods to identify and reduce crisis damage, attention to various segments of society, promoting the spirit 
of participation, understanding the audience and the readiness of managers in crisis situations as components. They are 
effective in managing social media in social crises. In general, considering the relationship between the categories in the 
model obtained in the present study, it can be claimed that this set of factors, if placed in a proper organizational context, 
will be able to perform media managers in planning to deal with crises. Improve social.
Keywords: Pattern, Media Management, Crisis, Social Crisis, Mass Media, Television, IRIB1. 
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مقدمه
عمومی،  تعادل  که  آیــد  پدید  اختالالتی  جامعه  در  که  زمانی 
افکند،  مخاطره  به  را  اجتماعی  حیات  معمول  و  بهنجار  عملکرد 
که بحران اجتماعی  سخن از بحران اجتماعی پیش می آید. زمانی 
با مسائل اجتماعی خاص  یا  را  فرا می گیرد و  از جامعه  فقط جزئی 
از نارسایی دستمزدها در ارتباط است،  مانند نابسامانی های ناشی 
جزئی خوانده می شود. زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود 
عدم  و  تأخیر  لحاظ  به  جامع  نهادهای  و  ساخت ها  ع  مجمو بر  که 
تطابق آن ها با انتظارات موجود در باب پیشروی یک جامعه جدید 
نابسامانی عمومی و بی  اثر بگذارد. در این صورت شاهد  و مترقی 
پیدایی  و  نظم  گسست  که  بود  خواهیم  جامعه  در  گیر  فرا تعادلی 

دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش بینی می کند]2[. 
انسان است  با حیات  با هر ماهیت و موضوعی مرتبط  بحران 
و نشانه آن هم توجه جدی افکار عمومی به آن از راه رسانه است. 
بنابراین بحران آن چیزی است که رسانه ها در جایگاه مشکل جدی 
آن  و فرهنگی  اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای  و  به آن می پردازند 
گرد مدیریت  می تواند تا سالیان دراز معضلی برای جامعه باشد. فرا
گون و پیچیده خود بسیار دشوار  گونا بحران هم به سبب ماهیت 
ح و  را طر الگوهای مختلفی  تا صاحب نظران  است و موجب شده 
ابعاد، شدت، سابقه،  ع،  با توجه به نو بسط دهند]4[. هر بحران 
محیط، جغرافیا و پیامدهای آن، ویژگی های خاص خود را دارد. در 
واقع بحران ها مانند هم نیستند و نسخه واحدی را نمی توان برای 
کرد؛ با وجود این اختالف و با تجزیه وتحلیل  خروج از آن ها تجویز 
بحران ها  که  درمی یابیم  گون  گونا بحران های  داده ای  مطالعه  و 
زمانی خاص،  به دوره  بودن  برخی ویژگی ها مشترکند. محدود  در 
بحران،  مدیریت  بــرای  معمول  هنجارهای  و  قوانین  کارآمدی  نا
افزایش توجه مردم به آن، افزایش نیاز مردم به اطالعات و اخبار، 
محدود  زمان  کنترل،  نسبی  کاهش  فوری،  تصمیم گیری  ضرورت 
دقیق  پیش بینی  نــبــودن  ممکن  ک،  اصــطــکــا افــزایــش  کــنــش،  وا

پیامدها و مانند آن از جمله ویژگی های هر بحرانی است ]3[.
دولتمردان،  آن،  رهگذر  از  که  اســت  هنری  بحران  مدیریت 
به  را  خــود  تعیین کننده  نقش  صحنه،  در  بــازیــگــران  و  نخبگان 
تــعــاریــف و مــحــدودیــت سطح  گــونــی  گــونــا ــا  ام نمایش مــی گــذارنــد؛ 
و  سیاست سازی  شــده  سبب  بحران  عرصه  در  شناخت  و  گاهی  آ
شناخته  پیچیده  و  ناقص  نارسا،  هنری  عنوان  به  بحران ها  تدبیر 
ارزیابی مداوم و توسعه  نیاز مبرم به نظارت و  شود. تدبیر بحران، 
معیارهای تصمیم گیری و مدیریت برای اقدام در زمان بروز و ظهور 
آن دارد. از این رو ضریب تدبیر مؤثر یک بحران، رابطه ای مستقیم 
گون دارد ]4[؛ چرا که به گفته  و تنگاتنگ با تجربه بحران های گونا
کاهش دادن آثار  پارسونز، مدیریت بحران، هنر تصمیم گیری برای 
برنامه ریزی  به  هدف،  این  به  رسیدن  برای  که  است  حادثه  یک 

پیش از آغاز بحران نیاز است ]5[.
گرفتن و شبکه ای شدن روابط  که با سرعت  در عصر ارتباطات 
که پیچیدگی محیط پیرامون، دسترسی  همراه است و در دوره ای 
بـه عنوان  کرده است، رسانه ها  را دشوار  بی واسطه به جهان واقع 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان دانایی و ابزاری توانمند در تهییج 

اهمیت  جمعی  و  فردی  رفتارهای  تغییر  حتی  و  احـساسات  افکار، 
وسایل  اســت  معتقد  پـستمن  نیـل  چنـان که  یافتـه اند.  دوچــنــدان 
ارتباط جمعـی از یـک سـو، نقـش روز افزونی در آنچـه بـه آن  وقـوف 
قرار می گیریم، تجربه  آن  رویاروی  آشنا می شویم،  آن  با  می یابیم، 
شکل  آن  به  و  می آموزیم  دانــش  و  تجربـه  عنـوان  به  یا  می کنیم 
که به  می دهیم، ایفا می کنند و از سوی دیگر به ما تحمیل می کننـد 

چه بیندیشیم و چگونه بیندیشیم ]6[.
که استفاده از نتایج  تجربه های مدیران توانمند نشان می دهد 
هر بحران در بحران های مشابه به منظور جذب و جلب مخاطبان 
حل  عملیات  فرآیندهای  اصلی ترین  از  یکی  آنــان  همراه سازی  و 
بحران است. در چنین شرایطی استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط 
جمعی تنها جنبه ابزاری ندارد؛ بلکه می تواند راهبردی اصلی برای 
به  دستیابی  منظور  به  مــدیــران،  ســوی  از  عملیاتی  قــدرت  اعمال 
جمعی  ارتباط  وسایل  بی مانند  کارکرد  و  نقش  اثر  بر  باشد.  اهداف 
در شرایط بحران، دیدگاه ابزاری درباره رسانه به نگاهی راهبردی 
گون رسانه ای برای پوشش رویدادها  گونا تغییر یافته و رویکردهای 
و جریان های بحرانی در عرصه جهانی شکل گرفته است. این نقش 
به میزانی جدی و بنیادی است؛ که در دهه گذشته سایت های ویژه 
خبری زیادی در شبکه اینترنت درباره رسانه ها و بحران فعال شده 
و شیوه تازه ای به نام روزنامه نگاری در بحران در زمینه رسانه های 
گرفته  شکل  دیداری-شنیداری  جمعی  ارتباط  وسایل  و  مکتوب 
کــارکــردهــای حــرفــه ای رســانــه در  کــه  اســت. روشــن و قطعی اســت 
بحران، بسیار متفاوت تر از فعالیت های رسانه ای در شرایط عادی 
سازمانی  جدید  ساختارهای  بحران،  شرایط  در  که  جایی  تا  است 
برای پوشش رویدادها در رسانه ها شکل می گیرد. این ساختارها از 
لحاظ نیروی انسانی، بودجه، سلسله مراتب سازمانی و راهبرد های 
حرکت حرفه ای، صورت های بسیار سیال و منعطف تری نسبت به 
شرایط معمول دارد. از طرفی، در شرایط بحران، افکار عمومی هم 
نشدن  مدیریت  صــورت  در  و  می شود  فــراوان  دگرگونی  دستخوش 
درست آن، شرایط بحران ممکن است بسیار پیچیده و کنترل ناپذیر 

شود]2[.
بحران های سیاسی، اجتماعی و یا بحران های ناشی از بالیای 
نقش های  جمعی  رسانه های  که  است  لحظاتی  جمله  از  طبیعی 
خود از جمله نقش های اطالع رسانی و آموزشی را جهت بیان خبر، 
این  ایفای  بتواند  باید  حتی  بلکه  می کنند،  ایفـــا  خوبی  به  تنها  نه 
کنند  نقش را در لحظاتی از عمر این رسانه، تاریخی و به یادماندنی 
آن هم با ابزار ملی و قابل توجه تأثیرگذاری جمعی، مانند تلویزیون 
رسانه ای  از هر  را بیش  از بحران ها،توجه مخاطب  گونه  در هر  که 
بحران  در  رسانه  مدیریت  که  چــون  می کند  جلب   خــود  به  دیگر  
مخاطبان،  میان  همبستگی  ایجاد  عمومی،  افکار  هدایت  نیازمند 

اطالع رسانی و تعامل با مخاطبان هم اس ]7[.
مدیریت  در  جمعی  رسانه های  مدیریت  بــرای  آنکه  وجــود  با 
با  دارد  وجود  گونی  گونا و  متفاوت  الگوهای  اجتماعی  بحران های 
از الگوهای مدیریت بحران متناسب با  از هر یک  اینحال استفاده 
کارآمد  فعالیت های پوشش رسانه ای در تلویزیون نیازمند مدیریتی 
سطوح  در  هم  آن  مدیریت  و  رسانه  ع  نــو همچنین  اســت  دقیق  و 
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تلویزیون دولتی، تجاری و یا عمومی و ملی هم در برنامه ریزی های 
مدیران قابل توجه است. بنابراین مسئله مدیریت رسانه ای جمعی 
گون و  انواع  گونا مانند تلویزیون همراه با انواع مدیریت بحران های 
مدیریت سازمانی تلویزیون نیازمند ارائه الگویی مناسب در راستای 
کوتاه و بلند مدت است. در ظهور  دستیابی به اهداف و برنامه های 
هم  پیام  انتقال  ابزارهای  ع  نو مختلف  عوامل  بر  عالوه  بحران ها 
کنار رسانه ای همچون  از اهمیت بسیار برخوردار است. بحران در 
از  خــود  خــودی  به  آن،  المللی  بین  و  ملی  مخاطبان  و  تلویزیون 
بصری  مختلف  ابعاد  با  که  چــرا  اســت  بــرخــوردار  بسیاری  اهمیت 
خود  به  بحران  جمله  از  مختلف  شرایط  در  را  بسیاری  مخاطبان 
زمان بحران   با رسانه در  رابطه مخاطب  مجذوب می کند و شدت 
به  وابستگی  و  توجه  ایــن  دلیل  به  و  باشد  قبل  از  بیش  می تواند 
تلویزیون از سوی مخاطبان در شرایط بحرانی می توان آثار زیان بار 
کاربرد الگوهای ایده آل مدیریتی  بحران را با مدیریت های درست و 
گسترده ای  سطح  در  را  عمومی  افکار  بین  در  آرامــش  و  داد  کاهش 

شکل دهد]1[.
در ایران هم به دلیل داشتن جامعه ای جوان و پویا همواره با 
پژوهش  چندین  هستیم.  مواجه  اجتماعی  گون  گونا یحران های 
کشور به بحران اجتماعی و یا مدیریت بحران همزمان با  در داخل 
مدیریت رسانه اشاره شده، ولی استفاده تلویزیون در مدیریت های 
کمتر دیده می شود. اهمیت برنامه ریزی  بحران اجتماعی در آن ها 
که  جاهایی  در  می بینیم  که  می شود  مشخص  آنجا  بحران  بــرای 
ع  بحران  برنامه راهبردی برای مقابله با بحران دارند، در زمان وقو
ما  به  که  این است  کار  این  رو دارنــد. ضرورت  کار ساده تری پیش 
کاهش داده و از تبلیغات  و خسارات  کمک می کند تا زمان بحران را 
با  محقق  حاضر  پژوهش  در  بکاهیم.  آن  از  ناشی  معنوی  و  مادی 
در  رسانه ای  مدیریت  شناخت   و  بحرانی  شرایط  اهمیت  به  توجه 
عملکرد اطالع رسانی  تلویزیون به  شناسایی نقاط ضعف  مدیریت 
کاربردی بحران در رسانه   رسانه ای ناشی از فقدان برنامه ریزی های 
الگوی  ارائــه  با  آن  از  پس  و  پرداخت  خواهد  تلویزیون(    ( جمعی 
مدیریتی و دستیابی به نقاط قوت در زمینه بحران هم به ارتقای 
عملکرد رسانه ملی و اطالع رسانی مؤثر به مخاطبان در این شرایط 
از نتایج این پژوهش هم در  کرد. همچنین استفاده  کمک خواهد 
سیمای  و  صدا  سازمان  می تواند  اجتماعی  بحران  مدیریت  حــوزه 
کرده و برای  گاه  ج.ا. ا  را از مواجه به دیگر بحران های اجتماعی آ
پیشگیری از بسیاری بحران ها در زمینه اجتماعی هم راهگشا باشد.

مرور تحقیقات پیشین 

ساختاری 	  مفهومی  مدل  عنوان  با  دکتری(  )رساله  پژوهشی 
چابک سازی منابع انسانی جهت مدیریت بحران سازمان های 
نگارش  به  رسانه  مدیریت  رشته  در   1396 سال  در  رسانه ای  
شاهین احمدزاده اراجی، راهنمایی  ابوالفضل دانایی، دانشگاه 
آزاد اسالمی  واحد سمنان انجام شده است.  هدف این پژوهش 
پیش بینی  ــرای  ب ساختاری  مــعــادالت  مفهومی  مــدل  ساخت 
بحران  مدیریت  جهت  انسانی  منابع  سازمانی  چابک سازی 
بود.  اخالق  مدیریت  گری  میانجی  با  رسانه ای  سازمان های 

کلیه مدیران سازمان های رسانه ای شهر  جامعه تحقیق شامل 
از آن ها به روش نمونه گیری دسترس  که 462 نفر  تهران بود 
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به پرسشنامه های چابکی 
هانت  اخالق  مدیریت  و  سازمان ها  ستیزی  بحران  سازمانی، 
معادالت  مــدل  با  داده هـــا  دادنـــد.  پاسخ   )1989( همکاران  و 

ساختاری تحلیل شد]8[.
سیده مریم چاوشی در سال 1394 در پژوهشی با عنوان نقش 	 

که رسانه  رسانه ملی در مدیریت بحران های سیاسی  پرداخته 
شبکه های  پرشماری  و  مخاطبان  گستردگی  به  توجه  با  ملی 
ملی، استانی و برون مرزی، اصلی ترین مرجع اطالع رسانی کشور 
شمرده می شود. از این رو در مدیریت بحران هم نقش مؤثرتری 
بحران های  مدیریت  در  نقش  ایــن  دارد.  رســانــه هــا  دیگر  از 
سیاسی،  عرصه  در  نو  تهدیدهای  حضور  به  توجه  با  سیاسی، 

بسیار چشمگیر است]9[.
در 	  رسانه ها  نقش  بــه  گرایانه  ســازه  نگاه  عــنــوان  بــا  مقاله ای 

به  ایــران  بحران  مدیران  با  مصاحبه  در  بحران  از  پیشگیری 
نگارش محمد حسینی در سال 1394 انجام شده است. در این 
مدیران  تمامی  مختلف  جمع بندی های  و  بررسی ها  با  مقاله 
رسانه های  به ویژه  رسانه ها  انکارناپذیر  نقش  به  بررسی  مورد 
جمعی در پیشگیری از بحران اشاره کرده و استفاده کارشناسانه 
را در راستای دستیابی به این  از رسانه و نقش مدیران رسانه 
کنار  هدف بی اثر ندانسته و اهمیت فعالیت مدیران بحران در 
ح  مطر را  جمعی  مختلف  رسانه های  با  همراه  رسانه  مدیران 

کرده اند]10[.
در 	  کشور  بحران  مــدیــران  دیــدگــاه  بررسی  عنوان  با  پژوهشی 

سال  در  بحران  مدیریت  در  رسانه ها  تعامل  نحوه  خصوص 
معماری،  سیمین  نگارش  به  اجتماعی  علوم  رشته  در   1393
واحــد  اســالمــی  آزاد  دانشگاه  در  عقیلی  سیدوحید  راهنمایی 
تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انجام شده 
که از دیدگاه مدیران  است. یافته های پژوهش بیانگر آن است 
بحران»حساس سازی جامعه برای آشنایی با موضوعات مرتبط 
با مدیریت بحران« مهمترین نقش رسانه ها در حوزه مدیریت 
اصحاب  آشنایی  »نا  همچنین  بحران  مدیران  است.  بحران 
موجود  چالش  مهمترین  بــحــران«را  مدیریت  اصــول  با  رسانه 
موضوعات  اطالع رسانی  و  آموزش  در  »برنامه ریزی  و  دانستند 
مدیریت بحران« را به عنوان مهمترین ویژگی رسانه ها در این 

کردند]11[. عرصه معرفی 
تدوین 	  ســوی  به  بــحــران؛  روزنامه نگاری  عنوان  با  پژوهشی 

دربــاره  ایرانی  صاحبنظران  دیدگاه های  )بررسی  بومی  مدلی 
سیده  صبا  نگارش  به   1391 سال  در  بحران(  روزنامه نگاری 
عالمه  دانشگاه  در  فرقانی  محمدمهدی  راهنمایی  به  نــوری 
طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی انجام شده است. در این 
کارشناسان،  بررسی دیدگاه های  از طریق  پژوهش تالش شده 
تدوین  بحران  در شرایط  روزنامه نگاری  برای  بومی  یک مدل 
استادان  و  سابقه  با  روزنامه نگاران  نفره   15 گــروه  دو  از  شــود. 
روش  کمک  به  و  شد  نظر خواهی  روزنامه نگاری  و  ارتباطات 
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گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  یافته ها  کیو(  کــمــی)روش  تحقیق 
مطلوب  عملکرد  ــرای  ب مؤلفه هایی  بــه  منظوردست یابی  بــه 
ع یک بحران، از ادبیات موجود درباره  مطبوعات در هنگام وقو
روزنامه نگاری  و  بحران  و  رسانه ها  بحران،  مدیریت  بحران، 
منابع  بررسی  و  مطالعه  از  پس  شــده  اســت.  استفاده  بحران 
اختیار  در  پرسشنامه  صورت  به  و  شد  تنظیم  گویه   70 موجود 
به  منجر  پژوهش  یافته های  گرفت.  قــرار  شده  انتخاب  افــراد 
اول  مــدل  شــد.  بحران  روزنامه نگاری  بــرای  مــدل  دو  طراحی 
دوم  مدل  و  پاسخگویان  همه  توافق  مــورد  گویه های  حاصل 
که  پاسخگویان  از  گـــروه  دو  تــوافــق  مـــورد  گــویــه هــای  نتیجه 

کثریت افراد نمونه را تشکیل می دهند، است]12[. ا
پژوهشی به نگارش بررسی عملکرد رسانه ملی در بحران های 	 

الگوی  ــه  ارائ هــدف  با  گذشته  دهــه  یک  سیاسی   - اجتماعی 
ــر اســـاس دیــدگــاه مــدیــران ارشــد  مطلوب مــدیــریــت بــحــران )ب
نگارش  به  رسانه  مدیریت  رشته  در   1388 ســال  ســازمــان(در 
در  اربطانی  روشندل  طاهر  راهنمایی   به  اصــل  ع  طلو حجت 
شده  انجام  اسالمی آیران  جمهوری  سیمای  و  صــدا  دانشگاه 

است]13[. 
عنوان 	  بــا  پژوهشی  در   1387 ســال  در  ــســادات  ال نقیب  رضــا 

پرداخته  زیر  ح  شر به  بحران  مدیریت  و  رسانه ای  تهدیدهای 
که در برهه ای خاص متوجه جامعه ای  گونه چالشی  است. هر 
مدیریت  می گیرد.  جــای  بــحــران  قالب  در  اصــطــالح  در  شــود، 
عنوان  به  اخیر،  ســال  پنجاه  در  کم  دســت  بحران،  موقعیت 
در  انتقاد  کردن  خاموش  برای  کالسیک  و  کاربردی  راهبردی 
آن  هم  رسانه  ــی رود  م انتظار  و  اســت  داشته  کــاربــرد  رسانه ها 
تمام  کرد  ادعا  نمی توان  البته  شود.  همگام  آن  با  و  بپذیرد  را 
طریق  از  آن هــا  از  بسیاری  امــا  هستند،  رســانــه ای  بــحــران هــا 

رسانه ها ایجاد می شوند]14[.
کارکرد 	  مدیریت  عنوان  با  پژوهشی  در  رضا  محمود  مرتضوی 

خبری رسانه در مواجهه با بحران در زمستان 1384 انجام داده 
گاهی رسانه  که در نتیجه این پژوهش عالوه بر وظیفه آ است 
سیاسی  روابــط  بــرقــراری  به  اجتماعی  مختلف  رویــدادهــای  از 
کمیت  حا و  اقتدار  در  عمومی  افکار  یافتن  اهمیت  و  دولت ها 
گرفته  نتیجه  چنین  پژوهش  این  در  دارد.  توجه  هم  سیاسی 
و سیاسی  اقتصادی  اهداف  اساس  بر  رسانه  که سازمان  است 
را  اخبار  توزیع  و  تولید  چگونگی  ایدئولوژیک،  گرایش های  و 

سامان می دهد]15[.
پژوهشی با عنوان رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران در 	 

انجام شده   1 وبــوروک فیشیر  یان جین  به نگارش  سال 2016 
به  مــردم  از  است  عبارت  این  پژوهش  این  یافته های  اســت. 
طور فزاینده ای از رسانه های اجتماعی در طی بحران استفاده 
می کنند و در نتیجه، متخصصان ارتباطات بحران باید بدانند 
شوند.  بهینه سازی  استراتژیک  طور  به  ابزارها  این  چگونه  که 
کمیاب  سنجی  نظر  بــر  مبتنی  تحقیقات  نــیــاز،  ایــن  علیرغم 
که بر نحوه مصرف عمومی اطالعات  کلیدی  برای فهم عوامل 

بحرانی از طریق رسانه های اجتماعی در مقایسه با منابع دیگر 
تأثیر می گذارد وجود دارد]16[.

پژوهشی 	  در   2015 ســال  در  گلدبرگ2  آویشی  سیمون،  تومن 
از  استفاده  اضطراری-بازبینی  مــوارد  در  مشارکت  عنوان  با 
رسانه های اجتماعی در شرایط اضطراری به تحقیق پرداخته اند 
کثر  که در این چکیده چنین آمده: ابزار رسانه های اجتماعی در ا
بخش های زندگی روزمره ما به عنوان شهروندان، محققان و یا 

پاسخ دهنده های اضطراری پیوسته اند]17[.
پژوهشی با عنوان رسانه های جمعی و کاهش خطرات مدیریت 	 

انجام  شده  الکساندر  به نگارش دیوید  بحران در سال 2014 
که یافته های آن نشان می دهد: این پژوهش بررسی استفاده 
واقعی و بالقوه رسانه های جمعی در شرایط اضطراری، فاجعه 
کرده  که عالقه شدید ایجاد  و بحران است. این زمینه ای است 
بسیار جدید  و  کوچک  اما  پر سر و صدا  ادبیات  با  را  آن  است. 
مشخص شده است. در حوزه اورژانسی، رسانه های اجتماعی 
و  ویکی  فیس بوک،  مانند  سایت هایی  پیام ها،  گ هــا،  )وبــال
گوش  شامل  که  می شوند  استفاده  مختلف  روش   7 از  غیره( 
گسترش  موقعیت ها،  بر  نظارت  عمومی،  بحث های  به  دادن 
کنش های اضطراری و مدیریت، جمع آوری منابع و توسعه  وا
)از جمله  افزایش علل  اجتماعی،  ایجاد همبستگی  همکاری، 
مثبت  طرف  از  قدردانی  تحقیقات.  افزایش  و  خیریه(  اهــدای 
پیشرفت های  بــرای  آن هــا  پتانسیل  با  اجتماعی  رسانه های 
اقدامات  ترویج  و  اقتدار  تضعیف  شایعات،  انتشار  مانند  منفی 

تروریستی متعادل است]18[.
کورن3 در سال 2013 در دانشگاهی در آلمان پژوهشی 	  کریستین 

ــه ای در مـــورد ســازمــان هــا در شرایط  ــان بــا عــنــوان پــوشــش رس
کارکنان به اجرای این پژوهش  بحرانی: تجزیه وتحلیل تأثیر در 
سازمان  رسانه ای  رسانه ای  پوشش  چگونگی  بررسی  هدف  با 
پرداخته  فرآیند  این  اجــرای  به  می گذارد،  تأثیر  آن  کارکنان  بر 
که  که اثرات شبیه به این باشد  است. نویسندگان انتظار دارند 
پوشش رسانه ای در مورد یک فرد بر این فرد تأثیر می گذارد، به 

نام »اثرات متقابل«]19[.
در 	  بحران  رســانــه ای  مدیریت  و  بازنمایی  عنوان  با  پژوهشی 

کشورهای حاشیه  گفتمان نشریات عربی زبان  بحرین: تحلیل 
بشیر  نگارش  به   )2011 ژوئــن   8 تا  مــارس   7 )از  فــارس  خلیج 
حسن، تفرجی شیرازی محمدتقی در دانشگاه امام صادق )ع( 
که جریان بیداری اسالمی در ابتدای  انجام شده است. زمانی 
سال 2011 به اوج خود رسید، مردم بحرین هم هم سو با این 
که دخالت نظامی  کردند  جریان به اعتراضاتی گسترده مبادرت 
خلیج  همکاری  شـــورای  نیروهای  کمک  بــه  کم  حا حکومت 
گسترش و تعمیق این اعتراضات و تبدیل آن به  فارس باعث 

بحران شد ]20[.
پــژوهــشــی بـــا عـــنـــوان مــطــالــعــه دربـــــاره رســـانـــه اجــتــمــاعــی در 	 

برنامه ریزی های بحران در روابط عمومی ها  در سال 2011 به 
ح  که در چکیده آن چنین مطر نگارش شلی ویگلی4 انجام شده 
که رسانه های جمعی در شرایط فعلی توانسته اند بسیاری  شده 
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دهند.این  تغییر  را  عمومی  روابــط  برنامه ریزی  زمینه های  از 
که معتقدند  نظر سنجی پژوهشی در بین 251 نفر انجام شده 
رسانه های جمعی با جلب اعتماد بیشتر توانسته اند مخاطبان 

بسیاری را به خود اختصاص دهند]21[.
با عنوان رسانه های اجتماعی و حوادث و بحران ها 	  پژوهشی 

کنگره امریکا، به نگارش بر وس آر لینرسی  در واحد تحقیقات 
و  آینده  گزینه های  کنونی،  استفاده  مــوارد  است.  شده  انجام 
مالحظات سیاسی توسعه فن آوری های جدید که از اواسط دهه 
نود میالدی بر پایه اینترنتی با توجه به استفاده از برنامه های 
عنوان  بــه  را  اســت  کــرده  پیدا  ظهور  شــده  شناخته  کــاربــردی 
که مردم را قادر به تعامل و به  رسانه های اجتماعی می شناسیم 
گ ها  ک گذاری اطالعات می کند. نمونه این پژوهش وبال اشترا
ویکی پدیا،  تبادل  و  بحث  انجمن های  و  گفتگو  اتاق های  و 
نشان  پژوهش  ایــن  یافته های  اســت.  یوتیوب  و  فیس بوک 
می دهد: استفاده از واسطه شبکه های اجتماعی برای هدایت 
ارتــبــاطــات اضــطــراری و صــدور هــشــدارهــای الزم، اســتــفــاده از 
رسانه های اجتماعی توسط افراد تحت تأثیر بحران درخواست 
رسانه های  کــاربــران  فعالیت های  بر  نظارت  کمک،  دریافت 
تحت  موفقیت های  آمادگی  و  گاهی  آ ایجاد  بــرای  اجتماعی 
که برخی از افراد  تهدید بحران است. اما نگرانی دیگر این است 
یا سازمان ها به عمد یا تصادفًا ممکن است اطالعات نادرست 
کرده و باعث تبعات سیاسی و اجتماعی،  را وارد این شبکه ها 
اطالع رسانی های  و  شوند  شــورش  یا  عمومی  وحشت  و  تــرس 
کردن و یا سوء استفاده از اطالعات  گمراه  مختلف می تواند به 

می کنند الزم به نظر می رسد.]22[.
تأثیرات 	  بــحــران:  مواقع  در  سیاسی  اقناع  عنوان  با  پژوهشی 

واقــعــی شهروندان  اطــالعــات  بــر  رســانــه هــای خبری  و  آمـــوزش 
درباره عراق در سال 2008 به نگارش مورگن جیسون در زمینه 
که چکیده این پژوهش عبارت  شهروندان عراقی انجام شده 
که  است از آموزش و پرورش یک منبع شناختی قدرتمند است 
حال،  این  با  می شود.  سیاسی  تبلیغات  متقاعدسازی  باعث 
اطالعات  می کند،  تضعیف  را  منبع  این  که  شرایطی  مــورد  در 
ع  موضو این  بررسی  به  مطالعه  این  است.  شده  شناخته  کمی 
مراحل  در  و  قبل  ناپایدار  رســانــه ای  پوشش  آیــا  که  مــی پــردازد 
بر  غلبه  برای  کافی  اطالعاتی  فضای  یک  عــراق،  جنگ  اولیه 
که برای  کرده است، و می داند  تأثیرات مثبت آموزش را فراهم 
کرده  بینندگان CBS نامناسب و جزئی و روباه، افراد تحصیل 
عراق  دربــاره  اشتباه  اطالعات  داشتند.  وجود  زیاد  احتمال  به 
اقناع و نقش  یافته ها در چارچوب نظریه  به عنوان بی سواد. 

نظارت رسانه های خبری مورد بحث قرار می گیرند ]23[.

اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش ارائه  الگوهای مدیریتی رسانه در 
مؤلفه های  که  است  اجتماعی  بحران های  با  مواجه  در  تلویزیون  
مورد نیاز در مدیریت رسانه را در ارتباط با مدیریت بحران اجتماعی 

کند. ح  مطر

چارچوب نظری تحقیق
نظریه نقش های مدیریتی

است  مدیری  نقش های  نظریه  مدیریت  نظریه  جدیدترین 
باید  می دهد  انجام  مدیر  را  آنچه  که  است  این  نظریه  این  اساس 
نقش های  یا  فعالیت ها  مالحظاتی  چنین  پایه  بر  و  کــرد  مالحظه 
مؤثر  اداره  برای  با مطالعه مدیریت  آدیزس5  کرد.  را معین  مدیری 
الزم  را  ترکیبی«  و  ابداعی  اجرای  تولید،  »مدیر  نقش   4 سازمان  هر 
می داند هر یک از این نقش های مدیری با یکی از خرده نظام و یک 

سیستم اجتماعی ارتباط دارد ]24[. 
یک  اداری  یا  صنعتی  بــازرگــانــی،  خــواه  سازمانی  ع  نــو هر  زیــرا 
مرکب  اجتماعی  خرده نظام های  بیشتر  و  است  اجتماعی  سیستم 
شامل  کــه  هستند.  ــــادی  زی پیوسته  هــم  بــه  خــرده نــظــام هــای  از 
اطالعاتی،  ساختاری،  اداری،  اجتماعی،  انسانی،  خرده نظام های 
چنین  ایــن  آدریــزس  اســت.  اقتصادی  تکنولوژی  و  تصمیم گیری 
هیچ  و  کنند  ایفا  را  نقش   4 هر  کامل  طور  به  که  می کند  ل  استدال
گونه سبک مدیری اشتباه نداشته باشند، اندک هستند؛ زیرا چنین 
مدیری باید فن بلدی عالی، رئیس، مبتکر و هم ترکیب کننده باشد. 
کار، سطح سازمان و شرایط محیطی به  ع  هر مدیری با توجه به نو

درجاتی از مهارت ها ی مدیریتی نیاز دارد. 
نظریه مسئولیت اجتماعی

آزادی  و  »استقالل  میان  پیوند  ایجاد  بر  اصل  نظریه  این  در 
کید  که تأ رسانه ها« و »وظایف و مسئولیت های اجتماعی« آنهاست 
مخاطبان،  نیازهای  به  پاسخگویی  عین  در  باید  رسانه ها  می کند 
وظایف  و  باشند  داشته  هم  مسئولیت  خود  فعالیت های  برابر  در 
رسانه ها  مالکان  یا  پیام  گیرندگان  به  محدود  را  خــود  اجتماعی 
که آزادی و مسئولیت،  ندانند. مضمون اصلی این نظریه این است 
از  دارند  رسانه ها حق  که  گونه  و همان  دو روی یک سکه هستند 
کنند، مسئولیتی هم در ِقبال مصالح و  دولت و سایر نهادها انتقاد 

منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند.
این  که تحقق  معتقدند  اجتماعی  نظریه مسئولیت  »مدافعان 
نظریه باعث می شود که بین سه اصِل به ظاهر ناسازگاِر آزادی فردی 
و آزادِی رسانه ها از یک سو و تعهد رسانه ها در برابر جامعه از سوی 
با تعارض های نظریه ی  ایجاد شود و برای مقابله  دیگر، سازگاری 

مطبوعات آزاد در عرصه تجربی، راه حل مناسب پیدا شود« ]25[.
نظریه وابستگی مخاطبان

بر  شناختی6  بــوم  نظره ی  یک  عنوان  به  وابستگی  نظریه ی 
کوچک و اجزای آن ها تمرکز  روابِط بین نظام های بزرگ، متوسط و 
می کند. یک نظریه ی بوم شناختی، جامعه را به عنوان یک ساختار 
ارگانیک تلقی می کند و در صدد فهِم ارتباِط بین بخش های ُخرد و 
کالن نظام های اجتماعی و تبیین رفتار هر یک از بخش ها برحسب 
این روابط است. نظام رسانه یک بخش مهم از تار و پود اجتماعِی 
گروه ها، سازمان ها و دیگر  جامعه ی مدرن و دارای رابطه با افراد، 

نهادهای اجتماعی است« ]26[. 
نظریه تعادل در مدیریت رسانه

را  کتاب روان شناسی روابط میان فردی  هایدر7 در سال 1958 
که مردم برای  گام را در پاسخ به این سؤال  کرد و نخستین  منتشر 
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می برند،  کــار  به  تبیین هایی  چه  دیگران  و  خــود  رفتار  علل  درک 
برداشت. از نظر  هایدر همه مردم در زندگی روزمره مانند دانشمندان 
دیگر  عبارت  به  یا  خود  پیرامون  افــراد  درک  بــرای  و  می کنند  عمل 
استفاده  منطقی  و  علی  اصــول  همان  از  خویش  اجتماعی  محیط 
کار می گیرند.  که دانشمندان برای فهم دنیای فیزیکی به  می کنند 
که این  افراد رفتارهای دیگران را مشاهده، تحلیل و تبیین می کنند 

تبیین ها اسناد نامیده می شوند ]27[. 
نظریه اعتماد اجتماعی نیکالس لومان

نبود  که  و معتقد است  اعتماد نظر داده  کارکرد  باب  لومان در 
کرده  کید  تأ بدین خاطر  وی  است.  مشکل آفرین  جامعه  در  اعتماد 
که افراد باید به طور ارادی و به مقتضای زمان و ضرورت به دیگران 
کار اجتماعی  کنند. بنابراین از منظر لومان اعتماد یک ساز و  اعتماد 
که در آن انتظارات، اعمال و رفتار انسان ها هدایت و تنظیم  است 
می شود و نهایت امر اینکه به اعتقاد لومان در صورت اجرای درست 
قوانین در جامعه و اعمال قدرت مشروع از سوی متصدیان مربوطه، 
کلیه سطوح شاهد خواهیم  همکاری و مشارکت اعضای جامعه را در 
که این امر از تبعات اعتماد به یکدیگر است و خود تقویت کننده  بود 

اعتماد به دیگران است ]28[.

روش شناسی 

در این پژوهش از روش داده بنیاد بر مبنای مصاحبه از مدیران 
انتخاب  هدفمند  روش  با  که  ج.ا.ا  سیمای  و  صــدا  سازمان  ارشــد 
شدند، استفاده شده و برای جمع آوری داده های مفهومی و ادبیات 
شده  استفاده  کتابخانه ای  و  مطالعه ای  روش  از  پیشینه  و  نظری 
و  افراد  تعامالت  چگونگی  فهم  هدف  با  بنیاد  داده  تحقیق  است. 
انجام  تعامالت  این  پس  در  نهفته  فرآیندهای  درک  هم  و  گروه ها 
می شود. ]29[. مراحل انجام کدگذاری برای دستیابی به مفاهیم و 
کدگذاری باز 8 عبارت است از روند  الگو در این روش عبارت است از 
و مقوله بندی داده ها.  پردازی  کردن، مفهوم  کردن، مقایسه  خرد 
بلکه  می انجامد  مقوله ها  کشف  به  تنها  نه  بــاز،  ُکــد گــذاری  روش 
کدگذاری محوری9  خصوصیات و ابعاد آنها را هم روشن می سازد. 
انجام  باز  ُکــد گــذاری  از  پس  که  رویه هایی  سلسله  از  است  عبارت 
می شوند تا با برقراری پیوند بین مقوله ها، اطالعات را به شیوه های 
انتخابی10 عبارت است  ُکد گذاری  مرتبط سازند.  یکدیگر  با  تازه ای 
از روند انتخاب مقوله ی هسته به طور منظم و ارتباط دادن آن با 
کردن جاهای خالی با  سایر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پر 

گسترش دارند.   که نیاز به اصالح و  مقوله هایی 
سیمای  و  صدا  سازمان  مدیران  حاضر  پژوهش  آمــاری  جامعه 
با روش هدفمند تعداد 20 نفر مورد مصاحبه قرار  که  ج.ا.ا هستند 
مشارکت  تحقیق  ایــن  در  که  افـــرادی  کلی  مشخصات  گرفته اند. 

ح شده است:  کرده اند، در جدول شماره 1 مطر

گرد اوری اطالعات در روش مصاحبه،  در پژوهش حاضر، ابزار 
پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغیرها و مقوله های مورد نظر 
فیش  روش  از  هم  اســنــادی  مطالعات  روش  در  همچنین  و  اســت 
با توجه به  گــردآوری اطالعات استفاده شده است.   برای  بــرداری 
کیفی ) مصاحبه( تعداد 24 سؤال به شکل باز در اختیار مدیر  روش 
ارشد در بخش های مختلف صدا و سیمای تهران و سایر استان ها 
ابــزار  سنجی  اعتبار  منظور  به  اســت.  گرفته  قــرار  هدفمند  روش  با 
استفاده شده است،  اعتبار صوری  از روش  گــردآوری اطالعات هم 
و  فرهنگ  حــوزه  خبره های  و  متخصصان  نظر  از  کــه  معنا  بدین 
نظر  استفاده،  مورد  متغیرهای  اعتبار  و  ارتباط  زمینه  در  هم  رسانه 
و  تدوین  نهایی  پرسشنامه  آنــان  نظرات  اعمال  با  و  شده  خواهی 
از  این تحقیق، هریک  گرفت. در  قرار  اختیار مصاحبه شوندگان  در 
از پیاده سازی متن آنها به صورت جمله به جمله  مصاحبه ها پس 
پاسخ  از  زمینه  این  در  روابــط علی  و  گرفت  قرار  بررسی دقیق  مورد 
مفهوم  یــا  اصلی  پیام  سپس  و  بــه دســت آمــده  مصاحبه شوندگان 
کلیدی ای که در هریک از عبارت ها مستتر بود استخراج شده است. 
کردند  در برخی جمله ها، مصاحبه شوندگان از اصطالحاتی استفاده 
کد بود و در برخی موارد  که مستقیمًا قابل استفاده به عنوان یک 
نیت  به  توجه  با  محقق  که  بود  پنهان  جمالت  ورای  در  مفهومی 
کد  گوینده یک مفهوم را به آن نسبت داده است و به صورت یک 
اولیه به مفاهیم و مفاهیم هم  کد های  گرفته است.  اولیه در نظر 
گسترده تر  هریک بر اساس فرآیند تجانس مفهومی در قالب مفاهیم 
به وجود  و همین طور مقوالت  مقوله سازماندهی شدند  به عنوان 
آمده هم بر اساس منطق مقایسه مستمر بر حسب قرابت مفهومی 
در سطحی انتزاعی تر در قالب طبقات با یکدیگر تلفیق شده اند. در 
نهایت پژوهشگر با عنایت به اینکه مقوله های مختلف شکل گرفته 
خاص  طبقات  به  را  آنها  که  می کنند  القا  را  مشترکی  مضامینی  چه 
که از داده های  تخصیص داده و در حقیقت یک فرآیند استقرایی 
خام به سمت مفاهیم، مقوالت و طبقات انتزاعی حرکت می کند و به 
طور طبیعی از بستر داده ها ظهور یافته در این طبقه بندی مشاهده 
می شود. نمودار شماره 1 بیانگر مدل شماتیک یافته های حاصل از 

مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 10maxqda  است.

یافته های تحقیق

در مطالعه پیش رو،  برای کشف نحوه ارتباط مقوله با یکدیگر، 
از پارادایم به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است. اجزای اصلی 
طی  در  پیامدها.  و  العمل ها  عکس  شــرایــط،  از  عبارتند  پــارادایــم 
پرسیدن  تحلیلی  ابــزارهــای  از  محقق  محوری،  کــدگــذاری  فرآیند 
سئوال و مقایسه دائمی و نظری بین مقوله ها، مقوله های فرعی و 
کرده  کدگذاری باز ظاهر شده اند استفاده  که در  مشخصه های ها آن 
تا روابط بین مقوله ها و مقوله های فرعی را توسعه داده و مقوله ها 

کلیمصاحبهشوندگان جدولشماره1:مشخصات

کارجنسیت تحصیالتسابقه 
دکتریکارشناسی ارشدکارشناسیبیش از 20 سالاز 10 تا 20 سالکمتر از 10 سالمؤنثمذکر
1736681154

میانگین سنوات خدمت: 15.3
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کدگذاری در جدول  این  پارادایمی شکل دهد.  با مدل  را متناسب 
نشان   1 شــمــاره  ــدول  ج کــه  همانطور  مــی شــود.  مشاهده   1 شــمــاره 
تفصیلی  تحلیل  از  پس  مصاحبه ها  از  حاصل  داده هـــای  می دهد 

سطوح  بــه  معنایی  تشابه های  ــاس  اس بــر  مستمر  مقایسه های  و 
سازمانی،  مدیریت  طبقه   4 در  نهایت  در  و  یافتند  ارتقا  انتزاعی تر 

گرفتند.  مخاطبان، بحران و ظرفیت رسانه 

10 
 

 مستتر هاعبارت از هریک در که کلیدی ای مفهوم یا اصلی سپس پیام و آمدهدستبه شوندگانمصاحبه پاسخ از زمینه این در
 عنوان به استفاده قابل مستقیماً که ندکرد استفاده الحاتیطاص از شوندگانمصاحبه ها،جمله برخی در. شده است استخراج بود
 نسبت آن به را مفهوم یک گوینده نیت به توجه با محقق که بود پنهان جمالت ورای در مفهومی موارد برخی در و بود کد یک
 تجانس فرآیند اساس بر هریک هم مفاهیم و مفاهیم به اولیه هایکد .است گرفته نظر در اولیه کد یک صورت به و است داده

 منطق اساس بر هم آمده وجود به مقوالت طور همین و ندشد سازماندهی مقوله عنوان به ترگسترده مفاهیم قالب در مفهومی
ژوهشگر با در نهایت پ اند.هشد تلفیق یکدیگر با طبقات قالب در ترانتزاعی سطحی در مفهومی قرابت حسب بر مستمر مقایسه

کنند که آنها را به طبقات خاص تخصیص داده گرفته چه مضامینی مشترکی را القا میهای مختلف شکلیت به اینکه مقولهعنا
کند و به طور های خام به سمت مفاهیم، مقوالت و طبقات انتزاعی حرکت میاستقرایی که از داده فرآیندو در حقیقت یک 

ی حاصل هاهبیانگر مدل شماتیک یافت 1شماره  نمودارشود. بندی مشاهده میها ظهور یافته در این طبقهداده طبیعی از بستر
 است.  11maxqdaبا استفاده از نرم افزار  هاهاز مصاحب

 

 

کیود نمودار1مدلشماتیکیافتههایپژوهشبااستفادهازنرمافزارمکس

کدگذاریمحوری جدول1فهرستطبقات،مقولههاومفاهیماصلی

مفاهیممقولهطبقه

مدیریت سازمانی

مدیریت روانی

آمادگی ذهنی مدیران رسانه ای در شرایط بحران 
کارشناسان روانشناسی  استفاده از نظر 

کشور گرفتن شرایط خاص  در نظر 
روان سازی جریان های بحران

اهمیت سالمت روانی بحران زده ها
اطالع رسانی متناسب با نیاز روانی

حفظ تعادل روانی مخاطب
استفاده از تیم متخصص بحران 

قدرت اقناع مخاطبان بحران زده

مدیریت راهبردی

نظارت عالی بر اطالع رسانی 
انتقادپذیری مدیران 

استفاده از محققان علوم اجتماعی
استفاده از تجارب قبلی

توجه به نظریه های عملی 
کالن توجه به نیازهای 

تنظیم برنامه ریزی 
گاهی الزم برای مدیران رسانه دانش و آ

توجه به سایر دستگاه های اجرایی
ارائه راهکار جدید در بحران ها

شناخت محدودیت ها 
ایجاد جریان های روانی

سالمت سازمانی
برنامه محوری

روابط عمومی باال
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کدگذاریمحوری ادامهجدول1فهرستطبقات،مقولههاومفاهیماصلی

مفاهیممقولهطبقه

مخاطبان

مخاطب عام

توجه به همه اقشار اجتماع
کنترل افکار عمومی 

گرفتن بازخورد از مخاطبان در بحران 
درک مخاطب

اعتماد مردم 
کاهش سردرگمی مخاطب

جهت دهی به افکار عمومی
نگرش منفی مخاطب به رسانه 

میزان نفوذ رسانه در افکار عمومی
جلوگیری از شایعات 

پیگیری مخاطب 
ترویج روحیه مشارکتی 

جامعه آرام

مخاطب خاص

توجه به سالمندان 
کودکان توجه به 

توجه به آسیب دیدگان اجتماعی
توجه به بحران های اجتماعی

بحران

نوع و شدت بحران

شناسایی دقیق بحران ها 
نیاز سنجی پیش از بحران

گیری بحران ها فرا
پیچیدگی بحران ها

عدم ارتباط مستقیم طول مدت عبور از بحران ها
پیوند مسائل مالی، سیاسی با بحران

گسترش بحران جلوگیری از 
بررسی ابعاد مختلف بحران 

بحران و پس از آن

کارکرد رسانه پس از بحران 
شناسایی بحران آتی

کاهش آسیب های حاصل از بحران 
توجه به روابط بین الملل در بحران ها 

کنترلی در شرایط بحران  خود 
شرایط محیطی

توجه به ابعاد سالمت و بهداشت در بحران ها

ظرفیت رسانه

ویژگی رسانه

کیفیت برنامه های رسانه 
کیفیت برنامه تلویزیون

گیر بودن رسانه ها  فرا
ارزیابی رسانه پس از بحران 
شناخت رسانه و اهداف آن

رسانه فعال 
فرهنگ سازی

آموزش
اعتبار تلویزیون

تلویزیون یک ابزار است
گیرد. کیفی مورد بررسی قرار  کمی و  رسانه از نظر 

سرعت بیشتر در اطالع رسانی ها

استقالل رسانه

شناخت رسانه 
وسعت فضای رسانه 

برخورداری ازامکانات وابزارهای الزم درجهت اطالع رسانی دوسویه 
شفاف سازی

شدت عملکرد رسانه 
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تحلیل نتایج 
با توجه به جدول شماره 1، اولین طبقه از طبقات مورد بررسی 
مفاهیم  با  روانــی  مدیریت  مقوله  در  که  اســت  سازمانی  مدیریت 
گرفتن  کارشناسان، در نظر  از نظر  آمادگی ذهنی مدیران، استفاده 
تعادل  حفظ  بحران،  جریان های  روان سازی  کشور،  خاص  شرایط 
از  استفاده  روانـــی،  نیاز  با  متناسب  اطالع رسانی  مخاطب،  ــی  روان
شده  دسته بندی  مــدیــران  اقــنــاع  قـــدرت  بــحــران،  تخصصی  تیم 
است. شرایط بحرانی، علیرغم ماهیت تراژدیک و عواقب سوء آن 
ایجاد  بــرای  فرصتی  مثابه  به  همچنین  افــراد،  روان  سالمت  روی 
نیاز  آن هــا  به  که  است  مردمی  بــرای  روان  سالمت  بهتر  نظام های 
دارند.ت الش برای بهبود سالمت روان در سطح جهانی در صورتی 
کسب  که در هر بحرانی تالش برای  سرعت بیشتری خواهد یافت 
کوتاه مدت به سوی منافع بلند مدت معطوف شود. بنابراین  منافع 
از  آن هــا  ــی  روان برنامه ریزی های  در  روان  کارشناسان  از  استفاده 
کارشناسان با تیم تحقیقاتی  که این  اهمیت بسیاری برخوردار است 
می توانند  خود  مدت  کوتاه  و  مدت  بلند  برنامه ریزی های  با  روانی 
روانی  تعادل  آنچه  گرچه  شوند  روانی  تعادل  شکل گیری  به  منجر 
مخاطبان  اقناع  قــدرت  دارد،  همراه  به  زده  بحران  افــراد  بــرای  را 
گفته یکی دیگر از مصاحبه شوندگان: در عبور از بحران،  است. به 
برجسته تر  نگاهی  هر  از  که  است  مخاطب  فکری  و  روانــی  هدایت 
استفاده  با  بحران  شرایط  در  مدیران  ذهنی  آمادگی  بنابراین  است 
روانی  مدیریت  مناسب  الگوی  می تواند  روانــی  کارشناسان  تیم  از 
ایــن،  تصمیمات  بر  کند. عالوه  را فراهم  از آن  در بحران ها و پس 
و فعالیت های یکپارچه در جهت توسعه مدیریت های مؤثر، اجرا و 
بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت های  نتایج آن هاست.  کنترل 
گونه  هر  اتخاذ  راهبردها،  انتخاب  و  ارزشیابی  بررسی،  به  مربوط 
تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این راهبردها و در نهایت 
که در قالب مدیریت  کنترل فعالیت های انجام شده را در برمی گیرد 
انتقادپذیری  مصاحبه شوندگان  عقیده  به  است.  ح  مطر راهبردی 
از جمله  نــظــارت عــالــی مـــدیـــران،  کــنــار  بـــاال در  ــــط عــمــومــی  و رواب

که با  خصیصه های مدیر رسانه در شرایط بحرانی به شمار می رود 
گون برنامه ریزی شده، از مدیریت های  گونا اهداف مختلف با ابعاد 
مطالعه  چند  برآیند  مــی شــود.  محسوب  ســازمــان هــا  در  راهــبــردی 
گرفته در زمینه ویژگی های مدیریتی از جمله مطالعات پارک  صورت 
برای مدیران هم چنین  را  و پیترسون  ویزگی های شخصی هوب 
بیان کرده: خالقیت، حس کنجکاوی، شجاعت، فکر باز، صداقت، 

کرده است.. کنترلی ارائه  کار سیستمی، خود  هوش اجتماعی، 
که در مقوله مخاطب  طبقه دوم به مخاطبان اختصاص دارد 
کنترل افکار  عام با مفاهیمی همچون توجه به همه اقشار جامعه، 
دسته بندی   ... و  بحران  در  مخاطبان  از  بازخورد  گرفتن  عمومی، 
و  ــواع  ان در  را  مخاطبان  مصاحبه شوندگان  دیدگاه  از  اســت.  شــده 
هواخواهان  شامل  که  کــرد  تعریف  مــی تــوان  مختلفی  مقوله های 
گـــروه هـــای قــومــی،  گـــروه هـــای اجــتــمــاعــی و ســیــاســی،  رســـانـــه ای، 
دارای  گــروه هــای  اطــالعــات،  مصرف کنندگان  محلی،  اجتماعات 
فرهنگ های  زندگی،  شیوه های  فرهنگ ها،  خرده  خاص،  عالیق 
مخاطبان  بحرانی  شرایط  در  آنکه  امثال  و  بــازار  اجــزای  سلیقه، 
بر  عالوه  که  می شود  هم  روند  شمار  به  زده  بحران  افراد  می توانند 
کافی هم  گاهی و اطالعات  کمک های مختلف و امداد مورد نیاز، آ
نیازمندند یکی از مصاجبه شوندگان معتقد است: رسانه و مدیریت 
کالن است.  ح نیاز جامعه در سطح  رسانه به عنوان ابزاری برای طر
مدیران  بــرای  ویــژه ای  اهمیت  از  مخاطبان  تمامی  به  توجه  پس 
سالمندان،  به  توجه  ایــن،  بر  عــالوه  بــود.  خواهد  بــرخــوردار  رسانه 
توجه به آسیب دیدگان اجتماعی و توجه به بحران های اجتماعی 
کرد. به نظر  را می توان در قالب مقوله مخاطب خاص طبقه بندی 
می رسد که تمام فعالیت های رسانه ای ما چه به صورت بین فردی، 
جمعی  در  سخنرانی  حتی  یا  و  چندطرفه  یا  و  طرفه  دو  گفتگوهای 
با مخاطب است. به عقیده  تعاملی دوسویه  دانشگاهی و حوزوی 
که عموم مردم را شامل می شود،  مصاحبه شوندگان، مخاطبان عام 
در بخشی از برنامه ریزی های رسانه ای مورد توجه هستند؛ در حالی 

کدگذاریمحوری جدول1فهرستطبقات،مقولههاومفاهیماصلی

مفاهیممقولهطبقه

اعتبار رسانه

معتبر بودن اخبار و اطالع رسانی

صداقت در اطالع رسانی 
اعتماد مردم 

اعتمادسازی افکار عمومی 
صداقت بیشتر اعتماد بیشتر

اطالع رسانی دوسویه 
اعتماد بیشتر اثرگذاری بیشتر

متقاعدسازی در جامعه
تعویق در اطالع رسانی ها 
اعتبار رسانه در بین مردم

توجه به رسانه  بر مبنای دموکراسی
اعتبار تلویزیون

رقابت با رسانه های دیگر

تلویزیون تحت فشار فضای مجازی 
تفاوت سرعت اطالع رسانی در رسانه های دیگر

رقابت با فضای مجازی 
در مقابل فضای مجازی تلویزیون منفعل است

عقب ماندن رسانه از فضای مجازی
کنار تلویزیون در بحران ها رادیو هم در 
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گروه های  که در بین مخاطبان، متناسب با نیازهای خاص برخی از 
افراد جامعه برنامه ریزی می شود که این گروه های موجود در جامعه 
به  نیاز  یا  و  شوند  بحران  دچــار  متفاوت  شکلی  به  می توانند  هم 
که بخش  پیشگیری از بحران ها ی احتمالی در بین این اقشار است 
در  مختلف  کمک های  به  نیازمندان  که  سالمندان  آن ها  از  مهمی 
شرایط بحرانی و یا پس از بحران هستند و بخش های بعدی از این 
به  مربوط  اجتماعی  بحران های  و  اجتماعی  آسیب دیدگان  اقشار 

گروه های مختلف از جمله معتادان، معلولین و ... است.
اختصاص  بــحــران  بــه  بــررســی  مــورد  طبقات  از  طبقه  سومین 
دقیق  شناسایی  مفاهیم  با  بحران  شدت  و  ع  نو مقوله  در  که  دارد 
 ... و  بــحــران  گــیــری  فــرا بــحــران،  از  پیش  نیازسنجی  بــحــران هــا، 
با  بحران  زمــان  در  کارشناسان  دیدگاه  از  اســت.  شده  دسته بندی 
ع تخصص  ع و شدت آن، رسانه های همگانی به علت نو توجه به نو
از دیگران  پیشتر  را  روند شکل گیری بحران  و  فرآیند  خود، می باید 
گوشزد  با  می توانند  رسانه ها  خصوص  ایــن  در  دهند.  تشخیص 
کردن وضعیت منتج به بحران، تا حدود زیادی جلوی بروز بحران 
آید.  گرفته و اجازه ندهند شرایط غیر عادی و غیر نرمال بوجود  را 
یکی از افراد مشارکت کننده در مصاحبه هم در زمینه شدت بحران 
رسانه  عملکرد  باشد،  جدی تر  و  حادتر  بحران  هرچه  گفت:  چنین 
کمک شایانی در حل بحران و عبور از آن  باید قوی تر باشد تا بتواند 
کارکرد رسانه پس از بحران، شناسایی بحران  باشد. عالوه بر این، 
بحران  قالب  در   ،... و  بحران  از  حاصل  آسیب های  کاهش  آتــی، 
عــالوه  مصاحبه شوندگان،  عقیده  بــه  ــت.  اس ح  مطر آن  از  پــس  و 
سازمانی  رفتار  در  آنچه  آن،  عملکرد  و  کارکرد  و  رسانه  کنشگری  بر 
آتی  از اهمیت بسیار برخوردار است، شناسایی بحران  مدیران هم 
کاهش آسیب های حاصل از بحران، توجه به ورابط بین الملل در 
کنترلی در شرایط بحران شرایط محیطی، توجه به  بحران ها، خود 
راهبردی  مدیریت  که  است  بحران ها  در  بهداشت  و  سالمت  ابعاد 
کنار مدیریت روانی متناسب با نیاز مخاطبان را در نظر می گیرد،  در 
یکی از مصاحبه شوندگان می گوید: شناسایی دقیق علل بحران های 
اجتماعی و غیره مقدم است بر قدرت تلویزیون. بنابراین با توجه 
داشتن  نیازمند  هم  بحران  علل  شناسایی  مدیر،  رویکرد  ایــن  به 
که می تواند  آتی است  گرفتن بحران های  تیم تحقیقاتی و در نظر 

مدیران رسانه را در تمامی شرایط با بحران ها روبرو سازد.
مقوله  در  که  دارد  اختصاص  رسانه  ظرفیت  به  چهارم  طبقه 
ویژگی رسانه با مفاهیمی همچون کیفیت برنامه های رسانه، کیفیت 
گیربودن رسانه ها و ... دسته بندی شده  برنامه های تلویزیون، فرا
و  تولید  در  رسانه ای  تیم های  مصاحبه شوندگان،  دیدگاه  از  است. 
ع بحران و دوره بحران  انتشار اخبار بحران بیشتر متمرکز بر زمان وقو
متمرکز هستند و زمانی که بحران تمام می شود و نشانه های ظاهری 
آن از بین می رود، پوشش خبری هم تمام می شود و از مراحل پس 
اخبار  دریافت  برای  مخاطب  نتیجه  در  می شود.  غفلت  بحران  از 
که  گزیر از مراجعه به رسانه ها و منابع خبری دیگر است؛ در حالی  نا
وظیفه رسانه در زمان پس از بحران پیگیری وعده های مسئوالن 
رسانه  نقش  زیــرا  اســت.  بحران  از  زمــان پس  در  مــردم  و مطالبات 
حق  ما  و  است  اطالع رسانی  و  نظارت  رهبری،  راهنمایی،  آموزش، 

از بحران متمرکز شویم بلکه باید به  نداریم تنها بر روی یک دوره 
ع نگاه فرآیندی داشت. در این راستا باید به رسانه های  این موضو
در  خود  وظایف  حیطه  در  تا  کرد  تقویت  را  آن هــا  و  داد  بها  محلی 
مسئولین  و  مردم  کنند.  نقش  ایفای  به خوبی  بحران  ع  وقو زمان 
به  تعبیر  را  رخــدادی  یا  حادثه  هر  و  هستند  بزرگنمایی  متخصص 
کلمات  که چنین نیست و باید بار معنایی  بحران می کنند؛ در حالی 
با  مقابله  توجه در فرهنگ سازی  این  که  را در نظر داشت  اغراق  و 
از  ارتباط است. یکی  در  آن  بودن  گیر  فرا و  رسانه  بحران، شناخت 
از  عبور  در  رسانه  تأثیرگذاری  است:  معتقد  مصاحبه شونده  مدیران 
بحران های مختلف از جمله بحران اجتماعی منوط به اعتبار رسانه 
نیاز  با  متناسب  برنامه ها  کیفیت  هرچه  است.  مخاطبان  میان  در 
به  باشد می تواند منجر  زده  بحران  افراد  و سالیق مخاطبان حتی 
بیشتر  سرعت  با  همراه  اطالع رسانی  در  مناسب  ابــزاری  شکل گیری 
و اعتماد بیشتر باشد. عالوه بر این شناخت رسانه، وسعت فضای 
رسانه، برخورداری از امکانات و ابزارهای الزم در جهت اطالع رسانی 
دوسویه و شفاف سازی و شدت عملکرد رسانه را می توان در قالب 
گر  ا کــه  مــی رســد  نظر  بــه  ــرد.  ک طبقه بندی  رســانــه  استقالل  مقوله 
آن  تأثیر  از  و  می رود  انحراف  به  شفاف سازی  نباشند  آزاد  رسانه ها 
آزادی  گمراهی  شود.  موجب  است،  ممکن  حتی  و  می شود  کاسته 
رسانه ها و مشارکت مردم به شکل فردی یا سازمان یافته هزینه های 
از مشارکت کنندگان  کاهش می دهد. یکی  را  کمرشکن قوه قضائیه 
کسب  مــوجــود،  خطر  اولــیــن  بــحــران  در  گفت:  چنین  مصاحبه  در 
با مدیریت درست  باید  رسانه است پس  از طریق  اشتباه  اطالعات 
را به سمت  می توان نشت اطالعات نادرست جلوگیری و مخاطب 
جامعه  یک  در  رسانه  آزادی  قــدر  هر  داد.  ســوق  درســت  اطــالعــات 
هر  در  و  اســت  بیشتر  شفافیت  نسبت  همان  بــه  بــاشــد،  پررنگ تر 
کمتر باشد، به همان نسبت  که آزادی و استقالل رسانه  جایی هم 
از شفافیت صحبت می کنیم،  بنابراین وقتی  کمتر است.  شفافیت 
که حکومت در سطوح  کنش هایی  که  در واقع بحث ما این است 
انجام می دهد، حتی االمکان در معرض  مختلف در شرایط بحران 
از  گاهی  آ و  کردن  نظاره  با  شهروندان  طبعًا  و  گیرد  قرار  عموم  دید 
جامعه  در  فعال  کنشگری  و  گیرند  تصمیم  حکومت  رفــتــارهــای 
که مشارکت اجتماعی هم باال  داشته باشند و در این صورت است 
خواهد رفت و این تعامل دوسویه در جهت اطالع رسانی در پی این 
رسانه  در  اطالع رسانی  وسعت  و  داشــت  خواهد  افــزایــش  مشارکت 
رسانه  ع  نو شناخت  اینکه  تأمل  قابل  نکته  داد،  خواهد  افزایش  را 
کارکرد آن هم همگام با مدیریت رسانه جمعی و تجارب مدیران  و 
در جهت اطالع رسانی دقیق فعالیتی مثبت خواهند داشت. در این 
گر رسانه در شرایط سکوت  گفت: ا زمینه یکی از مصاحبه شوندگان 
کرد. با توجه به  کمک خواهد  و خاموشی باشد، به تشدید بحران 
جهت  در  دوسویه  تعامل  کنار  در  رسانه  شناخت  مدیر  این  دیدگاه 
اطالعات  نشر  فضای  وسعت  گرفتن  نظر  در  با  همراه  اطالع رسانی 
کمک رسان به افراد بحران زده می تواند الگویی  به عنوان ابزاری 
کند. همچنین مقوله معتبر  برای راهبردهای مدیران رسانه ایجاد 
رسانه  اعتبار  دیگر  زیرمجموعه های  از  اطالع رسانی  و  اخبار  بودن 
که در چارچوب مفاهیمی همچون صداقت در اطالع رسانی،  است 
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می شود.  سنجیده   ... و  عمومی  افکار  اعتمادسازی  مردم،  اعتماد 
از  دلیل  به هر  رسانه ای  اعتبار  اساس نظرات مصاحبه شوندگان  بر 
کاری بسیار سخت  اعتبار رسانه ای  بازگشت به پیک  برود،  دست 
است.  زمان بر  شدت  به  ولی  است  شدنی  حال  عین  در  و  دشــوار  و 
مدت  بلند  اعتبار  به  باید  حــرفــه ای  و  معتبر  رسانه های  رو  ایــن  از 
بیندیشند. از منافع آنی و زودگذر صرف نظر کرده تا بتوانند همچنان 
تحقق  صورت  در  روند.  پیش  به  رسانه ای  رقابت های  گردونه  در 
چنین مهمی می توانند الگو و سرمشقی برای دیگر رسانه ها باشند. 
ببالد؛  خود  بودن  گیر  فرا به  صرفًا  نمی تواند  امروز  دنیای  در  رسانه 
گروهی هستند تا تأثیر  بلکه رسانه های امروز به دنبال ارتباط  های 
پیام آنان تخصصی تر و بالطبع بیشتر نزدیک به مطلوب نظر آنان 
گروه های سنی،  که مخاطِب خود را در  باشد در نتیجه طبیعی است 
می کنند  تــالش  و  می کنند  جست  وجــو  خــاص  فرهنگی  و  جمعیتی 
آن  فرهنگ  و  عقاید  دیدگاه ها،  با  متناسب  را  خود  برنامه های  تا 
مخاطبان، به نمایش بگذارند. در واقع یکی از اصولی که رسانه های 
جمعی به  ویژه تلویزیون به دنبال آن است، مخاطب  سازیست. بر 
کارشناسان، وقتی مخاطب یک رسانه، آن را به عنوان  طبق دیدگاه 
رسانه  آن  که  اخباری  می داند  می پذیرد،  اعتماد  مــورد  خبر  منبع 
هر  اســت.  شفافیت  و  صراحت  صداقت،  بر  مبتنی  می کند  منتشر 
اطالع رسانی  سرعت  باشد،  بیشتر  رسانه  به  مخاطب  اعتماد  چقدر 
با رسانه های دیگر  رقابت  از سوی دیگر،  باالتر می رود.  یک رسانه 
که  به عنوان مقوله دیگری از زیرمجموعه های اعتبار رسانه است 

تلویزیون تحت فشار فضای مجازی،  در قالب مفاهیمی همچون 
فضای  با  رقابت  دیگر،  رسانه های  در  اطالع رسانی  سرعت  تفاوت 
اعتقاد داشتند  ح شده است. مصاحبه شوندگان  مجازی و ... مطر
کاهش میزان استفاده از  کلی الگوی مصرف رسانه ای و  که به طور 
رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون در برابر رسانه های نوین 
به ویژه در بین مخاطبان از جمله مهمترین تهدیدات این فضا به 
شمار می روند واصواًل هر رسانه تازه ای از رسانه های قدیمی تر خود 
جلوتر است. بنابراین مدیران رسانه جمعی بویزه تلویزیون امروزه 
در برنامه های مورد نیاز و اهداف تعین شده در زمینه بحران ها به 
که مصاحبه شوندگان  مسئله فضای مجازی هم باید بپردازند. چرا 
گر تلویزیون نتواند برابر با فضای مجازی و متناسب با  معتقدند: »ا
بر مبنای  باخته اند«.  را  قافیه  بپردازند،  اطالع رسانی  به  آن  سرعت 
حضور چنین رسانه ای توجه به فضای مجازی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.

ارائه الگو

الگوی  زیرمقوالت،  و  مقوالت  طبقات،  مجموعه  به  توجه  با 
حاصل از پژوهش حاضر در قالب نمودار شماره 2 ترسیم شده است.  
که  کرد  با توجه به ارتباط بین مقوله ها در الگوی زیر می توان ادعا 
این مجموعه عوامل در صورتیکه در یک بستر سازمانی مناسب قرار 
گیرند، قادر خواهند بود به عملکرد در برنامه ریزی مدیران رسانه در 

بحران اجتماعی منجر شوند.

نمودار2الگویمدیریترسانهجمعیدربحراناجتماعی)مدلاستخراجشدهازتحقیق(
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بحث و نتیجه گیری 
و  اعتراض آمیز  تظاهرات  )اعتصاب،  اجتماعی  بحران های 
کردهای بحران هاست و مدیران بحران برای  ...( یکی از مظاهر و 
رویکردهای مؤثری  و  ابزارها  از  امنیت عمومی  تأمین  و  حفظ نظم 
در  می تواند  که  است  تلویزیون  ابزارها  این  از  یکی  می برند،  بهره 
وجوه  مهمترین  از  یکی  باشد.  داشته  بسزایی  نقش  اطالع رسانی 
تمایز سازمان های موفق از ناموفق در مدیریت اثر بخش و پویایی 
که یک نکته ساده  آن هاست. هرسی، بالنچارد و جانسون معتقدند 
و روشن در کل منابع رهبری جریان دارد، این است که سازمان های 
موفق یک ویژگی عمده دارند که آن ها را از سازمان غیر موفق متمایز 

می کند و آن ویژگی عبارت است از رهبری پویا و اثربخش]30[.
سازمان  در  منابع  نایاب ترین  و  اساسی ترین  رسانه  مــدیــران 
که شکست هر سازمان مدیریت بحران تا حدودی مربوط به  هست 
مدیریت بحران آن سازمان است. بنابراین میزان توجه به انتخاب 
ع الگوهای مدیرینی در بحران از سوی آن ها می تواند موفقیت یا  نو
کند.هرچه پیام رسانه  کنترل بحران پیش بینی  شکست آن ها را در 
بحران  مدیریت  در  رسانه  بخشی  اثر  برسد  بیشتری  مخاطبان  به 
برد  گسترش  با  می تواند  ملی  رسانه  رو  ایــن  از  شــد.  خواهد  بیشتر 
از نرم افزار  افــزاری و هم فنی و  رسانه ای خود هم از جهت سخت 
نیازها هم مخاطبان  به  توجه  و  رویکرد مخاطب محور  اتخاذ  با  و 
است  الزم  همچنین  می کند.   کمک  خــود  مخاطبان  گسترش  به 
روش های  کمک  به  رسانه  مخاطبان  زیاد  بسیار  ع  تنو به  توجه  با 
علمی مخاطب شناسی نیازهای هر مخاطب را مورد  توجه قرار دهد، 
ضمن آنکه جلب اعتماد عمومی را  شعار اصلی خود قرار می دهد و با 

رعایت اخالق حرفه ای این شعار را عملی می کند ]31[.
طریق  از  صــرفــًا  جمعی  رســانــه  مــدیــریــت  اســـت،  مسلم  آنــچــه 
امر  این  بلکه  نمی شود؛  حاصل  حرفه ای  معلومات  و  دانش  کسب 
از  استفاده  مختلف،  تجارب  ابعاد  در  همه جانبه  توسعه  مستلزم 
بحران  و  رفتاری  گون  گونا حوزه های  در  محققان   و  کارشناسان 
ــای  داده ه از  برخواسته  کاماًل  که  پژوهش  ایــن  یافته های  اســت. 
طوالنی  ســاعــات  و  رســانــه  مــدیــران  بــا  گفتگو  نتیجه  در  و  واقــعــی 
کارگیری  که این خروجی حاصل از به  پاالیش و تحلیل داده است 
براساس  فعالیت مدیران رسانه در شرایط بحران است.  و عملکرد 
گفت: این ویژگی ها، ترسیم کننده  یافته های این پژوهش می توان 
است  اجتماعی  بحران   شرایط  در  جمعی  رسانه  مدیریت  الگوی 
این  محموعه   از  توانست  نخواهد  تنهایی  به  مدیر  یک  البته  که 
که  بلکه مدیران  باشد.  برخوردار  یکی  و  زمان  در یک  خصوصیات 
قصد دارند به الگوهای مطلوبی در عرصه مدیریت سازمان صدا و 
که  نهادهایی  و  سازمان ها  همچنین  و  شوند  تبدیل  ج.ا.ا  سیمای 
کنند،  تربیت  آینده  برای  را  توانمند  مدیران  از  نسلی  دارنــد،  قصد 
بــرای  و  دهند  قــرار  نظر  مــد  را  مشخصات  ایــن  کــه  اســت  شایسته 
مقوله های  میان  ارتباط  کنند.  برنامه ریزی  الگو  به  شدن  نزدیک 
مورد نظر از داده ها در الگوی به دست آمده هم اثبات نقش هریک 
از مقوله ها در مدیریت رسانه جمعی در بحران اجتماعی است. یعنی 
به  توجه  با  سیما  بخش های  از  هریک  راهبردی  و  روانــی  مدیریت 
نقش مخاطبان عام و خاص و میزان اعتماد جلب کننده بین آن ها 

که رسانه هایی مانند فضای مجازی هم در بین همگان  در حالی 
بین  رقابت  مبنای  بر  مدیریت ها  در  صداقت  و  تعادل  دارد،  وجود 
از  الگوی درستی  ع بحران می تواند  نو و  با بحران  رسانه ها همگام 
ادبیات  به  نگاهی  با  کند.  حمایت  را  تلویزیون  در  رسانه  مدیریت 
که نظریه  ع و تحلیل یافته های این پژوهش به نظر می رسد  موضو
جمله  از  متعددی  نظریه های  سوی  از  مطالعه  این  در  شکل گرفته 
مخاطبان،  وابستگی  اجتماعی،  مسئولیت  مدیریتی،  نقش  نظریه 
اعتماد اجتماعی نیکالس لومان و نظریه تعادل در مدیریت بحران 
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