
 

  
  
  
  

  اي بحران مديريت رسانه

  *دكتر اصغر افتخاري

  
  چكيده

توان به  جمله مي پي داشته است كه از آن پيچيده شدن جوامع انساني آثار متعددي در
همين امر موجب شـده اسـت       . هاي مختلف اشاره كرد     افزايش احتمال وقوع بحران   

هـاي    اي جدي براي تمـام نظـام        پرسش از الگوي مطلوب مديريت بحران به دغدغه       
نقش عوامل مختلف در بحـران،      بر اين اساس، پژوهش در باب       . سياسي تبديل شود  

  .ترين اين عوامل است يكي از مهم» رسانه«طور مسلم  يابد و به موضوعيت مي
هاي نوين كه امكان انحـصار        ، نويسنده با عطف توجه به ماهيت رسانه       اين مقاله در  

در مقـام  » رسـانه «سازد، به بررسي جايگاه   منتفي مي آنها را در شأن ابزاري متعارف   
 مبتني بر    و جامع  وجهي  اي سه    نظريه ،منظور  براي اين . ان پرداخته است  مديريت بحر 

  طراحي و عرضه و بر مبناي آن الگويي عملياتي» سرمايه اجتماعي ـ   بحران  ـ   رسانه«
در پايان .  شود طراحي شده است كه سير تكوين، تحول و فعاليت بحران را شامل مي

ها  اي را در مقام مديريت بحران  رسانه عاليتهاي ف نيز شش گزاره راهبردي كه بايسته
  .گيرد، ارائه شده است دربر مي

  
  اي، نظام سياسي  افكار عمومي، بحران، رسانه، مديريت رسانه:واژگان كليدي
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  1مقدمه

تعـدد و تنـوع     «: انـد     درسـتي بيـان كـرده        بـه  2و جاناتان ويلكنفلـد    1مايكل برچر كه   چنان
ـ امنيتي تبديل     برانگيز در حوزه مطالعات سياسي      وضوعي تأمل ها اين پديده را به م       بحران

  ثبـات و نظـم    » ها  بحران« اينكه   ).1382برچر و ويلكنفلد، ترجمه صبحدل،       (»كرده است 
چگـونگي مـديريت    «اي است تا پرسـش از         كننده  كشند، دليل قانع    حاكم را به چالش مي    

حجـم مطالعـات   . ردان بـدانيم مـ  هاي جدي و مهم تمام دولـت  جمله دغدغه  را از » بحران
ها از مراكـز مطالعـاتي    هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت شده در اين زمينه و حمايت    انجام

هايي درخـور و كارآمـد بـه ايـن پرسـش            هاي تحقيقاتي، براي ارائه پاسخ      و اجراي طرح  
  ). 20ـ34، صص 1379تاجيك، (خود مؤيد اين مدعاست ) نحوه مديريت بحران(

» مـديريت بحـران  «فـردي در بحـث     از موقعيـت منحـصر بـه      » هـا   رسـانه  «در اين ميان  
هـا   اي كه در پيدايش و مـديريت بحـران          برخوردارند؛ زيرا گذشته از نقش تاريخي و سنتي       

دو ) 1997(شوند كه تحليلگراني چـون عبـاس مالـك     مثابه ابزاري كارآمد تلقي مي  دارند به 
كاربردهـاي نـويني يافتـه      »  رسانه«امروزه  . ندنقش مهم نظارتي و كنترلي براي آن قائل هست        

  .ها، تحليل و تحديد كرد توان آنها را در قالب نقش ابزاري رسانه است كه به ضرورت نمي
» 4واقعيـت «دهد كه در آن       شكل مي » 3فضاي مجازي «بنياد اين بحث جديد را مفهوم       

. عريـف شـده اسـت     شـود، ت    نشان داده مي  » 5فضاي عيني «اي متفاوت از آنچه در        گونه  به
» فضاي مجـازي «اي كه در  دليل نقش محوري   را به » رسانه«وجود همين تفاوت است كه      

رسانه در اين فـضا، در      . سازد  تبديل مي » 6محيطي پيچيده «كند، از ابزاري ساده به        ايفا مي 
توان آن را در قالب سـاده يـك           گذار است و ديگر نمي    تأثيرتوليد معنا و تجويز سياست      

  .تصور كرد» ابزار«
نقش رسـانه  «: شود با اين توضيح، پرسش اصلي نگارنده در مقاله حاضر مشخص مي    

با اندكي تأمل در اين پرسش، بايد وجـه         » در مديريت بحران در فضاي مجازي چيست؟      
و طـرح  » فـضاي مجـازي  « بـر  تأكيد كننده نوشتار حاضر را از ساير منابع موجود،           متمايز

                                                      
3. virtual space 2. Wilkenfeld 1. Brecher 

6. complex environment 5. objective space 4. reality 

1.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  33 ���� اي بحران مديريت رسانه

 

دنبـال آزمـون آن       اي هم كه مؤلـف بـه        فرضيهترتيب    اين  هب. موضوع در اين سطح دانست    
  :عبارت است ازاست، 

هـاي    رسانه در فضاي مجازي از طريق ايجاد تعادل بين انتظارات ارزشي و توانمندي            
 جلـب اعتمـاد و مـشاركت    سـرانجام تصويرسازي مناسب از سـازمان قـدرت و      ؛جامعه
  . كند فاي نقش ميمهار آن اييا در جلوگيري از بروز بحران ، مردمي
هـاي محروميـت نـسبي،        منظور تبيين فرضيه يادشده، نگارنده با اسـتفاده از نظريـه            به

نهد كه مبنـاي شـناخت،    اي تركيبي را بنياد مي   واقعيت مجازي و سرمايه اجتماعي، نظريه     
نظر به اهميت اين بنياد نظري،      . اي بحران است    تحليل و تجويز در حوزه مديريت رسانه      

  .  در بخش نخست مقاله به تبيين و تشريح آن خواهد پرداختنويسنده

   مفهومي ـ نظري؛ كنش مجازي در فضاي واقعيچارچوب. 1

شناخت بحران و تحليل جايگاه عوامل مـؤثر بـر آن، بـيش از هـر چيـز، در گـرو ارائـه           
بـه  . هـا را بـه مـا بنمايانـد         اي جامع است كه بتواند ابعاد و سطوح مختلف بحـران            نظريه
ـ و پيش از هـر        بيش از هر چيز   » مديريت بحران «ين دليل است كه پژوهندگان حوزه       هم

تاجيـك،  (انـد     براي شناخت بحران انگشت گـذارده     » پردازي  نظريه«عامل ديگرـ بر اصل     
؛ كـاظمي،   1381 ترجمـه كالهچيـان،     كـارتي،    ؛ مـك  1382ترجمه قريشي،   ؛ برچر،   1379 
كـنش  «اسب با موضوع نوشـتار حاضـر، نظريـه           نگارنده نيز متن   ، بر همين اساس   .)1366

هـاي   را طراحي و ارائه كرده است كه در بيان و تشريح حـوزه       » مجازي در فضاي واقعي   
  .گذار رسانه بر بحران، از كارآمدي بااليي برخوردار استتأثير
 نخست مفاهيم اصلي و سـپس اركـان تحليلـي نظريـه           ،منظور آشنايي با اين نظريه      به

ها براي پيشگيري، مهار و خاتمه بخـشيدن          در ادامه، نقش مديريتي رسانه    شود و     بيان مي 
  .گيرد ها مورد تحليل قرار مي به بحران

  مفاهيم 1ـ1

   بحران1ـ1ـ1

...) از قبيل فشار، اضـطرار، اضـطراب، فاجعـه و    (اي با كاربردهاي عام بسيار  بحران واژه 
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ياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي،     اعم از س  (است كه از سوي طيف گوناگوني از انديشمندان         
مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نتيجه معاني متعددي براي آن ارائه              ...) فرهنگي و   
 را كـه از تركيـب تعـاريف مـاهوي و             »1جيمز رابينسون «شايد بتوان تعريف    . شده است 

دست آمده است، تعريفي جامع و كاربردي ارزيـابي كـرد، آنجـا كـه از              صوري بحران به  
توانـد   كنـد كـه مـي    گيـري يـاد مـي    ن با عنوان يك مقطع متراكم زماني براي تصميم    بحرا
هاي ناشي از نوع تصميم، مخاطرات بسياري را متوجه منافع بـازيگر              دليل حجم تهديد    به

  1). 122ـ123 ، صص 1375  ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي،رابينسون،(سازد 

   كنش مجازي1ـ1ـ2

 ارتباطـات،  فّنـاوري اند، از رهگـذر توسـعه     به تفصيل بيان كرده   3اي و الندب  2كه هوور   چنان
اي كه عوامـل مختلـف در         گونه  شاهد تراكم زماني و مكاني موقعيت فعلي انسان هستيم؛ به         

از ايـن  . انـد  هاي متفاوت به يكـديگر مـرتبط شـده و كـل واحـدي را شـكل داده          موقعيت
شـمار    به» ها  كنش«گيري    رد كه زمينه شكل   ياد ك » شبكه ارتباطي «توان به     موقعيت جديد مي  

فعاليتي است كه از روي انگيـزه و قـصد و در ارتبـاط بـا فعاليـت سـاير                    » 4كنش«. رود  مي
هـا   خالصه كالم آنكه، با ورود رسـانه . گيرد ـ شكل مي صورت سلبي يا ايجابي    ـ به   بازيگران

ن يافتـه اسـت؛ زيـرا       اهميتـي دوچنـدا   » تصاوير ذهنـي  «به شبكه ارتباطي بازيگران، عنصر      
گيرنـد و     شـكل مـي   » تـصاوير «ـ بـر پايـه        دليل پيچيدگي جوامع و تعدد عوامل       ـ به   ها  كنش

  ).187ـ189 و 11ـ13  صص،1382 نيا،  ترجمه آرياييهوور و الندباي،(شوند  تعريف مي
ـ         را نگارنده » كنش مجازي «مفهوم    و  كـرده اسـت   ه   بر مبناي تحليل معنـايي بـاال ارائ

مطـابق  . دهنـد  هايي است كه بر بنياد تـصاوير در عـالم واقـع رخ مـي              نشغرض از آن ك   
بـه  (ها از اين قبيـل هـستند و كـنش نـاب               تمامي كنش ،  اي نوشتار حاضر    رويكرد رسانه 

  .  وجود ندارددر اصل)  تصاويرتأثيرمعناي عاري از نقش و 

                                                      
3. Lundby 2. Hover 1. Robinson 

  4. action 

1.  
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   مديريت1ـ1ـ3

ريف مختلفي ارائه شده اسـت،  دليل وجود مكاتب متعدد مديريتي، از واژه مديريت تعا  به
شـهرت دارد، چـارچوب     » مـديريت علمـي   «كه به   » 1فردريك وينسلو تيلور  «اما تعريف   

گران مديريتي است و از ايـن حيـث       مورد اجماع نسبي انديشه   ه  دهد ك   كالني را ارائه مي   
ي علمـي   فراينـد  مـديريت    ،بـه زعـم وي    . تواند تعريف برگزيده در اين نوشتار باشد        مي

آيـد؛    از رهگذر اعمال كنترل بر عوامل مؤثر در تحقق يك هـدف، حاصـل مـي               است كه   
اي كه بتوان با اعمال نوع خاصي از چينش عوامل و تعريف مناسـبات بـين آنهـا،                  گونه به

، 1384  مـؤمني، به نقـل از  (ـ دست يافت    ـ با كمترين هزينه ممكن  به حداكثر هدف مطلوب   
» كنتـرل «ي كـه بـر عنـصر        تأكيـد  با توجه به      اين تعريف از مديريت    .)134-136صص  

  . شكل دهد» مديريت بحران«تواند مبناي بحث ما را در  دارد، مي

  اركان نظري 1ـ2

از حيث نظري بر سـه نظريـه مـشهور در حـوزه        » نظريه كنش مجازي در فضاي واقعي     «
   :سياست و اجتماع استوار است كه عبارتند از

   محروميت نسبي1ـ2ـ1

 گـذارده شـده   )1971 (2گـر  ـ امنيتي از سوي تد رابـرت  يه در حوزه سياسي   بنياد اين نظر  
 بروز هرگونه ناآرامي، خشونت و اعتراض در جامعه تابعي از نـسبتي             ،از نظر وي  . است

وجـود     به )ها  داشته(» هاي ارزشي   توانايي«و  ) ها  خواسته(» انتظارات ارزشي «است كه بين    
 در افـراد،  وها نسبت معقولي برقرار باشـد   ها و داشته اي، بين خواسته اگر در جامعه  . آيد  مي

» ـ خواسـته  داشته«توليد رضايت كند، آن جامعه در وضعيت ثبات خواهد بود و اگر نسبت          
 احـساس نارضـايتي   هايـشان  دليل تأمين نشدن خواسته   افراد به  از حالت تعادل خارج شود،    

  .گيرد كنند و در نتيجه جامعه در معرض ناآرامي قرار مي مي
                                                      
1. Fredrik Vinslu Taylor     2. Ted Robert Gurr 
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طـور    بـه هاي صورت گرفته و خدمات ارائه شـده،            حجم فعاليت  ،براساس اين نظريه  
تـر آن اسـت كـه         ثباتي جوامع در ارتباط مستقيم نيست؛ بلكه مهم          با ثبات يا بي    ضروري

توان در دو     اين اساس مي   بر. اين دستاوردها چه نسبتي با توقعات بازيگران داشته باشند        
  :ها را داشت ظار وقوع بحرانوضعيت بسيار متفاوت انت

كند و تناسبي با انتظـارات        شدت افت مي    در وضعيتي كه كارآمدي نظام سياسي به      . 1
  . ارزشي جامعه ندارد

در وضعيتي كه كارآمدي نظـام سياسـي رونـدي رو بـه رشـد دارد، امـا بـا شـتاب                 . 2
س تر رشد توقعـات جامعـه همخـوان نيـست و در عمـل، جامعـه را دچـار احـسا                      افزون

عبارت ديگر، براساس اين نظريه، احتمال وقوع بحران در هـر دو   به. كند محروميت نسبي مي 
  ).1ـ3هاي   فصل،1971گر، (حالت افزايش و كاهش كارآمدي نظام سياسي، وجود دارد 

هايي كه برشمرده شد، از قابليـت بـااليي     با توجه به ويژگي   » محروميت نسبي «نظريه  
 بسياري از تحليلگران حوزه     ،خوردار است؛ به همين دليل    براي توصيف فضاي واقعي بر    

هـاي اخيـر بـه ايـن نظريـه و كـاربرد آن در شـناخت وضـعيت             در سال   »شناسي  بحران«
  ).1380 و  1379افتخاري، (اند   آورده موجود، روي

   سرمايه اجتماعي1ـ2ـ2

كـست  هـا ممكـن اسـت ش       اجتماعات نيـز ماننـد بازارهـا و دولـت          «:معتقد است  1زباول
معـاني متفـاوتي يافتـه و ايـن تنـوع تـا              »2سـرمايه اجتمـاعي   « اگرچه اصطالح    ».بخورند

داننـد    معنـا و غيركـاربردي مـي        اي بـي     آن را واژه   3آنجاست كـه امثـال اسـتيون دورالف       
سـرمايه  «مـصاديق بيرونـي   رسد كه  نظر مي چنين به ،)403ـ409، صص   1384دورالف،  (

  . ند كه بتوان آنها را ناديده گرفت هستنتر و مؤثرتر از آ ، عيني»اجتماعي
را بتـوان يافـت كـه از          » ثبات اجتمـاعي  «اي چون     در اين خصوص شايد كمتر حوزه     

رابـرت  «هاي اوليه نويسندگاني چون       حتي تحليل .  پذيرفته باشد  تأثير» سرمايه اجتماعي «

                                                      
3. Durlouph 2. social capital 1. Bawels 

 1.  
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رمايه سـ «دهـد كـه چگونـه     ، مؤيـد ايـن معناسـت و نـشان مـي         »ايتاليا« در كشور    1پاتنام
هـا سـد نمايـد يـا در صـورت             توانسته است راه را بر بروز بسياري از بحران        » اجتماعي

  )1(.وقوع، به مهار و مديريت آنها در كمترين زمان ممكن و با حداقل هزينه، كمك كند
 اجتمـاعي     جامعه يا گـروه    يكي  ها  ويژگيآن دسته از    » سرمايه اجتماعي «از اين منظر،    

فيت سازماندهي جمعي و داوطلبانه را براي حل مـشكالت متقابـل   شود كه ظر  را شامل مي  
كـه در ابتـداي ايـن          چنان ـ ـ امنيتي آن نيز      دهد و نقش سياسي     يا مسائل عمومي افزايش مي    

 يابـد  در جامعه تبلور مـي » شكست«ـ در جلوگيري از بروز    دگفته ش » باولز«قسمت از قول    
  .)10، ص 1384تاجبخش، (

شود كه احتمال وقوع بحران در جامعه، در ارتباط مـستقيم بـا               ص مي ترتيب مشخ     اين  به
از ضـرورت    2بـن فـاين  «به همين دليل است كه . ميزان سرمايه اجتماعي نظام سياسي است  

شـود كـه    گويـد و مـدعي مـي    سخن مي» سرمايه اجتماعي«توجه به ابعاد و سپهر اجتماعي       
 الگوي مناسبي از اداره جامعـه دسـت     توان به   نمي» سرمايه اجتماعي «بدون درك و سنجش     

شـود كـه     مـشخص مـي   ، بـا ايـن رويكـرد      .)7 فصل   ،1385  ترجمه سروريان،  فاين،(يافت  
 4و كلمنز  3پاول (:گذار باشد تأثيرتواند در بحث بحران       از چند طريق مي   » سرمايه اجتماعي «

  )1964 5 و بكر1998
عوامـل ضـد ثبـات      ضعف سرمايه اجتماعي زمينه مـساعد را بـراي فعـال شـدن              . 1

 ميزان اعتبار سرمايه اجتماعي با توسعه قلمـرو         ،عبارت ديگر   به. سازد  اجتماعي فراهم مي  
  . ها رابطه غيرمستقيم دارد آسيب
بـه  . كند  ضعف سرمايه اجتماعي به تقويت عوامل معارض با نظم حاكم كمك مي           . 2

  . عي رابطه غيرمستقيم داردبيان ديگر، ميزان اعتبار سرمايه اجتماعي با ميزان مقاومت اجتما
ضعف سرمايه اجتماعي به كاهش ميزان نفوذ اقدامات دولت در مـديريت بحـران             . 3

عبارت ديگر، ميزان اعتبار سرمايه اجتمـاعي بـا ميـزان كارآمـدي نظـام        به. شود  منتهي مي 
شود كه    ، مشخص مي  »رُگ « با تأمل در نظريه محروميت نسبي     . سياسي رابطه مستقيم دارد   

                                                      
3. Pawell 2. Ben Fine 1. Robert Putnam 

 5. Becker 4. Clemens 

 1. Bawels 
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از بيـان تحليلـي جـامع بـراي         » سرمايه اجتمـاعي  «توجهي به عنصر      دليل بي    نظريه به  اين
تواند بر افـزايش يـا كـاهش          مي» سرمايه اجتماعي «واقع    در. ماند  ها باز مي    چرايي شورش 

هـاي ارزشـي دولتمـردان مـؤثر          انتظارات ارزشي بازيگران يا تلقي شهروندان از توانـايي        
هاي ارزشي اندك باشد، امـا از ناحيـه اعتمـاد              منابع توانمندي  بسا  اي كه چه    گونه  به. باشد

 به نفـع ثبـات   ،هاي دولتمردان مردم، كارآمدي آنها افزايش يابد يا مردم با اعتماد به وعده    
در هـر صـورت، سـرمايه    . هـاي خـود را بـه آينـده واگذارنـد           اجتماعي، تأمين خواسـته   

هاي بـرهم  فراينـد ـ با وجود   انتظارات  گونه از  تواند در حفظ تعادل بين دو       اجتماعي مي 
  .ـ مؤثر افتد و در نهايت ثبات را حفظ و حتي تقويت كند   تعادلهزنند

   واقعيت مجازي1ـ2ـ3

يابي بـه   ، دسـت  »ثبـات اجتمـاعي   «هاي جدي در حوزه شـناخت و تحليـل            ازجمله آسيب 
داشـته  تصويري از جامعه است كه حداكثر انطباق را با شـرايط و مقتـضيات جـاري آن                  

نوعي نارضـايتي را از  ، آبادي هاي انتزاعي و ناكجا   گرايش حاكميت ،عبارت ديگر  هب. باشد
هر پايـاني بـر آنهـا زده        م،  »گرايي  واقع«به  گرايش  وجود آورد كه با      ههاي فلسفي ب    تحليل
و » اصـالت نتـايج   «،  »تمييز حقيقـت از عقيـده     « بر اصولي چون     تأكيدگرايان با     واقع. شد
 كـه در آن     كردنـد واقع تصوير جديدي از جامعه عرضـه         در» ان شناخت عّلي  وجود امك «

   ).140ـ152 ، صص1383،افتخاري و نصري( ثباتي تعريفي مشخص داشت ثبات و بي
داد شناخت را بـا امـور         بود كه به محقق امكان مي     » 1گرايي  عينيت «،گرايي  دستاورد واقع 

ها، توانست نظر بـسياري      وجود تمام كاستي   انگاري، با   اين تجربه . عيني و ملموس آغاز كند    
از تحليلگران امنيتي را به خود معطوف دارد؛ تا آنجا كه بنيـاد مطالعـات سـنتي و فراسـنتي                   

 امنيت وضعيتي مبتني بر نبود تهديد عينـي بـراي منـافع      ، از اين منظر   )2 (.امنيت را شكل داد   
نـوعي داشـته باشـد، امـا در         توانست اشـكال متعـدد و مت        شد كه مي    يك بازيگر تعريف مي   

، 3كـين   و مك2ليتل (هاي كمي برخوردار بود نهايت از قابليت شناخت و سنجش با شاخص       
   .)14ـ24، صص 1380ترجمه افتخاري، 

                                                      
1. objectivity     2. Little     3. McCain 
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تبديل شده اسـت و  » بحران«گرايي به جرياني عمده در شناخت      چه گرايش به واقع     اگر
و تحليل بحـران براسـاس شـاخص    هاي موجود سعي در معرفي       از همين رو، بيشتر نظريه    

...) كوچك يـا بـزرگ و         اعم از داخلي يا خارجي؛      (درون واحد سياسي    » مناسبات قدرت «
، طـرح   )1382  ترجمـه قريـشي،    ؛ برچـر،  1382  ترجمه صبحدل،  برچر و ويلكنفلد،  (دارند  
سـروكار داشـت، در عمــل   » فـضاي مجـازي  «كـه اصـوالً بــا   » 1اي جامعـه شـبكه  «مفهـوم  

ايده برآمـده از ايـن مفهـوم جديـد آن بـود كـه               . رو ساخت    را با چالش روبه    »گرايي  واقع«
، از اعتبـار الزم     »مجازهـا «توجهي به     دليل بي   ، ناقص است و به    »عينيت«انحصار واقعيت به    

در شـناخت   » ذهنـي « ابعـاد    ،از ديدگاه اين تحليلگران   . براي سياستگذاري برخوردار نيست   
هاي متعـارف     گذارتر از عينيت  تأثيرمراتب    ي بازيگران، به  جامعه، مناسبات و الگوهاي رفتار    

 به همين دليـل اسـت       .)27ـ 59، صص   1380  ترجمه عليقليان و خاكباز،    ،2كاستلز(هستند  
مطـرح و بـر اهميـت شـناخت و          » احساس تهديد «كه در حوزه مطالعات امنيتي نيز مقوله        

  . شود چندان مي  دوتأكيدتحليل آن 
فرد و داراي يك ويژگي متمايز اسـت          به از اين حيث، منحصر   » 3مطالعات بحران «حوزه  

 ،گرايـي و مجـازگرايي در ايـن حـوزه     و آن اينكه از تالقي دو جريان فكري قائل به عينيت 
 هـاي   واقعيـت . ياد كـرد  » واقعيت مجازي «توان به     شود كه از آن مي      اي متولد مي    مفهوم تازه 

ار نبـودن از هويـت حقيقـي در خـارج، از     كه با وجود برخـورد هستند هايي   مجازي پديده 
هـا تـا آنجاسـت كـه      اعتبـار ايـن هويـت   . يابنـد  شوند و هويت مي   سوي رسانه تعريف مي   
. گيرنـد   قـرار مـي   ) و عمل (مثابه امري واقعي مبناي تجويز        شوند و به    جايگزين حقيقت مي  

از سـوي   عنوان دليلي براي حملـه بـه عـراق            هاي كشتار جمعي به      وجود سالح  ،براي مثال 
اي بـه مخاطبـان       امريكا، ابتدا در فضاي مجازي ساخته و پرداخته و سپس در شبكه رسـانه             

 در نهايت مبناي صدور فرمان براي حملـه بـه           ،سازي  اين ايده، پس از واقعي    . شود  ارائه مي 
اي در فضاي واقعي عـاري از حقيقـت            چنين پديده  در اصل گيرد؛ حال آنكه      عراق قرار مي  

   )3(.توان در جريان حمله امريكا به افغانستان نيز مشاهده كرد را ميامر ن مشابه اي. است

                                                      
3. crisis study 2. Castells 1. network society 

1.  objectivity 
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هـاي    واقعيـت « مقاله حاضر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، نقـش               هآنچه در گستر  
هـاي مهـم بـراي     جملـه حـوزه   در توليد بحران در جوامع مختلف اسـت كـه از     » مجازي

  . رود يشمار م ـ به صورت سلبي و ايجابي فعاليت رسانه ـ به

  الگوي عملياتي. 2

هاي مختلف، به اين      ها در حوزه    مايكل برچر پس از بررسي تعداد قابل توجهي از بحران         
، رسالت مهمي اسـت  »بحران«رسد كه طراحي نوعي الگوي عملياتي مناسب از   نتيجه مي 

بـراي ايـن    . ها دست يافت    توان به الگوي كارآمد مديريت بحران       كه بدون تحقق آن نمي    
) 1، فـصل    1382ترجمه صـبحدل،     برچر،(كند    ور وي الگويي تركيبي را پيشنهاد مي      منظ

؛ از قابليـت بـسيار      )1993بحران در سياست جهـان،      (كه با توجه به سال نگارش كتاب        
 ضـعف اصـلي     ، با ايـن حـال     )4(.ها برخوردار است    بااليي براي تحليل و مديريت بحران     

است كه امروزه متأثر از     » محيط«صر محوري   توجهي آن به عن     الگوي پيشنهادي برچر بي   
اين نكتـه كـه     . شدت متحول شده است     و ظهور شبكه ارتباطات، به    » شدن  جهاني«پديده  

شـود كـه    دهد، موجب مي  تأثير قرار مي    تمام معادالت و مناسبات پيشين را تحت      » شبكه«
  )5(.مها را متناسب با شرايط جديد بازخواني كني ما نيز الگوي عملياتي بحران
.  به شرح زير ـ دانـست   ها ـ فرايندتوان بحران را معلول سه دسته از  از اين منظر جديد، مي

اي   ها برگرفته از الگوهاي متعارف وقوع بحران هستند كه متناسب بـا فـضاي شـبكه               فراينداين  
  :اند در اين مقاله، بازتعريف شده

   )بحران نفوذ( رشد انتظارات ارزشي فرايندمداخله در  2ـ1

هـاي   بررسي جوامع انساني حكايت از روند رو بـه رشـد توقعـات شـهروندان و گـروه                 
تواند    مي فرايندرسد، اما نوع مديريت اين        نظر مي   اين روند البته طبيعي به    . اجتماعي دارد 

سـاز در     از اين منظر الگوهاي رفتاري بحران     . زمينه تكوين و ظهور بحران را فراهم سازد       
  : چنين برشمردتوان اين حوزه را مي
  آزادسازي انتظارات ارزشي: الگوي اول
  سركوب انتظارات ارزشي: الگوي دوم
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شـود،   كه در الگوي نخست، فضا براي رشد فزاينده انتظارات باز گذاشته مي            حالي در
شـود و     دليل محدوديت منابع، جلوي رشد اين انتظـارات گرفتـه مـي             در دومين الگو، به   

گـسيخته   گونه كه رشـد لجـام    تجربه نشان داده است، همان.شوند    ها سركوب مي    خواسته
، تحديـد و    )85، ص   1971گر،  (تواند به بروز بحران ناكارآمدي منجر شود          انتظارات مي 

صـورت اعتـراض،    تواند توليد نارضايتي و واكنش منفي كند كـه بـه            سركوب آنها نيز مي   
  ). 87همان، (شود  شورش و حتي انقالب نمايان مي

رود  شمار مي   در هر جامعه، ركن اوليه تعريف ثبات به       » انتظارات ارزشي  «،كهنتيجه آن 
گيري بحران نفـوذ در       تواند به پيدايش نارضايتي و شكل       هاي افراطي در آن مي      و مداخله 

دليـل پيـدايش تـصويري نـامطلوب از وضـعيت              به ،براساس اين الگو  . جامعه كمك كند  
يابد و     و تبعيت وي از قدرت مرجع كاهش مي        فعلي بازيگر در ذهن او، ميزان همگرايي      

اي مناسب بـراي ظهـور    كه زمينه... تفاوتي، نافرماني مدني و   اي چون بي    هاي منفي   پديده
  .شوند بحران هستند، نمايان مي

  ) بحران كارآمدي( افزايش توانمندي نظام سياسي فرايندمداخله در  2ـ2

 قلمــداد كــرد كــه بــا اســتفاده از را بايــد موضــوع اصــلي جوامــع امــروزي» كارآمــدي«
از . هاي باالي شبكه، معنايي متفاوت از گذشـته يافتـه اسـت             هاي نوين و قابليت     فنّاوري

هـاي جديـدي در مقـام اداره جامعـه سـخن              همين رو، مانوئل كاستلز از پيدايش جريان      
بـر ايـن    . گويد كه اقتضاي تحول در ماهيت، شكل و حتي كاركردهاي دولت را دارد              مي
اي شان بازسازي كنند، در       هايي كه نتوانند خود را متناسب با جايگاه شبكه           دولت ،ساسا

. گيرنـد و و فروپاشـي آنهـا دور از ذهـن نيـست               هزاره سوم در معرض بحران قرار مـي       
هـاي مـدرن     دولـت ،دليل تعدد و تنوع انتظارات ارزشـي درون شـبكه      عبارت ديگر، به    به

اي از بحـران      بنـابراين بـا نـوع تـازه       . يـن نيازهـا باشـند     تنهايي پاسخگوي ا    توانند به   نمي
رفـت از آن، ورود دولـت بـه درون فـضاي              رو هستيم كه تنهـا راه بـرون         كارآمدي روبه 

واقـع روايـت بـاال را         در). 1990كاسـتلز،   (رساني از اين طريق است        اي و خدمات    شبكه
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كه ريشه بحـران در جوامـع   دانست؛ آنجا  » 1جوئل ميگدال «توان برداشتي تازه از تحليل        مي
در بـرآورد   » هـا   ضـعف دولـت   «و همزمـان بـا آن       » قـوي شـدن جوامـع     «جهان سومي را    

اي شدن جوامـع،      رسد شبكه   نظر مي   به). 1988ميگدال،  (داند    هاي شهروندانشان مي    خواسته
  . بار ديگر معضل بحران كارآمدي را براي تمام كشورها احيا و مطرح ساخته است

  ) بحران مشروعيت( توليد سرمايه اجتماعي فرايند  مداخله در2ـ3

مشروعيت به معناي تأييد و به رسميت شناختن شايستگي يـك  «:  معتقد است 2هابرماس
  .)550، ص 1381، به نقل از نوذري(» .نظم سياسي است

رو كـه بـر     از آن، دقيق و وسيع هابرمـاس درخـصوص بحـران مـشروعيت        مطالعات
.  دارد، درخور توجه و متناسب با بحـث حاضـر اسـت     كيدتأ» شايستگي«مفهوم محوري   

و مفهـوم  از طريق واژه » مشروعيت ـ   بحرانـ  سرمايه اجتماعي«واقع اضالع مثلث مفهومي  در
عامـل اصـلي در     » سـرمايه اجتمـاعي   «كه    به اين صورت  . شوند  به هم مربوط مي   » شايستگي«

 شايـستگي اعتمـاد و      ،ولـت حـاكم   د«گيري و تقويت اين ايده در اذهان مردم است كه             شكل
 ضعف و زوال اين باور در اذهان مردم، زمينـه را بـراي بـروز    ،در نقطه مقابل  . »تبعيت را دارد  

 كـه هابرمـاس از      به همين دليل است   . سازد  ناآرامي و در نهايت بحران در جامعه مساعد مي        
اسـت كـه    هاي سياسي سخن گفته و معتقـد          ساز درون نظام    گيري روندهاي بحران    شكل

نـوذري،  (كنـد     شود و رشد مـي      بحران مشروعيت از درون نظم سياسي حاكم پديدار مي        
اي بـه سـه صـورت          بحـران در فـضاي شـبكه       ،نتيجـه آنكـه   ). 602ـ 644، صص   1381

يابد و رسانه متناسب بـا شـرايط          تجلي مي » مشروعيت«و  » نفوذ«،  »هاي كارآمدي   بحران«
  .، داراي رسالت و نقشي متفاوت استهريك

  اي بحران  مديريت رسانهراهبرداركان . 3

ها در هر سه مورد سـخن         رسد از نقش رسانه     نظر مي   ها، الزم به    گانه بحران   با توجه به اشكال سه    
  : شودها ارائه اي بحران گفته شود و از اين طريق تصويري جامع از راهبرد مديريت رسانه

                                                      
1. Joel Migdal      2. Hobermas 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  43 ���� اي بحران مديريت رسانه

 

   رسانه و هدايت افكار عمومي3ـ1

تواند نظام سياسي را در معـرض توقعـات       مي» انتظارات ارزشي «اينده  از آنجا كه رشد فز    
منظـور مـديريت      ها بـه    شماري قرار دهد كه موجب تحليل توانايي نظامي شود، رسانه           بي

. هاي احتمالي الزم است چند سياست اصلي را در دستور كـار خـود قـرار دهنـد                   بحران
و ) آنچه رسانه نبايـد انجـام دهـد   (ي هاي سلب صورت گزاره   ها را به    نگارنده، اين سياست  

پـيش از  (متناسب با مراحـل عمـومي يـك بحـران       ) آنچه رسانه بايد انجام دهد    (ايجابي  
  :دهد به شرح زير پيشنهاد مي) بحران ـ حين بحران ـ پس از بحران

اصول ،  تجميع و بيان انتظارات ارزشي جامعه     ،  رسانه الزم است در جذب    : گزاره اول 
  .  محترم شماردبنيادين نظام را

كه هويت هر نظام سياسي بر اصولي خاص و محدود بنياد گذارده شده اسـت كـه       از آنجا 
شـود، الزم اسـت ايـن حـدود از      تغيير و تحول در آنها به تغيير ماهيت نظام سياسي منجر مي  

ها در راستاي نقد، نقـض يـا نفـي             از اين منظر اقدام رسانه     )6(.ها پاس داشته شود     سوي رسانه 
كه در قـانون اساسـي از   ... اصولي چون جمهوريت، اسالميت، واليت و     (صول بنيادين نظام    ا

ايـن  . تواند به وقوع شرايط بحراني كمـك كنـد      مي)  است شده يادآنها با عنوان اصول اليتغير      
اين معنا كـه در دوره پـيش از بحـران، ارزش              به  . اي برخوردار است    گزاره از ارزش چندگانه   

؛ در زمــان وقـوع بحــران، از ارزش كـاربردي بــراي مهـار و تحديــد بحــران    پيـشگيري دارد 
برخوردار است و در دوره پـس از بحـران، ارزش ترميمـي آن، جامعـه را از درگيرشـدن در                   

اصـول  «به همين دليل الزم است، رسـانه خـود را در چـارچوب      . كند  بحراني ديگر حفظ مي   
  ). 108 ـ136 ، صصـ الف1381 افتخاري،(فهم و بازتعريف كند » بنيادين نظام

، تجميـع و بيـان انتظـارات ارزشـي جامعـه        ،  رسانه بايد در مقام دريافـت     : گزاره دوم 
  . باشدفعال ـ و نه منفعل ـ ها  نسبت به پااليش و مديريت عرضه خواسته

  : توانند دو سياست اصلي را پيشه كنند  مي،ها در مقام بيان توقعات جامعه رسانه
نظر شهروندان    تر از آنچه مد     مراتب بزرگ   ي كه در نهايت، تصويري به     نماي  بزرگ: نخست

  .شود  مياست، توليد و به درون نظام سياسي براي دريافت پاسخ مقتضي، تزريق
تـر از خواسـت       مراتب كوچـك    نمايي كه در نهايت، به ارائه تصويري به         كوچك: دوم

  ). 269ـ293صص ، 1383پرور،  ضيايي(شود  عمومي به نظام سياسي منتهي مي
بـه معنـاي پرهيـز از هـر دو          (» نمـايي   واقـع « دولتمردان و تحليلگران بـر       تأكيدچه    اگر
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هـاي   تنها پرهيز از سياست اي فعال و پويا نه  رسانههاست، مقتضاي يك جامع ) سياست باال 
نمايي است؛ كه افزون بر آن رسانه بايد قابليت دريافت، پـااليش و               نمايي يا كوچك    بزرگ

  در اين صورت است كه واقعيت، به شكلي تدريجي        . رضه تقاضاها را داشته باشد    سپس ع 
. كنـد  شود و پاسخ مقتضي را دريافت مي   وارد نظام مي   )متناسب با توانمندي نظام سياسي    (
هـا    با انتقال واقعيت  » سانسور«دهد كه ضمن احتراز از        اين امكان را به رسانه مي     » پااليش«

بـاره   ها و انتقال يـك   واقع تراكم خواسته    در. حران جلوگيري كند  به شكل مقتضي از بروز ب     
ثبـاتي را   تواند منجر به بروز بحران ناكارآمدي درون نظام شود و بـي  آنها به درون نظام مي 

گـذاري  تأثيرمنظـور    رسـانه، بـه    درواقع). 83ـ86 ، صص ـ الف   1380افتخاري،  (دامن بزند   
در اينجـا، منظـور از   . اسـت » دايت افكار عمومي  ه«ها، موظف به      مثبت بر مديريت بحران   

  :به اين صورت كه. با افكار عمومي است» تعامل«و » تربيت«اي از  آميزه» هدايت«
بخشي خود را به ياد داشته باشد و از برخـورد ابـزاري بـا          رسانه بايد نقش آگاهي   . 1

ت شـد  بـه ) در راستاي تحـصيل منـافع خـاص حزبـي يـا صـنفي             (جريان افكار عمومي    
) تـوده مـردم   (در مقابل، بايد در ارائه آموزش نظري و عملي به مخاطبان خـود              . بپرهيزد

  . فعال باشد و از اين طريق در هدايت آن ايفاي نقش كند
هـاي   پيدا كند نسبت به خواسـته » ـ مردم    قدرت«رسانه بايد جايگاه خود را در ميانه        . 2

 صـورت اسـت   تنها در ايـن . كندهاي قدرت ـ هر دو ـ احساس تكليف   عموم و ضرورت
عنـوان يـك عامـل راهبـر، در مهـار و              تواند بـه     توسعه دامنه بحران، مي    به جا كه رسانه،   

  . تحديد مرزهاي بحران ايفاي نقش كند
دليل اينكه انتظارات ارزشـي از مجـراي رسـانه بـه درون نظـام منتقـل                   در مجموع به  

توانـد     بـا افكـار عمـومي، مـي        شود، رسانه با درك نقش حساس خود در رويـارويي           مي
  .عاملي مؤثر براي جلوگيري از وقوع بحران يا در صورت وقوع، مديريت ابعاد آن باشد

   رسانه و اصالح نظام سياسي3ـ2

» قدرت سياسي «بنابراين در ارتباط با     .  است )7(رسانه نهادي متعلق به حوزه جامعه مدني      
ز بروز يا توسعه بحـران درون جامعـه         تواند ا   چند وظيفه مشخص دارد كه انجام آنها مي       

  :جلوگيري كند
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سـازي   بايـد بـه فعـال     ،  رسانه با نقـد سـازنده عملكـرد قـدرت رسـمي           : گزاره سوم 
  .ندككمك  هاي بالقوه حاكميت ظرفيت
چه حكومت براي اداره بهتر جامعه، پيوسـته از بدنـه كارشناسـي جامعـه كمـك                   اگر

. پـذيرد   صورت كامل و فراگير صورت نمي       بهگيرد، بنا به داليل متعدد، اين مساعدت          مي
 با بررسي جوامع در حال توسعه بـه          »2ساموئل هانتينگتون « و    »1مايرون واينر «براي مثال   

هـاي   احتراز گروهي از نخبگان فكري از همراهي با قدرت رسمي، هزينـه : مواردي مانند 
اشاره ... اجرا، و   هاي نخبگان از سوي حوزه        معنوي و باالي مشاوره، صعوبت درك ايده      

واينر و  (كند    رو مي   مندي قدرت از منابع فكري را با مشكل روبه          دارند كه در نهايت بهره    
 در چنين شرايطي اسـت كـه        .)1379  ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي،    هانتينگتون،

 ايـن   بـه . كنـد  طور معمول ساخت رسمي قدرت به سمت بسته شدن گرايش پيدا مـي              به
سـازد؛   نياز و محروم مي هاي اصالحي و تكميلي بي   يا خود را از ديدگاه    » تقدر«معنا كه   

يا اقدام به تأسيس نهادهاي رسمي و تحقيق و مـشاوره در دل سـاخت رسـمي قـدرت                   
در هـر دو حالـت،      . شـوند   كند كه طبعاً محدود و با قابليت علمي پايين ارزيـابي مـي              مي
شود و در نتيجـه كارآمـدي كـاهش           يهاي اصالحي محروم م     از دريافت ديدگاه  » قدرت«

  ).1370  ترجمه ثالثي،هانتينگتون،(يابد  مي
در چنين وضعيتي است كه رسانه با قـرار گـرفتن در ميانـه جامعـه فكـري و سـازمان                     

ايـن نقـش   . سـازد   را فـراهم مـي    » ـ قدرت   فكر«نظر و تعامل      قدرت، فرصت و امكان تبادل    
تواند رابط قـدرت   به اين معنا كه رسانه مي. استگذار تأثيررسانه در مديريت بحران بسيار      

  :كم دو هدف ويژه زير را به هنگام بروز بحران محقق سازد هاي مرجع باشد و دست با گروه
  ممانعت از گسترش نارضايتي در حوزه نخبگان و تسري آن به درون جامعه : نخست
  هاي مرجع در مهار بحران  استفاده از ظرفيت گروه: دوم

به اين صورت كـه رسـانه   .  در دوره پيش از بروز بحران است  ،تر رسانه   مهماما نقش   
هاي احتمالي برحذر دارد و به افـزايش كارآمـدي            تواند آن را از كاستي      با نقد قدرت مي   

                                                      
 2. Samuel Huntington 1. Myron Weiner 

 1.  
2.  
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در اين صورت است كه تـصوير دولـت در جامعـه، اصـالح و               . نظام سياسي كمك كند   
  . يابد هش ميسازي، كا شود و در عمل احتمال بحران تقويت مي

ـ  دباي،  رسانه در تصويرسازي از قدرت    : گزاره چهارم  صـورت توأمـان از تخريـب        ه ب
  .راهبردي، پرهيز كنددولت و ايجاد غفلت 

ها  گيرند و اين رسانه    ها بر بنياد تصاوير شكل مي       اين واقعيت كه امروزه تمام سياست     
مـا را بـه نقـش حـساس     رونـد،    شمار مـي    به» 1سازي  تصوير«دار جريان     هستند كه طاليه  
از اين منظر رسانه قادر اسـت عملكـرد مثبـت قـدرت را ناديـده                . سازد  رسانه واقف مي  

اهتمـام  ) هاي آن    بر نواقص و كاستي    تأكيدبا  (بگيرد و به توليد تصويري منفي از قدرت         
نمايي محورهاي مثبت، به تـصويري كـامالً مثبـت از             ورزد؛ يا از طريق تبليغات و بزرگ      

  :رسد اين است كه نظر مي مهم به » بحران«آنچه در بحث . دقدرت برس
تصويرسازي منفي از قدرت، منجر به تضعيف بنيادهاي نظام سياسي در جامعـه و       . 1

پذيري آن در مقابل تهديـدات خـارجي و در نهايـت تـسريع در توليـد                   در نتيجه آسيب  
  ). سياست تخريب(شود  بحران مي

دليـل ايجـاد غفلـت راهبـردي در         درت سياسي، به  نمايي وجوه مثبت ق     فقط بزرگ . 2
) همچون انقالب (هاي شديد     مدت، به بروز ناهنجاري     مدت يا بلند    درون جامعه، در ميان   

  ). سياست غفلت(سازد  رو مي انجامد و آينده نظام سياسي را با بحران روبه مي
اري صـرف   نتيجه آنكه، رسانه در مقام تصويرسازي از قدرت بايد از تخريب و كـارگز             

  . قدرت دوري جويد؛ زيرا پيامد هر دو حالت، بروز بحران در درون جامعه خواهد بود

  مثابه سرمايه اجتماعي  رسانه به3ـ3

 رسانه با مخاطبان و قدرت سياسـي بودنـد، در ايـن             ههاي پيشين ناظر بر نوع رابط       گزاره
نه بـراي آنكـه     رسـا . شوند كه موضوع آنها خود رسانه است        هايي طرح مي    قسمت گزاره 

هـاي چهارگانـه پيـشين      عاملي مثبت در عرصه مديريت بحران باشد و در اجراي گـزاره           
  .موفق عمل كند، بايد چند شرط را در ارتباط با خود و جامعه رسانه، محقق سازد

                                                      
1. image making 
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  . رسانه بايد بتواند اعتماد مردم را جلب كند: گزاره پنجم
اعـم از  (هاي رقيب     ط و ظهور ديدگاه   هاي مسل   ويژگي بارز فضاي بحران، فروپاشي نظم     

. سازي خود هـستند     دنبال حاكم   است كه با ارائه الگوي نويني از نظم به        ) مخالف يا معارض  
گـذار  تأثير» اعتمـاد «در چنين فضايي شايد هيچ عنصري را نتوان سراغ گرفت كه به انـدازه          

از طريـق   (ر مهار بحران    تر باشد، رسانه د     چه ميزان اعتماد مردم به يك رسانه قوي         هر. باشد
توفيـق بيـشتري   ...) رساني، دعوت به مقاومت، تحليـل شـرايط و       هايي چون اطالع    كارويژه

  :ها شرايط زير را در خود محقق سازند براي اين منظور الزم است رسانه. خواهد داشت
توان ارائه اطالعات دقيق درباره موضوعات مربوط به بحران را افزايش دهنـد تـا               . 1
اي از اخبار صحيح      هاي بيگانه و دريافت آميزه      ين طريق از مراجعه مخاطبان به رسانه      از ا 

  .عمل آيد و نادرست ممانعت به
روز درباره موضوعات مربوط به بحران را افزايش دهند تـا             توان ارائه اطالعات به   . 2

  . از اين طريق از رواج اخبار ناصحيح و انواع شايعه جلوگيري شود
هاي مناسب از شرايط را ارتقا دهند تـا از ايـن طريـق از توسـعه         ه تحليل توان ارائ . 3

  .هاي جاري ممانعت شود دامنه بحران از رهگذر توسعه به بدفهمي
رسـانه  » اي عمـل كـردن      حرفـه «توان به اصل      مجموع سه توانمندي باال كه از آن مي       

 آن را تبـديل بـه       دهـد و    تعبير كرد، ارزش و اعتبار رسانه را نزد مخاطبـان افـزايش مـي             
 رسـانه از    ،در ايـن صـورت    . سـازد   عنصري مهم متعلق به سرمايه اجتماعي جامعـه مـي         

بـه كـانوني بـراي هـدايت        ) ولو به شكل پيچيده امـروزي     (ابزاري ساده براي انتقال پيام      
تواند با ارائه خبر، تحليل و حتي تجـويز، بـه    شود؛ كانوني كه مي افكار عمومي تبديل مي   

  .ها كمك كند ايش دامنه بحرانكاهش يا افز
  .رسانه بايد بتواند مشاركت مردم را جلب كند: گزاره ششم

اي بحران الزم است بـه آن اشـاره شـود، جلـب                موردي كه در مديريت رسانه      آخرين
» سـاالري  مـردم «واقع توسعه مكتب فكـري      در. اي است   مشاركت مردمي در فعاليت رسانه    

نظـر    الشعاع قـرار نـداده و چنـين بـه            جامعه را تحت   صرفاً عرصه قدرت و مديريت كالن     
هاي ارتباطاتي را در جوامع مدرن امـروزي فـرا گرفتـه              رسد كه اراده مردم، تمام حوزه       مي

كـه ضـرورت مـشاركت مـردم در       نيـز از ايـن امـر مـستثني نيـست چنـان            »رسانه«. است
و اهميـت دارد كـه بـه        ر اين اقدام از آن   . شود  اي، بيش از پيش حس مي       هاي رسانه   فعاليت
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ها و هدايت مخاطبان خود هستند، منجر         هاي مردمي كه قادر به جذب ديدگاه        توليد رسانه 
ــ در صـورت       اي كه براي ممانعت از بروز بحران يا مهار آن           شود؛ يعني همان ويژگي     مي

  .كند ـ نقش اصلي را ايفا مي وقوع

  گيري نتيجه

اند و برخي ديگر براي حفظ تمـدن   صه گذاشتهها براي خلق كردن پا به عر   برخي انسان «
 ترجمـه   ،1تـافلر (» اي دسـت زنـد      بايد به خلق و ابداع اشكال تـازه       ... امروزه نسل ما    ... 

  ).607، ص 1366 خوارزمي،
» هـاي نـوين     رسـانه «آلوين تافلر شايد بتـوان چنـين اظهـار داشـت كـه               در تحليل جمله  

انـد تمـام ابعـاد حيـات را           آينـد كـه توانـسته       مـي شمار    انسان معاصر به  » خلق تازه «ترين    مهم
اي تعبيـر   تـوان بـه جامعـه شـبكه     ـ كه از آن مـي  اين وضعيت تازه.  خود قرار دهند   تأثير تحت
هاي فراواني را نيـز فـراهم آورده كـه در     ـ گذشته از مزاياي بسيار، امكان و قابليت آسيب         كرد

اسـتعداد جوامـع    » زايـي   بحـران « منظـور از     .ترين آنهاست   جمله مهم   از» زايي  بحران«اين ميان   
هـوا،   و بـراي مثـال آب    . هـايي بـزرگ اسـت       نوين براي تبديل موضوعات معمولي به بحـران       

 پيچيـده و دشـواري       كه تا چند دهه پيش مـسائل      ... زيست، اشتغال، روابط اجتماعي و        محيط
انـد كـه    ينحلـي شـده  اكنون تبديل به معـضالت ال      آمدند، هم   شمار نمي   براي اجتماع انساني به   

 معنـاي  ،بـا ايـن حـال   . اي را بـه مخـاطره افكنـد    تنهايي ثبات جامعه تواند به  از آنها مي  هريك
ها به نفـع ايجـاد ثبـات در جامعـه نيـست؛ زيـرا                 تحليل باال، نبود امكان مديريت مناسب بحران      

. آورد  هم مـي  امكـان مـديريت آن را نيـز فـرا           كند،    گونه كه توليد بحران مي      فضاي مجازي همان  
مثابـه يـك     رسـانه ديگـر بـه   بنابراين. يابد ها نيز از همين ناحيه موضوعيت مي  آفريني رسانه   نقش
شـود كـه در توليـد        بلكه تبديل به گفتماني مـي       ـ مطرح نيست،      هاي پيشين   ـ همچون دوره    ابزار

ر توليـد  به همين دليل است كه رسانه بـه همـان انـدازه كـه د    . فضاي مجازي نقش اساسي دارد    
تـوان     مـي  ،عبـارت ديگـر     بـه .  نيز حضور مؤثر دارد     آفرين است، در مديريت بحران      بحران نقش 

  .  استها ممكن شده ها با رسانه چنين ادعا كرد كه در جوامع امروزي، اثبات و نفي بحران

                                                      
1  . Toffler 
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اينكه چرا رسانه به چنين مقـام مهمـي دسـت يافتـه اسـت، بـه توانـايي آن در ايجـاد          
هاي تحليلي حاكي از آن است كـه تمـامي روابـط              بررسي. گردد  مي باز» واقعيت مجازي «

يعني تـصاوير    ـ   »هاي مجازي   واقعيت«بر بنياد   ) ملي يا فراملي   اعم از ملي، خرده   (بازيگران  
نماينـد كـه    شوند و تا آنجا معتبر و قابل اعتمـاد مـي            ذهني كه جايگزين حقايق بيروني مي     

به اين صورت كه تمام بـازيگران براسـاس       . ـ قرار دارند       دشون  گيري واقع مي    مبناي تصميم 
حال اگر بتوان نسبت به حك و اصالح ايـن          . كنند  تصاوير ذهني خود با ديگران تعامل مي      

هـا    از آنجا كه رسانه   . توان انتظار تغيير در رفتارها را نيز داشت         تصاوير اقدام كرد، طبعاً مي    
رسـد كـه      نظـر مـي     يير اين تصاوير هستند، چنين به     ترين عامل در توليد، اصالح يا تغ        قوي

تـوان ادعـا كـرد كـه در           رو مـي    از ايـن  .  داشته باشند  برعهدهنقش اصلي را در تغيير رفتار       
  . هاي عصر ماست اختيار داشتن رسانه و مديريت مناسب آن، رمز مديريت بحران

  پيشنهادها

ات ارزشي جامعه پرهيز كنند زيـرا        رو به رشد انتظار    فرايندها بايد از دامن زدن به         رسانه
توانـد بـه افـت كارآمـدي نظـام سياسـي و در نتيجـه                  گسيخته توقعات مـي     افزايش لجام 

هـا   رسـانه . ها و تقويت احتمال وقوع بحران در جامعه بينجامـد          گسترش ميزان نارضايتي  
 پي تعديل انتظارات ارزشي با هـدف تقويـت تعـادل ميـان            به هنگام وقوع بحران بايد در     

، باشند تا از اين طريق ميزان محروميت نسبي كاهش يابـد و مهـار              »ها  ـ داشته   ها  خواسته«
  ). 1380  ترجمه شفقتي،،1پالتز. براي مثال نك(بحران ميسر شود 

عنوان نهادي مرجع در حوزه تربيت افكـار عمـومي ظـاهر شـوند و بـا                ها بايد به    رسانه
هـا، افـراد را از اقـدام در قالـب الگوهـاي              هاي پيگيري خواسته    آموزش علمي و عملي راه    

تقويت تربيت مدني شهروندان و دولتمـردان، بهتـرين مـانع بـراي             . آميز باز دارند    خشونت
 ). 1381   ترجمه كياني،،2سنيه. براي مثال نك(جلوگيري از وقوع بحران در جامعه است 

                                                      
2. Henis 1. Palts 

 1.  
 2.  
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اهتمام ورزنـد و از  اي  اي در سطح فعاليت رسانه ها بايد به ارتقاي اخالق حرفه      رسانه
هـا،   افزايش اعتماد ملي به عملكـرد رسـانه  . اين طريق اعتماد مردم را به خود جلب كنند      

توان از آن براي مهـار بحـران    جمله عوامل مثبتي است كه به هنگام مديريت بحران مي       از
 ). 1384، اعتضادالسلطنه(بهره گرفت 

كنـد،    وال سـرمايه اجتمـاعي كمـك مـي         فعاليتي كه به ضعف يـا ز       هرگونهها بايد از      رسانه
ها مانند ساير بازيگران ملي، موظف به تقويـت سـرمايه اجتمـاعي          از اين حيث رسانه   . بپرهيزند
عبارتي تعـرض نكـردن      و به (براي اين منظور التزام عملي رسانه به اصول بنيادين نظام           . هستند

  ). ـ الف 1381ي، افتخار(شود  شدت توصيه مي ، به)به خطوط قرمز جمهوري اسالمي

  نوشت پي

او نـشان  .  پرداخته اسـت 1970رابرت پاتنام در كتاب خود به بررسي تجربه توسعه در ايتاليا در دهه       . 1
 در  ،مطـابق بررسـي وي    . هاي مختلف ايتاليا يكسان نبوده است       داده كه نتيجه اجراي اين طرح در بخش       

 توسـعه بهتـر و   فراينـد انـد،     بيشتر نهادينه شـده   ... و  ساالري    از قبيل اعتماد، مردم    هايي  همناطقي كه مقول  
 توسعه  فرايندحال آنكه در ساير مناطق ضعف سرمايه اجتماعي به تضعيف           . كارآمدتر محقق شده است   

ها در ارتباط غير مستقيم با ميزان سرمايه اجتماعي  ها و ناآرامي همچنين ميزان اعتراض. منتهي شده است 
وانست سرمايه اجتماعي را به عاملي مهم در فهم شرايط اجتماع و مديريت آن        ترتيب ت   اين  به. بوده است 

  ).1993ام، تنپا(تبديل سازد 
كه امروزه بـا طيـف        اند چنان   سر گذشته   گرايانه، تحوالت بسياري را پشت      هاي امنيت با رويكرد واقع      نظريه. 2

 بـر   تأكيدرو هستيم كه وجه مشترك آنها         هگراي سنتي، فراسنتي و مدرن روب       هاي امنيتي واقع    متنوعي از نظريه  
گرا و كاربرد آنها در عمـل،   هاي واقع دليل وجود همين ويژگي است كه درك نظريه        اصل عينيت است زيرا به    

براي مطالعه بيشتر و آشنايي بـا ايـن مكتـب و            . تر است   هاي آرماني از امنيت، ساده      ها و گونه    نسبت به نظريه  
 ).1383(و افتخاري و نصري ) ـ ب 1381(افتخاري، : ـ رجوع كنيد به گرايي مان يعني آرـ  مكتب مقابل آن

شدت مورد توجه بوده       به اين سو، به    2001هاي امنيتي از سال       هاي مجازي در راهبرد     كاربرد واقعيت . 3
ايـن  . نمايد، نقشي است كه براي رسانه قائـل هـستند      آنچه درخصوص اين آثار درخور توجه مي      . است

 واقعيت مجازي هكنند داللت بر آن دارد كه رسانه امروزه تنها يك ابزار نيست بلكه دستگاه توليدموضوع 
منظور بررسي بيشتر در اين زمينه مطالعـه دو           به.  قرار دهد  تأثير تواند جنگ و صلح را تحت       است كه مي  

 . شود رخداد مهم حمله امريكا به عراق و افغانستان پيشنهاد مي
   : ـ تركيبي برچر بر سه دسته از متغيرها استوار استالگوي تلفيقي. 4

عوامل «و » هاي سيستم پذيري آسيب«، »احتمال وقوع بحران«گانه   متغير وابسته كه شامل عناصر سه  )الف
  . است» موجد بحران

هـا،   هاي نظام تـشابه و تفـاوت رژيـم    ويژگي: هاست  متغيرهاي مستقل كه شامل سه دسته از ويژگي      )ب
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  ). عمر، دوام رژيم، اندازه سرزمين و ثبات داخلي(هاي بازيگر  رافيايي و سرانجام ويژگيفاصله جغ
  . شود  را شامل مي ها  متغيرهاي دخيل كه دو موضوع الگوي كنش متقابل و تهديدات معطوف به ارزش)ج

در تحليل افزاري  افزاري و نرم    كند كه دربرگيرنده عوامل سخت      براين اساس برچر الگويي را طراحي مي      
 ). 102-126 ، صص1382  ترجمه صبحدل،برچر،(و مديريت يك بحران است 

توان بـه نقـاط ضـعف متعـددي اشـاره كـرد كـه                مي» برچر«در مقام نقد و بررسي الگوي پيشنهادي        . 5
هـا بـا    هايي چون دامنه، زمان، سـرعت تحـول، زنجيـره ارتبـاطي بحـران             توجهي به مؤلفه    حكايت از بي  
با اين حـال    . ـ از سوي برچرـ دارد      ها  در مقام سنجش بحران   ... ت آنها با قدرت مرجع و       يكديگر يا نسب  

 فقـط در نوشتار حاضر چون اين نواقص مدنظر نبوده، نظريه برچر از اين حيث مورد نقد قرار نگرفته و        
 برچـر، بـه   تر ديدگاه انتقادي براي مطالعه بيشتر و گسترده. اي بسنده شده است  بر ارائه مالحظات رسانه   

 ). 1385افتخاري، ( مؤلف مراجعه شود  »تحليل تهديد«الگوي پيشنهادي 
. هاي سياسي، از سوي نگارنده پيشنهاد شده اسـت  در نظام» خطوط قرمز«عنوان معادل واژه    اصول بنيادين به  . 6

صورت مبسوط    بهاست كه نگارنده     ...و  » قلت عددي «،  »حساسيت باال «،  »قانوني بودن « بارز اين اصول      ويژگي
 ).  الفـ 1381افتخاري، (و با نگاه به جمهوري اسالمي ايران در اثر به آن اشاره كرده است 

7 .Civil Society : جامعه مدني عبارت است از مجموعه نهادهايي كه در حدفاصل بين قدرت رسمي و
يريتي قـدرت رسـمي، در   دليل ارتباط با مـردم و فـارغ بـودن از مداخلـه مـد        توده مردم قرار دارند و به     

هاي مردم به درون نظام سياسـي، از توفيـق بيـشتري نـسبت بـه سـاير        دريافت، تجميع و انتقال خواسته 
هاي نظام را دريافت و به درون جامعه منتقل  جامعه مدني افزون بر اين بايد كارويژه      . نهادها برخوردارند 

 . شود تعريف و شناسانده ميترتيب جامعه مدني با دو رسالت اصلي باال  اين به. كند

  منابع

مجموعـه مقـاالت    . اي جهـان عـرب      هاي رسـانه    دغدغه). 1384. (اعتضادالسلطنه، محمد 
  .هاي راديو اداره كل پژوهش: تهران .اي جهان عرب همايش امنيت رسانه

  . سفير: تهران .خشونت و جامعه). 1379 (.)به اهتمام( .  اصغر، افتخاري
 ثبات   و  رسانهمجموعه مقاالت همايش    در  اي،    ثبات سياسي رسانه  . )1380. (افتخاري، اصغر 
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. ـ اجتماعي جمهوري اسالمي ايران سياسي
مركـز  : تهـران . هاي سياسي درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت   ). ـ الـف   1381. (افتخاري، اصغر 
  . جمهوري  رياستراهبرديهاي  بررسي

: تهـران  مراحل بنيادين انديشه در مطالعـات امنيـت ملـي،         ). ـ ب 1381(. غراص،  افتخاري
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي

: تهــران. پژوهــي روش و نظريــه در امنيــت). 1383 (.نــصري اصــغر و قــدير، افتخــاري
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  55) 15(هاي ارتباطي   پژوهش���� 52

 

 سـتاد دانـشگاه     دانشكده فرمانـدهي و   : تهران. شكافي تهديد   كالبد). 1385. (افتخاري، اصغر 
  ). ع(امام حسين 

، كيـان تـاجبخش   : در،  سـرمايه اجتمـاعي حكمرانـي و جامعـه        ). 1384(. ساموئل،  باولز
  .شيرازه: تهران .سرمايه اجتماعي

علـي  ترجمـه   . ثبـاتي   بحران، تعـارض و بـي     ). 1382(. مايكل و جاناتان ويلكنفلد   ،  برچر
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران، صبحدل

: تهـران ، ميرفردين قريشي ترجمه   .)1ج  (بحران در سياست جهان     ). 1382(. ايكلم،  برچر
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي

  . سروش: تهران، مهدي شفقتي ترجمه .ارتباطات سياسي در عمل). 1380(. ديويد، پالتز
  . شيرازه:  تهران .سرمايه اجتماعي). 1384(. كيان، تاجبخش
  . فرهنگ گفتمان: تهران .ريت بحرانمدي). 1379(. محمدرضا، تاجيك
  .  نو :تهران، دخت خوارزمي شهين ه ترجم.موج سوم). 1366(. آلوين، تافلر

، كيـان تـاجبخش   : در،  انديـشمندان عليـه سـرمايه اجتمـاعي       ). 1384(. استيون،  دورالف
  . شيرازه: تهران .سرمايه اجتماعي

ـ  گزيده مقاالت سياسي ،بحران). 1375(. جيمز، رابينسون ترجمه پژوهـشكده   . اجتماعي 
   .مترجم: تهران ،مطالعات راهبردي

مؤسـسه فرهنگـي مطالعـات و    : تهران .)2 و 1 ج(جنگ نرم  ). 1383( حميد،  پرور ضيايي
  . المللي ابرار معاصر تهران تحقيقات بين

، كمـال سـروريان    محمـد  هترجمـ . سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي    ). 1385(. بن،  فاين
  .وهشكده مطالعات راهبرديپژ: تهران

احـد عليقليـان و      هترجم. اي  ظهور جامعه شبكه  : عصر اطالعات ). 1380(. مانوئل،  كاستلز
  . طرح نو: تهران، پايا  علي  و)ويراستار ارشد( افشين خاكباز

دفتر مطالعات سياسـي    : تهران .المللي  هاي بين   مديريت بحران ). 1366(. اصغر  علي،  كاظمي
  . المللي و بين

متـرجم اصـغر    . هـا   رويكردها و نظريـه   : امنيت جهاني ). 1380. (كين، آردي   يتل، آر؛ مك  ل
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: افتخاري، تهران

  . ستاره سپهر: تهران .انديشمندان مديريت). 1384(. هوشنگ، مؤمني
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 متـرجم محمـود     .نقـش اطالعـات در مـديريت بحـران        . )1381(. پي. شاون،  كارتي مك
  .جمهوري  رياستراهبرديهاي  مركز بررسي: تهران ،كالهچيان

  . چشمه: تهران .بازخواني هابرماس). 1381(. حسينعلي، نوذري
محـسن   .سامان سياسي در جوامـع دسـتخوش دگرگـوني   ). 1370(. سـاموئل ،  هانتينگتون

  . علم: تهران، ثالثي
داود  هترجمـ . شدن و فرهنگ سياسي در جهـان سـوم          دين، جهاني ). 1381(. جف،  هنيس

  . پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران، كياني
مـسعود   ه ترجمـ .رسـانه، ديـن و فرهنـگ      ). 1382(. باينـد  ال ،اسـتوارت و نـات    ،  هوور

  . سروش: تهران، نيا آريايي
پژوهـشكده   هترجمـ  .درك توسعه سياسي). 1379 (.مايرون و ساموئل هـانتينگتون    ،  واينر

   .مترجم: تهران، مطالعات راهبردي
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