
  
  
 

 

ها،  زمينه: ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران
  ها  مفاهيم و نظريه
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  چكيده

در پي آن است كه با توصيف و تبيين ” ها ها، مفاهيم و نظريه ارتباطات مخاطره؛ ارتباطات بحران؛ زمينه“ مقاله 
؛ فرايندها و ساز و كارهاي ارتباطي را كـه بـا موضـوعيت ايـن دو     (crisis)و بحران (risk)دو مفهوم مخاطره 

  .وجود آمده است، مطرح سـازد  ـ اجتماعي به هاي انساني هاي طبيعي و هم در عرصه مقولة مهم، هم در حوزه
ـ  انـد كـه بـه    دو بخش جديد و متمايز در علـوم ارتباطـات  ” ارتباطات بحران“ و ” ارتباطات مخاطره“ دريج ت

. دهنـد  اي به خـود اختصـاص مـي    هاي مختلف رسانه هاي تخصصي را در حوزه ها، رويكردها و روش نظريه
در ادامة اين فراينـد  ” نگاري بحران روزنامه“و ” روزنامه نگاري ريسك“پيدايش و طرح مباحث كاربردي نظير 

سـي آن بخـش از ارتباطـات و    هـاي اسا  ها، مفـاهيم نظـري و مؤلفـه    كه زمينه است اين مقاله كوشيده. است
  .نگاري كه بر دو مقولة ريسك و بحران تمركز دارد، مورد بررسي قرار گيرد روزنامه

  
  نگاري بحران بحران، روزنامه مخاطره، ارتباطات  ، بحران، ارتباطات )ريسك( مخاطره :كليد واژه

  
  مقدمه
در هر يك از . اند ات ارتباطيدو موضوع مهم و جديد در مطالع) crisis (و بحران  )risk(مخاطره 
آميز و بحراني، چه منشأ طبيعي و چه منشأ انساني و اجتماعي داشته باشند،  هاي مخاطره موقعيت

هـا دچـار    يابـد و از سـوي ديگـر معمـوالً رسـانه      ارتباطات از سويي اهميت و اولويت ويژه مي

                                                 
  عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي  *



ي در ارتباطات، نظير هاي خاص و تخصص گيري حوزه شكل. شوند ناكاركردي يا كژكاركردي مي
، )crisis communication(” ارتباطـات بحـران  “ ، )risk communication(” ارتباطات مخاطره“ 
 communication)”هاي ارتباطي مديريت بحران“و  )crisis journalism(” نگاري بحران روزنامه“

crisis)  management آميز و بحراني،  هاي مخاطره در موقعيت. هاست برآمده از همين ضرورت
ها و ايجـاد پيوسـتگي اجتمـاعي و     انتقال و انتشار اطالعات و آگاهي“ ايفاي نقش ارتباطات كه 

هـاي   بـه رويكردهـا و روش  ) 35: 1371معتمد نژاد، (” اشتراك فكري و همكاري عمومي است
وجـه  ها و موانع ارتبـاطي، چـه در وجـه فنـي و چـه در       جديدي نياز دارد كه بتوانند بر اختالل

هـاي   هـايي آن اسـت كـه پيـام     پرسش اصلي در چنين موقعيـت . اجتماعي و فرهنگي، فائق آيند
ها فرسـتاده   وسيلة رسانه شوند و آيا هر پيامي كه به ارتباطي چگونه شنيده، فهميده و بازنمايي مي

و ” مشـترك بـودن  “،  ”مربـوط بـودن  “هاي اساسي ارتباط، يعنـي   تواند واجد ويژگي شود مي مي
براي پاسخگويي به اين پرسش شايسته است در وهلة ). 26: 1381بوهم، (بشود ” مول بودنمع“

هاي مخاطره و بحران توصيف وتبيين گردد و در مرحله بعد به تعريف و تفكيـك   نخست زمينه
تـوان   بر پايه اين دو رهيافت اسـت كـه مـي   . ارتباطات مخاطره و ارتباطات بحران پرداخته شود

هـدف ايـن مقالـه نيـز انجـام      . نگـاري بحـران پـي گرفـت     ا در باب روزنامههاي نظري ر كاوش
  .هاي نظري در اين سه حوزه است هايي براي تعريف مفاهيم و ارائه چارچوب تالش
  

  ”بحران“و ” مخاطره“هاي  زمينه. بخش يكم
  

  )ريسك(دربارة مخاطره .  1-1
. ي علوم اجتماعي و ارتباطات يافـت توان در ادبيات كنون را مي) ريسك(معاني مختلفي از مخاطره 

هـاي مختلـف    با وجود اين تعاريف مشخص، ريسك را معموالً يـك رويـداد احتمـالي بـا انـدازه     
تواند با توجه به اقدامات و شرايط محيطي مختلف، تخفيف يافته و يا شديدتر شود  دانند كه مي مي

)Palenchar & Health, 2006: 2.(   
هـد، افـراد و عناصـري كـه بـر آن تـأثير        ر زماني كه رخ ميبزرگي يا ظرفيت يك ريسك د

طور علمي  يابد، از جمله مسائلي هستند كه بايد به گذارند، و اينكه چگونه آثار آن افزايش مي مي
علم همچنين بايد بتواند براي تغيير احتمال و بزرگي دامنة مخاطره مداخله كنـد؛  . محاسبه شوند

اگـر  . افزايـد  هـا را مـي   علم در شمار عواملي است كـه مخـاطره   كه برخي نظر دارند كه در حالي
هايي جدي دربارة سالمت و ايمني فرد و  اي كنترل نشوند، دغدغه صورت پيشگيرانه ها به ريسك

ها، اجتمـاع و سياسـت    جامعه و وضعيت محيط زيست طبيعي و اجتماعي در صدر توجه رسانه
هـا تبـديل    ت كنشگران اجتماعي و اصحاب رسانهگيرند و به موضوع فعالي هاي عمومي قرار مي

  .شوند مي
بـه عنـوان   ) ريسـك (اخيراً در آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكـا ارتباطـات مخـاطره    

مسئوالنه مطرح شده اسـت كـه در     دهنده و اي براي مباحث جدي، علمي، عقالني، آگاهي زمينه
هـاي   و كـار مـرتبط بـا فعاليـت    پيوند با سالمت فـردي و رفتارهـاي ايمـن در عرصـة زنـدگي      

هـاي   اين نگاه به ارتباطات مخـاطره نوعـاً شـامل سـازمان    . زننده و مواد پرخطر قرار دارد آسيب



وجـود آورد   هايي را براي اعضاي جامعه بـه  تواند مخاطره هاي آنها مي شود كه فعاليت بزرگي مي
)Ibid: 2(.  

، ”پديــده فرهنگــي“ن يــك شناســي ريســك را بــه عنــوا در حــوزة علــوم اجتمــاعي، مــردم
پديـدة ناشـي از   “، اقتصـاد بـه عنـوان يـك     ”پديـده اجتمـاعي  “شناسـي بـه عنـوان يـك      جامعه
ريسـك در  . دهنـد  مورد مطالعه قرار مـي ” گيري دربارة امنيت ثروت يا جلوگيري از ضرر تصميم

ده پديـ “شناسي به عنوان يك  ، در روان”هدايت“حقوق پديده قابل قضاوت و ناشي از نقص در 
، در ”رخداد“، در تاريخ به عنوان يك ”مفهوم“شناسي به عنوان يك  ، در زبان”رفتاري و شناختي
، و در فلسـفه بـه   ”كنش ايمـاني “شناسي به عنوان يك  ، در دين”پديده حسي“هنر به عنوان يك 

  .جلب توجه كرده است” مسئله معرفتي“عنوان يك 
اي متنوع علمي و رويكردهاي مختلف كاربردي ه بر اين پايه، ارتباطات مخاطره نيز در رشته

هـاي    هاي آماري و رويكردهاي مهندسي مبتني بر تشـخيص ريسـك   بيني پيش. مطرح شده است
  ).Ibid: 3(اند  هاي اجتماعي و فرهنگي ريسك از اين جمله احتمالي و نظريه

توانـد در   ياز آنجا كه در زمان ريسك، اعضاي جامعه به اطالعات نياز دارند و اطالعـات مـ  
ارتباطـات  “و ” ارتباطـات مخـاطره  “آميـز مـؤثر باشـد،     رهايي يا خروج آنها از موقعيت مخاطره

هاي اخير مورد توجه قـرار گرفتـه    در سال) strategic risk communication(” راهبردي مخاطره
  .است

از دانـش   استاد ارتباطات و اطالعات دانشگاه تنسي آمريكا، اين حوزه (Palenchar)پالنجار 
  : كند ارتباطات را چنين تعريف مي

ارتباطات مخاطره يك فرايند ارتباطي تعـاملي و  نـوعي زيرسـاخت اجتمـاعي بـر پايـه درك       
، سبب، سطح، اهميـت و چگـونگي    ها با توجه به ويژگي فراگير از مخاطره در ميان افراد و سازمان

هاي ذينفـع   هاي گروه م متقابل دغدغهارتباطات مخاطره فرصت را براي درك و فه. كنترل آن است
وگوهـايي   كند تا  گفت هاي مختلف فراهم مي وجود آمده از سوي سازمان در ارتباط با مخاطرات به

هـاي اجتمـاعي صـورت پـذيرد و فضـاي       براي شناخت آنها و اعمال مناسب براي كاهش ريسك
ي نظـري و افـزايش   هـا  شـدن فاصـله   هـاي مـؤثر و مشـاركتي در فراينـد كـم      گيري گفتمـان  شكل

  .(Ibid :3)وجود آيد  هاي عملي به هماهنگي
ها و معـاني آشـكار و حتـي     ارتباطات راهبردي مخاطره نيز به حساب آوردن اطالعات، ايده

محققان و طراحان روابط عمومي و ارتباطات مخاطره گاه . نگرانه است هاي آينده در طرح  بديهي
تواند بر سالمت و ايمني فيزيكي و رواني مـردم،   ي ميرسان كنند كه چگونگي اطالع فراموش مي

در واقع توجه به تجربيات گوناگون و تحقيقات كالن و خـرد در  . محيط زيست آنها اثر بگذارد
هـاي راهبـردي بـه     پـژوهش . باب ارتباطات مخاطره امروز بيش از هـر زمـاني ضـروري اسـت    

. نفـع بشـنوند و بياموزنـد    هـاي ذي  فراد و گروهها هزار تن از ا دهد تا از ده ريزان اجازه مي برنامه
هـاي عمـومي بـر     ها و گستره گيري گروه مطالعات متعدد و موردي نيز نشان داده است كه شكل

تواند در افزايش و اثربخشي اطالعات دربارة آنچه بايد براي  پاية ارتباطات راهبردي مخاطره مي
 . دهند، تأثيرگذار باشد محافظت از خود و ديگران در موارد اضطراري انجام

هـاي   در ارتباطات مخاطره، منابع اطالعاتي بايد سطح قابل قبـولي از اعتمـاد را در قضـاوت   
مردم معموالً احساس ترس و نگراني كمتري از مخـاطراتي دارنـد   . دست آورده باشند عمومي به



رو  از ايـن . شـوند  ربوط مـي هاي مورد اطمينان آنان م ها و يا سازمان اي به نهادها، بنگاه گونه كه به
  .شوند دار اين اعتمادسازي مي هايي عهده ها در چنين موقعيت رسانه

توانند ارتباطات مخاطره را براي توانمند ساختن عموم مخاطبـان خـود    ها مي در واقع رسانه
هـا و   هـاي خـويش، كـنش    كار گيرند و با كمك آنـان در توسـعة دانـش، مهـارت و ظرفيـت      به

. تي و رفتاري مطلوب را براي كاهش شدت، دامنه و آثار رويدادها سامان دهنـد هاي موق واكنش
هـايي بـراي    تواننـد برنامـه   هاي بسياري دارند كه بر اسـاس آن مـي   اي توانايي هاي رسانه سازمان

افزايش درك عمومي از فراينـدها و سـاز و كارهـاي اجتمـاعي و فنـي، بـه عنـوان راهبردهـا و         
س از تهديـدهاي شـناخته و ناشـناخته و افـزايش سـطوح اعتمـاد و       هايي براي كاهش تر روش

  .همبستگي اجتماعي، ارائه دهند
اي و روابط عمومي را  نظران دانشگاهي و متخصصان رسانه دانش ارتباطات مخاطره، صاحب
رغم  كند تا قضاوت مثبتي، به خواند و به شهروندان كمك مي براي دستيابي به تعامل مؤثر فرا مي

هـدف اصـلي   . هـاي ارتبـاطي داشـته باشـند     هاي مختلف، نسبت به مفـاهيم و تكنيـك   دشواري
آفرين يا  هاي مخاطره ها و سازمان تر براي دستگاه هاي افزون  ارتباطات مخاطره تنها جلب حمايت

گونه از ارتباطات عـالوه   هدف اصلي اين. ها و اعضاي جامعه نيست هاي گروه كاستن از نگراني
وگويي سازنده و قانونمند براي شناخت، برآورد و كاهش ريسك و  دهي گفت لبر آن موارد شك
  .ها و ارتباطات مرتبط با آن است تبيين سياست

بخشـي   ها و عناصر مؤثر ارتباطي است كه با آگاهي اي براي خلق ارزش ارتباطات مخاطره وسيله
 ,Palenchar & Health( هاي مرتبط با خـود مخـاطره نيـز همـراه اسـت      ايجاد رفتارها و گرايش و

2006: 8.(  
  

  دربارة بحران.  2-1
هـاي آن   هـايي متفـاوت از مخـاطره و مؤلفـه     هاي دربرگيرنده آن پديده و محيط) crisis(بحران
تواند به بحران بينجامد كه سر از بحران در نياورد؛ به عبارت  قدر مي اي همان هر مخاطره. هستند

. تواند همان ارتباطات بحران باشد تباطات ريسك هم نمياي بحران نيست و ار ديگر هر مخاطره
زي اسـت كـه موضـوع آن اساسـاً      زا و بحـران  به لحاظ مفهومي بحران خود يك مفهـوم بحـران  

كه هر نوع تعريفـي از بحـران   «تعريف و بازتعريف است، نه شناخت به اين سبب بايد پذيرفت 
  ).4:1379تاجيك،  (» نسبي است

و اسـميت  ) Wilcox(كـاكس   ، ويلkupperman)(نظراني چون كاپرمن  بنا به تعريف صاحب
)Smith( :»فـرد و يـا يـك گـروه       آنچه نزد يـك . كنندگان آن بستگي دارد بحران به ديدگاه نظاره

به ). Kupperman,1975: 405(» شود، ممكن است از نظر ديگري بحران نباشد بحران قلمداد مي
آيـد و تحـت    حساب مـي  و در نگاهي ديگر غير بحران بهدر نگاهي بحران ” ريسك“اين ترتيب 

هـا و تعـاريف متفـاوتي را در بـر      گران ابعاد، دامنه تأثير نوع نگرش و سوگيري ناظران و تحليل
  . گيرد مي

فـرا  “، ”هـا  فـرا روايـت  “تـوان در قالـب    ها را نمـي ”بحران“با چنين مباني و معاني است كه 
هاي فراگيـر و   به زبان ديگر تئوري. مطالعه قرار داد و شناختمورد ” ها فرا نظريه“و ” ها گفتمان

از آنجا كه دال يـا مفهـوم   . اند ه كنند هايي ناكارآمد و گمراه شناسي، نظريه ها در بحران كالن روش



هـا در قالـب    كند، بهتـر آن اسـت كـه بحـران     بحران به مدلول يا مصداق واحد ثابتي رجوع نمي
  .مطالعه و بررسي شوند” هاي خرد روش“و در چارچوب  )case study(مطالعات موردي 

دامنـه و  “و ” اهداف مورد تهديد“ ، ”علل و عوامل ايجادكننده“توان به اعتبار  ها را مي بحران
آينـد كـه بحـران     وجـود مـي   ها وقتي بـه  حادترين نوع بحران. بندي كرد تقسيم” سطوح فراگيري

زدا را در زمرة  گيرد و كارگزاران و كنشكران بحران ها را فرا مي سطوح مديريت و از جمله رسانه
  .دهد زا قرار مي عوامل بحران

 :Winner & Kahn, 1962) كننـد  بندي مي وينر و كان زمينه، عوامل و آثار بحران را چنين طبقه
12):  
  هاي غيرمنتظره آمد ها و در برداشتن پي نقطه چرخش در رويدادها و كنش •
 كنندگان ي شركتشرايط معطوف به واكنش فور •
 وجود تهديد جدي نسبت به اهداف  •
 وضعيت مولد عدم اطمينان به آينده  •
 كاهش كنترل بر رويدادها •
 گيري مجموعه شرايط ناشي از كنش و واكنش چند رويداد  شكل •
 افزايش فشارها و فوريت براي عمل  •
 كاهش اطالعات در دسترس •
 تغيير اساسي در روابط موجود بين كنشگران  •
 كنندگان   هاي شديد ميان شركت تنشپيدايش  •

  
شرايط “بر بحران را در  و  شناسي سياسي، متفكراني چون ماكس شناسي و جامعه در حوزة جامعه

بحـران هژمـوني   “آنتونيو گرامشي در ” هاي هنجاري ضعف همبستگي“كيم در  ، اميل دور”اقتدار
” هاي مـود انتظـار   انجام كاركرد ناتواني از“و يورگن هابرماس در ” ايدئولوژيك در جامعه مدني

تـالكوت پارسـونز نيـز اخـتالل در هـر يـك از       ). 59تـا   54: 1379تاجيـك،  (انـد   تعريف كرده
حفـظ  “، ”هاي اجتمـاعي  حل تنش“، ”تطبيق با شرايط جديد“كاركردهاي چهارگانه جامعه يعني 

كه ممكـن اسـت   داند  را موجد نوع خاصي از بحران مي” نيل به اهداف“و ” همبستگي اجتماعي
، ”هنجارهـا “، ”هـا  ارزش“ يك يا تركيبي از عوامل چهارگانه ايجاد انسـجام و همبسـتگي يعنـي    

بندي كلـي بـا    ها در يك طبقه بحران) 54و53: 1378كرايب، (را فرا گيرد ” ها تجمع“و ” ها نقش“
هـاي   نبحرا“محيطي و  نظير سيل، زلزله، طوفان و فجايع زيست” هاي طبيعي  بحران“دو صورت 

نظير جنگ، ترور، ناامني، كمبودهاي حـاد اقتصـادي، برخوردهـاي قـومي و     ” اجتماعي ـ  انساني
 . شوند هاي سياسي از يكديگر متمايز مي آرامي هاي اجتماعي و نا مذهبي شورش

و ” تـداوم زمـاني  “، ”شـدت تهديـد  “از آنجا كه در هر يك از اين دو گونه بحران به اعتبـار  
ها هم به لحاظ فنون  شوند و رسانه نظام و سازوكارهاي ارتباطي مختل مي” هادرجه آگاهي از آن“

“ دهند،  ها را از دست مي ها و هم به لحاظ مضمون و محتوا قدرت انتقال تام و تمام پيام و روش
 .كند اي پيدا مي اهميت و نقش ويژه” ارتباطات بحران

هـاي طبيعـي    حـوزة بحـران   اگرچه كشف و تـدوين راهبردهـا و راهكارهـاي ارتبـاطي در    
، امـا كـاربرد ايـن بخـش از دانـش و فـن ارتبـاطي در حـوزه          تر است شده تر و شناخته  مشخص



در واقـع عامليـت انسـاني و    . تـر اسـت   ـ  اجتمـاعي دشـوارتر و ناشـناخته     هـاي انسـاني   بحران
ـ اجتمـاعي   ها انساني هاي  اجتماعات گوناگون، وجوه تمايز اساسي بحران ها و تفاوت پيچيدگي

  . دهد ويژه در جوامع در حال گذار نشان مي را به
و ” بحـران نفـوذ  “، ”بحران مشاركت“، ”بحران مشروعيت“، ”بحران هويت“هايي نظير  بحران

از جمله بحران هاي سياسي و اجتماعي هستند كه هـر يـك يـا بخشـي از آنهـا      ” بحران توزيع“
ل كنند و در مسير هر گونه پيام ديداري، نوشتاري توانند نظام ارتباطات جامعه را دچار اختال مي

  .و گفتاري نوعي پارازيت به وجود آورند
  

  ارتباطات مخاطره و ارتباطات بحران . بخش دوم 
  

  )ريسك( ارتباطات مخاطره .  2-1
هاي نظـري دربـارة     ها و چارچوب شود كه براي نزديك شدن به زمينه در اين بخش، كوشش مي

و ارتباطات بحران به اعتبـار  ) ريسك(ان دو مفهوم اساسي ارتباطات مخاطره نگاري بحر روزنامه
تـرين و جديـدترين    اسـاس ايـن كـار رجـوع بـه جـامع      . معيارها و تعاريف علمي تبيين شـوند 

  . پردازان ارتباطي است هاي ارائه شده در اين باب از سوي نظريه مقاله
، حاصل آخرين تعـاريف و  )Jena(نا استاد دانشگاه ج، )Georg Ruhrmann(گئورگ رورمان 

  :(Ruhrmann, 2008)كند دربارة ارتباطات مخاطره را چنين طرح ميهاي معتبر جهاني  پژوهش
هاي مطالعاتي ارتباطـات اسـت كـه از سـوي روابـط       يكي از زمينه) ريسك(ارتباطات مخاطره 

  در حكومـت  )purposive  communication ( ارتباطات هدفدار هايي كه با و ساير حرفه  عمومي
تـوان بـه    مـي  ارتباطات مخـاطره را . شود گرفته ميسر و كار دارند، به كار  خصوصي  و يا  بخش

عنوان روندي تعريف كرد كه گزينش در برداشـت و گـزينش در انتقـال تصـميم را در ارتباطـات      
وتـوي و  ا(سـازان اسـت    پيامدهاي تصميم كه نتيجه عدم قطعيت از سوي تصـميم . دهد افزايش مي

آورد كه در آن اقدامات تحت شرايطي كه اطالعات نـاقص و   وجود مي ، وضعيتي را به)1989اين، 
 .گيرد ناتمام است، انجام مي

و  (sociology of risk)شناسي مخاطره  مفاهيم مهم نظري ارتباطات مخاطره بر اساس جامعه
؛ گئوركـه و رورمـان،   1991، ويلكينـز و پاترسـن  (ريزي شده است  نگاري پايه تحقيقات روزنامه

2003 .(  
  

  ابعاد ارتباطات مخاطره.  2-1-1
گـر؛ سـوم،    اول، موضـوع؛ دوم، ارتبـاط  : تـوان بررسـي كـرد    ارتباطات مخاطره را در سه بعد مي

  .مخاطب
حقيقي است كه خـود يـك مقولـه    ” موضوع“نخست اينكه ارتباطات مخاطره وابسته به يك 

محصـولي اسـت از احتمـال      (R)يعنـي  (Risk)مخـاطره  . شود ياي، ارزيابي و قلمداد م  مخاطره
يعنـي    (Seriousness of damage)و جديت آسـيب  )P(يعني  (Probability of damage)آسيب

S):( به اين ترتيب :S ×P  R =  مخاطره   =احتمال آسيب  ×يا جديت آسيب)،1977روه.(  



اي بـالقوه معـين تغييـر كنـد     هـ  تواند بـين شـدت معـين و آسـيب     بر اين اساس مخاطره مي
ماننـد انفجـار كارخانـة مـواد     (اند از تصادفات  هاي بالقوه عبارت انواع آسيب). 1987سلويك، (

 11ماننـد حملـه تروريسـتي    (و حمالت تروريسـتي  ) مانند سونامي(، حوادث طبيعي )شيميايي
  ).سپتامبر در آمريكا

ي روزمره مربوط است و يا به دنيـاي  بايد در انتخاب موضوع روشن كنيم كه آيا آن به زندگ
  . علم

؛ بارنـت،  2004لينـدل پـري،   (شـود   طور متفاوت منتقـل مـي   به (uncertainty)عدم قطعيت 
هـا و   هـاي ممكـن و احتمـال اينكـه آسـيب      در زندگي روزمره آسيب). 2005؛ گلدستاين 2005

نيـاي علـم موضـوعات    امـا در د . اي تحقق پيدا كنند كامالً شناخته شـده اسـت   اتفاقات مخاطره
عنوان مثـال مخـاطره در    به. اي از جملة مسائل پيچيده و بغرنج و كامالً ناشناخته هستند مخاطره

  .اي و مهندسي ژنتيك در كنار هم وجود دارد مورد انرژي هسته
نگار و يا كسـي   يعني روزنامه” گر ارتباط“ . بعد ديگر ارتباطات مخاطره نحوة انتقال آن است

آنان به اين دليل كه در مورد . كند با يك انتخاب احتمالي مواجه است را گزارش مي كه مخاطره
البتـه حـوادث   . دهنـد سـكوت كننـد    دهند، در بسـياري از مواقـع تـرجيح مـي     خطر گزارش مي

شوند، ولي با اين حال احتمال اينكه يك خطر بـه داليـل    غيرمترقبه معموالً بالفاصله گزارش مي
ممكن است اين خطر فهميده نشـده باشـد يـا    . تقل نشود، خيلي زياد استمختلفي گزارش يا من

كردن در مورد آن  كسي در مورد آن اطالعات دقيق و كافي نداشته باشد و يا به هر دليل صحبت
اطالعـات دربـارة يـك خطـر     ، به عنوان مثال يك فرد ممكن است به داليل امنيتي. موجه نباشد

الوقوع و يا حوادثي كه ديگر اتفاق نيفتاده است  حوادث قريب در مورد. تروريستي را فاش نكند
بيني كرد كه چگونه ارتباطات تكميلي  توان با داشتن و يا نداشتن اطالعات در مورد خبر پيش مي

سؤاالت زير بايد زماني پرسيده شود كه تأثير چگونگي انتقال ايـن  . مؤثر پذيرفته و دريافت شود
  :گيرد خطر مورد ارزيابي قرار مي

دهند؟ منابع خبري اين خطر را بـا چـه    چگونه متخصصان مخاطره به اين سؤاالت پاسخ مي •
  هاي زباني اعالم كردند؟ اين گزاره چه پيشنهادي به دنبال دارد؟ ويژگي

 :شود نگاران با اين سؤاالت مشخص مي هاي خبري و ميان روزنامه اعتماد در آژانس •
  ب شده است؟درستي انتخا هاي خبري به آيا موضوع •
 آيا حقايق مورد اشاره صحت دارند؟ •
 اند؟ درستي به تصوير درآمده آيا موارد رخداد به •
 هاي خبري تناسب دارند؟ آيا آنها با ارزش •
 آيا آنها قابل اعتماد هستند؟ •

  
ايـن مخاطبـان   . نقش بسيار مهمي در ارتباطـات مخـاطره دارنـد   ” مخاطبان“و مسئلة آخر اينكه، 
وجه كرده باشند يا نه، ممكن است خبر را فهميده باشـند يـا نـه و ممكـن     ممكن است به خبر ت

 . است آن را  پذيرفته و يا رد كرده باشند
، فراينـدهايي اسـت كـه    ”انباشت انتخـابي “ و ” برداشت انتخابي“، ”اعالن انتخابي“در واقع 
  .د ببرندخاطر بسپارند و يا از يا توانند بر اساس آنها خبر مخاطره را به مخاطبان مي

  



  اي، برخورد  و حوادث غيرمترقبه ارتباطات مخاطره.  1-2- 2 
. اي در نظر گرفت عنوان عامل و حاصل ارتباطات مخاطره توان به را مي (CONFLICT)برخورد 

هـا مشـخص    ايـن برخـورد  . هاي خبري شدت بگيرد تواند به سبب مبالغه در پوشش برخورد مي
برخـورد همچنـين   . مخالف يك تصميم مشخص است كند كه چه كسي طرفدار و چه كسي مي

توان با  برخورد را مي. كند وگو و بحث دربارة آن دوري مي سازد كه چه كسي از گفت روشن مي
  :بندي كرد ابعاد و ساختار ارتباطي، مشخص و تقسيم

در سطح حقيقي، رويارويي با رخدادهاي خبري به صـحت گفتارهـا و حقيقـت آنهـا      .يكم
هـاي   تر سازد؛ به عنوان نمونـه اگـر موقعيـت    تواند برخورد را پيچيده اين مسئله مي ارتباط دارد،

موجد برخورد با مباحث جديدي مـورد تأييـد قـرار گيـرد، احتمـاالً مـدت برخـورد بـه طـول          
مسئلة مهم ديگر در مورد صحت خبر اين است كه معموالً كارشناسان دربـارة نحـوة   . انجامد مي

  . كنند اي همديگر را نفي مي از زبان رسانه استفاده صحيح و تكنيكي
هـاي   هـا و مخـاطره   توان كوششي براي توصـيف رخـداد   را مي” گرايي عقل“به همين سبب 

اند و ايـن   هايي كه تهديدآميز، نامطمئن و مبهم رخدادها و پيش فرض. فرضي در توسعه دانست
  .آنها شامل شوند توانند اطالعات سياسي، اقتصادي، علمي را دربارة ها مي توصيف

هـاي غيـر قابـل درك را ارزيـابي و محاسـبه كنـد و         گرايي اين است كه مخـاطره  نقش عقل
  .مشروعيت بخشد

ها معلـوم   ها و بازنده  شود كه برنده در سطح اجتماعي برخورد زماني كامالً مشخص مي .دوم
عنـوان مثـال،    بـه . ندهاي هر دو گروه بر اساس اين ساختار شكل بگير ها و تصميم شوند و اقدام

شود، پوشـش   آميز فردي از نظر فرد ديگر كامالً غيرعاقالنه شمرده مي زماني كه پنداشت مخاطره
شـود، يـك    صورت كامالً احساسـي بيـان مـي    ها به تواند در آنجا كه مناقشه آميز مي خبري مبالغه

عـالوه بـر آن   . شـود تواند باعث افزايش شدت برخورد نيـز    اين مسئله مي. منازعه را شكل دهد
  . گذارد نقض قوانين بر فضاي احساسي خبري تأثير مي

هاي مـؤثر در برخـورد،    اين بسيار مهم است كه فارغ از احساسات نهفته در طرز تلقي گروه
  . هايِ در شرف وقوع ارتباط برقرار كرد بتوان در جهت كاهش درگيري

ي كـه ارتباطـات مخـاطرة گذشـته     سطح گذرا، بازتوليد افق زماني رويدادهاست، جاي .سوم
جديدي اسـت كـه در آن بـيش از گذشـته اطالعـات دربـارة         و اين موقعيت. شود بازآفريني مي

آمـده اسـت، در زمـان حـال      حساب مي اين اطالعات كه در گذشته خطر به. ريسك وجود دارد
بـه صـورت   آيد و بر همين پايه آينـده هـم كـامالً     هاي ريسك به حساب مي ها و احتمال فرضيه
  . شود آميز درك و مشاهده مي تهديد

پندارد  كه تصميمات جاري و آينده رقيب ، قدرت  انتخاب و  هركس در چنين شرايطي مي
  ).2007كامب، (گيري او را از بين خواهد برد  تصميم

زا، قابل محاسبه، قابل مديريت فني و  توان هميشه به عنوان رخدادهاي آسيب را نمي  ريسك
هـاي   تـوان ريسـك را فقـط بـه وضـعيت      كـه نمـي   چنان. گيري و كنترل در نظر گرفتقابل پيش
  .)2004ليندال و پري، (آميز سياسي محدود كرد  مناقشه

ها باشد  براي حوادث طبيعي توصيف خاصي كه از اصولي پيروي كند و پاسخگوي خسارت
جوامـع كمتـر   تـوان فـرض كـرد كـه در جوامـع صـنعتي غربـي و         با اين همه مي. وجود ندارد



عنوان حوادث اجتماعي و در شـمار   تدريج حوادث طبيعي را به هاي جمعي به يافته، رسانه توسعه
لـوهمن،  (گيـرد   است كه در ساختار اجتماعي شكل مي  اي امنيت پديده. كنند ها ارائه مي مخاطره

رانجام در ومير ناشي از حواث غيرمترقبه نظير سـيل و يـا زلزلـه سـ     به عنوان مثال مرگ). 2005
هايي كه در معرض سيل قـرار دارنـد،    ي نمونه بناي ساختمان برا. يابد هاي انساني بروز مي كنش

توان صرفاً  به اين ترتيب حوادث طبيعي را مي. سازد هاي اين گونه حوادث را بيشتر مي خسارت
  .هاي آني دانست بحران

ن به دليل ناتواني در انجـام  دهد كه مسئوال گونه حوادث از زماني رخ مي مشكل پذيرش اين
اگر مديريت مخاطره و ارتباطات مخاطره در معـرض  . هايي آني مورد سرزنش قرار بگيرند اقدام

شـود   هاي تخصصي اعـالم مـي   ارزيابي قرار بگيرد، گزارشي كه از سوي كارشناسان و كميسيون
گيري،  در تصميم  توانيكافي، نا هاي نا  بيني عمدتاً عبارت خواهد بود از ضعف كمك رساني، پيش

  ).2002ها،  مركز كنترل و پيشگيري از بيماري(رساني مناسب  عدم اطالع
هـاي جـدي در ارتباطـات و ميـزان      هايي از اين دست باعث ايجاد و تشديد بحران  شكست

ها ناتوان باشد و نتواند  ويژه اگر ارتباطات ملّي در قبول اين شكست شود، به پذيرش مخاطبان مي
  .گونه تجربيات به اندازه كافي برخوردار شود ناز اي

  
  اي پذيرش و ارتباطات مخاطره.  2-1-3

مندي از اطالعات علمـي، اقتصـادي، سياسـي و     پذيرش مخاطبان نتيجة روند انتخابي براي بهره
). 2004ليندل و پري، (اي، دريافت ريسك و ارزيابي ريسك است  فرهنگي در ارتباطات مخاطره

عالوه برآن . شود هاي واحد مطرح مي عنوان نگرش مثبت به توصيف ن معموالً بهپذيرش مخاطبا
در مورد بحـران و حادثـه زمـان    . كند مقبوليت نيز داليل ارتباطاتي و جريان پذيرش را تبيين مي

بـراي  ). 2002هـا و پيشـگيري،    مركـز كنتـرل بيمـاري   (بسيار اندكي در ارتباطـات وجـود دارد   
  :فرض پيشنهاد شده است بالقوه در فرايندهاي ارتباطي پنج پيشگيري در پذيرش  تصميم
. بينـي كنـد   تواند پذيرش كلي آينده را تحت تأثير رفتار كنوني افراد پيش كس نمي هيچ .يكم

هـاي مشخصـي بـين     در واقع با افزايش فعاليـت نهادهـاي روابـط عمـومي و تبليغـات تفـاوت      
  . يرش مردم وجود داردهاي مورد پذ هاي عنوان شده و اولويت ارجحيت
تـوان پـذيرش     مدت در مواجهه بـا رخـدادها نمـي    به سبب وجود آثار و نتايج طوالني .دوم

  . آميز را پذيرش مخاطبان قلمداد كرد هاي مناقشه  ها و تصميم انفعالي ريسك
هـاي   هاي اجتماعي در قبال مخاطره فقدان اعتراض جمعي و نبود و يا شكست جنبش. سوم

  .دهندة پذيرش مخاطبان نيست سعه لزوماً نشانفرضي در تو
هاي مشخصي از مـردم كـه احتمـاالً تحـت      پذيرش تلويحي ريسك توسط زيرگروه .چهارم

  .ها نيست اند، نشانگر پذيرش و تمايل همة گروه تأثير نهادهاي روابط عمومي قرار گرفته
هـا و مطالبـات    اسـته عنوان منشوري براي توصـيف خو  توانند به ها و عاليق مي نگرش .پنجم

يكـي از  . كنند بنابراين مقبوليت و پذيرش به صورت  انفرادي يكديگر را نفي مي. حساب آيند به
اي بـه جـاي تبليغـات در     تواند آن باشد كه بعضي اوقات ارتباطات مخاطره داليل اين پديده مي

  ).2007اولمر، (شود  نظر گرفته مي



گيـرد و ايـن    دراز مدت مقبوليت انجام مـي   فرض اي تنها در پيش پذيرش ارتباطات مخاطره
 :Wolfgang Donsboch, 2008شـود   پذيرش عمدتاً بر پايه ارتباطات مؤثر و هدفمنـد بنـا مـي   

4415-4418).(  
  
  

  ارتباطات بحران.  2-2
استاد ارتباطات دانشگاه ايلينـوي شـرقي آمريكـا در مقالـة      (Timothy Coombs)تيموثي كومبز 

هاي جهاني دربارة ارتباطات بحران مبتني اسـت بـه    برآخرين آرا و پژوهش جامع و جديدي كه
موضـوع   :)2008كـومبز،  (پـردازد   اين بخش از دانش ارتباطات به صـورت فشـرده چنـين مـي    

ارتباطات بحران توجـه بسـياري از محققـان را در حـوزه روابـط عمـومي و ارتباطـات صـنفي         
)corporate communication(،  ميـزانِ همـواره   . مديريت به خود جلب كـرده اسـت  بازاريابي و

حجم بزرگي از اطالعـات  . رود شمار مي رشد تحقيق هم يك فرصت و هم يك دشواري به روبه
هـا هـزار جلـد     اگرچه، اين فهم موجود ميـان ده . رود شمار مي وجود دارد كه يك وجه مثبت به

بـه عـالوه اينكـه    . دشـوار اسـت  كتاب و مجله پراكنده است و براي مديران بحران كشف آنهـا  
  .هاي مهمي در ادبيات مربوط به اين حوزه وجود دارد نقص

  
  تعاريف كليدي.  2-2-1

. دهـد، در پيونـد اسـت    مديريت بحران معموالً با اينكه چگونه مديريت به يك بحران پاسخ مـي 
گويد؟  چه مي كند؟ و اي تأكيد بر روي اين مطلب است كه سازمان در برابر بحران چه مي گونه به

اين باور وجود دارد كـه  . هاي سازمان است هاي عمومي و كنش بر اين پايه تمركز بر روي بيانيه
شيوة ارتباط برقراركردن يك سازمان در جريان يك بحران دو مسئله را در پي دارد، يكي اينكـه  

و اعتبـار  كننـد، چيـزي نظيـر تصـوير      هاي ذينفع چگونه سازمان را در بحران مشاهده مـي  گروه
اگرچـه عناصـر مهمـي از    .  كننـد  سازمان؛ و اينكه چگونه با سازمان در آينده تعامل برقـرار مـي  

كند، اما گروه بحران بايـد اطالعـات را بـه     ارتباطات بحران در درون زمينة گروه بحران نفوذ مي
رو،  ناز ايـ . دادن به بحـران گـردآوري و پـردازش كنـد     گيري دربارة چگونه پاسخ منظور تصميم

ارتباطات بحران عمومي و ارتباطات بحران : شود ارتباطات بحران به دو شاخة گسترده تقسيم مي
  .خصوصي

هـاي ذينفـع    هاي مهم گروه بيني است كه توقع يك بحران، مشاهدة يك رويداد غيرقابل پيش
ايجـاد  اي را  كند، آثار مهمي بر روي عملكـرد سـازمان دارد و يـا پيامـدهايي منفـي      را تهديد مي

هـايي اسـت كـه در مـورد يـك بحـران ايجـاد         بدنة پيام” ارتباطات بحران“ طوركلي،  به. كند مي
اسـت كـه   ) هـا  اعم از كلمـات و كـنش  (هايي  تركيبي از پيام” ارتباطات بحران عمومي“. شود مي
. شـود  هاي ذينفعي كه بيرون از گروه بحران قرار دارند، صـادر مـي   طور مستقيم از سوي گروه به
هـايي دربـارة قطـع     ارجاع بـه يـك محصـول، اعالميـه     توان به آژير هشدار، آگهي  راي مثال ميب

نفـعِ   هـاي ذي  اي دربارة رويداد بحـران اشـاره كـرد كـه گـروه      هاي تأمين و جزئيات پايه زنجيره
كننـدگان، نهادهـاي    گـذاران، تـأمين   نوعي درگير در بحران ازجمله مشتريان، جوامـع، سـرمايه   به

البتـه كاركنـان بخشـي از سـازمان هسـتند امـا       . هاي خبري و كاركنان آنها هسـتند  رسانهدولتي، 
شـود و دركنـار سـاير     آنها دربارة بحران اغلب به صورت عمومي منتشر مـي  هاي ارسالي به  پيام



سـايت يـك سـازمان اشـاره      توان به مطالب ارسالي بر روي وب مثالً مي. شوند ذينفعان ديده مي
  .كرد

هايي كه ميان اعضاي گـروه بحـران رد و    تركيبي است از پيام” ات بحران خصوصيارتباط“ 
آوري و پـردازش   جمـع . شود طور خصوصي به كاركنان ارسال مي هايي كه به شود و پيام بدل مي

. دهد گيري گروه بحران، هستة اصلي ارتباطات بحرانِ خصوصي را شكل مي اطالعات  و تصميم
هـاي پاسـخ خودكـار و     شود، نظير سيستم كه به كاركنان ارسال مي هاي محدوديت دسترسي پيام

توان در زمـرة ارتباطـات بحـران خصوصـي درنظـر       هايي بر روي شبكة داخلي را مي ارسال پيام
هـاي   پيوندي طبيعي ميان ارتباطات بحران خصوصي و عمومي وجـود دارد؛ بـا اعالميـه   . گرفت

نظرهاي خصوصـي گـروه    ها و دقت نتيجة بحثشود  عمومي كه در جريان يك بحران صادر مي
  .بحران است

  
  خاستگاه ارتباطات بحران عمومي.  2-2-2

توان به سـه سـنّت گسـترده تقسـيم      بدنة گستردة پژوهش دربارة ارتباطات بحران عمومي را مي
هـاي   سوم، يافتـه ؛ )rhetorical(هاي بياني  دو، يافته ؛)practitioner(اي  هاي حرفه يكم، يافته: كرد

  .اجتماعي
محـدود در مـورد ارتباطـات      پـژوهش . هر سنّت مفروضات و روش تحقيـق خـود را دارد   

  .گيري تمركز دارد بحران خصوصي بر روي پردازش اطالعات تصميم
هـايي   شده است كه يافته هايي تدارك ديده اي هاي ابتدايي ارتباطات بحران توسط حرفه بحث

روش تحقيقي جز مشاهداتي از تجربيات آنها . ن مطرح كردندرا از تجربيات خود در زمينة بحرا
سـريع  : اي پاسخ به بحـران متمركـز بودنـد    هاي پايه ها بر روي صورت اين يافته. وجود نداشت

مديران بحران بايد . »نظري ندارم«زني نكن و هرگز نگو  باش، دقيق  باش، باز باش، هرگز گمانه
دهنـد مطمـئن    بايد دربارة دقت اطالعـاتي كـه ارائـه مـي    در يك ساعت يا كمتر پاسخ دهند، اما 

نفع توجه شود و اطالعـاتي   هاي ذي نيز به اين معني است كه به استعالم گروه” باز بودن“. باشند
نيز به ايـن دليـل اسـت كـه     ” زني نكردن گمانه“. دست آمده است، گزارش شود كه در بحران به

. كـار معرفـي كنـد    د و شركت را ناشايست و فريـب ها اشتباه از آب درآي زني ممكن است گمانه
نفـع آن را   هـاي ذي  نيز به اين دليـل اسـت كـه گـروه    » نظري ندارم«كاربردن عبارت  پرهيز از به

هـا منطقـي    اين آموزه. كنند كه سازمان به دنبال مخفي كردن چيزهايي است گونه برداشت مي اين
هاي اوليه نتوانستند از  اما اين آموزه. ده استهاي آنها را نشان دا هاي بعدي ارزش است و تحقيق

سطح عبور كنند و به عمق بروند و به مديران بحران كمك كنند كه ديناميسم ارتباطات بحران را 
  .هاي كاربردي در ارتباطات بحران براي رمزگشايي از اين ديناميسم توسعه يافتند تحقيق. بفهمند
  

  سنت بياني .   2-2-3
دفاع ادبي ژانري اسـت  . دارد  )apologia(ريشه در دفاع از يك توجيه  )Rhetorical( سنّت بياني 

فـردي بـه دسـت    . سـنجد  كه چگونگي پاسخ مردم به حمالت شخصيتي يا دفاع از خود را مـي 
دارد كه چهار راهبرد بيـاني   شود، آپولوژي مفروض مي داشتن در يك عملي غيرمتداول متهم مي

، تمايزگـذاري  )bolstering(، تقويـت كـردن   )denial(ردكردن : دارددر پاسخ به اين اتهام وجود 



)differentiation(  و برتري)transcendence(. رد كردن“راهبرد ”)شـود كـه    مدعي مـي ) تكذيب
فرد را به چيزهـاي ديگـري كـه    ” تقويت كردن“راهبرد . فرد هيچ كار اشتباهي انجام نداده است

كند كه عمـل را از   تالش مي” تمايزگزاري“راهبرد . كند تبط ميتوان به آنها مثبت نگاه كرد مر مي
ايدة اين راهبرد اين است كه زمينه منفـي اسـت و نـه    . زمينة منفي، دور كند  اش، موقعيت كنوني

تـالش  ” برتـري “راهبـرد  . هاي ذينفع را به همـراه دارد  خود عمل؛ و اين واكنش نامطلوب گروه
تـر نشـان    تري قرارگيرد كه رويـداد را مطلـوب   رچوب وسيعدر چا] انجام شده[كند كه عمل  مي
نخستين كساني بودند كـه در سـال    (Vibbert)و ويبرت (Dionisopolous)ديونيزوپولوس . دهد

آنها معتقد . توانند درگير آپولوژي يا توجيه و دفاع رسمي شوند ها مي كردند سازمان مطرح 1988
دارد، كه ممكـن اسـت مـورد تهـاجم     ) سازمان يك تصوير از(بودند سازمان شخصيتي عمومي 

توانند حمـالت شخصـيتي را تجربـه كننـد و پاسـخ       ها مي قرارگيرد و نياز به دفاع دارد؛ سازمان
بخشي از كتابِ آنها پارامترهاي دفاع يـا آپولـوژي شـركتي را بـدون كـاربرد خاصـي در       . دهند

وهشـگري اسـت كـه آپولـوژي     پژ (Keith Hearit)كيث هيريـت  . كند مديريت بحران مطرح مي
انداز واحدي را بـراي   هيريت چشم. اي از پژوهش مطرح كرد شركتي را به عنوان شاخة جداگانه

مشروعيت اجتماعي، سـازگاري ميـان   . كند دفاع شركتي  يكپارچه در ارتباطات بحران مطرح مي
يك بحـران  . ستهاي ذينفع، به نقطه كانوني تبديل شده ا هاي گروه هاي سازماني و ارزش ارزش
هاي  و يا توقع) مثالً آزادشدن مواد شيميايي خطرناك( تواند يك سازمان را نااليق نشان دهد  مي

گونـه مشـروعيت    و بـدين ) ماننـد رفتارهـاي نادرسـت كـارگري    (هاي ذينفع را نقض كند  گروه
 نقض مشروعيت اجتماعي صورتي از حملة شخصيتي است و ارتباطات. اجتماعي را تهديد كند

  .كار رود تواند براي دفاع از شخصيت سازمان به بحران مي
 Image)” نظريه اعـاده تصـوير  “به نام ] به كمك نظريه خويش[ (W. Benoit)ويليام بنويت 

Restoration Theory) توانـد   گويد كه يك تصوير ذهني داراي اهميت است و ارتباطات مـي  مي
كنـد كـه ارتباطـات     ايـن نظريـه مطـرح مـي    . رود كار براي دفاع در برابر حمله به يك تصوير به

نظريـة اعـاده   . هدفمدار است و ايجاد يك تصوير مثبت از سازمان هدف مركزي ارتباطات است
تواند زماني استفاده شود كه يك تصوير توسط عملي نامطلوب تهديـد مـي گـردد و     تصوير مي

ـ  . شود شخص براي اين عمل مسئول شناخته مي طـور اختصاصـي بـراي     هنظرية اعاده تصـوير ب
اي از مـوارد   مديريت بحران طراحي نشده است، اما بنويت و ديگران آن را براي حوزة گسـترده 

زماني كه سازمان به يك . اند كار برده بحران، شامل خطوط هوايي، سرگرمي و صنايع شيميايي به
كه چنين حالتي  يياز آنجا. است”  بحران“هاي آن  رفتار قابل اعتراض متهم است، يكي از حالت

تواند براي شرح رفتار انجام شـده و تـرميم    تواند تصوير سازمان را از بين ببرد، ارتباطات مي مي
  .كار رود چهرة سازمان به

نتيجة نهايي . طور طبيعي به تحقيق موردي و كيفي گرايش دارد پژوهش دربارة سنّت بياني به
نظريـة اعـاده تصـوير    . هاي آزموده شده توصيه اين است كه نتايج تحقيق فقط پيشنهاد هستند نه

. رو شـد  عنوان پاسخي براي هر بحراني بـا پـذيرش عمـومي روبـه     اين نظريه به. يك مثال است
هـاي   به عـالوه تحقيـق  . هاي مالي هميشه به دنبال انجام اين نظريه نيست مديريت به دليل هزينه

ينـه نيسـت و بسـياري از پيشـنهادهاي     اند كه پذيرش عمومي هميشه بهترين گز كمي نشان داده
  .اند برآمده از  نظريه اعاده تصوير درست نبوده



هـاي مـوردي    تحقيق. ساز شده است وابستگي بسيار به تحقيق موردي در سنّت بياني مشكل
هاي ذينفع به بحران يا ارتباطات بحـران   در مورد چگونگي واكنش گروه  كمتر پاسخي به پرسش

كند تاكنون مطالعـات علمـي انـدكي     اشاره مي (Dawling)ونه كه داولينگ گ همان. عمومي دارند
.  گـذارد، وجـود دارد   دربارة اينكه چگونه يك بحران بر چهره و تصـوير يـك سـازمان اثـر مـي     

دانيم بر پاية عقيده و نظـر اسـت و نـه بـر اسـاس يـك        كنيم مي بسياري از چيزهايي كه فكر مي
از مديران شركت زماني كه براي اولين بـار بـا يـك بحـران     بسياري  براي مثال، . پژوهش خوب

عنوان نوعي سياست  تواند به كنند كه يك چهرة شركتي خوب مي شوند، فكرمي رو مي جدي روبه
  .كند اي عمل مي بيمه

  
  شناسانه اجتماعي سنّت روان.  2-2-4

ايـن تئـوري   . دارد Attribution Theory)(شناسانة اجتماعي ريشه در نظرية اسـنادي   سنّت روان
دنبال دليل رويدادها هستند، مخصوصـاً رويـدادهاي غيرمنتظـره و منفـي      كند كه مردم به ادعا مي
. دهنـد  مردم يك دليل را به يك فرد درگير در رويداد يا به عوامـل خـارجي نسـبت مـي    . هستند
ز آنكـه مـا   بيش ا. دادن علّي مردم بر روي احساس و رفتار آنها در مورد عامل مؤثر است نسبت

كنـيم و ايـن بـر     طـور منفـي بـه او نگـاه مـي      يك فرد را در مورد عملي مسئول بدانيم، بيشتر به
  .گذارد هاي بعدي ما اثر مي تعامل

نفـع   هـاي ذي  گـروه .رسـد  نظر مي منطقي به )Attribution(پيوند ميان بحران و نظرية اسنادي 
دهنـد كـه    هايي مي بحران، نسبت  مسئوليتبا ارزيابي ) يك رويداد منفي(دربارة دليل يك بحران 

آيا بحران نتيجة عوامل موقعيتي است و يا چيزي بوده كه سازمان انجـام داده اسـت؟ در واقـع،    
دادن مسئوليت  نسبت . كند هاي موجود پيوندي را ميان تئوري اسنادي و بحران برقرار مي تحقيق

كامـب و  (بـراي يـك سـازمان دارد     هاي ذينفـع نتـايج رفتـاري و ادراكـي     بحران از سوي گروه
بـه عنـوان كليـد درك و    (اگر سازمان مسئول شـناخته شـود، چهـره سـازمان     ). 2005هوالدي، 

هاي ذينفع همچنين ممكن است درگير شايعات منفي  گروه. بيند آسيب مي) شناخت يك سازمان
). يا توقف خريد نظير فروش سهام و(دربارة سازمان شوند و رابطة خود را با سازمان قطع كنند 

  . دادن مسئوليت يك بحران، تهديدي براي يك سازمان است نسبت
دادن مسـئوليت   نكتة اصلي در استفاده از نظرية اسنادي فهم آن چيزهـايي اسـت كـه نسـبت    

دهد، حتي زماني كه اطالعات اندكي دربـارة بحـران وجـود     بحران از سوي ذينفعان را شكل مي
هـا   فهميدن اين نشانه. شود دادن مسئوليت بحران استفاده مي ي نسبتهاي متنوعي برا نشانه. دارد

نظرية ارتباطـات بحـران مـوقعيتي    . طرز مؤثري به بحران پاسخ گويند كند به به مديران كمك مي
(Situational Crisis Communication Theory: SCCT)   بينـي اينكـه    چارچوبي را بـراي پـيش

. كنـد  ارائـه مـي    دهند، العملي نشان مي دهند و اينكه چه عكس ذينفعان بحران را به چه نسبت مي
كنـد،   كند كه با فهم تهديدي كه يك موقعيت بحراني ايجاد مي اين نظريه دربارة اين صحبت مي

توانند مشخص كنند كدام راهبرد يـا راهبردهـاي پاسـخ بـه بحـران بيشـترين        مديران بحران مي
  SCCT.كاهـد  ند و رفتارهاي منفـي احتمـالي را مـي   ك محافظت را از چهره و شهرت سازمان مي

شناسانه اجتمـاعي كمـك    سنّت روان. آميزد مي  شناسانه اجتماعي را درهم هاي بياني و روان سنّت
  .آورد كند تا تهديد شناسايي شود و سنّت بياني راهبردهاي با ارتباطاتي را فراهم مي مي



SCCT   هـاي كـافي بـراي     عنـوان نشـانه   ين بـه به نوع بحران، تاريخچة بحران و چهـرة پيشـ
نـوع بحـران عبـارت اسـت از اينكـه چگونـه بحـران        . كنـد  محاسبة مسئوليت بحران توجه مـي 

هايي هستند كه ذينفعان براي تفسـير يـك بحـران     بندي نشانه چارچوب. شود بندي مي چارچوب
كنـد چگونـه مـردم     رود كه مشخص مي كار مي عنوان چارچوبي به نوع بحران به. كنند استفاده مي

رويداد يك تصادف، خرابكاري و يا يك اهمال مجرمانـه  . بايد رويدادهاي بحران را تفسير كنند
دهد كه انـواع بحـران بـر مبنـاي      كند، نشان مي استفاده مي SCCTهايي كه از  بوده است؟ تحقيق

دادن خيلـي   نسـبت : »قربـاني « .يكـم : شـود  ها به سه شاخه تقسيم مي ارزيابي از مسئوليت بحران
قابـل  « .؛ سـوم اقلي مسـئوليت بحـران   دادن حد نسبت: »تصادفي« .دوم ضعيف مسئوليت بحران؛

  ).2002كامب و هوالدي، (دادن خيلي قوي مسئوليت بحران  نسبت: »جلوگيري
. رونـد  كـار مـي   تاريخچه بحران و چهرة اوليه براي تشديد پيوند ميان اسناد و نوع بحران بـه 

پردازد كه آيا سازماني در گذشته مشكل مشابهي داشته است يا خيـر؟   اين ميتاريخچة بحران به 
هـا را   نفع هاي ديگر ذي پردازد كه خوب يا بد، سازمان چگونه در زمينه چهرة اوليه نيز به اين مي

بـه  [دادن مسـئوليت بحـران    يك تاريخچة بحران و يا چهرة اوليه منفي نسبت. تهديد كرده است
تـوان گفـت كـه بـا وجـود يـك        با كاربرد اين مسئله در مديريت مي. كند مي را تشديد] سازمان

بـه انـدازه يـك    ” قربـاني بحـران  “و يا يك چهرة اوليه نـامطلوب يـك   ] مشابه[تاريخچة بحران 
  .كند تهديد ايجاد مي” بحران عمدي“به اندازه يك ” بحران تصادفي“و يك ” بحران تصادفي“

فراهم آوردن اطالعات آموزنده بـراي قربـاني   : ار استاز اين قر SCCTهاي عمومي  توصيه
و ) نفعان بگوييم چگونه خود را در برابر بحران محافظت فيزيكي كنند نظير اينكه به ذي(بحران 

هاي تصادفي، صدور يك بيانيه با تأكيد بر اينكه بحران يك  ابراز نگراني براي قربانيان؛ در بحران
هـاي عمـدي پـذيرش     آموزنده و ابراز نگراني؛ و براي بحران حادثه بوده است و ارائة اطالعات

عمومي مسئوليت بحران و يا ارائه غرامـت بـه قربانيـان بـه عـالوة اطالعـات آموزنـده و بيـان         
  .ها نگراني

امـا بحـث   . استفاده كنيم ها ترين پاسخ ها تنها از همسازگرانه ساده اينكه در همة زمان به زبان 
هـا افـزايش    با انتخاب راهبردهاي همسازگر هزينـه . بل اين رويكرد استهزينه و بازده نقطه مقا

استفاده از راهبردهاي بيش از اندازه متناسب سود بيشـتري را نسـبت بـه      عالوه بر اين،. يابند مي
بـراي مثـال پـذيرفتن مسـئوليت يـك بحـران       . كند كند ايجاد نمي پيشنهاد مي SCCTاينهايي كه 

چهره سازمان نسبت به تأكيد برتصادفي بودن رويداد و ابراز نگراني تصادفي سود بيشتري براي 
پردازد، اما به همان اندازه در ترميم چهرة سازمان  مديريت بيشتر براي مسئوليت هزينه مي. ندارد

توانـد آثـار    اسـتفاده از راهبردهـاي بـيش از انـدازه همسـازگر مـي       عالوه بر اين، . برد سود نمي
ذينفعان ممكن است تعجب كنند كه چرا سازمان بيش از اندازه درگير . شدبومرنگي هم داشته با

  .كنند تعجب مي  تر شود، آنها همچنين وقتي بحران از اندازه تصورشان بزرگ. شده است
شناسانة اجتماعي، ناكامي در توسـعة آن فراتـر از ايـاالت متحـده      يك مشكل در سنّت روان

مداراي مـبهم را  در ارزيـابي مسـئوليت     در چين و نقشمحققان بررسي كاربردهاي آن را . است
گويد كه بـه كـاربرد مفـاهيم     درستي مي به (Maureen Taylor)مارين تيلور . اند بحران آغاز كرده

متغيرهـاي  . گويد، در ارتباطات بحران نياز داريم مي (Hofsted)فرهنگي، نظير آنچه هافستد  ميان



و فاصلة قدرت بايد در درون تحقيق سـنّت   (ambiguity tolerance)فرهنگي نظير مداراي مبهم 
  .پذير گردد ها امكان المللي يافته شناسانه اجتماعي اعمال شود تا كاربرد بين روان

  
  
  
  گيري پردازش اطالعات و تصميم: ارتباطات بحران خصوصي.  5-2-2

صـي اسـت   نقطـة مركـزي ارتباطـات بحـران خصو     )situational awareness(آگاهي مـوقعيتي  
در كل، آگاهي موقعيتي زماني است كـه گـروه بحـران احسـاس     ). 2006كلفسچوتن و اپلمن ،(

دانـش  ). 2006كلفسـچوتن و اپلمـن ،  (گيـري دارد   كند اطالعات و دانش كافي براي تصميم مي
براي گـروه  . اطالعات ماده خام و دانش خروجي آن است. پيامد پاياني پردازش اطالعات است

كند كه يـك مالحظـه و فهـم از موقعيـت بحـران، توانـايي        ي موقعيتي مشخص ميبحران، آگاه
كردن اينكه چه  اعمالي براي توجه به آن مورد نيـاز اسـت، وجـود     و مشخص  بيني آثار آن پيش
  .دارد

گروه بحران بايد اطالعاتي را كه نياز دارد و منابعي كـه ايـن اطالعـات را در اختيـار دارنـد      
 محققـاني نظيـر اگلهـوف    . را پردازش كنـد تـا بـه دانـش تبـديل شـوند      مشخص سازد و آنها 

(Egelholf) نو س(Sen)       انـد و وانـگ    بـه ارزش پـردازش اطالعـات توجـه كـرده(Wang)  و
. انـد  بر مديريت دانش به عنوان مسئله كانوني در ارتباطات بحران تأكيد كرده  (Belardo)بالردو
هاي   دازش واقعي اطالعات و مديريت دانش را در گروههاي اندكي هستند كه پر چه پژوهش اگر

بحران بررسي كرده باشند، و چيزهايي دربارة مشكالتي كه پـردازش اطالعـات و دانـش بـه آن     
اي اسـت كـه نيـاز بـه      اين حوزه. اند، اما بيش از آن چيزي معلوم نيست دچار است روشن كرده

هـاي بحـران بـراي      دربارة  مشكالتي كه گـروه ما بايد جزئيات بيشتري را . مطالعات بيشتر دارد
  .رو هستند بدانيم رسيدن به آگاهي موقعيتي و فائق آمدن بر اين مشكالت با آنها روبه

هـاي بحـران احسـاس كننـد       زماني كه گروه. گيري است درآمد تصميم آگاهي موقعيتي پيش
هـاي   در گـروه . گيرنـد  مـي  به بحران  تصميماتي را دربارة چگونگي پاسخ اطالعات كافي دارند، 

هايي براي  از اين پژوهش توصيه. گيري انجام شده است سازماني كارهاي زيادي بر روي تصميم
اين هوشياري انديشة انتقادي را با تأكيد بر نياز به دقـت  . آيد گيري هوشمندانه بيرون مي تصميم

. گيـرد  كـار مـي   وهـي بـه  گيري گر از طريق تحليل تمام اطالعات مربوط به تصميم، براي تصميم
تحليـل  “: كنـد  گيـري كمـك مـي    گيري هوشمندانة انتقادي به فرايند تصميم چهار كاركرد تصميم

فهـم  “و ” هـاي منفـي   فهـم مؤلفـه  “هـاي جـايگزين،    ، در اسـتانداردهايي بـراي انتخـاب   ”مشكل
تواننـد   كند كه مي هر كدام از اين كاركردها به تصحيح عواملي كمك مي. ”هاي جايگزين انتخاب

  .گيري شوند منجر به تصميم
كننـد،   گيـري مـي   هـاي بحـران در واقـع چگونـه تصـميم       براي بررسي اينكه گـروه   پژوهش

 .، آغاز شده است)Naturalistic Dicision Making: NDM( طبيعيگيري مبتني بر مسير  تصميم
NDM   محيط بسيار پوياي هاي بحران در  گروه. كند سازان را در ميدان عمل ارزيابي مي تصميم

بـا توجـه بـه    . كننـد  اند، عمل مي اطالعات كه با ابهام، فشار، مخاطره و فشار زمان مشخص شده
هاي طبيعـي عمـل    هاي بحران هميشه نخواهند توانست براساس مدل گيري، گروه محيط تصميم



ان در واقـع  هاي بحر اند كه گروه تازگي تحقيق بر روي اين موضوع را آغاز كرده محققان به. كنند
بار ديگر، به بسـياري از  . اند كنند، و شيوة صحيح عمل را مشخص كرده گيري مي چگونه تصميم

كنند و براي تسـهيل در   گيري مي هاي بحران تصميم ها نياز است تا بفهميم چگونه گروه پژوهش
  .)Wolfgang donsbgch, 2008: l054-l058(ها چه بايد كرد  گيري مؤثر گروه تصميم
  
  نگاري ريسك و بحران هاي ارتباطات و روزنامه نظريه .سوم بخش

  
  هاي مخاطبان  هاي ارتباطات و ويژگي دربارة نظريه. 3-1

شود، ضرورت توجه بـه   ترين رويكردهاي ارتباطي نياز به نظريه منتفي نمي ازآنجا كه در تجربي
طره و ارتباطات بحـران  كند كه ارتباطات مخا نگر ايجاب مي هاي جامع هاي معرفتي و روش بنيان

از درون چنين ضرورتي است كـه  . هاي ارتباطي مورد مطالعه قرار گيرند نيز در چارچوب نظريه
سر بـر    (crisis journalism)نگاري بحران  و روزنامه  (risk journalism)نگاري مخاطره روزنامه

  .آورد مي
هـاي   انـواع چهارگانـه نظريـه    تـوان از  نگاري را مـي  هاي اساسي اين دو گونه روزنامه مؤلفه

كوايـل   مـك . عرضـه كنـد، اسـتخراج كـرد     (Denis MacQauail)كوايـل  ارتباطي كه دنيس مـك 
 -Social)هـاي توصـيفي يـا علمـي و اجتمـاعي       هاي ارتباطي را بـه چهـار گـروه نظريـه     نظريه

Scientific theories)هــاي هنجــاري  ، نظريــه(Normative theories)هــاي كــاربردي ، نظريــه 
(Working theories) عرفيهاي  و نظريه (common sense Theories) هاي  نظريه. كند تقسيم مي

هـاي هنجـاري،    نظريه. پردازد ها و آثار ارتباطات جمعي مي توصيفي به سرشت، كاركرد، ويژگي
هاي كـاربردي بـه    نظريه. سازد ها و نبايدها را در ارتباطات مطرح مي ها و بايد وظايف، مسئوليت

هاي عرفي معطوف به مبـاني عرفـي    هاي ارتباطي توجه دارد و نظريه فنون، سازوكارها و تكنيك
  .است نوع توجه عمومي به وسايل ارتباط جمعي 

با نگاهي به آنچه در دو بخش گذشتة اين مقاله دربـارة ريسـك و بحـران و نيـز ارتباطـات      
هاي اين دو  به تناسب نيازها و الزامشود كه  سادگي روشن مي مخاطره و ارتباطات بحران آمد، به

نگاري ريسك و بحران را در متن ايـن چهـار گـروه از     توان روزنامه از ارتباطات بايد و مي  گونه
تـوان   نگاري بحران را نمي نگاري ريسك و يا روزنامه به عبارت ديگر روزنامه. گرفت ها پي نظريه

هـاي نظـري    چون هر يك از انواع و گـروه  هاي ارتباطي كرد، اي خاص از نظريه محدود به گونه
  .نگاري بحران و ريسك باشند هاي خاصي از روزنامه توانند حاصل معاني و مؤلفه مي

نگاري ريسك هم رسانه و هم مخاطـب   نگاري بحران يا روزنامه روشن است كه در روزنامه
كننـد، از ايـن رو در     آميز و يا بحراني ارسال و دريافت مـي  هاي مخاطره هايي را در موقعيت پيام

  .كند ها، چگونگي و سازوكار ارسال، دريافت و درك پيام اهميت بيشتري پيدا مي آنها زمينه
هاي حسي  داند كه طي آن افراد حتي محرك اي مي شناسي جديد درك را فرايند پيچيده روان

. كننـد  سير مـي دار و منسجم از جهان تف دهند و به تصويري معني كنند، سازمان مي را گزينش مي
كنـد،   دهد، چيزي را به عمل درك عرضه مـي  در اين تعريف مخاطب كه عمل درك را انجام مي

بـه بيـان ديگـر، درك تحـت تـأثير      . كنـد  گونه كه موضوع مورد درك نيز چنين مي درست همان
هـاي گذشـته، انتظـارات     شناختي از جمله تصـورات اسـتوار بـر تجربـه     شماري از عوامل روان



). 95و  94: 1381سـورين و تانكـارد،   (هاسـت   انگيزش و نيازها، خلقيـات و نگـرش  فرهنگي، 
هاي بحراني بيشـتر   ها و موقعيت طبيعي است كه شدت و دامنة تأثيرگذاري اين عوامل در محيط

  .شود مي
  
  

  بروز رويدادهاي معين.  3-1-1
بايد مورد  كل جامعه ميدار و مهم در سطح  ها در بروز رويدادهاي معني اين نكته كه نقش رسانه

انـد و خـود ايشـان     با شيوايي تمام توضيح داده) 1981(مطالعه دقيق قرار گيرد را النگ و النگ 
. انـد  كـار بـرده   بـه ) 1983النگ و النگ، (اند در مورد سقوط پرزيدنت نيكسون  آنچه را كه گفته

مد علت و معلولي يـك متغيـر   ها را پيا قطعاً داليل متقن و كافي وجود دارد كه ديگر تأثير رسانه
درسي كـه  . شمار نياوريم مستقل بر متغيرهاي وابسته، چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت، به

گيـريم، ايـن اسـت كـه هرگـز       طور از تحقيـق مـي   از فهم متعارف و مشاهدات روزمره و همين
ايي آغـازگر  ندرت ممكن است به تنه فراموش نكنيم كه رسانه جمعي نهادي عمومي است كه به

هايي براي جريان يافتن فرايندهايي  كنندة مجاري، ابزارها و صحنه تحولي باشد بلكه اغلب تأمين
در سطح كل جامعه است كه در آنها بسياري بازيگران و منافع، اكثراً در رقابت با يكديگر، ايفاي 

هـاي   ير گـروه هاي جمعـي بلكـه سـا    ممكن است اولين آماج تأثير نه خود رسانه. كنند نقش مي
ايـن  ). 410: 1382كوايـل،   مـك (يافتة خاص نخبگان، افراد موثر و غيـره باشـند    نفع سازمان ذي

هـا هـم    در واقـع رسـانه  . نگاري ريسـك و بحـران قـرار گيـرد     تواند اساس روزنامه رهيافت مي
اي كنند و هم مجراهاي عمومي و در اين مجراهـ  ايجاد مي) ويژه ميان نخبگان به(مجراهاي افقي 

  .تواند هم به طرف باال انتقال يابد و هم رو به پايين عمومي اطالعات مي
هاي جمعي در بـروز   هاي ضروري تحقيقات مربوط به نقش رسانه توان به برخي ويژگي مي

داري، عموميت، ماهيـت،   معني: اند از ها عبارت اين ويژگي. رويدادهاي همزمان با آنها اشاره كرد
ترين وضعيت اين است كه بازيگران اصـلي و   مطلوب. و گسترده بودنجمعي داشتن، درازمدت 
هاي ايشان و  شناخته شوند، انگيزه) ها و عامة مخاطبان  متمايز از رسانه(عوامل ديگر در موضوع 
هـاي ميـان آنهـا و     كنش و واكنش. شان قرار دارد مورد بررسي قرار گيرد وسايلي كه در دسترس

كت دارنـد، ثبـت شـود و بـاألخره اسـتنباط مـردم از بـازيگران و        ترتيب حوادثي كه درآن مشار
رسـد مصـداق عينـي ايـن سـخنِ       بـه نظـر مـي   ). 411: همان(رويدادها مورد ارزيابي قرار گيرد 

نگـاري ريسـك و بحـران بـا نهادهـاي       كوايل را در پيدا كردن نقـاط اتصـال ميـان روزنامـه     مك
نگـاري   در ارتباطات كه در آنها هـم روزنامـه   و نيز اتخاذ رويكردهاي تركيبي (NGO)غيردولتي 

 Citizenship)نگـاري شـهروندي    و هم روزنامـه  (Online)نگاري برخط  كالسيك، هم روزنامه
Journalism) نگـاري بحـران و ريسـك بـر كنشـگري و       پاية روزنامـه . آفرين باشند، يافت نقش

است و دستيابي بـه موفقيـت در    مشاركت مخاطبان، اعتبار منبع و تعاملي بودن رسانه نهاده شده
اين سه فرايند وقتي ميسر است كه در جريان تعاملي ارتبـاط، نهادهـا و گروهـاي مرجـع نظيـر      

  .نهاد دخيل و سهيم باشند المنفعه و بنيادهاي مردم هاي اجتماعي و مؤسسات عام شبكه
سـتفاده از  نمايد كه اشكال در حـال دگرگـوني و گسـترش ارتبـاط را بـا ا       هنوز هم مفيد مي

اصطالح عام مخاطب بررسي كنيم و آن را براي اشاره به افرادي كه يك رسانه ارتباطي بـه آنهـا   



بـراي  . مي رسد ــ بدون توجه به ماهيت دقيق درگيري آنها با رسانة مورد نظر ـــ به كار بـريم 
يلِ دادن، توان هر شكل يا وسيله سازماني دانست كه با تسـه  مقصود حاضر رسانة ارتباطي را مي

واژه ). 216: 1380كوايـل،   مـك (گرفتن، مشاركت، مبادله، يا ذخيـرة معـاني ايجـاد شـده اسـت      
ـ محور بوده است، حال آنكه نظريات و تجربيات حـاكي   مخاطب در معناي مرسوم هميشه پيام

ه از از اين هستند كه اهميت تقريباً برابر ابعاد رفتاري و نيز اجتماعي، اقتصادي و عاطفي اسـتفاد 
هاي نهفتـه در فراينـد اسـتفاده از     ها و رضايت اينها همان لذت. رسانه را هم بايد در نظر گرفت

هاي مربوط به مخاطبان،  ها و پژوهش نظريه). 217: همان(هاي متفاوت هستند  ها در زمينه رسانه
آنهـا انـواع    دست دهيم تا بتوان بر اساس دارد تا برخي ابعاد اصلي و محدود را به ما را مجاز مي

ابعاد مربوط به انواع مخاطبان همـان متغيرهـاي احتمـالي بـراي مطالعـه      . مخاطبان را نمايش داد
هـا و تغييـر اهميـت نسـبي      هر چند همزمان با گسترش رسانه. تجربي رفتار مخاطبان نيز هستند

نظريات و كار رفته در  شوند، ابزار مفهومي به متغيرهاي قديم، متغيرهاي جديد هميشه مطرح مي
  ).218: همان(شناختي از استمرار زيادي برخوردار هستند  هاي مخاطب پژوهش

كنـد كـه    نگاري ريسك و بحران ايجاب مـي  كنندة مخاطبان در روزنامه نقش و مقياس تعيين
اي مـؤثر در ارتبـاط را    اي و غيررسـانه  هاي اصلي مخاطبان و سازوكارهاي رسانه ابعاد و ويژگي

هاي مخاطبان را در يازده متغير خالصـه   گونه ويژگي كوايل اين مك. قرار دهيمدرستي مد نظر  به
  :كرده است

  ميزان فعال يا منفعل بودن .1
 ميزان دو سويگي و قابليت  جايگزيني  .2
 اندازه و استمرار  .3
 مندي در فضا  مكان .4
 )فرهنگي/ هويت اجتماعي (ويژگي گروهي  .5
 همزماني تماس با منبع .6
 ناهمگني تركيب دروني  .7
 روابط اجتماعي بين فرستنده و گيرنده .8
 رفتاري موقعيت / ـ محور در برابر تعريف اجتماعي تعريف پيام .9

 “حضور اجتماعي“ميزان  .10
 )218: 1380مك كوايل، (اجتماعي بودن شرايط استفاده كننده  .11

 
مخـاطبين هميشـه از    (agency)البته اين تأكيد بر فعال بودن مخاطب، يا به زبان فنـي، عامليـت   

شخصـيت كـارتوني نوجـوان معتـاد بـه      . درستي توجيه نشده است يرش برخوردار نبوده و بهپذ
روي دستگاه گيرنده روي زمين افتاده تصويري است كه در ذهـن بسـياري از    تلويزيون كه روبه

شان وجود دارد و واقعيـت ترسـناكي را در بـر دارد، اينكـه بسـياري از       والدين در مورد كودكان
انـد و   هاي اينترنتي مشـغول  من، يا شبكه ها در تمام ساعات بيداري با دستگاه واك كاربران رسانه

طلبـد از ايـن كانـال     اي كه بيش از چند ثانيه از توجه آنها را نمي در همان حال به فواصل زماني
هاي ارتبـاطي روزگـار ماسـت كـه در آنهـا       پرند، بخشي از واقعيت تلويزيوني به كانال ديگر مي

  ).213: 1377اينگليس، (كنشگري منفعل است  مخاطب عمالً
  



  هاي كاربردي در خبررساني پرسش.  3-1-2
به اعتبار وجوه تمايزي كه در دو بخش نخست در باب ارتباطـات ريسـك و ارتباطـات بحـران     

ها و مفاهيم ارتباطي ارائه شـده از سـوي    توان بخشي از آن مؤلفه را در قالب مدل گفته شد نمي
  .هاي كاربردي براي خبررساني بحران پي گرفت ورت پرسشكوايل به ص مك

اي است كـه تقاضـاي گسـترده،     هاي رسانه مقولة بسيار بزرگي از برنامه .هاي اصلي ويژگي
طور غيرعمدي بـراي بـرآورده    معين و مستمر اما كلي براي آن همواره موجود است و معموالً به

كننده  ساز و كار اخبار نهايتاً به عالقة دريافت. شود كننده عرضه مي ساختن اين نياز توسط ارسال
با وجود اين، نحوة توجه به اخبار معموالً همراه اسـت بـا درگيـري فكـري كـم و      . بستگي دارد

توانـد   عـالوه اخبـار مـي    بـه . توجه سطحي و گزينشي بـر اسـاس اسـتنباط از اهميـت موضـوع     
باشد اما ايـن  ” غيراطالعات“ه و يا ، اطالعات تحريف شد” اطالعات سوء“دربرگيرندة تبليغات 

ايـن مسـئله در   ). 412: 1382كوايـل،   مـك (موارد خارج از توجه تحقيقـات معمـول قـرار دارد    
هـايي از ايـن دسـت     تر است پس بهتر آنكه به آن مهم بـا پرسـش   نگاري بحران برجسته روزنامه
  :بپردازيم
ويـژه در   ي اثرگـذاري اخبـار بـه   كند؟ در مورد موضوع بسـيار حيـات   آيا اخبار تأثير مي .يكم
كه تا حدودي ناشي از فقدان (خورد  ها متأسفانه كمبود شديد شاهد و مدرك به چشم مي بحران
كند اما نه به نحوي مؤثر  اگر پاسخ كوتاه مدنظر باشد بايد بگوييم بلي، اثر مي). مندي است هدف

هاي انجـام شـده در مـورد     پيمايشها و  اند به آزمايش ترين شواهد موجود مربوط مهم. و كارآمد
دهند، و  ها نشان مي فراگيري اخبار كه سطح پايين يادآوري و درك اخبار را در بحران و مخاطره

طور مطالعات كلي در مورد معلومات عمومي مردم دربارة رويدادها و مطالـب منـدرج در    همين
  .اخبار

مدت اطالعـات مربـوط بـه     كوتاه شود؟ عمدتاً فراگيري هايي مشاهده مي چه نوع تأثير .دوم
هـاي   دهي مجدد به تصوير رسمي از حوادث در چـارچوب  اما بازنمايي و شكل. واقعيات است

مديريت رويداد و اخبار به دستوري بودن فرايند خبررساني گرايش دارد و براي شـكل دادن يـا   
  .آيد كار مي اي طراحي شده و به هاي ويژه ها و باور تقويت ارزش

گذاري در كار اسـت؟ اسـاس يـادگيري از طريـق اخبـار و       سازوكارهايي براي اثر چه .سوم
تواند توقع داشته باشد كه  هاي فردي نهفته است كه هر فرد مي رساني آن در پاداش قدرت اطالع

طور در قدرت كارشناسي  در صورت داشتن اطالعات مفيد يا جالب توجه عايدش شود و همين
تـر   اند از امكانات گسـترده  ها عبارت اين پاداش. شود ي نسبت داده ميو خبرگي كه به منابع خبر

اند  آيند عبارت شرايط تأثيرگذاري كه همراه آنها مي. ها مشاركت اجتماعي و كاهش عدم قطعيت
؛ حمايـت  )مشـتمل بـر آگـاهي از پـيش    (الوصول، توانـايي ارتبـاطي    از يك ذخيرة كافي و سهل

ر مباحثات مربوط به مسائل عمـومي و نيـز جلـب مشـاركت     فردي از آگاهي و مشاركت د ميان
  .هاي اجتماعي مقبول و مشروع نهادهاي غيردولتي و شبكه

توان گرفـت؟ گذشـته از مطالـب مربـوط بـه       هايي براي سياستگذاري مي چه درس .چهارم
ي هـا  توان از يافته هايي كه مي ترين درس رسد اصلي تمهيدات سازماني و كيفيت خبر، به نظر مي

لزوم اهميـت موضـوعي و فايـدة عملـي بحـران و      : شود ارتباطي گرفت به اين موارد مربوط مي
هاي چاپي در انتشار و انتقال اطالعات  كنندگان؛ عملكرد باالي رسانه ريسك اخبار براي دريافت



هاي مربوط به توليد و نحوة  بحران و ريسك خبري نسبت به تلويزيون؛ تضاد بالقوه ميان ارزش
  ).413: 1380كوايل،  مك(ه و اهداف مربوط به فراگيري و درك ارائ
  
  
  تبليغات ، روابط عمومي و روزنامه نگاري بحران .  3-1-3

هـاي   هاي ارتباطي از نظر تبليغات و روابـط عمـومي حتـي در موقعيـت     پيام .هاي اصلي ويژگي
سـاس منـابع و عاليـق    برا. آميز عمدتاً مديريت شده است و عرضه انبـوه دارد  بحراني و مخاطره

گيري مخاطبان  مند است، جهت شود، طراحي شده و هدف كننده ارسال مي فرستنده و نه دريافت
  . در اين حوزه بيشتر به صورت برخورد فكري پايين است

گاه مثبت اما همراه با عدم قطعيت اسـت و گـاه نيـز اثرگـذاري       پاسخ مخاطبان .اثر گذاري
ها  ها شواهد نيز از همين نكته است، گاهي بيانگر برخي همبستگي ندر بحرا. كارآيي كافي ندارد

هـاي   دشواري براي پاسخگويي روشن به پرسـش . هستند و گاهي مبين وضع اقتضايي ارتباطات
ارتبـاطي و اعتبـار    توان از كل فرايند  موجود در خصوص كنش روابط عمومي و تبليغات را نمي

  .منبع جدا كرد
در مورد آثار ). هاي عاطفي واكنش(مدت و گاه رفتاري هستند  تأثيرات كوتاه معموالً .ها نوع تأثير
شدن در جهت تعـاون، مـدارا و همبسـتگي نيـز      پذيري و تربيت اي مثل جامعه بيني نشده جنبي پيش

  . فرضياتي وجود دارد
توقع واكنش شخصي از تبليغات و اقـدامات روابـط عمـومي، احتمـاالً      .سازوكارهاي تأثير

اجبـار  : شود ي اصلي ارتباط است، اما گاه روابط عمومي به مباني ديگر اثرگذاري متوسل ميمبنا
هـاي   توسل به تأييد شخصيت(؛ اعتبار معرفين )متوسل شدن به ايجاد ترس يا اضطراب(نمادين 

شناسـانه   هاي عميق روان گاه نيز بر انگيزه). متوسل شدن به كارشناسان(، اعتبار آگاهان )نفوذ ذي
سازي و ايجـاد تغييـر در رفتـار و     هاي شناخت، نگرش هم توازن ميان فرايند. گذارند گشت ميان

رسـد كـه    نظـر مـي   بـه . تواند اشكال گوناگوني به خـود بگيـرد   ها مي هم ترتيب وقوع اين فرايند
هاي بحراني در درجة اول به فراواني دفعات در معرض  اثربخشي كار روابط عمومي در موقعيت

ر گرفتنِ مخاطبان بستگي دارد و در درجة دوم به ميزان توجهي كه بـه پيـام نشـان داده    پيام  قرا
. ميزان توجه گاه شرط كافي، ولي هميشه يكـي از شـروط الزم اثرگـذاري پيـام اسـت     . شود مي

بـرخالف  (كننـده   توان در مشخصات منبع، مجرا و پيام و نـه دريافـت   شرايط ديگر را عمدتاً مي
تواند نقش منفي يا مثبت  نمايد كه شبكة تماس اجتماعي مي اما چنين مي. ردوجو ك جست) اخبار

پذيري عمل براساس پيام نيز در  مكان. ايفا كرده و درگيري فكري پايين بيشتر مفيد است تا مضر
  ).415: 1382كوايل،  مك(اينجا شرط الزم است 
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شـده متعلـق    ريـزي  تبليغات، اين مورد نيز به مقولة ارتباطـات برنامـه  همانند  .هاي اصلي ويژگي
كننـده   اصلي آن، حداقل ظاهراً، در اين است كه بيشتر با توجه به عاليق دريافت  است و ويژگي

توان آن  اي بسيار ناچيز است و مي و البته سهم آن در توليدات رسانه. شود تا فرستنده طراحي مي
خطـاب بـه عمـوم مـردم     : بنـدي كـرد   مورد نظر به شـكل زيـر طبقـه    ”گروه هدف“را برحسب 



گـروه سـني يـا شـغلي     (هاي خاص  ؛ خطاب به زيرگروه)اطالعات مورد نياز عموم شهروندان(
راننـدگاني كـه الكـل    (خطاب به يك اقليت ويژه كه به دشـواري قابـل تشـخيص اسـت     ) معين

  ).پردازند كنند، آنها كه ماليات نمي مصرف مي
  
  نو  هاي رساني بحران و رسانه اطالع.  1-5- 3 

اي  آميز و بحراني بدون توجه به تحوالت رسـانه  هاي مخاطره ويژه در موقعيت سخن از ارتباط به
هاي ديجيتال و  گسترش روزافزون اينترنت، ارتباطات سيار، رسانه. نوين، ناقص و ناكارآمد است

را بـه  ” محلـه “ي افقي ارتباطات تعاملي كـه  ها افزارهاي علوم اجتماعي به توسعة شبكه تعدد نرم
هـاي   نظام ارتباطي جامعة صنعتي پيرامـون رسـانه  . دهد، سرعت بخشيده است پيوند مي” جهان“

اما بنية . شكل گرفت) توزيع انبوه يك پيام يك طرفه از يك فرد به تعداد زيادي از افراد(جمعي 
هاي ارتباطي افقـي   نماي جهاني از شبكهشامل تار (Network Society)اي  ارتباطي جامعة شبكه

هـاي تعـاملي تعـداد زيـادي از افـراد بـه صـورت همزمـان و ناهمزمــان          اسـت كـه در آن پيـام   
(Asynchronous)  آوري  البتـه اينترنـت يـك فـن    . شـود  به تعداد زيادي از افراد ديگر منتقل مـي

هة گذشته آنچنان گسترش وجود آمد، اما فقط در همين د به 1969قديمي است كه ابتدا در سال 
اين در حالي است كه ارتباطات سيار . يافت كه توانست بيش از يك ميليارد كاربر را جذب كند

به بيش از دو ميليـارد مشـترك در    1991ميليون در سال  16توانست مشتركان تلفن همراه را از 
و در منـاطقي كـه   افزايش دهد تا آنجا كه حتي در كشورهاي فقير و در حال توسعه  2006سال 

بـا   ).Castells 2007 :246(دهـد  اي تلفن همراه جـواب مـي   برق وجود ندارد اما پوشش ماهواره
، ]مخـابرات [همپوشاني ميان اينترنت و ارتباطات سيار و گسترش تدريجي ظرفيت پهنـاي بانـد   

و  هاي زندگي اجتماعي، همانند زماني كـه پيـدايش بـرق    قدرت ارتباطي اينترنت در تمام بخش
مـردم نيـز بـا    . موتور برقي باعث تحول انرژي در جامعه صنعتي گرديد، درحال افـزايش اسـت  

اند نظام ارتباطي جمعي براي خود از طريق پيامهاي كوتـاه   بهبود اشكال جديد ارتباطات توانسته
(sms) ،ها ها، ولگ وبالگ(Volgs) )هـا   ، ويكـي )هايي كه با خود ويدئو نيز همـراه دارنـد   وبالگ

(Wiki) ها  و پادكست(Podcasts) هـاي اينترنتـي و    به شراكت گذاشتن فايل. وجود آورند به
تا محتوايي را كـه بـه صـورت ديجيتـالي       هاي اينترنتي فرد به فرد، كاربران را قادر ساخته شبكه
هـاي مشـاركتي بـه     تمايل روز افزون رسـانه . بندي شده است را رد و بدل و ويرايش كنند شكل
ينترنتي در واقع بيانگر پيدايش شكل جديـدي از ارتباطـات اجتمـاعي شـده بـه نـام       هاي ا شكل

ارتباطـات   .(Ibid, 248)شـده اسـت    (Mass Self Communication)” ارتباطـات خـودگزين  “
هـاي فـرد بـه     خودگزين نوع جديد و متفاوتي از ارتباطات جمعي است زيرا با استفاده از شبكه

ايـن نـوع جديـد از    . رسـاند  خود را به انبوهي از مخاطبان بالقوه مـي فرد و ارتباط اينترنتي پيام 
تـوان   است زيرا محتواي آن ديجيتالي است و به همين دليـل مـي  ” چندمدلي“ارتباطات همچنين 

عـالوه بـر دو   . سـيم پخـش كـرد    هـاي بـي   آن را به هر صورت دلخواه درآورد و از طريق شبكه
و در ” خودــ گـردان  “، در پخـش  ”خودــ توليـد  “ا  ويژگي باال خودـ ارتباطي جمعي در محتـو 

راسـتي در قلمـرو جديـدي از ارتباطـات و      ما بـه . شود مي” خودـ انتخاب“دريافت توسط جمع 
آوري ديجيتـال   هاي كامپيوتري ستون فقـرات آن، فـن   دنبال آن نوع جديدي از رسانه كه شبكه به

اين رسـانه و  . بريم سر مي اند، به  شده زبان آن و فرستادگان آن به صورت جهاني توزيع و متعامل



هـاي خـود را    تواند محتوا و تـأثير پيـام   اي كه تا اين حد دستخوش تغيير باشد، نمي حتي رسانه
هـاي ارتبـاطي كـه ثانيـه بـه ثانيـه        اما قادر است متنوع باشد و سر منشأ بيشتر جريان. تعيين كند

كند،  مي) بازسازي(را ساخت و بازساخت  المللي معني در افكار عمومي گيري محلي و بين شكل
دهد در هر جا و  كه به هر كس اجازه مي” نگاري شهروندي روزنامه“جديد  حداقل پديدة . باشد

به كمك يك ابزار ساده مثل تلفن همراه خبرنگار و عكـاس حـوادث باشـد محصـول پيـدايش      
ي جديد ”خبرها“ع ديگري از نيز نو (sms)هاي كوتاه چنين نوعي از ارتباطات است، چنانكه پيام

  .آيد حساب مي به
خـود را بيـرون از   ” مخاطبـان “و ” گران ارتباط“، ”موضوع“تواند  نگاري بحران مي آيا روزنامه

  اين حوزة جديد بجويد؟
العـاده بـراي نهادهـاي مـدني،      اي خارق  در واقع ارتباطات خودگزين منجر به پيدايش رسانه

آفـرين شـوند و در مقابـل     واسـطة آن نقـش   شود تا به ال ميهاي اجتماعي و كنشگران فع جنبش
گونـه نهادهـاي    طور طبيعي اين به. هاي خود بايستند ساختارها و نهادهاي رسمي جامعه با روش

امـا  . گيرنـد  مـي ” كمـك “گيرند بلكـه از آن   آوري نشئت نمي هاي اجتماعي از فن مدني و جنبش
آوري خود يـك رسـانه اسـت؛ يـك سـاختار       فن: هاي جديد ارتباطي يك ابزار نيستند آوري فن

آوري ارتباطي خودگزين نيـز محصـول    به عالوه توسعه فن. اجتماعي با تأثيرات مربوط به خود
ترِ بازيگرِ اجتماعي تأكيـد   فرهنگ جديد است؛ فرهنگي كه بر استقالل فردي و كنشگري فعاالنه

طالعات و اشـكال جديـد تحركـات    هاي اجتماعي عصر ا در واقع نهادهاي مدني و جنبش. دارد
هـاي   آورانـه در حـد وسـيعي از رسـانه     سياسي و اجتماعي تحت اين پـارادايم فرهنگـي و فـن   

هـاي جمعـي    كنند، اگرچه در تالش براي نفوذ بر افكار عمومي، در رسانه خودگزين استفاده مي
حـران و  دهـد كـه ارتباطـات ب    ايـن شـواهد نشـان مـي    .  (Ibid: 249)مسلط نيز دخالـت دارنـد  

هـاي فعـال    هـاي نهادهـا و گـروه    هاي  نـو و ثانيـاً از شـبكه    نگاري بحران اوالً از رسانه روزنامه
هـاي اجتمـاعي در عصـر حاضـر از زنـدان       هـا و جنـبش   كنش. تواند بركنار باشد اجتماعي نمي

از  اند و بـا اسـتفاده   پيوسته” ها جريان“اند و به فضاي جهاني  خود آزاد شده” هاي گسسته مكان“
هـدف نهـايي   . اند هاي فعاليت هدف نهايي و جديد خود را پي گرفته محلي خود و زمينه تجربة 
هاي اجتماعي، استقرار مجدد معنا در فضا و زمان جديد اسـت كـه متشـكل از     ها و جنبش كنش
نگـاري   اين متغير جديد، مقولة مهم مطرح در روزنامـه . ها و تعامل اين دو است ها، مكان جريان
  .كار بست ان است كه بايد آن را شناخت و بهبحر
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هاي نظري و هم در  عنوان بخشي از دانش جهان ارتباطات هم در حوزه نگاري بحران به  روزنامه
رو كـه ريشـه در    ها از آن بحران. نهد هاي تجربي مراحل جنيني و تكويني را پشت سر مي عرصه
كمال شناخته شوند خود  درستي و به موقع، به اگر به. اند و هم تهديد ها دارند هم فرصت رهمخاط

نگري  كه اگر مورد غفلت، ساده آيند، چنان حساب مي عاملي براي تحول نظري و تحرك عملي به
بحـران  . اي جامعـه خواهنـد بـود    سازي قرار گيرند، موجب اختالل در فرايندهاي توسعه و ساده

هاي ارتبـاط   تواند شبكه گونه كه مي د روندها و ساختارهاي ارتباطي را اصالح كند، همانتوان مي
نگاري بحران توجه بـه   كانوني مطالعات ارتباطي در زمينه روزنامه نقطة . جامعه را از كار بيندازد



حسـاب   ريزي شده بـه  نگاري بحران در زمرة ارتباطات برنامه اين مسئله است كه اگرچه روزنامه
توان تنها در حـوزة   نگاري بحران را نمي روزنامه. آيد، اما همة عناصر آن الزاماً ارتباطي نيست مي

هاي پيشين اين مقالـه آمـد ايـن      كه در بخش چنان. اي مورد مطالعه قرار داد نگاري حرفه روزنامه
 ،”شناسـي ريسـك   جامعـه “هايي نظيـر روابـط عمـومي     نگاري حداقل در حوزه بخش از روزنامه

هـاي كـاربردي    به اين اعتبار بايـد نظريـه  . زمينه دارد” مديريت بحران“و ” شناسي بحران جامعه“
  .ها نيز دنبال كرد نگاري بحران را در اين حوزه روزنامه

  
  همه مشكالت، مشكالت ارتباطي نيستند. بخش چهارم

شـكارش ايـن   شـود يكـي از داليـل آ    ريزي شده با شكست مواجه مي در واقع اگر ارتباط برنامه
بـراي نمونـه   . شـود  است كه با مشكلي كه ارتبـاطي نيسـت ماننـد مشـكل ارتبـاطي رفتـار مـي       

مـا پيـام خـود را بـه     «: كند سياستمداري شكست خود را در يك مبارزه انتخاباتي چنين بيان مي
ت معنـي ايـن اظهـارا   . گويد مردم آنچه را واقعاً مورد نظر ما بود نفهميدند يا مي. مردم نرسانديم

اين سياسـتمدار اگـر بيشـتر    . اين است كه نفسِ سياست سياستمدار اشكال و ايراد نداشته است
هـاي فكـري و    من يك سياسـتمدار ضـعيف بـا ظرفيـت    «: گفت بين بود، بايد مثالً چنين مي واقع
چنـين  . طور ضعيفي تفهيم شـدند  هاي من به ها و خط مشي هاي محدود هستم يا سياست تماس
از اين قبيل اسـت  . ايم شنيده نشده است مبارزات سياسي، تا آنجا كه ما شاهد بودههايي در  گفته

توضيحات رسمي يك مقام شهرداري در خصوص تصادفات پياپي در يك بخـش از شـهر، كـه    
. شود تا به رانندگان آگـاهي دهـد   دنبال آن شهرداري خواهان درج آگهي در روزنامه محلي مي به

است كه راه و جادة مورد بحث فرسوده است و در نتيجه براي هـر  حال آنكه مشكل واقعي اين 
  .كس در هر شرايطي خطرناك است

. ناميم به يكي از اين دو مطلب نظر داريم به بيان ديگر وقتي موضوعي را مشكل ارتباطي مي
بـه ايـن   . اول اينكه مشكل مذكور برخاسته از فقدان ارتباط يا وجود نوع نادرسـتي از آن اسـت  

دوم اينكه مشكل وقتي ارتباطي اسـت كـه   . كه ارتباط يا فقدان آن باعث مشكل شده استمعني 
طـرز فكـر مقـام رسـمي شـهرداري      . امكان برطرف كردن آن به كمك ارتباط وجود داشته باشد

درج آگهـي در يـك   (ميزان تصادف ممكن است با ارائـه اطالعـات   : اي است از اين مورد نمونه
  .پايين بيايد)روزنامه
توان مشكل مطرح شـده   ريز ارتباطي سؤال طبيعي اين است كه چگونه مي نظر يك برنامه از

بـا اسـتفاده از   . هاي ارتبـاطي؛ دوم  تنها با تالش. يكم: پاسخ يكي از موارد زير است. را حل كرد
  .فقط با ابزارهاي ديگر. ارتباط در كنار ابزارهاي ديگر؛ سوم

تواند دست به انتخاب بزند اما تنهـا   ريز تا حد معيني مي بسته به اينكه پاسخ چه باشد، برنامه
وينـدال،  (توان مشكالت ارتباطي واقعـي نـام نهـاد     مشكالتي را كه به راه حل اول نياز دارند مي

  ) 61و 60: 1376اولسون، سيگنايزر، 
گيرد و اغلب اوقات براي مشكالت تنهـا   ندرت ارزيابي درستي از يك مشكل صورت مي به
ها با مشكل مـورد نظـر تناسـب     حل شود، حتي وقتي كه اين راه هاي ارتباطي پيشنهاد مي راه حل

. نگاري بحران است اين مسئله موضوعي مهم در حوزة ارتباطات بحران و روزنامه. نداشته باشند



هـاي   هـا و شـيوه   رسد كه بايد در فرايند تدوين و تبيين نظريـه  نظر مي با نگاه به اين ضرورت به
  :نگاري بحران در ايران به سه موضوع اهميت داد روزنامه
نگـاري در خـالل    هـاي ويـژة روزنامـه    گردآوري و تنظيم مطالعـات مـوردي و تجربـه    .اول
  هاي طبيعي و اجتماعي؛  بحران

  هاي ارتباطي؛ نگاري بحران و در ميان نظريه توجه به جايگاه روزنامه .دوم
هاي اجتمـاعي،   طات بحران با نهادها و شبكهكاوش در باب نسبت ميان بحران و ارتبا .سوم

  ).هاي غير ارتباطي حوزه... (فرهنگي، اقتصادي و 
  
  گيري نتيجه
هاي نظري پيشرفته باشد بر مطالعـات   كنون بر پايه رهيافت نگاري بحران بيش از آنكه تا  روزنامه

  . اي استوار بوده است  هاي پراكنده محلي، ملّي و منطقه موردي و تجربه
تـوان مبـاني نظـري و     نگاري هنوز داراي سبك خاصي نيست، ولـي مـي   گونه از روزنامه ناي
هاي هنجاري، توصيفي، كاربردي و عرفـي   هاي تخصصي آن را ميان طيف وسيعي از نظريه شيوه

نگاري بيشتر بر تكنيك يا فن تكيه داشته است  گونه روزنامه اين. در حوزة ارتباطات مشاهده كرد
هاي بحراني و به همين سبب نسبت آن  هاي مخاطبان در موقعيت ارتباطي و ويژگي هاي تا فرايند

درسـتي   هاي تأثيرگذار در ارتباط با اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، سياست و مديريت به با ساير حوزه
نگاري بحران به دليل پيچيدگي و پردامنگي مقوله بحـران از سـويي و     روزنامه. تبيين نشده است

گـرايش  . گزيني نيز مبـتال بـوده اسـت    راري ارتباطات تعاملي از سوي ديگر به سادهدشواري برق
هـاي اجتمـاعي و انسـاني     هاي طبيعي تا بحران نگاري بحران به پرداختن به بحران بيشتر روزنامه

به اين اعتبار تدوين .  هاي متأثر از همين فقدان يا ضعف نظري و تكنيكي است بخشي از كاستي
نگـاري   هاي تجربي و توليد و تقويت ادبيات تخصصي براي روزنامه ها و رهيافت هو تبيين نظري

بحران با توجه به ضرورت و تفكيك و تمايز ميـان مفـاهيم مشـابه نظيـر ارتباطـات ريسـك و       
هاي تجربـي و هـم در    تواند اين مباحث را هم درعرصه ارتباطات بحران امري الزم است كه مي

  .ديت و غنا بخشدهاي دانشگاهي موجو حوزه
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