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  1دکترمحمدرحیم عیوضی
  

  1/7/86:تاریخ دریافت
 28/5/87:تاریخ پذیرش

  اي و مهندسی افکار عمومی مدیریت رسانه
  
  

  چکیده
هاي   ابزارها و اهرمکمک گرفتن ازها با  زدایی یکی از کارکردهاي رسانه  سازي و بحران بحران

د در نـ توان ایجاد شرایط بحرانی مـی  ها در   راهبردو فرا راهبردها   با استفاده از     ها رسانه .باشد  نوین می 
و موجـب  د نـ آفرینـی کن    اجتمـاعی و فرهنگـی جدیـد در گـستره وسـیعی نقـش             -تحوالت سیاسی 

 موجـب  امکانات سرشارگیري از بهره با اي چرا که امپراتور رسانه. دندهی افکار عمومی گرد    شکل
 ،اخبـار انحـصاري   انتـشار اطالعـات و    وگیري نـوعی اسـتبداد اطالعـاتی از طریـق گـزینش            شکل
همچنین  .اي در پرتو انقالب اطالعاتی شده است هاي رسانه  کارتل وهاي خبري و اطالعاتی تراست

هـا و بـا اتکـا بـه      ابزارها و اهرماستفاده از  با ،اي پیدا کرده است     رواج گسترده که   اياستبداد رسانه 
اي مخـدوش از برخـی از    هرهه چئ به ارا  افکار عمومی جهان را به سوي خود جلب کرده و          فناوري
 بـه شـکلی   هاییچنین رسانه. استپرداخته رقیب  هاي و یا دین  هاها، قوم   هاي سیاسی، فرهنگ    نظام
 ها و رفتارها تالش مضاعفی ها، عقاید و نگرش دهی افکار عمومی، گرایش    مند نسبت به جهت     نظام

 آن بـه  از -)1376 (هایـدي تـافلر   و 2تـافلر  چون آلوینهم-اي که برخی  گونه به   .بندد  میرا به کار    
  .به نقش اطالعات درعرصه جهانی اذعان دارند و اندکردهاطالعاتی تعبیر -جنگ جهانی فرهنگی

ایـن رویکـرد   . مبناي کار قرار گرفته اسـت  اي رویکردي مدیریتی به بحران رسانه در این مقاله    
در شده، بازنگري  طالعات کنترل سریع جلوگیري از انتشار ا شامل مدیریت بحران از طریق واکنش

که بـه عنـوان   -سازي در جهان امروز   فرایند بحران  هسعی شد همچنین   .باشد  میجز آن   امیددهی و   
 بررسی و به این سـئوال پاسـخ داده شـود کـه مـدیریت بـر       -قدرت نرم ارتباطاتی نامیده شده است   
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 هـاي  هدفبه رسیدن را در جهت  افکار عمومی یها و راهبردهای رسانه چگونه و با اعمال چه شیوه     
  .نماید تعیین شده هدایت می

  ، رسانه، قدرت نرم، امنیت سیاسی رسانهبحران: ها واژه کلید

   مقدمه
 بـراي برخـورد سـالم و سـازنده     ی ایجـاد فـضای  ،افکـار  سـازي روشـن بـراي   ابـزاري به عنـوان      رسانه

 در هـا جامعـه هـاي پویـایی و تحـرك     از نشانه توسعه و عواملترین   از مهم ،رسانی مناسب   ها و اطالع    دیدگاه
 ،زدایـی  سـازي و بحـران   باید پذیرفت که نقش دوگانـه رسـانه در بحـران       اما .شود  دنیاي کنونی محسوب می   

ها بخش  دنیاي کنونی رسانه  در.آشکار است انکار ناپذیر و ران این عرصه، واقعیتی   نظ  صاحببر   دست کم، 
ایده  .ستاي این روند رو به افزایش ا ایندهدهند و به گونه فز ا شکل می از ماهیت افکار عمومی ر  ايگسترده

 مـیالدي  1960 تـا  1930هـاي   هـاي ارتبـاطی دهـه    بـه نظریـه  بیـشتر  تفکر مبتنـی بـر مهندسـی افکـار عمـومی           
در امریکـا  . اي حـاکم بـود   رسـانه هـاي   پژوهشاي بر   یعنی زمانی که پارادایم اثر قدرتمند رسانه  ؛گردد  برمی
 6 و برنـارد برلـسون  5 کـارل هولنـد  ،4 پل الزار سفلد،3 کورت لویس،2هارولد السول، 1هاي ویلبر شرام  هنظری

 در کتـابی  1963، در سـال  7 بـراول .سـی . اي. در انگلستان جی. گیرند همگی در درون این پارادایم قرار می    
 چـون  ردياوآن بـه مـ   کـه در   منتشر کرد  "شستشوي مغزي  از تبلیغات تا     :هاي ترغیب   تکنیک"تحت عنوان   

بـا افـزایش   . ها در شستشوي مغزي پرداخـت  گیري و تغییر نگرش جنگ روانی، تبلیغات و نقش رسانه       شکل
 جهان در قرن بیستم شاهد تولد و رشد حرفه جدیـدي بـود    ،اجتماعی-هاي سیاسی   ها در گفتمان    نقش رسانه 

بـر ایـن   چـاکوتین  . نـد کردمیندان   شهرو ا ب اثربخشرکاران آن تالش خود را صرف ارتباطات        اندکه دست 
 بر افکار عمومی باید از طریق رسانه و ارتباطات فراگیر یک یا چنـد محرکـه غریـزه           تأثیربود که براي     باور

 هـدایت کـرد  خـاص و تـسلط بـر افکـار عمـومی      هـاي  هـدف  تحریک و به سـوي  تشدبه اساسی انسان را  
بـی بـه یـک فعالیـت تلویزیـونی و سیاسـتمداران بـه         غرهـاي جامعه امروزه سیاست در .)58،  1364کازینو،  (

بنـدي سیاسـت باعـث شـده اسـت تـا        عالوه رونـد بـسته   به. اند هاي تلویزیونی تبدیل شده     بازیگران یا هنرپیشه  

                                                         
1 Wilbur Schramm 
2 Harold Lasswell 
3 Cort Louise 
4 Paul Lazarsfeld 
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 امـروزه  ).265، 1384اسـتریت،   (اي ارتباطـات بـه وجـود آیـد     صفت جدیدي با محوریت متخصصان حرفه   
 مـورد  ،هاي ارتباطاتی هاي خاصی در چارچوب نظریه  شرایط و ظرفیت ها تحت رابطه افکار عمومی و رسانه  
  .گیرد بررسی و تحلیل قرار می

کـه  - هـا گیري بحران توسـط قـدرت   حوه شکلو نسازي رسانه بر افکار عمومی  بحراناله  مقدر این   
وین هـاي نـ    جنـگ  مـدیریت سـپس    .بررسی شده است   -کنندزدن صلح وامنیت بین المللی می     برهماقدام به   
هاي پیـشرفته    رسانهپیدایش  باید توجه داشت.مورد توجه قرار گرفته است    اي با عملیات جنگ روانی          رسانه

کـاهش و یـا    سبب افـزایش نقـش رسـانه در ایجـاد،      بر افکار عمومیثرگذارياگیري از دانش نحوه      با بهره 
 از .ت از گذشـته پیـدا کـرده اسـت    ثرگذاري ماهیتی بسیار متفاو  ااي که این       به گونه  ؛دهشها    گسترش بحران 

هـا و حفـظ    جـاي کاسـتن بحـران   ه بـ  بیـشتر ها   که رسانهاست بر این باور1این رو بسیاري از جمله گاستونگ    
پیش گفتـه  هاي وضعیت مدیریت بحران در بررسی .صلح و امنیت جهانی در خدمت بحران و جنگ هستند        

 زیـر ال ؤباشد که در قالب س میمقاله اساسی اینله ئایجابی وسلبی مدیریت راهبري رسانه مس    توجه به بعد   و
گیـري افکـار عمـومی درمحـیط بحـران      روند شـکل  جایگاه مدیریت راهبردي رسانه بر   ".بررسی خواهدشد 

  "؟چگونه است
سـازي و   بنابراین براي واکاوي این موضوع نیاز به تعیین مرزهاي جدید براي نقش رسانه در بحـران          

  . شود المللی روز به روز بیشتر می لح و امنیت بینزدایی در حفظ ص یا بحران

  اي و افکار عمومی بحران رسانه
همـراه   یکـدیگر  بـا ع بحران در انواع گوناگون آن با انتظـار مـردم از رسـانه      در جهان امروز که وقو    

اگر از اي   رسانهبحران  اهمیتکه چرا . ضروري استاي رسانه بحران ی ازمی عل اهمیت ارائه تعریف  ،اند    شده
اي حـالتی اسـت کـه در      تعریف، بحـران رسـانه  هبنا ب . سیاسی بیشتر نباشد کمتر نیست  هاي اقتصادي و    بحران

وجـود آمـده     حالـت بـه   اي به تناسـب  امور رسانهمسئوالن هاي رسانه دگرگون شود و     نتیجه آن توازن برنامه   
اي   اینجاسـت کـه بحـران رسـانه    مهـم کتـه  ن. هاي از پیش تعیین شده گردنـد  ناچار به ترسیم یا تعویض برنامه    

 ه بـیش از آنکـه بـ   - درونی و موضوعی مرتبط با خود هستندهايعاملکه مبتنی بر   - ها   بحران بیشتربرخالف  
. هاي بیرونی مرتبط اسـت   مربوط باشد با سایر بحران     -مدیریت رسانه   تغییر ناگهانی در   مانند-مسایل درونی   

 ماننـد (هـاي مختلـف سیاسـی     بحـران پیـدایش  توانـد تـابع    اي مـی  بحران رسانهیا بحران در رسانه    بهتر  بیان  به  

                                                         
1 Gastong 

Archive of SID

www.SID.ir



  1388، سال 2                          دوره دهم، شماره               مشهد  مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی          254

لـی، تحــریم   ســقوط ناگهـانی ارزش پـول م  ماننـد ( اقتـصادي  ،)جـز آن اسـتعفاي دولـت، انحـالل مجلــس و    
هـاي طبیعـی     و حتـی حادثـه   ورزشـی ،فرهنگی ،)جز آن کودتا، جنگ و مانند(نظامی  ،)جز آنالمللی و    بین

میزان تغییرات ناشی از وقوع   دیگري نیز درهايعاملموارد، به جز این  .باشد )و مانند آنچون سیل، زلزله (
 هـاي هـدف بحـران، شـدت حادثـه و    پیدایش توان به منطقه   از جمله آن می .اثرگذار هستند بحران در رسانه    

  . کرداشاره رسانه راهبردي 
اي  اي دسته بحران رسانه":  آمده استنیز)15، 1366کاظمی، : در(بنابراین چنانچه در تعریف کارن      

ا و ابزارهایی بتوانـد بـه سـرعت، تعـادل و تحمـل      ه  که با استفاده از اهرم استاي هاي رسانه   و فعالیت  هااقدام
اي در یـک نگـاه     بنـابراین بحـران رسـانه   ."زند هاي فرعی را بیش ازحد متعارف بر هم  ها و نظامافراد، گروه 

هاي نوین کارکردهاي نوینی را شـکل بخـشیده       رسانه پیدایش.  دارد افکار عمومی ر  بمند  نظام اثري   ،کلیدي
. کارکرد رسانه را در دو حوزه ایجاد بحران و مهار یا کاهش بحران تعریـف کـرد  باید  در این شرایط  .است

 الیـت فعهـانی   و حفظ صلح و امنیت جهاها براي کاستن بحران از این رو بحث بر سر این است که آیا رسانه    
تـوان کـارکرد رسـانه را در دو بخـش      با این نگاه مـی . هستند اي یا در خدمت بحران و جنگ رسانه کنند  می

  .زدایی مورد مطالعه قرار داد سازي و بحران بحران

   سازي اي و بحران مدیریت رسانه
تـی داده  ولد هاي سیاسی و گران صحنهی به بازبسیار زیاديها، قدرت     ها و خبرگزاري    تسلط بر رسانه  

بـه تغییـر باورهـا و    تواننـد نـسبت   مـی هـاي خبـري و اطالعـاتی      کـارگیري اهـرم  اي کـه بـا بـه     به گونـه   .است
عنوان   سوءاستفاده گروهی به.اقدام کننددهی به افکار عمومی، ملی و فرا ملی    جمعی و یا شکل    هاي  نگرش

چنـین مـدیریت    .انمنـد سـاخته اسـت    تو 1اسـتبداد اطالعـاتی   دهـی   شـکل  بـه نـسبت   اي آنها را      امپراتور رسانه 
کند کـه  اي ایجاد میزمینهو پیدا کنند ها دسترسی  سازد تا سیاستمداران به رسانه میامکاناتی فراهم  اي    رسانه

سیاسـتمدار  یـک  که  است نه براي آناین امر . ه شودها به حداکثر رساند     نمایش حضور عمل آنها در رسانه     
ل و ئتعریـف آن سیاسـتمدار یـا حـزب از مـسا     هدف قرار دادن  بلکه ،در معرض دید مردم باشد    او  حزب  یا  

امــروزه در فراینــد . اســتهــاي آن در معــرض دیــد همگــان  حــل  و راهمــسئله سیاســی و بیــان هــايمــشکل
هـا و رفتارهـا     گـرایش هـا، هگیـري عقیـد   ها به افکار عمومی جهـانی و شـکل   دهی خواسته شدن جهت   جهانی
گیـري    ناشـی از شـکل  هـاي لیل برخی از اندیـشمندان بـه شـکل جـدي بـر خطر       به همین د   .پذیر است   امکان
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توانـد   وري بزرگـی کـه مـی    امپراتـ .اند تأکید کردهجهانی شدن یند ااي از رهگذر فر رسانه–امپراتور فرهنگی 
برخـی نیـز خطـر بـروز یـک      . هـد دها را مورد تهدیـد قـرار    اعتقادي ملت  ، دینی و  لی، فرهنگی ي م ها هویت

هـاي   گـسترش فنـاوري   در پـی     احتمال چنین جنگی  . اند  زد کرده اطالعاتی را گوش  -رهنگیجنگ جهانی ف  
 در برابـر هجـوم   گونـاگون  هـاي هـا و دیـن    فرهنـگ ،ها  ها، قومیت   اي در سراسر جهان و مقاومت ملت        رسانه
  .)140 ،1364 ،اسمیت(شود  تر می ز نزدیکهاي جهانی، روز به رو رسانه

بـه   .باشـد  ثر بربحـران مـی  ؤاي مهم رسانه درجهت تقویت مدیریت مـ ه سازي یکی ازکارویژه اعتماد
 و اخبـار  تولیـد   بـا نـد کن  سعی مـی   آنها. بسیار متداول است   رقیب   اي هاي رسانه  دستگاه ياین امر از سو   ویژه  
 -انـد  ی کـه دچـار بحـران شـده    یاهـ آنویـژه  به - کشورهاسایر   فضاي خبري  متنوع وجدید  العات جذاب، اط

 مهمـی در زمینـه  اي   رسـانه اعتمـاد سـازي  جهـت  از ایـن    .داده و اعتماد آنها را جلـب کننـد        ثیر قرار   أتحت ت 
  . استمدیریت بحران
هـاي جاسوسـی، افـشاي اسـرار      ها اقدام به فعالیت  این دست از رسانه،زدایی براي بحرانمیان در این   

 شـد، مـواردي همچـون    عالوه بر آنچه گفتـه . کنند میدولتی  محلی و هاي افراد و مقام   یخصوصی و شخص  
هـاي سیاسـی    ، تبلیغـات براندازانـه علیـه نظـام        انحـراف اخالقـی   ج خـشونت و     تـروی    حیثیـت،  تهدید به هتک  

نـشر   ه انـداختن جنـگ روانـی،   سـازي و بـه را   ها و سرانجام نابودي آنها، شایعه مخالف، هضم خرده فرهنگ  
 از ینـ انگرایـن نگرانـی در واقـع     .اسـت هـاي جـدي بـشر امـروز      از نگرانیجز آن و اکاذیب، توهین و افترا     

اي دیگـر تهیـه و     از زاویـه .سـازد   را فراهم میهاکه زمینه افزایش بحراناست  ها   سوءاستفاده از قدرت رسانه   
 تروریـستی، حملـه و   هايسازي و اقدام  بمباز جمله آموزشگوناگون  با محتواي   اي     رایانه هايهانتشار مجل 

 و بـا تلقـین احـساس    هنی مردم را نشانه رفتـه امنیت روانی و ذاي و اینترنتی  ههاي رایان   خشونت ازطریق شبکه  
هـا،   هـا و جابجـا کـردن ارزش      سرانجام بـا تغییـر بیـنش       هاییچنین فعالیت . می کند  را آشفته    ، خاطرها ناامنی

  .  را لرزان و سپس متالشی سازندهاجامعههاي فرهنگی  زیرساخت
 تبلیغـات  درحتـی  رگـذار و  اث غیرمـستقیم و  هـاي  ه با روشتقیم بلک هاي مس   هدف البته نه با شیوه    این  

-مـی عینی، فردي، عمومی، ملی و فراملی   هاي ذهنی،   ایجاد بحران نیز  آن   نتیجه   .شود میبازرگانی نیز دنبال    
زدایی رسانه و کمک بـه اسـتقرار صـلح و     شاید به همین دلیل است که برخی نسبت به کارکرد بحران  . باشد

تـرین   از برجـسته ) 74 ،1380 ،محـسنیان راد  :در( اك پیتر بر.ندنگر ید می به دیده تردها  سوي رسانه امنیت از 
هـا   دانند که رسانه فعاالن امنیت و صلح می  ": نویسد  می،   در حوزه مسائل مربوط به صلح      یاندیشمندان اتریش 
- مربوط بـه صـلح، موضـوع   هايبینند موضوع  اما متأسفانه می   ، دارند آنها در کار    یحساسو  نقش بسیار مهم    
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اك  گـزینش رویـدادهاي جنجـالی، مهـیج، فجیـع و خطرنـ        ،هـا   رسانه  گرایش .یستها ن    مسلط در رسانه   هاي
هـا بـا تردیـد نگـاه کننـد و       و امنیت جهـانی بـه عملکـرد رسـانه        یان صلح   این امر سبب شده است مناد     . است
 اصـلی  هـاي و از مـانع   ایجـاد بحـران  ثرگـذار در  ا هـاي عامـل ترین، حداقل یکـی از        ها را اگر نه اصلی      رسانه

  ." معاصر تلقی کنندهايجامعهفرهنگ صلح در 
جهانی درباره نقـش ارتباطـات و فرهنـگ در مـسائل مربـوط بـه صـلح و جنـگ           هايپژوهش ءخال

 کـه  1"پژوهش صـلح " هاي علمی و تخصصی مانند مجله ریهمیان نش حتی در. رسد تعجب برانگیز به نظر می  
رود بـه نقـش ارتباطـات و فرهنـگ در      شمار مـی  هاي علمی و تخصصی مهم در زمینه صلح به    نشریه یکی از 

  .)22 ،1381 ،مهاجرانی(امنیت جهانی، توجه الزم معطوف نشده است 
پرداختن  بیش از ،برخوردو  جنگآنها به توجه اي است که    هان به گونه   ج هاي  محتواي رسانه  بیشتر

 در میـان  . خبري اسـت 2میان هفت ارزش  در "برخورد" اهمیتین دلیل امر نیز    مهمتر .به صلح و امنیت است    
هـا در   رسـانه بـودن نقـش   مهـم  اثبـات ادعـاي   بـراي  آشـکار   هـاي  دلیـل هاي خبري برخـورد یکـی از       ارزش
ها نه تنهـا قـادر بـه متوقـف کـردن آن نیـستند        رسانههنگام جنگ و بحران از این رو در . پردازي است  جنگ

بـه جنـگ و گـسترش بحـران     بیـشتر  ر وابستگی به یکی از طرفین به دلیل ارزش خبري برخورد بلکه عالوه ب  
یک ارزش خبـري سـبب   عنوان به وجود برخورد باور دارند، گونه که طرفداران امنیت      همان. زنند  دامن می 

 هـا نه در رسـا -ارزش خبرينداشتن به دلیل -  براي دستیابی به امنیت و صلح هاهاي آن   شده است که کوشش   
  .)75 ،1380 ،راد محسنیان (بازتاب نداشته باشد

 بحـران و  اهنگام پرداختن بدر نگار را  ردي که روزنامهامو) 34،ص1384در سلطانی فر،   (3تونگلگا
هـاي   حـل  راهاي تلـویحی   هـر مـورد بـه گونـه    در رابطه بـا    (دارد  می چنین بیان    ،کند  جنگ دچار انحراف می   

  ):شده استآشکاري ارائه 
 تمرکـز بـر اقـدام    ، آن4همـراه بـا خـشونت   رداختن به بحران و جنگ بدون درنظر گرفتن بافـت       پ ـ1

  . ی حل نشده و قطب گرایهايستیزه دلیل غیرمنطقی بدون توجه به

                                                         
1 Peace Research 

  تثناء و مجاورت اس،گی  تاز، برخورد یا تضاد، بزرگی،شهرت، دربرگیري: هاي خبري عبارتند از ارزش 2
3 Galtong 
4 Contextualizing violence 
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ر  هنگـامی کـه بـیش از دو کـشور د    ،هاي درگیـر بـه دو        پایین آوردن تعداد طرف    در 1 دوگانگی ـ2
نیروهـاي خـارجی   در بیـشتر مـوارد   اي داخلـی متمرکـز اسـت،    هـ  در ماجراهایی که بـر تحـول    . جنگ باشند 

  . شوند  انگاشته میهاي خارجی و متحدان فراملی نادیده عنوان دولت به
 معرفـی کـردن طـرف    خوب معرفی کردن یک طـرف و بـد      ،)خیر و شر   (2گرایی   اعتماد به مانی   ـ3

  .دیگر
  .هاي دیگر حل راهنگ و حذف  اجتناب ناپذیر جلوه دادن ج،3ساز تشو اعتقاد به نبرد سرنـ4
نـه بـر نیروهـا و    ) ل رویـداد بحـران  حـ میعنـی میـدان نبـرد یـا     (بر زمینه جنگ    تمرکز فقط    ،4 ابهام ـ5

  . کننده آنبازتاب  هاي عامل
دیدگان و در نتیجه خودداري از هرگونه توضیح درباره این کـه چـرا بـا اقـدام          نادیده گرفتن داغ   ـ6
  .ابدی مه میاتر اد طور گسترده مچنان به، جنگ هجویانه تالفی

آمیز جنگ و تأثیر پوشـش خبـري     خشونتهاي شدت یافتن اقدامهايدلیلن درباره د توضیح ندا  ـ7
  .آن بر

هـاي بـزرگ در بـه راه     قـدرت  ویـژه  بـه  ،جویان خارجی  مداخلههايهدف توضیح ندادن درباره     ـ8
  ها و جنگ انداختن بحران

  .کند میخصبر افکارعمومی رامش ریت راهبردي رسانهضرورت مدیهایی ویژگیوجود چنین 
مدیریت . اهمیت استداراي  بحران مدیریت اطالعات بر رسانه نیز    ،اي  البته در کنار مدیریت رسانه    

گـران   از سـوي کـنش  5اري اطالعـات کستدهاي آشکار و پنهان  اطالعات در اینجا به معنی استفاده از روش    
 سالح سیاسی قدرتمندي است و اشاعه گزینش، محدود و تحریف    ،اطالعات. سیاسی صاحب قدرت است   

  .تشده آن از سوي نظام عنصر بسیار مهمی در مدیریت افکار عمومی در بحران اس
  اي و بحران سازي افکار عمومی جنگ رسانه

چنـین  . المللـی اسـت   هاي جدیـد بـین    و جنگ6هاي برجسته جنگ نرم اي یکی از جنبه     جنگ رسانه 
ایر  امـا ایـن بـه آن مفهـوم نیـست کـه در سـ       .کنـد  هاي نظامی کاربرد پیدا می   ه هنگام درگیري  بجنگی بیشتر   

                                                         
1 Dualism 
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اي تنها جنگی اسـت   جنگ رسانه. گیرد  نمیرت و یا مورد استفاده قرا چنین جنگی در جریان نیس    ها  یتموقع
بـراي  ود خـ تـوان  بیـشینه  یابـد و هـر کـشوري بـا      که حتی در شرایط صلح نیز به صورت غیررسمی ادامه می    

هـا،   ظاهر میـان رادیوهـا، تلویزیـون   در اي  جنگ رسانه . کنداستفاده می ها     سیاسی از رسانه   هايهدفپیشبرد  
  امـا .هـاي اینترنتـی جریـان دارد    اههاي خبري و پایگ ، شبکهها ، خبرگزاريمطبوعاتی، خبرنگارانتفسیرگران  

 نهفتـه  " یـک کـشور  1اي سیاسـت رسـانه  "چیزي بـه نـام   مطبوعاتی  واقعیت آن است که در پشت این جدال         
هـاي   هـاي سـري سـازمان    ها یا بودجـه مجلسي رسمی مصوب    ها  بودجهبا  طور مستقیم     بهاین سیاست    .است

ریـزان  برنامـه  اي، کارشناسان تبلیغـات،    سربازان جنگ رسانه  . شود  می پشتیبانی یجاسوس واطالعاتی، امنیتی   
   .هستندها  للی و کارگزاران رسانهالم تبلیغات بین

گیـري دربـاره      اي موجـب شـده اسـت تـا تـصمیم            جنـگ رسـانه   گونـاگون    هايجنبههاي    پیچیدگی
 و هاهدفنحوه عملیاتی کردن "، "کاربرديهاي    روش"،  "بنديچارچوب"،  "تدوین استراتژي   و طراحی"

ار چـاپی، صـوتی،   انتـش  با توجه به امکانات ، توان هر رسانهبیشینه استفاده از  " و   "هاي تعریف شده    مأموریت
اي اسـت   اي مقولـه  جنـگ رسـانه  . نظامی واگذار نشودهاي  تیمسارتنها به  "پیوستهاي و    تصویري، چند رسانه  

اي و تبلیغـاتی یـک    هاي نظامی، سیاسـی، اطالعـاتی، امنیتـی، رسـانه      بخش که همکاري هماهنگ و نزدیک    
  .)11-12 ،1383ایی پرور، ضی(طلبد  کشور را می

 هـاي هحملـ  شـدت بـسا ممکـن اسـت دامنـه و       اي قرار دارند چه     مباران جنگ رسانه  مردمی که زیر ب   
  .ندخبر باش از وجود آن بیحتی سنگین را درك نکرده و 

سـازي    انگاره.1 :ایجاد شودشیوه به تواند  میشود  میعنوان جنگ روانی از آن نام برده      ه  آنچه که ب  
  .ساز هاي بحران  فرافکنی رسانه.3ساز  هاي بحران  توسط رسانهها  کنترل ذهن.2اي  رسانه

  اي سازي رسانه ـ انگاره1
 .اي اسـت   رسـانه "سـازي  انگـاره "هـاي جنـگ روانـی در ایجـاد و یـا تـشدید بحـران،           یکی از شیوه  

هـا، بزرگتـرین نقـش را در موفقیـت یـا عـدم موفقیـت          تأثیر بلند مدت رسانهفرایندکمک به سازي با     انگاره
یک سازه تعریف کرد که مضمون آن به عنوان توان به   را می انگاره. کند ران ایفا میبحهنگام  در ،بازیگران

هـاي گونـاگون واقعیـت در ذهـن فـرد وجـود دارد        اي از تصویرهایی است که از جنبه خودي خود مجموعه  
  .)10 ،1375 ،موالنا(
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مردم  تغییر در نگاه   خبري براي  هاياي تغییر تصویر    هاي ماهواره   سازي در تلویزیون   کارکرد انگاره 
هـاي قـدیمی    دهد و سپس برخی انگـاره  را تحت تأثیر قرار میافراد احساس و تخیل نخست این تغییر   . است

 هاي قبلی، امکـان پـذیرش تـصویر   هايبه آرشیو تصویرآسیب  وارد شدن .کند مخدوش می آنها  را در ذهن    
 ،1381 ،مسعودي( اي غرب است   ماهواره يها سازي شبکه    شگرد انگاره  روش،این  . کند  جدید را فراهم می   

214.(  
اي در  اي تلویزیـونی مـاهواره  هـ  در مطالعـه عملکـرد شـبکه       ،)13،ص1375 موالنا، :در(گربنر وشیلر   

 بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      ،اند  خوانده"پیروزي تصویر بر واقعیت"که آن را نماد    -فارس    جنگ اول خلیج  
 فراهم ساخت که واژه و تصویر در موقع مناسب براي صدها میلیـون  هاي نوین ارتباطی این امکان را      فناوري

افـراد  ، شد که تصور میکرده بود ور خود صحآنچنان بیننده را منیز  تصویر .شودارسال نفر در سراسر جهان   
 شدآنچه دیده میدهد  بیشتر کشورها نشان میهاي پژوهشطور که   وجود، آن این  با  . ندخود شاهد نبرد هست   

کـه واقعیـت و منطـق    بـه بـار آورد    اي هایی بود تا حس پیروزي را القـا کنـد و نتیجـه    ود بلکه انگاره  جنگ نب 
  .توانست به آن دست یابد هیچگاه نمی

  ران سازهاي بح  توسط رسانهافکار عمومی کنترل .2
 در هـا  رسـانه بـه طـور کلـی    . هاي مهم رسانه می باشد  از کارویژه یکیکنترل وهدایت افکارعمومی 

 ،عتمادسـازي چـون ا  ي موارددر .سازي نیاز به مدیریت بر افکار عمومی دارند ی ویا بحران  زدای  ت بحران جه
فرمانـده   (از طرفـی برخـی چـون گورینـگ     .مورد بررسی قرار گرفتاهمیت موضوع  جز آن     و امید بخشی 

هاي  ن ورسانهبا توجه به تجربه جنگ جهانی دوم وعملکرد رهبرا   ،ي هوائی آلمان درجنگ جهانی دوم     نیرو
 ،روسـیه باشـند   کـه مـردم   کنـد  فرقـی نمـی  ؛ جنگ بیزارند از در بسیاري موارد که مردمبر این باورند   )غربی

 در بـسیاري  گورینگبه عقیده . )نشان دادنیز همین امر را تجربه جنگ جهانی دوم    ( مردم آلمان  انگلستان یا 
 بـه   ایـن امـر را مـی تـوان     علیـه عـراق  2003ت و عملیـا ) 1991( صـحرا   ویژه دو جنگ توفان     ها، به   از جنگ 
بنابراین، رسانه ها می توانند با استفاده از اثر بخشی افکار عمومی هر دو گروه افراد عالقمنـد و        . دیدروشنی  

 تـا  انـد  ه پیوسـت قـوع هـاي مـشابه بـه و    گویی آن دو جنگ و جنگ. یا بیزار از جنگ را تحت تأثیر قرار دهند        
روح و دربنـد بـودن   از خـود   ارول در اثـر  . را آشـکار کننـد  1984در کتاب  1ولبینی جورج ار   درستی پیش 

ارول در عـالم  ، )1372(به تعبیـر تـافلر   . هاي دیداري سخن به میان آورده است     ذهن شهروندان توسط رسانه   
تـوان بـه طـور      تلویزیون دوسویه را مجسم کرد که از آن مـی هايههایی چون صفح   تخیل به درستی فناوري   
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به توان بـالقوه ایـن رسـانه    نسبت   اوهشدارهاي  . مان براي انتقال تبلیغات دولتی و جاسوسی استفاده کرد        همز
فرقـانی،   (کم گرفته بود در تجاوز به حریم خصوصی نه تنها درست از آب درآمد بلکه حتی او آن را دست     

1381، 51(  
د جنـگ   وار داري آمریکـا  ي دیـ  ها اي حاکم برافکارعمومی جهان درکارکرد رسانه      مدیریت رسانه 

دهـد کـه رهبـران     عملیـات پـیش از آن نـشان مـی      دیگـر   و حتـی     2003و عملیات   ) 1991(فارس    دوم خلیج 
م را و مـورد هجـ   هـاي  اي خویش تجاوز به حریم خصوصی ملت  هاي بزرگ در عملیات روانی رسانه       قدرت

و تهیج عاطفی ) ی شهروندان خویشحت(از فریب مخاطبان  عالوه بر آن، این رهبران       .اند  مشروع تلقی کرده  
در روزهـاي آغـازین اشـغال کویـت     بـراي نمونـه   . اند  نیز دریغ نکردههاي دروغین  از موضوع با استفاده  آنها

ادعـا   در این مـصاحبه پرسـتار   .هاي آمریکا مصاحبه یک پرستار کویتی را پخش کردند  توسط عراق، رسانه  
هایی کـه کودکـان نـارس را در     دستگاه (1 کردن اینکوباتورهاها با ورود به کویت با خاموش      کرد عراقی   می

پایـان  بعـد از  (هـاي بعـدي    بررسـی . انـد هتعداد زیادي از کودکان کویتی را به قتل رسـاند      ) دهند  آن قرار می  
عنـوان پرسـتار   او با هاي آمریکا از   خانمی که رسانه. استهبودپیش گفته دروغ نشان داد که ادعاي    ) جنگ

هـا قبـل بـه     کـه از مـدت   ه اسـت بوددختر سفیر کویت در آمریکا یاد کرده بودند نیز   هر کویت   بیمارستان ش 
 "کودکـان داسـتان دروغـین کـشته شـدن     " در آمریکـا بـه   تی سناریوي تبلیغا  چنین بنابراین .کویت نرفته بود  

  دروغـین بـودن ایـن گونـه    2003هـا در حملـه آمریکـا بـه عـراق در سـال                گـویی آمریکـایی    . یافت تشهر
  ). The Peace Journalist, 1997 (هاي دستگاه تبلیغاتی آن کشور را به فراموشی سپردند سرایی داستان

 واقعی ازجنگ بـود  اي آمریکا درنحوه انتشاراخبار    روانی رسانه   هاي عملیات   یکی دیگر از تاکتیک   
و مـردم عـراق کـشته    داند که در آن جنگ چـه تعـداد از سـربازان     اي که هنوز کسی به درستی نمی       به گونه 
 تن از سـربازان عراقـی و   000/100 تا 000/50اند که در آن جنگ بین  برخی از منابع برآورد کرده    (ند  اهشد

هاي آمریکایی   افزون بر آن در آن جنگ رسانه. )نداه نفر از غیر نظامیان آن کشور کشته شد      000/70حدود  
 صدام و رژیم بعـث بـه دنیـا ارائـه دادنـد کـه افکـار         هاي بزرگ خبررسانی دنیا، آنچنان تصویري از        و شبکه 

  ) Friedman, 1993, 76(تر به جنگ با عراق پرداخت  عمومی متقاعد شده بود ناگزیر باید هر چه سریع
ــشریه       ــا ن ــراق در مــصاحبه ب ــپ گــارد ریاســت جمهــوري ع ــده ســابق تی ــانی، فرمان ســرهنگ حــسن قب

اي آمریکـا و انگلـستان را در ایجـاد وحـشت در       رسـانه تأثیر جنگ روانـی ) Oct, 2003 14(االوسط  الشرق
 او اذعـان داشـته اسـت کـه سـربازان     .  ارزیـابی کـرده اسـت   "بسیار ویرانگـر " آنها عراق و تخریب روحیه   سربازان

                                                         
1 Incubators 
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نـد و  ه بود به واسطه جنگ روانی که از سوم آوریل شروع شده بـود بـه کلـی روحیـه خـود را از دسـت داد             عراقی
 آنهـا در  .شـدند  مـی  توسط نیروهاي آمریکایی منهدم شود، از صحنه جنـگ متـواري        ي آنها اه  پیش از آنکه تانک   

  .استگریز ناپذیر  که شکست ند بود کردهاثر جنگ روانی آمریکا باور
 "دسـتکاري اطالعـات  "  و"ماسـاژ پیـام    راهبـرد " از جملـه    ،جنگ روانی راهبردهاي  آمریکا از   در نهایت   

تـوان از    مـی ،یی که اثر آنها بـه کـار گرفتـه شـد      راهبردهااز جمله   . مند شد   بهرهاهبرد  ر از اثر    همچنین .استفاده کرد 
مـوجی  راهبـرد  چکانی،  قطرهراهبرد  ،)ها از دید مخاطب خارج کردن و پنهان کردن برخی واقعیت   (حذف  راهبرد  

معکـوس  (سـازي   وارونـه راهبرد  ،)اي عراق به آمریکا ادعاي حمله هسته (دروغ بزرگ   راهبرد   ،)بمباران اطالعاتی (
  . مانند آن نام بردو ) نشان دادن عمدي واقعیات و اخبار

پـذیري،   گانـه کـنش    پیروي از اصول شـش  وگیري از فناوري در حال رشد ها با بهره بنابراین امروزه رسانه  
یـان را  جهانمی تواند ذهن  حضور در همه جا و جهانی شدن، بیش از گذشته   ،پذیري  پذیري، اتصال   تحرك، نبدیل 

فـارس پیـروزي تـصویر بـر واقعیـت را بـه نمـایش         جنگ خلـیج ) 1375( به تعبیر موالنا    .تحت تأثیر خود قرار دهند    
  .گذاشت

هـاي   ویـژه رسـانه   هـا بـه   فارس اولین موردي نبـود کـه در آن رسـانه     خلیج1991ناگفته پیداست که جنگ   
اي دیگـر در فروپاشـی     سال بعد به گونه12و  - ندسیاسی را تا آستانه سقوط پیش برد      -حکومتیدیداري یک نظام    

تر نیز زمینه سقوط برخی حاکمان و به قـدرت رسـیدن برخـی دیگـر را      پیشها رسانه .کامل آن ایفاي نقش کردند  
 را ناشـی از تبلیغـات   1986شکـست مـارکوس در انتخابـات سـال        ) 56،  1372(تـافلر   بـراي نمونـه      .نداهفراهم کرد 

هـا را بـه     دوربین وکه ترور شدبود  کوري آکینو قهرمانی   همچنین .داند  هاي آمریکا می      جنگ روانی فراگیر رسانه   
  .هاي آمریکایی به پیروزي رسید تبلیغات فراگیر تلویزیونبه واسطه دنبال خود کشید و 

  ساز هاي بحران فرافکنی رسانه. 3
 مارشـال مـونتکمري  فیلـد   و جوزف گـوبلز  ،هـرمن گورینـگ     ماننـد  برخی فرماندهان نظامی   باوربه  

این گروه از افراد با پـی بـردن   . تواند نیروي مضاعفی تلقی شود هاي خبري از عملیات آنها می    پوشش رسانه 
در زمـان  ) هـاي نظامیـان    و سیاسـت هـا هـدف البته در راسـتاي     (آنها  پویاي   خواهان نقش    ،ها  به اهمیت رسانه  

 مخاطبـان را بـه تـسلیم    ، و رویـدادها هـا به تحولنسبت با فرافکنی ها آنها عالقمند هستند رسانه .جنگ هستند 
  .وادارند
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عـالوه بـر از بـین    ایـن کـار    .اسـت  1راهبرديدهد، بمباران  هایی که در زمان جنگ رخ می     یکی از پدیده  
 اراده غیرنظامیـان   کـردن روحیه دشمن، ضعیفخراب کردن  روانی که همان  هايهدفبردن تأسیسات زیربنایی،    

هـا    در چنـین شـرایطی رسـانه   . در نظـر دارد  را نیـز  میـدي در جامعـه اسـت،      ا اجنـگ و ایجـاد نـ      براي مشارکت در    
  .باشنداثرگذار توانند در حفظ روحیه جامعه  می

افزارهاي  جنگ نمایش -شد اي محسوب می  نهاکه در هر حال جنگی رس     - فارس    در جریان جنگ خلیج   
 قـدرت محـسورکننده   .ورهاي غربی اعتبار به ارمغـان آورد غربی نه تنها براي امریکا و متحدانش، که براي کل کش  

پـی   هـاي در سطح جهان پیگیـر حملـه  تمامی کسانی که . احساس کردندها را نیروهاي عراقی  و ویرانگر آن سالح   
هـاي پـارتریوت بـه     هـا و برخـورد موشـک    هـاي هوشـمند بـه درون پناهگـاه     در پی بـه شـهر بغـداد، اصـابت بمـب        

در ایجـاد و القـاي ایـن    . بردند میزدگی به سردر شگفتی و حیرت  بودند،   تلویزیونطریق  از  هاي اسکادرا     موشک
  . داشتندنظیري ها نقش بی احساس روانی، رسانه

و -هـا    نظامی به دلیل تأثیر گرفتن از این فنـاوري ریزانبرنامهدر واقع شاید بتوان گفت که در شرایط فعلی        
 از دیـد  .انـد   خـود قـرار داده   کـار  را سـرلوحه  "گرایـی  2ن تـزو  اسـ " نوعی   -هاي جنگ   نیز به دلیل باال بودن هزینه     

اش را براي  باید به هر طریق ممکن کوشید تا دشمن روحیه خود را ببازد و اراده   )102 ،1364 ،تزو(تزو    ناس
ه از عامـل  مهارت و هنر آن است که دشمن را بدون توسـل بـه جنـگ و بـا اسـتفاد             . مقاومت از دست بدهد   

ها با اسـتفاده   دولت. هاي روانی دارند  نقش بسیار پراهمیتی در جنگددراین رابطه رسانه ها  به زانو درآور   روانی،
فرسـتادن پیـام از طریـق پـست     . توانند روحیه طـرف مقابـل را ضـعیف کننـد     هاي مختلف می    از این ابزار و به شیوه     

 تـسلیم  اط بـ ابـ تردروغ در ایافت پول، انتشار اخبـار    و نظامیان به تسلیم در مقابل در       هاالکترونیکی براي ترغیب مقام   
  . اقدامات جنگ روانی استاز جملهجز آن شدن برخی رهبران و 

بـراي نمونـه، همـان گونـه     . هاي فـراوان دارد  ها پیچیدگی باید هوشیار بود چرا که کارکرد رسانه   در
 پیشرفته براي کـاهش  هاي ح سالافزارها و دانیم از جمله شگردهاي جنگ روانی، تأکید بر نوع جنگ    که می 

  .ضریب مقاومت در طرف مقابل است
بـر  . ها تعریف شـده اسـت   هاي رسانه ترین رسالت رسانی به موقع و معتبر یکی از مهم اصل اطالع در  

ها مدنظر قـرار گرفتـه و رعایـت     این اساس تصور افراد جامعه آن است که این مهم در تمامی مراحل و برهه   
بـه  .  اسـت "حقیقـت " 3نظران اولین قربانی جنـگ  بسیاري از صاحببه باور   این مطلب،    دبا وجو . خواهد شد 

                                                         
1 Strategic bombing 
2 Sun Tzu  
3 First Casualty 
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غ  حقیقت، ابـال در بیشتر موارد زمان صلح در . شوند جنگ و صلح در دو فضاي متفاوت ایجاد میطور کلی   
.  اسـت ، تبلیغـات، شـایعه و دروغ  تاز حقیقاي آمیختهشود  شود اما در زمان جنگ آنچه بیان می و منتقل می 

 اما به طور کلـی چـه   . دشوار است-جنگ زماندر -رسانی     اطالع فرایندها در     تعیین میزان و سهم این مؤلفه     
اي، توقـع بیـان حقیقـت در چنـین شـرایطی، انتظـار         حرفـه هاي هتجربجنبه فلسفی و چه از  هاي   جنبه بحث از  

  .(Carruthers, 1999)اي است  بیهوده
هـاي یـک کـشور در جریـان جنـگ بـراي حفـظ          است که رسـانه هاییهحظبا مدنظر قرار دادن چنین مال   

کم نشان دادن تلفـات  : دهند زیر را در دستور کار خود قرار می   هاي  روحیه و ارتقاي توان روانی آحاد جامعه اقدام       
  الزمهاي  موقعیت بایکوت اطالع در  و)سانسور و مدیریت خبر( دشمن هاينمایی خسارت  بزرگ،خودي

  ایی رسانه و افکار عمومیزد بحران
  رسانه و مدیریت بحران 

ي رایج امکان هانظریه .خاص امکان پذیر است يهاهی ازسوي رسانه ازطریق شیو   یزداامکان بحران 
  . دانند میطراحی مدیریت راهبردي عملی با این فرایند راگیري شکل

ز کلیه منـابع موجـود و قابـل     تدبیري است که یک جامعه یا دولت براي استفاده ا  "مدیریت بحران "
یکی از منابعی کـه در ایـن خـصوص همـواره     . گیرددر پیش میتصور به منظور حفظ ثبات مورد نظر خود        

، جوینـد بهره میآن از و در صورت بروز بحران براي مهار اوضاع        باشد  میسیاستگذاران جامعه    مورد توجه 
از . صحیح و مناسب مدیریت کنـد  طریق انتقال اطالعات    افکار عمومی را از    تواندمی رسانه   .ها هستند   رسانه
 لفظـی،  تهدیـد  منظورازمقابله فیزیکـی بامخالفـان،   براي این . مخالفان را وادار به تسلیم نماید       دیگر نیز  سوي

  .توان نام برد می،ساز بحرانهايعاملقانع کردن  مبهم و هايهتوضیح نکت ،رشوه دادن
شـود   برداشـته مـی  رشـوه  تهدیـد یـا   نیروي طوري که وقتی      ی دارند، به  مدت  سه شیوه اول تأثیر کوتاه    

تـرین   محـدودیت، از معمـول  ایجـاد   تهدیـد و   .خواهـد گـشت   بـاز   بحران به نقطه آغازین و یـا حتـی پیـشتر            
 دربرخواهـد              آسـایی  اگر تهدید جدي باشد تأثیر معجـزه . هستندمورد استفاده در مدیریت بحران   هاي  راهبرد
کس دوست ندارد مورد تهدید واقع  اي که بر این شیوه وارد است آن است که هیچ         اما اشکال عمده  . تداش
 دیگـري  هـاي ترتیـب مـشکل   بـدین . بستخواهد را به کار  طور متقابل تهدید      بهنیز   طرف مورد تهدید     .شود

فقـط هنگـامی   .  کـرد تر اسـتفاده گـذار ثراهـاي بهتـر و    توان از شیوه پدید خواهد آمد و دیگر به دشواري می      
در زمـان  . که راه دیگري وجود نداشته باشد و این کار باید با احتیاط انجام گیـرد بهره برد توان از تهدید    می

  .که اثر آن فقط بر روي طرف مقابل استشد از تهدید باید مطمئن استفاده 
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در چنـین   .سـت  ا"هـا  دل  مـبهم و نفـوذ در  هـاي  تـه توضـیح نک " ،ي پیچیـده هـا راهبرداز دیگـر   یکی  
ثبات  اگر بپذیریم که. کندپیدا میشود و جایگاه مهمی در این زمینه      که رسانه وارد عمل می    شرایطی است   

 هنگـام  در آنهـا و امنیت ملی، تابع مستقیمی از رویکرد افکار عمومی، رضایت یا نارضایتی مردم و واکـنش       
رسانه، موتـور محـرك   . بحران پی خواهیم بردها با مدیریت  بودن رابطه رسانهمیزان نزدیک بحران است، به  

دهی و سرعت حرکت این موتور را به میـزان زیـادي در اختیـار      و کلید جهت  هستند  افکار و باورهاي مردم     
  .دندار

شـود   به امنیت نیـز مـشاهده مـی    )6، 1382افتخاري، در (2 و مارك سومی 1در نگاه یوهان گالتونگ 
هـا ضـروري اسـت و     رسـانه اثربخش آنها، حضور  گیري شکلد که براي کنن هایی توجه می   به مقوله  آنهاکه  

تقویـت ضـریب   "، "تکامـل تـدریجی  " مانند در تعریف امنیت توجه به اصولی آنها. ریزي دارد   نیاز به برنامه  
، "پیوسـتگی منـافع  "، "عـدالت "، "همزیـستی "، "جویی صرفه"، "خود ترمیمی "،  "پذیري  مقاومت و آسیب  

  .دانند  را ضروري می"ریزي برنامه" و "گرين آینده"، "مشارکت"
هـاي شـهروندان و کارآمـدي نظـام سیاسـی،       خواسـته  میـان در واقع امنیت وضعیتی است که در آن         

بنـابراین بـسیاري از   . شـود مـی  نـزد شـهروندان      "اطمینـان " و   "رضـایت " باعث ایجاد توازنی وجود دارد که     
کننـد یـک پیکـار فرهنگـی بـه شـمار         آنها تأکیـد مـی  اصولی که گالتونگ و همکارانش در حوزه امنیت بر  

 سـازي و الگـودهی دارد   گیـري، برنامـه   ریـزي، تـصمیم    قابلیت پژوهش، برنامهها روند که در حوزه رسانه  می
  . )1384فر،  سلطانی(

 یعنـی بـه   .شـود  و بزرگی یک بحران در گرو نحوه تعامل رسانه بـا بحـران مـشخص مـی     پیامد،  ژرفا
چگـونگی پوشـش   . کنـد بـستگی دارد   سـازي از واقعـه مـی     برنامـه  وصرف تهیه خبر، تفسیرزمانی که رسانه  

هـاي ناشـی از آن    توانـد تـأثیر بـسیاري بـر رونـد آتـی بحـران و خـسارت               می ها خبري بحران از سوي رسانه    
  . بگذارد

  واکنش سریع 
 - شـتاب و سـرعت   همـان اب-گیري افکار عمومی  آن شکل دنبالبه دلیل انتقال سریع اطالعات و به      

زدگی و   چرا که شگفت.باشد موقع و حساب شده می پاسخ سریع، به ،بحرانکننده  کنترل هاي عاملیکی از 
 مواقـع بـراي دسـت بـه کـار شـدن،       ي ازدر بسیار. هاست غافلگیري اولین عامل مخرب در بسیاري از بحران    

                                                         
1 Johan Galtung 
2 Mark Somi 
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 هـاي زمان، ها ه و لحظهااین ساعت. زمان وجود داردپاسخ گفتن و عمل کردن، فقط چند ساعت و یا کمتر     
گیرد و زمانی که شـکل گرفـت بـه دشـواري       زیرا افکار عمومی بسیار سریع شکل می .اي است   تعیین کننده 

وقتـی   بـه ویـژه   افکـار عمـومی   .پذیر اسـت   به سختی امکان،غلبه بر بحران بدون آمادگی الزم . یابد  تغییر می 
هـاي   هـاي شـهري، رسـوایی     و بالیـاي طبیعـی، نـاآرامی   هـا هسـانح اعتمادي،  در مورد مشروعیت و بی   بحران

  .حساسیت بیشتري دارد هانسبت به بحران جز آن باشد،ها و  مدیران و کاگزاران دولت، اعتصاب
 .سـت  ا و واقعیـت تبنـدي حقیقـ   ها اولین اقـدام الزم و حیـاتی دسـته          در مواجه با این بحران     بنابراین

 و هـا ه شـایع ،هـاي موجـود    رسـانی واقعیـت    و اطـالع   جداسـازي نسبت به    ايهویژرسانه باید بادقت و ظرافت      
بیـشتر   نباید فرامـوش کـرد کـه    .شود اقدام نماید کار گرفته میه عنوان جنگ روانی ب     مواردي که به  همچنین  
-عامـل درنگ بیباید همچنین  .شود می گرفته و روزهاي اول ایجاد بحران      ها حساس در ساعت   هاي تصمیم
و تـصمیم  کـرد  شناسـایی  را دارنـد  دخالـت   بحـران   ادامه یـافتن    یا  شدت گرفتن   بعدي که در    دگانه  چن هاي

ریـزي و  ضـروري اسـت برنامـه   کـه  شوند چـرا  شناسایی باید  مخاطبان اصلی پیام نیز    .کار بست ه  را ب مناسب  
  . آنها انجام گیردبا خواسته انتقال پیام متناسب 

بـین  هـاي قابـل تـوجهی     هاي دیگر نیست ولی شباهت بحران مشابه  به طور کامل  گرچه هیچ بحرانی    
هـاي محـدود، برخـورد بـا      حـل  گیـري سـریع، وجـود راه    تـصمیم تـوان بـه   از این جمله مـی  . آنها وجود دارد  

 جـز آن ، و اشـتباه  هـاي تـصمیم  پیامـدهاي  متضاد، لزوم واکنش سریع، وخـیم بـودن   هايهدفهایی با  ه  گرو
آیـا ممکـن اسـت    "شوند باید از خود پرسید      دیگري دچار مشکل می    هايامعهجبنابراین هرگاه   . اشاره کرد 

هـا و رویـدادهاي    بایـد مراقـب تغییـر رفتارهـا، دیـدگاه     به همین دلیل  "؟نیز به وجود آید  این مشکل براي ما     
 نیز ه ها رسانباید به کارکنان سطوح میانی و حتی پایینبه این منظور  . بینی نمود   غیرمنتظره بود و آنها را پیش     

 که ممکن است از دید مدیران ارشـد پنهـان   هاییاتفاقهاي بحران را شناسایی کرده و   آموزش داد که نشانه   
 از سـوي  .اسـت  توجـه ها در این مرحله نقشی مهم، حیاتی و قابل     چرا که نقش رسانه   . گوشزد کنند را  بماند  

آمیـز آنهـا    دود زیـادي از رشـد بحـران   تواننـد تـا حـ    هـا مـی   ها با پیگیري و گوشزد کردن ضعف      دیگر رسانه 
  .جلوگیري کنند

  جلوگیري از انتشار اطالعات کنترل نشده
 آرامش جامعه نده برهم زنهايترین عامل   اطالعات صحیح یکی از مخرب     نبودخبري و     بیاگر چه   

. حران استها براي مقابله با ب  رسانههايوظیفه کنترل اطالعات نیز یکی از      ،شود  محسوب می و ایجاد بحران    
نهادهـایی کـه در ایـن    . رسانی نباید افسار گسیخته باشـد  هاي سیاسی اطالع  ها مانند بحران   در برخی از بحران   
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گـام  هـا را تعریـف کـرده و در     موارد دچار بحران هستند باید توالی و سلسله مراتـب پاسـخگویی بـه رسـانه          
کـه اطالعـات بـین تمـام کارکنـان یـک       اي باشـد    گونـه   شرایط نبایـد بـه    . ، یک سخنگو معرفی کنند    نخست

تلفـن از هـر کـسی    از طریـق   توانـد ي مـی  خبرنگـار نمونه هر   براي  در غیر این صورت     . مجموعه منتشر شود  
شـایعه در  پراکنـدگی  هـاي    اگـر اطالعـات کنتـرل نـشود زمینـه     يرداین مو چن در   .»موضوع چیست؟ «بپرسد  

 بـراي جنـگ   هاترین دستاویز شایعه یکی از مهم.دثار مخرب زیادي دارکه آشود به خوبی فراهم میامعه  ج
نباید فراموش کرد که درصورت پاسـخگویی در مـورد شـایعه بایـد نـسبت بـه       . روانی و تشدید بحران است    

در صـورت پاسـخگویی در مـورد    براي نمونـه   .تشریح ساختار و نحوه عملکرد و کنترل شایعه توجه داشت       
در بـسیاري از  . باشدتواند مفید  شایعه نمی بیانود، ارائه اطالعات بدون شایعه، باید به خود شایعه نیز اشاره ش   

صـورت   براي ارائه اطالعات در مـورد یـک شـایعه بـه     خارجی   هاي گروهی   مشاهده شده است رسانه   موارد  
توانـد شـایعه را از ذهـن     این شیوه نمی. کنند نمی بیان شوند و خود شایعه را  سربسته و مبهم وارد موضوع می    

   .دم پاك کندمر
 ه شـود اندیـشید راهکارهایی  هاه، کشف و کنترل شایع  هاي بحران   ضرورت دارد براي مقابله با زمینه     

در ایـن مـسیر   . گیـرد مـورد بررسـی و عمـل قـرار     نیز تا به محض ورود شایعه به عرصه جامعه راه درمان آن   
اشـتباه  ه منظور جلوگیري از انتشار اطالعـات   مقابله با شایعه و بهاي عاملترین  ها به عنوان یکی از مهم   رسانه

  .دنآفرینی کن د نقشنتوان و کنترل نشده می
  بازنگري در امیددهی 

اعتمـادي در جامعـه شـوند نقـش اساسـی در بـازنگري در        ی سبب بیهایعاملها در زمانی که   رسانه
سـانه نگهبـانی از حقـوق     از سوي دیگر یکی از کارکردهاي ر.مفهوم اعتمادسازي و ایجاد امیدبخشی دارند 

 به این ترتیب که .شوند ها براي سایر نهادها رقیب محسوب می     رسانه ، در اجراي این کارکرد    .باشد  مردم می 
بـه   در صـورت   .دهند تا به نحوي خود را با وضع مورد نظـر جامعـه تطبیـق دهنـد          آنها را تحت فشار قرار می     

ه امـا در برخـی مـوارد بـ    . عتماد افکار عمومی خواهـد بـود   عاملی براي ایجاد ا    این وضع، رسانه  وجود آمدن   
در عملکـرد   چنـدگانگی اند نوعی  طور دقیق تعریف عملیاتی نشده اي به هاي رسانه   ویژه هنگامی که سیاست   

دارد هـا    بنا بر تعریف خاصی که از سیاستهاعاملهر یک از این چرا که  .شود اي دیده می  رسانه هايعامل
  وبخــشی، امیــددهی آرامــش"اي  هــاي رســانه   یکــی از ایــن سیاســت.دنــکمــیمــل شــکل خودمحــور عه بــ

 هـاي تعریفبا شود ولی  ها محسوب می رسانهبیشتر این سیاست از دغدغه اصلی   گرچه   . است "اعتمادسازي
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هـا و عملکـرد     نمایش داشته"بخشی آرامش"شود که راه تحقق  گونه تعبیر می گاه این. مواجه استمتناقضی  
  . کرد ها را باید برجسته ها را نباید گفت و قوت  به عبارتی نارسایی.ستمثبت ا

از سـوي دیگـر بایـد توجـه     . شـوند  هاي داخلـی محـسوب مـی     هاي رسانه   این تعبیرها یکی از آسیب    
آرامـش فـضاي   " و "آرامـش جامعـه  " میانبخشی به معنی سکوت رسانه نیست بلکه باید       داشت که آرامش  

 هدف نهایی هر حکومتی است که در سـایه تحقـق      "آرامش جامعه ". ر نظر داشت  د هایی را   تفاوت "خبري
 در صـورتی کـه کـاذب باشـد موجـب بـروز       "آرامـش فـضاي خبـري   " اما   .گیرد  هاي آن صورت می     برنامه
هـا اکتفـا شـود، آرامـش      بنابراین نباید تصور کرد که اگر در خبرها، فقط به بیان داشـته      . شود  اعتمادي می   بی

ی پـرداختن بـه مـسائل   "بخشی به معنی  توان گفت آرامش  می براساس کارکرد رسانه. آیدود میبه وج بخشی  
نزدیـک شـدن بـه زبـان اجتمـاع و هـدایت جامعـه بـه         از سوي دیگر    و  باشد  دچار می  است که جامعه به آن    

. دداري وجـود دار  بخشی و پرسـشگري رابطـه مـستقیم و معنـی      در واقع بین آرامش   . "هاي ثابت است    ارزش
  .  است"پاسخ طلبی" و هدف آن "پرسشگري"بخشی  اصل مهم براي آرامش

اي که   به گونه.در نظر داشت تفاوت "دهی   گزارش" و   "طلبی  پاسخ" میانالبته در این زمینه نیز باید       
 ؛کند گیري می  را رسانه پیآنهاهاي ذهنی    مردم هستند که سؤال    "طلبی  پاسخ"عنصر فعال در     توان گفت   می
گرانـه و    حمایـت "دهـی  گـزارش "از سـویی، رویکـرد      .  مـسئوالن هـستند    "دهی  گزارش"عنصر فعال در    اما  

فرهنـگ  بخـشی، امیـددهی و اعتمادسـازي بایـد      آرامـش ایجـاد   بـراي   . انتقادي اسـت   "طلبی  پاسخ"رویکرد  
   .وجود داشته باشد "طلبی و پاسخگویی پاسخ"

  گیري تیجهن
 و هـا روش تـدوین واجـراي   ،طراحـی علـم    و هنـر  ت از مدیریت راهبـردي عبـارت اسـ      دراین مقاله   

و سعی  ه سازمان داردمجموع  کهییها هاي بلند مدت براساس مزیت     وهدف ي رسیدن به چشم انداز    ها شیوه
کردن ها همان گونه که در ضعیف  رسانه امروزه .ی بررسی شودیزدا ی وبحرانیزا شده است درعرصه بحران 

. داشته باشـند قابل توجهی آن نیز کارایی و سهم تقویت توانند در ایجاد و     می اثرگذار هستند هاي امنیتی     پایه
اي  گونـه   بـه ،فضاي ذهنی افراد جامعـه از امیدي  اعتمادي و نا   امنی، بی  توانند با دور کردن احساس نا       آنها می 

جـاي  ه  بـ وکـرده  هـا خـودداري    ها و کاستی ها از بزرگنمایی ناهنجاري     واقعیتبازتاب  عمل کنند که ضمن     
 از ی چرا که ثبات و امنیت ملی، تابع.زدایی و مهار بحران کمک کنند      نمایی و بحران افزایی به بحران       بحران
 نارضـایتی مـردم و    و رضـایت   تعیـین کننـده    ایـن امـر   . نحوه مدیریت بحران اسـت      و افکار عمومی  وضعیت

Archive of SID

www.SID.ir



  1388، سال 2                          دوره دهم، شماره               مشهد  مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی          268

وتـور محرکـه باورهـاي مـردم، نقـش      معنـوان  ها به  رسانه از سوي دیگر .بحران است هنگام واکنش آنها در  
به پیدایش تصویرهاي اولیه از حکومـت  منجر این نقش . دنمهمی در رویکرد افکار عمومی به حاکمیت دار   

 گیرد شود که با گذشت زمان در قالب رفتار جمعی و فردي شکل می یا نهاد مشخصی نزد افکار عمومی می   
هـا بـا    بنابراین رسانه. کنند  با دولت و سیاستمداران ظهور می در مقام جبهه افکار عمومی، در برابر یا همراه       و

   .دارند  بحرانین قدرت خود، نقش مهمی در مدیریتاتکا به ا
 کـه  باشـد  ن مـی اب اعتمـاد مخاطبـ  زدایی رسـانه جلـ    هاي مهم بحران    مؤلفه یکی از    باید توجه داشت  

 .تعامل استاي با اعتمادسازي جامعه در   پاسخگویی نیز به شکل فزاینده    .رابطه مستقیمی با پاسخگویی دارد    
کنـد کـه بـه شـکل مـستقیمی در         کلیدي در امیددهی و اعتمادسازي در جامعه بـازي مـی           ینقشپاسخگویی  

دهـی رسـانه را    جهت و کنترل نقش هدایت، مدیریت راهبردي رسانه. به جامعه اثرگذار استبخشی   آرامش
  .برعهده دارد

هـاي مهـم جامعـه      جذب مخاطب یکـی از ویژگـی  براي هنر رسانه نباید فراموش کرد که، ارتباط و   
نظـران   اخیر به قدري سریع بوده است که صاحبه رشد و گسترش آن در دور   .ست ا ها  هانسانی در همه دور   

ا عـصر  اند و به همین دلیل نیز عصر حاضـر ر  دانستههاي گذشته   زمانجامعه معاصر از     جداکنندهآن را فصل    
 چهارگانـه فرسـتنده، گیرنـده،    هـاي  هر گونه ارتباط بر رکـن کهدیگر نیز آن است دلیل  .ندا  ارتباطات نامیده 

تـرین رکـن     شاید بتوان گیرنده پیام یا مخاطـب را مهـم  موارداز میان این . پیام و ابزار انتقال پیام استوار است     
هـر  دسـتیابی بـه   زمه گیرد و ال هر گونه ارتباط، با هدف تأثیرگذاري بر مخاطب صورت می    چرا که    .دانست
 برقـراري ارتبـاط بـا    -ودشـ  هـا در دنیـا دنبـال مـی     که از طریق ایجاد، گسترش، تنوع و تکثیـر رسـانه          -هدفی  

افکـار   کیـد بـر گیرنـده پیـام و    أ ویژه مـدیریت راهبـردي رسـانه ت   هاي  جنبهیکی ازرو از این   . مخاطب است 
 فرهنگـی، سیاسـی، اقتـصادي و    هـاي  هـدف بـه   براي دسـتیابی   شناخت مخاطب به همین دلیل   .عمومی است 

هاي انـداز   کـالن وچـشم  راهبردهاي در ها نیز  رسانه صاحبان و سیاستگذاران   . است  ضروري اجتماعی خاص 
 گـستره  .گـر هـستند    انتخـاب افکار عمومی ومخاطب پیـام . هستندهمین هدف   دستیابی به   به دنبال   بلند مدت   

ه هـا بـ    را باال برده و در چنین شرایطی اعتماد رسانه آنهااب   قدرت انتخ   نیز اي  هاي مختلف رسانه    وسیع شبکه 
 بـراي رسـیدن بـه ایـن مهـم،      .، تا حدود زیادي به میزان رضایت مخاطبان وابـسته اسـت    در زمان بحران  ویژه  

هـاي مخاطبـان و     ویژگی،رسانی المللی و همچنین زمان و نحوه اطالع شناخت محیط داخلی، پیرامونی و بین    
سـت کـه    اهـا  زیرا با شـناخت ایـن ویژگـی   . را نادیده گرفتی هستند که نباید آنها  های عامله  از جمل  جز آن 

   .زدا باشد تواند بحران ساز یا بحران رسانه می

Archive of SID

www.SID.ir



  269              اي و مهندسی افکار عمومی   یریت رسانه                            مد                          1388، سال 2دوره دهم، شماره 

هـاي قابـل تـوجهی     هاي دیگر نیست، ولی شباهت مشابه به بحرانبه طور کامل    اگر چه هیچ بحرانی     
هـایی بـا    هـاي محـدود، برخـورد بـا گـروه      حل ، وجود راهگیري سریع لزوم تصمیم . بین همه آنها وجود دارد    

جـز آن از جملـه ایـن    و  هـاي اشـتباه      تـصمیم پیامـدهاي    متضاد، لزوم واکنش سریع، وخیم بـودن         هاي هدف
 از اي برنامه ورامعرفی اي   راهبردهاي رسانهتوان بر این اساس و با توجه به نوع بحران می        . باشد ها می  شباهت

  .کردآن تدوین به وجود آمدن گیري از ي جلو براپیش تعیین شده
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