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هاي ارتباط جمعي در   رسانهاي خبرنگاران و  حرفه اخالقاصول

   )زلزله( مديريت بحران

 *حسن خجستهدكتر 
  **ظهير احمدي

  
  چكيده

هاي آن به نقش  اي درباره وضعيت بحراني و شاخص در مقاله حاضر پس از بيان مقدمه
مرحلـه؛  هـا در سـه        چه بهتر بحران    هاي ارتباط جمعي در مديريت هر         و وظايف رسانه  

كـه    از آنجـا  . پيش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده اسـت               
هاي ارتباط جمعـي در وضـعيت         اي رسانه   محور اصلي اين مقاله، اصول اخالق حرفه      

بحراني است، ابتدا با ارائه تعاريف گوناگون از اخـالق و اصـول اخالقـي، هـدف و                  
اي و مفاد مهم      بيان و در ادامه به اخالق رسانه       ،اي  ضرورت تدوين اصول اخالق حرفه    

بـا  .  شـده اسـت    اشارهن،  انگار  اي خبرنگاران و روزنامه     المللي اخالق حرفه    اصول بين 
اي آنها و     نگاري، اصول اخالق حرفه     سنخ بودن حرفه خبرنگاري و روزنامه         توجه به هم  

 بـه سـاير     )از آن زده و خـارج        منطقـه بحـران    داخلدر  ( ويژه در هنگام فاجعه      نكات
 نقـش ويـژه راديـو در        دليل  بهدر اين مقاله    . ها، ازجمله راديو قابل تعميم است       رسانه

عنوان رسانه برتر مديريت بحـران،        جمله زلزله، راديو به      از ،هاي طبيعي   مديريت بحران 
  .معرفي شده است

  
اط جمعـي،  هاي ارتب   اي، خبرنگاران، راديو، رسانه      اصول اخالق حرفه   : كليدي واژگان

  مديريت بحران

 Email:h-khojasteh@irib.ir                              دانشكده صداوسيمامدرس ژيك، دكتراي مديريت استرات *

                                                    Email:z.ahmadi@isu.ac.irدانشجوي دكتراي فرهنگ و ارتباطات** 
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  مقدمه

روز بـر    بـه  ند و روز   هـست  ناپذير زندگي بـشر     جدايي ء جز ،ها در تمامي انواع خود     بحران
ناپذيري در جامعه دارنـد       نقش انكار  ،هاي جمعي  رسانه. شود تنوع و تعدد آنها افزوده مي     
.  اسـت برخورداربااهميتي هاي مثبت و منفي   جنبهازها   بحرانو اين نقش در مواقع بروز  

 جديدترين اطالعـات را بـه مـردم         ،حال وقوع  هاي در  توانند در زمينه بحران    ها مي  رسانه
.  رخ داده قـرار دهنـد  را در جريـان آخـرين اخبـار مربـوط بـه وقـايع      آنان دهند و  ارائه  
 آگـاه   ؛گـذرد  برنـد و از آنچـه در آنجـا مـي           زده مي   ما را به درون مناطق بحران      ،ها رسانه
موجبـات تـرس و     كننـد يـا     ها قادرند مردم را به اقدامات مثبت تشويق          رسانه. دسازن مي

با توجه بـه     پرسش اصلي در اين مقاله اين است كه          .آورند را فراهم    آنانوحشت بيشتر   
هاي اصلي خود را در       نقش هاي ارتباط جمعي چگونه بايد       رسانه ،اي   حرفه  اخالق  اصول

  ند؟ايفا كن )فاجعه( هنگام بروز بحران

  هاي آن  و شاخص بحرانيچيست

تغيير ناگهاني يـا يـك لحظـه        « :كند گونه تعريف مي   ينا را    بحران 1معارف اينترنتي لا دايره
نيـز بحـران، بـه       2پديا المعارف ويكي  در دايره » .اي از رويدادها و عمليات     مهم در سلسله  

 4مترقبه ني و غيربي شيو حادثه و اتفاقي بزرگ و غير قابل پ» 3عادي موقعيت غير «صورت

  .؛ تعريف شده استزننده نظم و حالت عادي است  كننده و برهم كه تهديد
  :آمده استبحران ، در تعريف در فرهنگ علوم اجتماعي

مـشاجره   و حـساس  لحظـه  قضاوت، جوركردن، معناي به ،يوناني ريشه از بحران
بيمـاري   يـك  جريان در كه است ناگهاني تغيير معناي به بحران. است شده گرفته
 درو  اسـت  وخامت و هحادث بروز معمولطور  به آن ويژه صفت و آيد مي پديد

 را اطمينـان  فاقـد  و خطرنـاك  دورانـي  يـا  اوضـاع  و شـرايط  معنـاي مجـازي،  

 از و شود مي ناپديد تعادل ،آن طي كه است فرايندي و بحران، حالت .ندرسا مي

 هرگاه .دهد مي خبر ديگر وضاعيا و شرايط سوي به ناپذير  اجتنابتقريباً انتقالي
                                                      

3. abnormal situation 2. Wikipedia 1. CONK 

  4. unexpected 
 1.  
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  جريـان ،شـود  بينـي مـي   پـيش  قبل از كه گونه آن و معمولي منظم، طور ها به هپديد

 رخ غيرطبيعـي  حـالتي  يـا  شـود  مختل نظمي يا آيد پديد سامان هب نا حالتي ؛دننياب

  .)73، ص 1370، ترجمه ساروخاني، 1بيرو( آيد مي ميان به بحران از سخن نمايد،
   
و  دوازده ويژگي 3و هرمن كان   2خت بهتر بحران و شرايط بحراني، آنتوني واينر       براي شنا 
كننـد كـه در    مـي  مطرح بحران اساسي هاي عنوان شاخص  ه مورد را به ُن)1379 (تاجيك

  :شود  به برخي از آنها اشاره ميزير
  اي از رويدادها و عمليات چرخش غيرعادي در سلسله. 1
 منافع و مقاصد عوامل درگير در آن  ادين،بني هاي واقعي ارزش تهديد. 2

 زمان فشردگي و محدوديت. 3

 حياتي اهداف به مخاطره افتادن. 4

 فشار رواني و غافلگيري. 5

 اطالعات مخدوش شدن. 6

 ساز تصميم نخبگان سوي از  رفتاريـ  شناختي روان خاص وضعيت بروز. 7

 جديد هاي نقش گيري لشك و سياسي ـ اجتماعي نظام عناصر كاركردهاي تغيير. 8
 غيرمنتظره وضعيتي ناگهاني ظهور. 9

  دادن پاسخ براي تصميم اتخاذ ضرورت. 10
 هاي سياسي  در بحرانها  بين دولت ويژهگير، ب افزايش اصطكاك بين عوامل در. 11

هاي بحران، نزديك شدن ذهن بـه         ها و شاخص    هدف از تعريف و برشمردن ويژگي     
  .وضعيت است صويري هرچند روشن از اينوضعيت بحراني و نماياندن ت

  : بالياي طبيعي شامل سه مرحله استويژهها در مديريت و كنترل بحران، ب نقش رسانه
 )مرحله آموزش (پيش از وقوع بحران. 1

  )مرحله مواجهه (در طول بحران. 2
  )مرحله پشتيباني و اصالح(پس از وقوع بحران . 3

  : مطرح استملدو نكته مهم و قابل تأدر اين زمينه 
                                                      

3. Herman Kahn 2. Anthony Wiener 1. Biru 
 1.  
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 همه مظاهر مربوط به يك زندگي       ،ديده  آسيب  بحراني و  در مناطق ممكن است   ) الف
 همه متعلقات خـود را       نيز يافتگان و بازماندگان    نجات ؛عادي و روزمره از بين رفته باشد      
ها و مشكالت رواني و روحي ناشـي          بيماري ،ها سيبآاز دست داده باشند و در معرض        

  .قرار بگيرندن و اقوام از دست رفتن خويشا
زده در ساعات    امكان برقراري ارتباط كامل و شفاف بين رسانه و مخاطب بحران          ) ب

 :زيرا. اوليه، كمتر است

  .دن انجام دهبايدد چه كاري ندان اي در ابتدا نمي و سازمان رسانه) گران ارتباط( فرستنده. 1
  .آگاهانه است پيام هنوز مبهم و نا. 2
 .ها، قابل دسترسي نباشد اي پيام ممكن است به سبب فجايع و آسيبكانال و مجر. 3

 به سـبب غـافلگير شـدن و وضـعيت غيرمنتظـره             )مخاطبان( كنندگان پيام  دريافت. 4
  .دن بايد انجام دهاقداميند چه ندا  هنوز نميپيش آمده،

  مرحله آموزش:  پيش از وقوع بحران. 1

  و كاهش خطرات در صورت وقـوع بحـران        هدف از اين مرحله، ايجاد آمادگي در مردم         
آمادگي بـه   .  كاسته شود  آن خسارتي به بار نيايد يا از شدت         گونه   كه هيچ  به نحوي است  

گـام اول در  .  چيزهايي از قبل آماده كرده باشـيم ، خسارتهنگاممعني آن است كه براي      
گيـري يـا      شـكل  خـصوص ها و گـردآوري اطالعـات در        شناخت زمينه  ،مديريت بحران 

 تغيير ناگهاني، شديدتر از حالـت عـادي و غـافلگيري       .تمال حادث شدن بحران است    اح
بحران در حقيقت وضعيتي است كه      . تهديدآميز، ازجمله معيارهاي تعريف بحران هستند     

آسـيب و  ميزان مديريت آن بسيار ضروري و الزم است يعني اگر بحران مديريت نشود،          
 بحـران بـه نـوعي تـدبير راهبـردي داللـت             مـديريت . رود   مـي  ترخسارت به مراتب باال   

 .گيرد هاي داخلي و خارجي بحران مورد تحليل قرار مي     ورزد كه در فرايند آن، محيط       مي
توان گفت مديريت بحران، اقدامي است كه در بسياري موارد، شـبيه بـه             از اين منظر، مي   

ار آن  جنگ محدود است و هدفش نه محو كامل جنگ، بلكه تحديد و ممانعـت از تكـر                
تنهـا در نتيجـه تـصميمات         قابل تصور است كه بحران نـه       راحتي   بهبه بيان ديگر،    . است

عمدي، اقدامات معين يـا انتخـاب آگاهانـه، بلكـه بـه سـبب وقـايعي همچـون فراينـد                     
  .يري و خبردهي يا از دست دادن تسلط بر وقايع، منجر به اعمال خشونت شودگخبر
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هـاي مختلـف و بـا اطالعـات كـافي،            واننـد از راه   ت ها مـي   در اين مرحله، همه رسانه    
 و توانـايي و     دهنـد ارائـه   به مخاطبـان    هاي الزم را     درست، موثق و قابل اعتماد، آموزش     

اين دانش و آگـاهي  . دانايي آنان را در مواجهه با لحظات بروز حادثه و بحران، باال ببرند         
ديـدگان    كمك به آسيب    بلكه حتي نحوه   ؛تنها در زمينه محافظت از جان اشخاص نيست       

 شـايد بهتـرين     ،در اين مرحلـه   . شود  شامل مي  نيز را   ها   حفظ اموال و دارايي    چگونگيو  
 كمـك   ،هـا در لحظـه بـروز واقعـه         آموزش عملي رسـانه   . دباش تلويزيون    عهده  برنقش  

شـود؛ از خطـر حادثـه        سازي آنچه در رسانه ارائـه مـي        كند تا با شبيه    شاياني به مردم مي   
  ):1384خجسته،  ( سه مرحله داردگام،آموزش در اين  .ندنجات ياب
 شناساندن بحران و وضعيت آن) الف

 . است با بحرانروياروييمسئول كه  يهاي سازمان ايجاد آمادگي در بخش) ب

 ديدگان احتمالي هاي مقابله با بحران يا كمك به آسيب  راهبررسي) ج

 تخليه و نجات     م و مسئوالن براي   بسيج مرد   :  مواجهه  وقوع بحران، مرحله   هنگام. 2

  زده ديدگان و افراد بحران آسيب

قابـل    بيني و برخي ديگر مانند زلزله غيـر  ها و بالياي طبيعي قابل پيش  برخي از بحران  
هـا بـه دو گونـه متفـاوت قابـل تقـسيم اسـت           بنابراين، نقش رسـانه   . بيني هستند   پيش

  ):1384خجسته، (
قـدم اول، اعـالم     ...  در حوادثي ماننـد طوفـان، سـيل و           :بيني  بالياي طبيعي قابل پيش     

وضعيت اضطراري، آماده كردن مردم منطقه، بسيج مسئوالن و در صـورت لـزوم، مـردم                
تر منطقـه نيـز در     چنانچه احتمال خطر باال باشد، تخليه هرچه سريع       . سراسر كشور است  
ا درجه خطر و خسارات     رساني به مردم درباره وضعيت ي       اطالع. گيرد  دستور كار قرار مي   

رساني نيـز از دو جهـت         ترغيب مردم به كمك   . ناشي از آن، در مرحله بعدي اقدام است       
  :اهميت دارد

 افـراد نـسبت بـه سرنوشـت هموطنـان و            1زنده نگه داشـتن احـساس مـسئوليت       . 1
  همنوعان خود

                                                      
1. sens of responsibility 
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 تقويت احساس مسئوليت مسئوالن امر و كمك به آنـان در تـسهيل امـور و مـديريت                 . 2
 بحران

 در وقايعي ماننـد زلزلـه گـاه مـردم تمـامي اعـضاي               :بيني  قابل پيش   بالياي طبيعي غير  
هاي بهداشـتي   دهند و در معرض آسيب خانواده يا دارايي و مايملك خود را از دست مي 

تواننـد دو نقـش مهـم بـر           ها مي   گيرند؛ در چنين اوضاعي، رسانه      و رواني شديد قرار مي    
 :عهده داشته باشند

سيج امكانات در حد نياز و ترغيب و تهييج مردم و مسئوالن بـه امـداد و نجـات     ب. 1
 بازماندگان

ديدگان و كمك به حفظ سالمتي روحـي و جـسمي             ترميم و تسكين آالم مصيبت    . 2
  بازماندگان

  مرحله پشتيباني و اصالح:پس از وقوع بحران. 3

  :)1384خجسته، ( هاي مختلفي هستند ها داراي نقش در اين مرحله نيز رسانه
رساني صـادقانه و شـفاف بـراي تقويـت همبـستگي مـردم و مـسئوالن بـا                     اطالع. 1
 ديدگان آسيب

 هاي مسئول   سازمان رساني و امداد بررسي نحوه كمك. 2

منظـور كـاهش آالم بازمانـدگان و تـالش در جهـت                رساني و آمـوزش بـه       اطالع. 3
 بازگرداندن آنان به زندگي نسبتاً عادي

  هاي اخالقي رسانه در موقعيت بحران اجتماعي ضرورت

شود مربوط به وضعيت عادي است كه هر رسـانه بـا             آنچه درباره اخالق رسانه گفته مي     
 ماننـد زلزلـه شـرايط و اصـول          بحران فراگيري اما در   . رعايت آن بايد به فعاليت بپردازد     

  هد؟ تواند وظيفه خود را انجام د اخالقي رسانه چيست و رسانه چگونه مي
اي ابتدا حوزه نظري آن مورد بررسـي      هاي اخالق رسانه    براي روشن شدن چارچوب   

بحث  اي در بحران ناشي از زلزله مورد        هاي اخالق رسانه    گيرد و سپس ضرورت     قرار مي 
  . قرار خواهد گرفت
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 اي  و اصول اخالق حرفه اخالقيچيست

ـ   مـي  جمع خُلْق و خُلُق    را  اخالق اهللا مكارم شيرازي،    حضرت آيت   ايـن دو واژه در  .ددان
ت و شكل و صورتي است كه انـسان         أخُلُق به معناي هي   . گردد اصل به يك ريشه باز مي     

 به معناي قوا و سجايا و صفات دروني اسـت كـه بـا چـشم دل                  و خُلْق بيند   با چشم مي  
توان گفت؛ اخالق مجموعه صـفات روحـي و بـاطني انـسان               مي بنابراين،. شود ديده مي 

گاه به اعمال و رفتاري كه از خلقيات دروني ناشي          ،  گفته بعضي از دانشمندان   است و به    
  . )23ـ 24 صص ،1377 ،مكارم شيرازي ( شود  نيز اخالق گفته مي؛شود مي

   سرشـت درونـي و نيـز بـه         ، طبيعت باطني  ،ها خوي و معين اخالق به معني خلق     در فرهنگ 
 خـوب  بـد و      دانـشِ  ، است؛ اخـالق   ه شد عنوان يكي از شعب حكمت عملي خوانده و افزوده        

  . )174ص ، 1374 ،معين(ها و تدبير انسان است براي نفس خود يا يك تن خاص  خوي
كـار   و  دو مقولـه درونـي بـودن و سـر    ،كه از اخالق شده استهايي  بيشتر تعريفدر  

اخالق بيشتر امري اجتماعي است تـا فـردي و          . ها در اخالق نهفته است     داشتن با ارزش  
ع بستر مناسب اجتمـاعي اسـت كـه شـرايط رشـد و توسـعه اخالقـي خـاص يـا                     واق در
تـوانيم    مـي ،بنـابراين  .كنـد  مـي  عبارتي وابستگي و پايبندي به ارزشي خاص را فـراهم    به

 كه چه رفتارهـايي درسـت و        گردد  مي  موضوع بر  مفهوم فلسفي اخالق به اين       بگوييم كه 
گـذاري و سـنجش درسـتي و يـا            زش و به تعبير ديگـر، ار      استنادرست  چه رفتارهايي   

  . نادرستي رفتارها و عملكردهاست
 اصـول اخـالق   ذيـل واژه » يكـم  و المعارف ارتباطات جمعي در قرن بيـست  دايره«در  
  :مده استآ 1اي رسانه
 و با   اشندنها پايبند ب  به آ اندركاران رسانه     دست الزم است اي از هنجارها كه      مجموعه«

 »مند ادامـه دهنـد       ضابطه اي خود را   هاي حرفه  ، فعاليت  شمردنشان 2رعايت آنها و مقدس   
  ).2005، 3شمسي(

  : تعريف كرده است، اين مفهوم را چنين)1370(ساروخاني 
    ».ها در جهت تعيين درستي يا نادرستي انديشه، عقيده يا عمل مطالعه ارزش«

سـتاندارهاي  هـا و ا  نامـه  اي، آن دسـته از آيـين     در اين مقاله منظور از اصول اخالق حرفه       

                                                      
1. ethic       2. sanctity       3. Shamsi 
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هاي ارتباط جمعي اسـت كـه    رفتاري و عملكردي متناسب با حرفه و شغل خاص رسانه 
هـاي    با توجه به دايره شمول آن و دربر داشتن وجدان كاري و خـرد جمعـي، از گـروه                  

هـا    رود اين اصول را رعايت كنند و براساس آنها، مسئوليت           شاغل در آن حرفه انتظار مي     
  . سامان دهنداي خود را و وظايف حرفه

  هاي مختلف اخالق هها و شالود پايه

  : وجود دارديهاي اخالق سه گونه متفاوت پايه
 )فردي( شخصي. 1

سـسات  ؤبه يك شخص خاص، حزب سياسـي، دولـت و يـا م             (وابسته يا مرتبط    . 2
 )مذهبي

  1اصول اخالق وحياني. 3
ن، يكـي از  اي ممكن است با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ خاص آ       در هر جامعه  

مـا بـه   البتـه   . اي، مدنظر قرار گيرد     عنوان شالوده اصول اخالق حرفه       هاي اخالقي، به    پايه
كننـد؛   كدام از آنها نقش خاصي را ايفا مي        هر زيرا   هاي اخالقي نيازمنديم   هر سه اين پايه   

بـا  در نظـر گرفـت زيـرا مطابقـت آن           عنوان بهترين مورد      توان به  اما سومين مورد را مي    
  .تر است يادشده، كامل دو مورد ،دگاني و حقوق انسانيزن

  اي ضرورت تدوين و اعالم اصول اخالق حرفه

تأمين حـق همگـان بـراي دسترسـي آزادانـه بـه اطالعـات و برخـورداري از            ضرورت
ارتبـاط   ضروري درباره رويدادها و افكار عمـومي، بـراي وسـايل              صحيح و  هاي   آگاهي
 نگـاران  خبـر آورده و نقـش اجتمـاعي    اي پديد جايگاه برجستهدر جوامع معاصر،    جمعي

، اهميـت   رو  از ايـن  . از پيش، مورد توجه قـرار داده اسـت            را بيش  جمعي وسايل ارتباط 
 و ايجـاد شـرايط مطلـوب فعاليـت          جمعـي  ي ارتباط ها آزادي رسانه   از   حراست حفظ و 

تهيـه و تـدوين اخبـار و        آوري،   فرايند جستجو، جمـع     كند كه در   ، ايجاب مي  خبرنگاران
محـدوديت    و همچنين انتقال و انتـشار آنهـا، موانـع    و   همگان اطالعات عيني مورد نياز 

                                                      
1. divine ethical principles 
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هـاي عمـومي بتواننـد     مطبوعـات و سـاير رسـانه      اندركاران  وجود نداشته باشند و دست
ي حقـوق  در قوانين اساسي و اسناد      كه  اطالعات   بيان   و هاي بنيادي عقيده      آزادي براساس

   .اي خود را انجام دهند  حرفه و اصول اخالقاند، وظايف بيني شده المللي پيش   بين
حق دسترسي آزادانه همگان بـه اطالعـات، از ضـرورت شـناخت                تر، به بيان روشن  

نيازهاي اجتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي،    محيط زندگي، براي رفع شرايط 
 اسـت امكانـات تأسـيس و فعاليـت آزاد            الزم  حقـق آن،  ت براي   گرفته است و   سرچشمه  

 توجـه بـه آنكـه       منظـور و بـا    ين  ابه  . تضمين شوند    ها، تأمين و   ساير رسانه  مطبوعات و   
از اطالعـات، بـا تـدارك و اخبـار و        حق همگان بـراي برخـورداري   آزادي مطبوعات و 

هـاي ديگـر و از    اي و رسـانه  دوره   وسيله نـشريات   انتشار، به هاي مورد انتقال و  گزارش
 جمعـي  خبرنگاران وسايل ارتباطاصلي    وظيفه. يابند تحقق مي اي   حرفهخبرنگارانطريق 

مـسائل     هـا و  مـورد تمـام موضـوع    در را  يآن است كه اطالعات صحيح، جامع و كـامل 
  بـه  .اختيـار مـردم بگذارنـد      مربوط به نيازهاي اجتماعي و منافع و مـصالح عمـومي، در             

  مشاركت فعال در زندگي يـك  بارت ديگر، موظفند تمام اطالعاتي كه شهروندان براي ع 
   . عرضه كنند  آماده سازند و به آنان  راساالر به آنها نياز دارند جامعه مردم 

اخبار و اطالعات و انتقال و انتـشار     نگاران براي دستيابي بهخبردر عين حال، آزادي 
. ول باشـند  ئنسبت به رعايت آنها، متعهد و مس          است كه بايد   هايي داراي محدوديت  آنها،  

نگاران در قوانين و مقـررات حقـوقي و         خبر هاي اجتماعي  بيني وظايف و مسئوليت    پيش 
نگـاري، بـه همـين منظـور،          روزنامـه  اي  هاي اصول و معيارهاي اخالقي حرفـه       مجموعه 

  .ز ضروري استهمچنين حفظ استقالل و شأن خبرنگاران ني. گيرد مي صورت 
تـوان چنـين      اي را مـي      هدف از تنظيم، تدوين و اعالم اصول اخالق حرفـه          ،بنابراين

  ):2008، 2 و ويلكينز1پاترسون(شمرد  بر
  مند نظرداشتن اهداف اخالقي شفاف و ضابطه در. 1
 ياخالق اصول نشان دادن تعهد خود به اهداف. 2

اي  قي و تشكيل حلقه و زنجيـره  توقعات و اصول اخالبراساسبرقراري ارتباطات  . 3
  اي مند اخالق حرفه از نيروي كاري براي وضع و تصويب اصول ضابطه

                                                      
1. Patterson       2. Wilkins 
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   آن اصولبراساس ارزيابي و نظارت بر رفتار و كردار كاركنان و كارمندان. 4
هـايي كـه در راسـتاي مـديريت يكپارچـه و پويـا و        ها و فعاليت  پايبندي به برنامه . 5

   .استاصول اخالقي مصوب و در راستاي كنشگرانه 
 مند داشتن اهداف اخالقي شفاف و ضابطه نظر در. 1

 ياخالقو اصول نشان دادن تعهد خود به اهداف . 2

اي از   توقعات و اصول اخالقي و تشكيل حلقه و زنجيـره      براساسبرقراري ارتباط   . 3
  اي مند اخالق حرفه  وضع و تصويب اصول ضابطهمنظور  بهنيروي كاري 

 زيابي و نظارت بر رفتار و كردار كاركنان و كارمندانار. 4

 پويـا و    ، مـديريت يكپارچـه    جهـت هـايي كـه در       هـا و فعاليـت     پايبندي به برنامه  . 5
  .استو در جهت اصول اخالقي مصوب كنشگرانه 

  اي اخالق رسانه

بـا  . ارتباط جمعي است  و وسايل   اي نقطه تالقي علم اخالق و عمل رسانه          اخالق رسانه 
اي امـري     اخـالق رسـانه    ،خصوص مقوله اخالق ذكر شـد       هايي كه در    به ويژگي  توجه

 درونـي اسـت كـه       ي مفهـوم   معنـي  بـدين . ها و هنجارهاست   دروني و مرتبط با ارزش    
گر و سازمان ارتباطي رعايت شود و        مجموعه قواعد و اصول اخالق بايد توسط ارتباط       

چـه بـسا بـسياري از شـگردهاي         . ها متفاوت است   از اين نظر با حقوق و قانون رسانه       
اي از حقـوق و قـانون تنـافي نداشـته            اي كه به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره           رسانه

هـا و    اي بـا ارزش     اخالق رسـانه   ،از سوي ديگر  .  منافات دارد  يباشد اما با اصول اخالق    
  سـر اي  جامعه  هر ها و هنجارهايي كه از درون فرهنگ        ارزش ؛ سروكار دارد  ييهنجارها

چه تابع اصول و قواعدي كلي و جهان شـمول          اي اگر   اخالق رسانه  ،بنابراين. وردآ  مي بر
توانـد از   هـاي بطـن جامعـه مـي      اما به سبب ريشه گرفتن آن از مجموعـه ارزش   ؛است

 تـدوين   ،رو از ايـن  . جامعه و فرهنگي به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت و متغير باشـد            
هـا نيـست و در    گي تدوين قواعد كلي حقوق رسانه    اي به ساد   اصول كلي اخالق رسانه   

المللـي   المعـارف بـين    در دايره . ي دارد يها يت و محدود  ريف تع ،اي هر فرهنگ و جامعه   
 از   متـشكل  واي   اي از اخالق عملي و يا حرفـه        اي زيرمجموعه   اخالق رسانه  ،ارتباطات

  :استالمعارف آمده  در اين دايره. تركيب توصيف و تئوري تشكيل شده است
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هـاي   در قـضاوت . اي است  اي جديد ولي مهم از اخالق حرفه       اي شاخه  اخالق رسانه 
اي برخـوردار   اي از جايگاه ويـژه    اخالق رسانه ،  ها گيرنده در رسانه   معنوي سطوح تصميم  

طـور منطقـي دو روي يـك     اي به  البته حفظ اهميت اصول و تئوري اخالقي رسانه       . است
دهـد كـه اگـر تنهـا         ي بزرگتري از اخالق عملي نشان مـي       كاو در دنيا   و كند. ند هست سكه
 نتيجه  ؛ باشد  وسايل ارتباط جمعي   اندركاران  توصيف اخالق واقعي در ميان دست      ،هدف
اي   دايـره ،دست آوردن حداقل اخالقيات است و اگر روي اخالقيات حـاكم شـود      هكار ب 

حقيقـات، مطالعـات و     ترجمه مركـز ت    ،1كليفورد(آيد   وجود مي  بسته و دور از واقعيت به     
  ).1381اي صداوسيما،  سنجش برنامه

. بسياري از معيارهاي اخالقي در علم رسانه در همه جاي دنيـا مـورد قبـول نيـستند                 
ند؛ فقـدان توافـق جهـاني دربـاره      هـست  حتـي مـدعي  2واقع محققاني نظيـر ديكـسون    ر  د

تيجـه  در ن . هـاي ارتبـاط جمعـي هـست و خواهـد بـود             هنجارهاي اخالقي از مشخصه   
 تنهـا   ،اند در بهترين شـكل خـود       بسياري از مقررات اخالقي كه در اين مورد وضع شده         

رهنمودهاي هنجاري هـستند كـه بـر هـيچ فلـسفه اخالقـي مـشتركي مبتنـي نيـستند و                     
ـ   ،بسته به موقعيت  ،  گران نگاران و ارتباط  خبر . شـوند  رو مـي  ه به نحوي خاص با آنهـا روب

ل چنين هنجارهايي كـه دوام و مقبوليـت آنهـا مـورد       براي اعما  ،تصويب قوانين گسترده  
 ترجمـه مركـز تحقيقـات،    ،3كاسـوما بـه نقـل از   (  بسيار غيـر عملـي اسـت      ،ترديد است 

هـا و هنجارهـاي       به دليل تنـوع ارزش     .)1375اي صداوسيما،     مطالعات و سنجش برنامه   
ـ     نامـه   تدوين نظـام ،ها و جوامع مختلف موجود در فرهنگ   اي  ههـاي اصـول اخـالق حرف

 ،بـسيار مـشكل اسـت و در صـورت تحقـق     ؛ اي كه شكل جامع و عام داشته باشد   رسانه
اي و اصـول اخالقـي       كميـسيون حقـوق حرفـه     «در گزارش   . گشا نخواهند بود   چندان مشكل 

اي كه نخـستين بـار در دهـه          اي از تدوين هنجارهاي اخالق حرفه       با بيان تاريخچه   »اي رسانه
هـاي   نامـه   حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظامدر:  آمده است ؛ آغاز شد  1920

؛ اي قـرار گرفتـه اسـت    اي را كـه اغلـب مـورد پـذيرش اشـخاص حرفـه              بيش گـسترده   و كم
جملـه    ازــ  اي عـام دارنـد      جنبـه  ؛كننـد  براي رفتار تعيين مـي    كه  استانداردهايي را   . اند پذيرفته

  اغلـب در  امـا ــ  ي از وارد آوردن افتـرا  تعهد بـه خـوددار  ،آزادي دسترسي به منابع اطالعات    

                                                      
1. Kliford       2. Dickson       3. Casuma 
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. )1369 ، ترجمـه ايـرج پـاد،      1مـك برايـد   ( لفافه ابهام و گاهي اصطالحاتي نارسا هستند      
دليل اين نارسايي را بايد در تنوعات فرهنگي و در نتيجـه تنـوع در مبـاني ارزشـي هـر                     

چـون  هاي منسوب بـه مفـاهيمي         معني و ارزش   ،بنابراين. فرهنگ و جامعه جستجو كرد    
تواند با توجه به شرايط خـاص يـا بـا      مي، آزادي و حق دانستن واقعيات   ، حقيقت ،اخبار

 مفـروض زمـاني تغييـر       ه مفروض در يك بره    ه يك جامع  يها توجه به نيازها و اولويت    
هايي چـون يونـسكو در دسـتيابي بـه قواعـد اخالقـي               هاي سازمان  تالشبرخالف  . كند

 فراينـد ارتباطـات     ؛المللي داشته باشد   بين م و فراگير و   اي كه جنبه عا    شده رسانه   پذيرفته
   .)1375، شيخ ( نگار است خبرجمعي در عمل تابع ديدگاه خاص هر

ها و نظرات متفـاوت و متنـوعي بـسته بـه             ديدگاه،  ها  در زمينه اخالق رسانه    ،بنابراين
. ت عنـوان شـده اسـ   ،پـردازان مختلـف   تفاوت و تنوع معتقدات فرهنگي و فلسفي نظريه       

 كه معتقد است مهـم      3گري  و يا اباحي   2گرايي موقعيت: ها عبارتند از   برخي از اين ديدگاه   
گـر ميـل دارد در يـك لحظـه خـاص انجـام دهـد؛                 آن چيزي است كه رسانه يا ارتبـاط       

نـدرت و     كه رفتار غيراخالقي را در مـورد خـاص بـه شـرط آن كـه بـه                  4گرايي ماكياول
كـه پيامـدها را تنهـا عوامـل      5گرايـي  غايت و نظريه داند؛ مخفيانه صورت گيرد مجاز مي

توجـه اسـت؛     داند و به حاصل عمل بـي       گر مي  اخالقي بودن عمل ارتباط    كننده در  تعيين
اي عملي است كه در خدمت منـافع         كه معتقد است يك عمل صحيح رسانه       6گرايي لذت

عملـي اسـت   اي   كه معتقد است يك عمل صحيح رسانه     7افراد بيشتري باشد؛ خودگرايي   
 بـا  ،هاي ديگر كه به نظر آنهـا  بخش و مطلوب باشد و گروه     گر لذت  كه براي خود ارتباط   

 ،اي  رويكرد خبرنگاران به اخالق رسانه     ،اي وضع قوانين فراگير در مورد اخالقيات رسانه      
   .يك رويكرد واحد و از نظر قانوني ممكن خواهد بود

هـاي فكـري و فرهنگـي آن جامعـه،            اي با توجه به زمينـه       ممكن است در هر جامعه    
ها صبغه و رنگ خاصي داشـته باشـد كـه آن را از اصـول                  اي رسانه   اصول اخالقي حرفه  

 از پوشـي  چـشم امـا ايـن موضـوع دال بـر     . اي جامعه ديگري متفاوت كند   اخالقي حرفه 

                                                      
3. antiomianism 2. situationalism 1. Mc Bride 

6. hedonism 5. teleologism 4. makiavelism 

  7. egoism 
 1.  
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 ،نبنابراي. نيستاي     حرفه ـ   اخالقي المللي  اصول بين فاد  م تدوين و تنظيم و اعالم و ابالغ      
رسد بيشتر جنبـه   اي كه به نظر مي ـ حرفه  اخالقيالمللي در ادامه مفاد مهمي از اصول بين  

  .شود شمول و عام دارد و ممكن است مورد پذيرش اكثريت قرار گيرد؛ ذكر مي جهان

  اي  حرفهـ    اخالقيالمللي اصول بينمفاد مهم 

اي   حرفـه  ـ    اخالقي يهاي نامه نهاي فعال در جامعه بشري داراي آيي       ترديد تمامي حرفه   بي 
 نظـارت و  ، عملكرد و نتايج حاصـل از رفتارهـا آنهـا را          ،سان وجداني بيدار   هستند كه به  

نگاران اشاره شـده      اي روزنامه   ـ حرفه   المللي اخالقي   در ادامه به اصول بين    . دنكن كنترل مي 
ـ         و به اين دليل كه رسـانه      ) 1387شكرخواه،  (است   د راديـو و    هـاي ارتبـاط جمعـي مانن

هـا نيـز    نگاري از يك سنخ هستند، همه ايـن اصـول در ايـن رسـانه                تلويزيون با روزنامه  
  )1(.باشند ساري و صادق مي

  و واقعي حق مردم در دستيابي به اطالعات درست : اصل اول

 ،هـا  عنوان چشم بيدار و هوشيار جامعـه در دسـتيابي بـه حقـايق و واقعيـت          خبرنگار به 
ر عهده دارد و كـانون ايـن اهميـت صـداقت و قابـل اعتمـاد بـودن             رسالتي بس خطير ب   

 از مجموعـه  1983اصل دوم نشست چهـارم يونـسكو در سـال      . خبرنگار و رسانه است   
بـارزترين وظيفـه    : گويـد  چنين مـي   اي در خبرنگاري اين    المللي اخالق حرفه   اصول بين 

 ،ات معتبـر و درسـت     خبرنگار اين است كه با رعايت حق مردم براي دستيابي به اطالعـ            
هـا بـا     نحوي كه واقعيت    به. اي خود را در خدمت واقعيت عيني قرار دهد         شرافت حرفه 

 ارتباطـات اساسـي   هدهند نشان، محتواي اصلي خود انعكاس يافته و بدون ايجاد تحريف       
طـوري كـه     گردد بـه   هاي خالق خبرنگار متحقق مي     اين امر با رشد صحيح قابليت     . باشد

 مناسب در اختيار مردم قـرار گرفتـه تـا آنـان را در طراحـي تـصويري                   مواد خام خبري  
  .)126 ص ،1374 ،شكرخواه ( جانبه از جهان ياري رساند صحيح و همه

نحـوي     ها بايد اخبار و اطالعات را با وجداني صـادقانه، گـزارش و بـه               رسانه ،بنابراين
ده باشـد و نبايـد بـا        هاي موجـود واقعـي بـو       تفسير كنند كه تالشي در جهت گشودن گره       

مردم حـق دارنـد     ؛  ها باشند  ين در صدد قلب واقعيت    غهاي درو  ها و گزارش   پردازي عبارت
  .  پيدا كنند دست از يك طرف و واقعي و شفاف از طرف ديگر،به اطالعات دقيق و جامع
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  د كن خود را وقف حقيقت دخبرنگار باي: اصل دوم

 صـحيح خـود بـا       هرويدادها را در گستر    دارد،   گيري از خالقيتي كه     با بهره خبرنگار بايد   
 تـا مـواد خـام خبـري مناسـب در      ؛ترسيم مناسبات اصلي و بدون تحريف انعكاس دهد   

   .يرد گاختيار مردم قرار

  نگار  مسئوليت اجتماعي روزنامه: اصل سوم

هـاي   اد، اعتقادات مذهبي، موقعيت   ژ جنسيت، ن  انندرضروري م ي نبايد مسائل غ   انخبرنگار
 اخبـار   هـا،   را در گزارش   اديژ ن ـ  ترجيحات قومي و  ذهني   هاي جسمي و   ا ناتواني مادي ي 
درك منزله منفعت اجتمـاعي        به ،اطالعات در خبرنگاري   .كنندوارد  رساني خود    و اطالع 

و بر اين اسـاس، خبرنگـاران همـه در برابـر جامعـه انـساني و                  ، نه به منزله كاال    شود  مي
   .مخاطبان، مسئوليت دارند

  اي خبرنگار شرافت حرفه: چهارماصل 

كردن  معيارهاي عالي شرافت در اين حرفه، مشتمل بر حق خبرنگار در خودداري از كار            
 هـاي   گيـري   خود و نيز حق شركت در تـصميم        تيبرخالف باورها يا افشاي منابع اطالعا     

اي بـه خبرنگـار اجـازه        شـرافت حرفـه   . استدرآمده   استخدام آن    بهكه  است  دستگاهي  
 ،رفـاه عمـومي    يا دفاع از منفعتي خـصوصي را بـر       بپذيرد را   اي   رشوه گونه  هيچهد  د نمي

ـ  نبايد اجازه دهند تمايالت شخصي       خبرنگاران. ترجيح دهد  ان، بـه جـاي وظـايف و        آن
 . تأثير بگذارد، بر افكارشاناي هاي حرفه مسئوليت

  دسترسي همگاني و مشاركت : اصل پنجم

هـاي دسترسـي مـردم بـه اطالعـات و            خبرنگـار راه  كند كـه     ماهيت اين حرفه اقتضا مي    
 حـق تـصحيح، اصـالح و        ،جمله اين حقوق   از.  بخشد  ها را ارتقا   مشاركت آنان در رسانه   

   . پاسخگويي است

  احترام به حريم خصوصي و حيثيت انساني : اصل ششم

 بايـد در تمـام       را  حفظ حريم و اسرار خصوصي و مشورتي انساني         و  احترام، حق فردي  
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  اصول وحياني اديان الهي و همچنين با        با شمرد زيرا  محترم و محرمانه     ،اع و شرايط  اوض
المللي مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منع افترا، تهمت، توهين             قوانين ملي و بين   
   .  هماهنگ است، افرادچهرهو مخدوش كردن 

  احترام به منافع عمومي : اصل هفتم

 آداب  ه، نهادهاي دموكراتيك، عفت عمومي، اخـالق و       احترام كامل به حيثيت ملي جامع     
  . استعرف جامعه ضروري و  و رسوم حسنه

  ها  هاي جهاني و متنوع فرهنگ احترام به ارزش: اصل هشتم

، عـدالت ه نخـست، صـلح و   وهلـ هاي عـام انـساني و در      ارزش ، مدافع خبرنگار حقيقي 
رنگار از مقـررات منـدرج      آگاهي خب . آزادي ملي است   و   بشر، پيشرفت اجتماعي    حقوق

اي   اخـالق حرفـه     ازجملـه اصـول    زيالمللي ن  هاي بين  ها و قطعنامه   ها، بيانيه  در كنوانسيون 
  .رود شمار مي به

  محو جنگ و ساير مصائب فراروي بشر : اصل نهم

يـا   نوع توصيه    هاي عام انساني، خبرنگار را به پرهيز از هر         تعهد اخالقي نسبت به ارزش    
 هـر نـوع  اي و بـه پرهيـز از     بويژه در مورد تـسليحات هـسته      و تجاوز   جنگبه  تحريك  

هاي استبدادي استعمار و      نژادپرستي، سركوبگري رژيم   ويژهخشونت، نفرت يا تبعيض، ب    
  . كند ملزم مي تغذيه و بيماري چون فقر، سوءهمهمچنين ساير مصايب بزرگ بشريت 

  ني برپايي نظم اطالعاتي و ارتباطي نوين جها: اصل دهم

مارزدايي و دموكراتيـك كـردن اطالعـات و         ع نظم، اسـت    اصل برقراري  ايناز بيان   هدف  
 آميز مردم و بـا    پايه همزيستي مسالمت   المللي است كه بر    ارتباطات در سطوح ملي و بين     
المللـي،     در سـطح ملـي و بـين        1و تعدد و تنوع فرهنگي    احترام كامل به هويت فرهنگي      

  ).1383اتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاونت مطبوع (گيرد صورت مي

                                                      
1. culture diversity 
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  هاي ارتباط جمعي  اخالقي در رسانهنظاماصول عمومي 

 بـراي مثـال در      ،هاي ارتباط جمعـي     اي رسانه   در اكثر منابع مرتبط با اصول اخالق حرفه       
 اسـتانداردهاي    هاي ارتباط جمعي، مطالعه تطبيقي با       اصول اخالقي رسانه  «منبع انگليسي   

سازمان علمي فرهنگي يونسكو، به اهـداف و مـواردي اشـاره شـده       » المللي  اي بين   حرفه
  :)1980، 1كلمنت (شود است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي

  واقعيت و صداقت) الف

شـود   هـا مطـرح مـي     رسـانه 2گرايـي   مباحثي كه درباره واقعيت و عينيـت رسد  به نظر مي  
هـا بايـد در حرفـه       ورد توافق اين است كه رسانه     اما نكته قابل ذكر و م     . ناپذير است  پايان
آوري اطالعات واقعي و عيني و ارائه آن به مخاطبان، بـه وظيفـه                ، با جمع  اي خود  رسانه

آنها بايد معاني و تفسيرهاي صـادقانه و واقعـي را در پخـش و               . اخالقي خود عمل كنند   
 .ها و هر گونه سند ديگر بيان كنند ها، كاست تفسير اخبار، فيلم

 درباره ايـن اصـل چنـين        »يكم و المعارف انگليسي ارتباطات جمعي در قرن بيست       دايره«
گـاه از   گزارشگر يا خبرنگار بايد خود را وقف واقعيت و حقيقت كند و هيچ            «: نويسد  مي

ها بايد اطالعات و اخباري را كه به اشـتباه             رسانه .تالش در اين راه خسته و نااميد نشود       
بار آورنـد، بـه محـض اطـالع          دقتي، مضراتي را به    ممكن است در اثر بي    اند و     شده  ارائه  

  ).2005به نقل از شمسي، (» .تصحيح كنند و به اطالع عموم برسانند

   استقالل)ب

، خـود و     ها بايد پيش از ارائه هرگونه اخبـار و اطالعـات يـا مـصاحبه و گـزارش                   رسانه
اي بايـد از   هـاي رسـانه   سازمان. نندسازمان مربوط به خود را به عموم مخاطبان معرفي ك      

تـأثير     و تحـت   .د؛ دوري كنند  نكن دار مي  هايي كه آزادي آنها را خدشه      سسات و فعاليت  ؤم
رشوه، پاداش، جايزه و ترقي شـغلي قـرار نگيرنـد و           : گونه مالحظه و القايي از قبيل       هيچ

  .اي و استقالل خود را از ياد نبرند اصول اخالقي حرفه

                                                      
1. Clement       2. objectivity 
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   عدالت)ج

 ها را تضمين و حمايت كننـد        كنند حقوق انسان   تالشاي بايد    هاي رسانه  ات و سازمان  مطبوع
عادالنـه و  ... و در اين زمينه بدون در نظر گرفتن منافع قومي، نژادي، رنـگ، زبـان، مليـت و                   

  . ضمن اينكه خود را در برابر جامعه نيز مسئول بدانند.رساني بپردازند صادقانه به اطالع

   انسانيت)د

هاي ارتباط جمعي بايد حقوق شخصي و محرمانه ديگـران را محتـرم بـشمارند و                  انهرس
عنوان ابزاري بـراي نايـل        ند؛ نه به  ده قرار   توجه مورد   ،عنوان يك انسان     به افراد را همه  

ها همه بايـد متعهدانـه در جهـت برقـراري صـلح               اين رسانه  . غيرانساني شدن به اهداف  
  .ها، تالش كنند نسانجهاني و حفظ كرامت و شرافت ا

اي بيان شد؛ بيشتر اصـول عـام و كلـي     عنوان اصول اخالق حرفه  البته آنچه تا به حال به    
هاي ارتباط جمعي بود كه در هر شرايطي بايد رعايت شوند اما برخـي از    مرتبط با رسانه  

در ايـن   (ها نيز كـه الزم اسـت در شـرايط بحرانـي               اي خاص رسانه    اصول اخالق حرفه  
مورد توجه قرار گيرند، وجود دارند كه در زيـر          ) ر با توجه به مطالعه موردي زلزله      نوشتا

  :شود به برخي از آنها اشاره مي

  اصول اخالقي ويژه در هنگام فاجعه

 زده  و بحرانديده ها در داخل محدوده مصيبت هاي اخالقي رسانهبايد ها و  ضرورتـ 

  زده  و بحرانديده  مصيبتمحدودهرج از خادر ها  هاي اخالقي رسانهدها و باي ضرورتـ 

ـ     ضرورت هـاي ارتبـاط جمعـي در داخـل محـدوده            هاي اخالقـي رسـانه    دهـا و باي

  زده  و بحرانديده مصيبت

اي، ماننـد زلزلـه        يا حادثه   گونه بحران   اي خاص از كشوري، درگير هر       پس از آنكه منطقه   
بايـد در   ... ، مطبوعـات و     هاي ارتباط جمعي، ازجمله راديـو، تلويزيـون         شد، تمام رسانه  

هـا    در زير به برخي از اين وظايف و مـسئوليت         . جهت مديريت بهتر بحران، تالش كنند     
 :شود اشاره مي
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 بتواننـد خـود را بـا شـرايط و     اي كـه  گونه  بهكمك به باال بردن روحيه بازماندگان     ـ  
 .دهند تطبيق هاي ناخوشايند پيش آمده موقعيت

 در بـراي مـشاركت   هاي محلـي     دولتمردان و سازمان   ت احساس مسئولي  ـ برانگيختن 
نحـوي     ديدگان و بازماندگان، بـه      ي مادي و معنوي و اعالم همدردي با مصيبت        ها كمك

 .آالم آنان را تا حدودي فراهم آورندتسكين كه موجبات 

مـديريت ارائـه خـدمات بـه        و  سرپرسـتي    در   هـا  ها و قابليت   استفاده از تمامي ظرفيت   ـ  
 ندلداري و تسكين آنا  وبازماندگان

دوسـتانه بـويژه بـا        بودن در ارائه اخبار و اطالعات و برخـورد انـسان          مدار   حقيقتـ  
 بازماندگان

  زده   بحرانهاي ارتباط جمعي در خارج از منطقه  اي رسانه رعايت اخالق حرفه

 ونه سانسور يا تفصيل غيرضروريگـ ارائه اطالعات و اخبار بدون هر

 يل يا داليل حادثه و بحران با مستندات موثقـ شرح و بيان دل

هـاي مـادي و معنـوي ملـي؛ از منـاطق بـومي يـا غيـر بـومي و                       ـ درخواست كمك  
 سرپرستي آنها

هـاي مـسئول، بـدون اعمـال      ها و سـازمان     ـ ارائه اخبار و پوشش ملي آن براي گروه        
 هاي گروهي و يا شخصي سليقه

  يهاي طبيع نقش ويژه راديو در مديريت بحران

. هاي طبيعـي بـود   ها در مديريت بحران كنون گفته شد؛ كار و نقش عمومي رسانه         آنچه تا 
هـا از     اي وجود دارد كه سـاير رسـانه         ها نقش ويژه    اما براي راديو، در هنگام وقوع بحران      

ها تا هنگام وقوع بحران، نقش و كاركرد مـشتركي دارنـد؛ البتـه                رسانه. ايفاي آن عاجزند  
بحــران و توانــايي ايفــاي ايــن نقــش، يكــسان نيــستند؛ هــر رســانه در نحــوه مــديريت 

كند؛ براي مثـال      اي دارد كه قدرت آن را در انجام برخي امور بيشتر مي             هاي ويژه   ظرفيت
در مراحل پيش از بحران، تلويزيون با تكيه بر تـصوير، قـدرت آموزشـي بـسيار بـااليي                 

را براي آگاهي مـردم از بحـران مـورد          تواند با سهولت اطالعات الزم         اما راديو مي   ،دارد
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بـويژه در شـرايطي كـه تلويزيـون تـصاوير كـافي بـراي               . نظر در اختيار آنان قرار دهـد      
 راديـو،   از طريـق  رساني درباره بحران نداشته باشد؛ روش ارائه اطالعات و اخبـار              اطالع

ق، اما به محض وقوع بحران و حادثه، بخصوص در شرايطي مانند قطـع بـر          .خواهد بود 
كه ارتباط مردم با دنياي خارج، فقط از طريق راديو مقدور است؛ نقش و اهميـت ويـژه                  

ديـده، امكـان اسـتفاده از         اغلـب در منـاطق آسـيب      . شـود   راديو، بيشتر و بهتر نمايان مي     
 بـديلي ايفـا      در اين شرايط، راديوهاي محلـي نقـش بـي         . ندرت وجود دارد    تلويزيون به 

قعه قطع برق لندن و واشنگتن طي چنـد سـال اخيـر، راديوهـا      در وا ،كنند؛ براي مثال    مي
زيرا با باتري هـم    . تنها رابط مردم با دنياي خارج براي كسب اطالع از وضعيت شهر بودند            

هاي محلي نيز بـه بـرق بـسيار كمـي بـراي ارسـال         از طرفي ايستگاه  . توانستند كار كنند    مي
  .دهند ك هم به فعاليت خود ادامه ميامواج راديويي نياز دارند و با يك ژنراتور كوچ

اي همراه است، راديو تنهـا وسـيله          در حوادثي مانند زلزله كه با تخريب محيطي گسترده        
در جنگ امريكـا  . تواند در ميان مردم و مخاطبان حضور داشته باشد ارتباطي است كه مي 
ه از هواپيمـا پرتـاب      هاي غذايي ك    ها با ارسال راديو به همراه بسته        با افغانستان، امريكايي  

در جنـگ دوم امريكـا      . شد؛ توانستند پشت صحنه جنگ عليه طالبان را سازمان دهند           مي
ها توانستند از كار بيندازنـد        با عراق نيز راديو، آخرين رسانه رژيم بعثي بود كه امريكايي          

  .طور كامل در دست بگيرند  پشت صحنه عمليات جنگي را بهترتيب اين بهو 
سيما توانست راديويي ويژه      و   بم، به محض آنكه سازمان صدا      1382زله سال   در حادثه زل  

هـاي    ريختگي اندازي كند، بسياري از مسائل و درهم        براي اين شهر راه   » راديو اميد «با نام   
 يعني سـه روز  1382 روز هشتم دي ماه سال ويراداين . محيطي، سازمان و نظم پيدا كرد 
البته اين  . ه كشته شدن هزاران نفر شد؛ آغاز به كار كرد         پس از زلزله دلخراشي كه منجر ب      

هاي راديو و تلويزيون بـه پخـش اخبـار و             در حالي بود كه شبكه استاني كرمان و شبكه        
درصد منازل مردم بـا     90در شرايطي كه حدود     . اطالعات مربوط به حادثه مشغول بودند     

 سـاعت   8 توانـست بـا      ويراداين  ها و امكاناتشان زير آوار مدفون شده بود،           تمام سرمايه 
شـد؛ نـواي      برنامه كه از استوديوي واحد سـيار بـراي مـردم و بازمانـدگان، پخـش مـي                 

ـ رادنقش مهم اين . دهنده آالم روحي آنان باشد     بخش و تسكين    اميد  در روزهـاي اول،  وي
رسـاني در     ايـن اطـالع   . هاي ستاد بحران مستقر در بـم بـود          لحظه اطالعيه    به  پخش لحظه 

در ميـان   . هـاي ناشـي از زلزلـه، بـسيار تأثيرگـذار بـود             هش تلفات انساني و خسارت    كا
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موسيقي و سرود بيشترين مخاطبان را داشته است و اين شـايد بـه              ،ويرادهاي اين     برنامه
شنوندگان ايـن   . هاي عصبي از محيط زندگي خود بوده است         دليل نياز افراد به رفع تنش     

 شايد منظور از بـومي بـودن در         ،اند  ومي بودن اعالم كرده   ترين مزيت آن را ب       بزرگ ويراد
 در اختيار مخاطبان قرار داده است؛ اطالعاتي كه همه          ويراداينجا نوع اطالعاتي است كه      

  ).1384خجسته، (اند   آن نياز فوري يا مبرم داشتهبه
سـانه برتـر   عنوان ر  توان گفت راديو به دليل برخورداري از امتيازات ويژه به    مي ،بنابراين

  :رود؛ امتيازاتي از قبيل شمار مي مديريت بحران، به
 جايي مردم كوچك بودن و قابل حمل بودن آن در هنگام ضرورت حركت و جابه. 1

 قابليت استفاده از باتري در هنگام قطع برق. 2

 ديده ها در مناطق آسيب نبود امكانات الزم براي حضور سريع ساير رسانه. 3

ت و اخبار محلي و بسيار جزئي براي رفع نيـاز فـوري مـردم درگيـر در                  ارائه اطالعا . 4
 بحران

   زده قدرت و سرعت در تهيه و ارسال اخبار و اطالعات بحران براي مردم بحران. 5

  گيري نتيجه

هـاي    كننـد و رسـانه      از آنجا كه عصر كنوني را عصر اطالعات و ارتباطـات قلمـداد مـي              
ها رسوخ كرده و      ي مختلف در زندگي اجتماعي انسان     ها  ارتباط جمعي به اشكال و گونه     

اند و نيز به جهت گـستره نفـوذ    ناپذير از زندگي روزمره آنها تبديل شده به جزئي جدايي  
ها و مؤسـساتي كـه هـر          دهي به افكار عمومي، توجه ويژه دولت        و اهميت آنها در شكل    

هـا جلـب      يژه اين رسانه  ها و كاركردهاي و      با مردم سروكار دارند؛ به نقش      به نحوي يك  
ـ      ازجمله اين نقش  . شده است  هـا در وضـعيت بحرانـي         ت ويـژه رسـانه    ها، نقش و اهمي

به همين دليل براي اينكه اين وسايل ارتباطي مورد         .  است )زدايي  بحرانآفريني يا     بحران(
المللـي   هاي بين مند برخوردار باشند سازمان   از كاركردي ضابطه   واستفاده قرار نگيرد      سوء

بــراي » اي اصــول اخــالق حرفــه«اي و يونــسكو، اصــول و مفــادي را بــا عنــوان  رســانه
انـد و از مؤسـسات و    هـاي ارتبـاط جمعـي در نظـر گرفتـه      نگاران و ساير رسانه   روزنامه

اي خود را حفـظ   اند كه با ارج نهادن به اين اصول، شرافت حرفه شاغالن مربوط خواسته 
  .و انساني قرار گيرندكنند و در خدمت اهداف عالي اخالقي 
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اي و كرامـت      گرايي، رعايت عدالت، حفظ استقالل حرفه       جمله اين اصول، واقعيت     از
هـا    دهـد؛ رسـانه      وقتي بحراني مانند فاجعه طبيعي زلزله رخ مي        ،انساني است؛ براي مثال   

چند تلخ بحران را منعكس       هاي هر   اي خود، واقعيت     اصول اخالق حرفه   براساسموظفند  
تأثير منافع شخصي، گروهي، حزبي، نـژادي، قـومي و            ر انجام اين وظيفه، تحت    كنند و د  

مذهبي قرار نگيرند ضمن اينكه تا حد ممكن با ارائه اخبار و اطالعـات موثـق از منطقـه              
همچنـين  . زده به مسئوالن و مخاطبان، آنان را در مديريت بهتر بحران، ياري دهند              بحران

اي كـه بحرانـي وجـود نـدارد؛ بـه آمـوزش مخاطبـان           هتواننـد در دور     ها، مـي    اين رسانه 
  .درخصوص نحوه رويارويي با بحران و شرايط بحراني بپردازند

اي كـه از لحـاظ در         ها، رسـانه راديـو را بـه دليـل امتيـازات ويـژه               از ميان اين رسانه   
ـ             ر دسترس بودن، سرعت در انتقال پيام و ارائه اطالعات و اخبار موثـق، دارد، رسـانه برت

  .كنند يريت بحران قلمداد ميمد

  نوشت پي

 تـا   1983هـاي     در سـال  نگاري طي چند نشست مـشورتي         اي در روزنامه    المللي اخالق حرفه    اصول بين . 1
نگـاري    هـاي روزنامـه     هاي مشورتي به وسـيله تعـدادي از سـازمان           اين نشست .  تهيه و تصويب شد    1987
نگـاري   اي در روزنامه المللي اخالق حرفه ول بينصر تهيه اهاي زير د سازمان. المللي برپا شد  اي و بين    منطقه

  :اند نقش داشته
 (IOJ)نگاران  المللي روزنامه ـ سازمان بين

 (IFJ)نگاران  المللي روزنامه ـ فدراسيون بين
 (UCIP)المللي مطبوعات  ـ اتحاديه كاتوليك بين
 (FELAP)نگاران امريكاي التين  ـ فدراسيون روزنامه

 (FELATRAP)كارگران مطبوعات امريكاي التين ـ فدراسيون 
 (FAJ)نگاران عرب  ـ فدراسيون روزنامه
 (UAJ)نگاران افريقا  ـ اتحاديه روزنامه

  (CAJ)نگاران آسيا  ـ كنفدراسيون روزنامه
در ) 1362 آبـان    29 (1983 نوامبر   20 كه در     تينگاران در نشس    المللي روزنامه   از اين ميان فدراسيون بين    

  .تشكيل شد، شركت نكردپاريس 
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