
    
  
  
  
  
 

  
ها و حوادث  نگاري بحران؛ رسانه روزنامه

 غيرمترقبه
  

                                  گردآوري و ترجمه 
  *مسعود خرسند 
  

  
  چكيده
توانند با در اختيار گذاشتن اطالعات صحيح درباره شدت و ميزان رخدادهاي طبيعـي و   هاي جمعي مي رسانه

هاي مضطربانة مردم دربارة عزيزانشان كاشته  حادثه، كمك كنند تا ازميزان پرسش با اعالم فهرست بازماندگان
و  سازي، اغـراق در گسـتردگي اثـرات حادثـه     هاي آزاردهنده، تحريف حقايق، افسانه البته، درخواست. شود

  .ها در حوادث غيرمترقبه است هاي منفي رسانه مداخله در تصميمات، از جمله نقش
  

اي، مـديريت   ريـزي رسـانه   ها، اغراق، برنامه ها، رفتار رسانه غيرمترقبه، رسانه حوادث :كليد واژه
  .بحران
  مقدمه

. كنـد  بالياي طبيعي و حوادث غيرطبيعي كماكان و با تناوب و شدتي فزاينده جهان را ويران مي
مچنين و ه... ها، گردبادها و ها، سيل ها، آتشفشان ها، طوفان ما شاهد بالياي طبيعي همچون زلزله
و حوادث سياسي كه به ) مانند فاجعه بوپال و چرنوبيل(آوري  حوادث بشري همچون فجايع فن

: و ايـن تـازه همـة مـاجرا نيسـت     . انجامـد، هسـتيم   سابقه مي هاي بي هاي داخلي و ويراني جنگ
اي از مخاطرات طبيعي و حوادث به دسـت آدمـي نيـز وجـود  دارد كـه باعـث آلـودگي،         آميزه
اي از مخـاطرات كـه پيامـدهاي     شـود؛ آميـزه   شدن كره زمين مـي  زايي، و گرم ، بيابانزدايي جنگل
  .تواند داشته باشد باري براي سياره كوچك ما مي فاجعه

                                                 
  نگار روزنامه  *



توان از آنهـا دوري جسـت و يـا     هايي طبيعي هستند كه مي مخاطرات طبيعي در واقع پديده
شـود   به مصيبت و فاجعه تبـديل مـي   اينكه گاهي اين مخاطرات طبيعي. تأثير آنها را تخفيف داد

خـود و لزومـاً    خـودي  بالياي طبيعي به. نتيجة نوع سازماندهي و نوع رفتار جوامع خودمان است
خوبي قابـل پيشـگيري    برخي حوادث طبيعي به. شود باعث اين همه خسارات جاني و مالي نمي

سـايل ارتبـاط جمعـي،    همـة انـواع و  . اثـر كـرد   يـا بـي   اثـر  توان كم است و بسياري ديگر را مي
هاي اطالعاتي و ارتباطي در عرصة  آوري دوربرد و فن خصوص كاربردهاي تخصصي ارتباطات به

هاي  دور، رادار، دورسنجي، و هواشناسي، و همچنين وسايل ارتباط جمعي از رسانه كنترل از راه
برخـورد بـا    هاي تصويري و صوتي و مكتوب، در مديريت تداركاتي الكترونيكي گرفته تا رسانه

هاي هشدار قبل از وقوع، و آموزش همگاني نسبت به حوادث غيرمترقبه،  بالياي طبيعي، سيستم
هـاي مـالي و    سزايي در كاهش خسارت تواند سهم به نقشي بسيار حياتي دارند؛ كه همة اينها مي

  .جاني داشته باشند
هـاي ارتباطـاتي جهـت     كـارگيري تـوان   المللي در به در اين ميان، تالش هماهنگ جامعة بين

المللـي   دهـه بـين  “هايي كه در چـارچوب برنامـة   تالش. تخفيف اين اتفاقات، حائز اهميت است
برنامـه  “هـاي انجـام شـده از طريـق      خصوص كوشش گيرد، به صورت مي”كاهش بالياي طبيعي

ما بـراي  راهبرد و  نقشه عمل يوكوها“، بيانيه تمپر دربارة ارتباطات و بالياي  طبيعي، و ”آننبرگ
هـاي   ، همگي گـام ”ها، اطالعات علمي و بالياي  طبيعي ميزگرد رسانه“و همچنين ”تر دنيايي امن

هاي اطالعاتي و ارتباطي در خـدمت بشـريت قـرار     آوري مشخصي است براي تضمين اينكه فن
اين مسئوليت مشترك همة ماست كه از بالياي طبيعي و غيرطبيعي و خسارات مستقيم و . بگيرد
  .ستقيم آن بكاهيمغيرم

خبـر زلزلـه   . توانند داشـته باشـند   هاي جمعي نقش بسيار چشمگيري مي در اين ميان، رسانه
هاي زمين، به كلينتون  آنجلس، درست چهل دقيقه پس از نخستين تكان لس 1994بار سال  فاجعه
يـق  جمهور وقت آمريكا منتقل شد؛ اما نه از طريق مقامات رسـمي كـاخ سـفيد، يـا از طر     رئيس

هـاي اضـطراري    سـازمان مـديريت وضـعيت   “اعضاي شوراي امنيت ملي، و نه حتـي از طريـق   
جمهور داد؛ آن هم فقط به اين دليل كه  سازي به رئيس خبر زلزله را وزير مسكن و شهر. ”كشور

اس حضـور   بـي  در لحظة وقوع حادثه براي ضبط يك برنامه تلويزيوني در شبكة تلويزيوني سي
جمهور هم بالفاصله پـس از شـنيدن خبـر زلزلـه، بـراي دريافـت        رئيس. نيدداشت و خبر را ش

مـاجرا را بـا   «: خود كلينتـون در ايـن بـاره گفـت    . اطالعات بيشتر به سراغ تلويزيون خود رفت
اين تجربه، شاهدي است بر » .دهنده بود توانستم از تلويزيون ببينم، واقعاً تكان جزئيات كامل مي

  .جمعي و اثرگذاري آن بر پيامدهاي حوادث غيرمترقبه سايل ارتباطارتباط تنگاتنگ ميان و
: هاي مختلف حائز اهميت اساسـي اسـت   ها و وسايل ارتباطاتي، از جنبه ها، مهارت آوري فن

انـدركارِ برخـورد بـا حـوادث غيرمترقبـه،       در پيوند برقرار كردن ميان دانشمندان، مقامات دست
آموزش مردم براي آمادگي در مقابل حوادث غيرمترقبـه؛ در  مقامات دولتي، و افكار عمومي؛ در 

ردگيري حوادث در شرف وقوع؛ در هشيار كردن مقامات؛ در هشدار به مردمي كه بيش از همـه  
آوري اطالعات، آذوقـه،   احتمال دارد از اين حوادث صدمه ببينند؛ در ارزيابي خسارات؛ در جمع

ت و امــداد؛ در شــمارش گمشــدگان؛ و در و ســاير منــابع؛ در هماهنــگ كــردن عمليــات نجــا
  .هاي عمومي، سياسي، و نهادي و سازماني برانگيختن و بسيج حساسيت



  
  اي هستند بالياي طبيعي و حوادث غيرطبيعي رويدادهاي رسانه

. شـوند  طور طبيعي به سوي حوادث غيرمترقبه، چه كوچك و چه بزرگ، كشـيده مـي   ها به رسانه
ها را، از راديو و تلويزيون گرفته تا مطبوعات، از  اندركاران رسانه تافسون اين رويدادها همة دس

كشاند؛ هر كس  فيلمبردار و گزارشگر گرفته تا عكاسان خبري را به سبقت جستن از يكديگر مي
رود، بنابراين مؤسسـات   اين افسون از ميان نمي. خواهد پيش از ديگران به محل حادثه برسد مي

ها ممكن است ناخوشـايند   جات با علم به اينكه برخي مداخالت رسانههاي ن امدادرسان و گروه
به قول جو ورنگيا، يكـي  . وپاگير باشد، بايد با آنها كار كنند، نه اينكه  مقابل آنها بايستند و دست

وچهارسـاعته   ما اكنون در جهاني با اخبار بيسـت «از اعضاي تحريريه خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
انـدركاران   دسـت . آيـد  راين هيچ رويدادي، ماجراي كوچكي به حساب نميكنيم، بناب زندگي مي

برخورد با حوادث غيرمترقبه بايد انتظار داشته باشند كه هنگام بروز بالياي  طبيعـي و حـوادث   
هاي محلي و ملي براي اقدام به پوشش خبري به محل حادثه سـرازير   ترديد رسانه غيرطبيعي بي
هـاي   ن است كه رك و سـمج باشـد؛ مـديران بحـران و وضـعيت     كار گزارشگر اي. خواهند شد

اندركاران برخورد با حوادث غيرمترقبه، نبايد اين رفتار را توهيني به شـخص   اضطراري و دست
  .(Annual Workshop, 2000 25)» خود تلقي كنند

شـود   تخمين زده مي ”گانز“طبق مطالعات . در واقع اين رخدادها منبع سرشار خبري هستند
آوري،  هاي خبري مربوط به بالياي طبيعي، حوادث غيرمترقبه ناشي از فن درصد گزارش 25ه ك

شود ايـن   چرا چنين است؟ يكي از داليلي كه براي اين امر مطرح مي. هاي مدني است يا ناآرامي
معمـوالً،  . كننـده اسـت   ها در نفس خود يك فعاليـت سـرگرم   هاي خبري رسانه است كه گزارش

شـوند   نامند و گزارشـگران تشـويق مـي    مي ”داستان“يا  ”حادثه“، ”ماجرا“ري را هاي خب گزارش
: هايي باشد كه يك داستان يا قصه خـوب داراسـت   رويدادهايي را بيابند كه داراي همان ويژگي

رخدادهاي طبيعي و غيرطبيعي . دهنده ها، فراز و فرودهاي تكان حل درام، درگيري، مشكالت، راه
خصوص براي تلويزيون مزيـت مضـاعفي نيـز دارد و آن     كند؛ به را فراهم ميها  همة اين ويژگي

  .(Wenger,1985b:2; Larson, 1980: 79, 119)كننده مخاطبان است  توجه خيره جلب
اجـزا يـك رويـداد     ةغيرطبيعي واجد همـ حوادث اي طبيعي و ينگارانه، بال از ديدگاه روزنامه«

ايـن رويـدادها، كوتـاه،    ). هـاي الكترونيكـي   انهبـراي رسـ   خصـوص   به(اي كامل هستند رسانه
 ,Bolduc) »هاي بشري هستند ها و شجاعت چشمگير، غالباً رازگونه، پرتحرك، و تصويرگر رنج

1987).  
  

ها را به خود  يك دليل ديگر براي توضيح اينكه چرا حوادث غيرمترقبه تا اين اندازه توجه رسانه
  .توان پوشش خبري داد راحتي مي معموالً بهكنند اين است كه اين وقايع را  جلب مي

تمام چيـزي كـه   . اندركاران تلويزيون پوشش خبري حوادث غيرمترقبه را دوست دارند دست
Ĥنكـه  ديدگ براي اين كار الزم است، يك يا دو گروه فيلمبردار، يـك پناهگـاه اسـكان مصـيبت    

هـا و   رده، يـا خانـه  اي كـه طغيـان كـ    بتوان از آن عكس گرفت، چند تكـه فـيلم از رودخانـه   
هايي كه ويران شده، مقداري خاك زيرورو شده، و يك چهره يا مقام رسمي كه بتوان بـا   مغازه

شـود؛ يـك بمـب     ونـيم گـزارش حاصـل مـي     به همين سادگي يـك دقيقـه  . آن مصاحبه كرد
  .(Wenger, 1985b: 3) »تصويري



  
ايـن بخـش بـراي    . حلي اسـت هاي م بخش اخبار شبانگاهي سودمندترين برنامه براي اكثر شبكه

كند كه معمـوالً   مراكز وابسته به شبكه محلي نيز بسيار ارزشمند است زيرا مخاطبي را جذب مي
بنابراين، در تمام بازارهاي عمـده رقابـت شـديدي بـراي     . عادت به ديدن اخبار شبكه ملي دارد

هـا   به برنامـه  ”كننده نمايش سرگرم“اي  مالحظه مخاطبان خبرهاي محلي وجود دارد و ميزان قابل
  .(Larson, 1980: 79)تزريق شده است تا اين مخاطبان را به خود جذب كند 

  
  ها در حوادث غيرمترقبه رسانهمؤثر نقش 

بسياري از آنها بر اين باورنـد كـه   . كنند هاي جمعي را نكوهش مي مقامات رسمي معموالً رسانه
و از كارهاي آنها انتقـاد نكننـد و   » حم نشوندمزا«وپايشان را نگيرند و  ها جلوي دست اگر رسانه

تر، وظايف خود را در قبال فاجعـه و مصـيبتي    تصميماتشان را زير سؤال  نبرند، در فضايي آرام
ها به هنگـام بـروز حـوادث     رغم چنين باوري، نبود رسانه اما به. دهند كه رخ داده بهتر انجام مي

  .(Scanlon, 1985: 123) ر آورد هاي بزرگي به با تواند دشواري غيرمترقبه مي
  

  منبع اطالعاتي قابل اعتماد مردم: ها رسانه
) هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني شبكه(هاي الكترونيكي  ويژه رسانه هاي جمعي، و به رسانه
دسـت   ترين منبعي هستند كه مردم از طريق آنها اطالعات مربوط به حوادث غيرمترقبه را بـه  مهم
هـاي خبـري    طور مثال، اهميت رسـانه  به. (Wenger, 1980: 241; Wenger, 1985:62)آورند  مي

قـول   خوبي در نقل بخش خصوصي، به عنوان يك سيستم ارتباطات جمعي در اياالت متحده، به
  :زير نمايان است

هـاي و   فرمانـداري  ةآ، ناسـا، همـ   ام اي وزارت دفـاع، اف  ــ تمام ساختار دولتي اياالت متحده
هاي ارتباطاتي پيچيده هسـتند كـه چنـدين ميليـارد      همگي داراي سيستمــ رال هاي فد دولت

اما ايـن سيسـتم جـادويي    . جهانيان است ةها مايه رشك هم دارد؛ اين سيستم دالر خرج برمي
ـ  ةالكترونيكي قادر نيسـت از آسـتان   مـردم پـا بـه درون بگـذارد، يـا وارد محـدودة        ةدر خان

ـ  مسـتقيم ارتبـاط بر   طور بهندان هاي آنان شود و با شهرو اتومبيل بـراي برقـراري   . دقـرار كن
هـاي خبـري    هاي اضطراري كـامالً بـه رسـانه    وضعيت مديرانِ هماپيوندي عميق و سريع با ع

  .ندا بخش خصوصي وابسته
هاي خبـري در   كاري معقول، كارا و سازنده ميان مديران بحران و رسانه ةايجاد يك رابط

هـاي   مـديران وضـعيت   ةهاي اساسـي جامعـ   بايد جزو اولويت هنگام بروز حوادث غيرمترقبه
شـان   ها تضمين امنيـت و رفـاه شـهروندان    دولت ةمسئوليت بنيادين هم. اضطراري قرار گيرد

شـهروندان بايـد بداننـد در چـه     . جـا آورد  توان بـه  اطالعاتي نمي اين وظيفه را در خأل. است
رتي و در چه مـوقعي خطـر از سرشـان    صورتي و چه موقعي در خطر قرار دارند و در چه صو

افزون بر ايـن، شـهروندان حـق دارنـد از سرنوشـت همسـايگان خـود بـاخبر         . گذشته است
  .   (Holton, 1985: 6)»شوند

  
  ها هشدار رسانه

هاي مهمي ايفا كنند كه به كاستن از اثرات حـوادث غيرمترقبـه    توانند نقش هاي جمعي مي رسانه
هـا   ايـن رسـانه  . (Committee on Disa sters & the MassMedia, 1980:7)كنـد   كمـك مـي  



تواننـد بـه    ها را مـي  ها، و آتشفشان ها، سيل هشدارهاي مربوط به احتمال وقوع گردبادها، طوفان
  .گوش مردم برسانند

هاي خصوصي راديوـ تلويزيـوني هشـدارهاي    مردم بيش از هر جاي ديگري از طريق شبكه
حتي وقتي كه هشـدارهاي  . كنند ك حادثة غيرمترقبه را دريافت مياوليه راجع به احتمال وقوع ي

هـا   شود، مردم براي اطالعات بيشتر به سراغ رسانه اوليه از منابع ديگري مثالً از آژيرها اعالم مي
 ,Drabek, 1986: 91, 133; Quarantelli, 1982b, 61; Moor, 1958; 212; Kreps)رونـد   مـي 

اعتمـادي واكـنش نشـان     عموالً در ابتدا به هشدارهاي آژيرها با بـي در واقع مردم م.  (61 :1980
وقتـي  . (Kreps, 1980: 61)دسـت بياورنـد    بـر صـحت آن بـه    اي مبنـي  دهند تا اينكه تأئيديه مي
توانـد در   و به نقل از منابع معتبـر باشـد، مـي     طور روشن، مداوم، ها به هاي هشدارآميز رسانه پيام

  .(Wenger, 1985b: 18)اظتي مقتضي بسيار مؤثر باشد هاي حف برانگيختن فعاليت
هاي رسمي شوند، خود اقـدام بـه هشـداردهي     ها بدون آنكه منتظر درخواست گاهي، رسانه

شـهركي در كـانزاس آمريكـا را     1996به عنوان نمونه هنگامي كـه گردبـادي در سـال    . كنند مي
ايـن شـبكة   . لوقـوع آگـاه سـاخت   ا درنورديد، يك شبكه راديوي محلي همگان را از خطر قريب

در اين برنامه . هاي جوي خطرناك بود راديويي داراي يك برنامه ويژه هشداردهي براي وضعيت
طور مداوم شرايط جوي را زير نظر داشـتند و در صـورت مشـاهدة     واحدهاي سيار راديويي، به

ـ  هـاي زنـده از محـل حادثـه ارسـال مـي       شـكل گـزارش   گرد و غبارهاي قيفـي   سيسـتم  . دكردن
دقيقـه   30هشداردهنده ايستگاه راديويي نه تنها پيش از سيستم هشدار دولتي شـنيده شـد بلكـه    

  .(Kerps, 1980: 60)رسمي هواشناسي اعالم شد  تايپ رسمي هيئت پيش از هشدارهاي تله
شرقي بنگالدش  ، يك گردباد استوايي همراه با مد عظيم دريايي، جنوب1970در نوامبر سال 

در مـاه  . خانمان برجاي گذاشـت  ميليون نفر بي 3/1هزار كشته و 300هم كوبيد و بيش از را در 
اما اين بار، بـه  . ، يك گردباد مشابه و طوفاني بزرگ دوباره اين منطقه را درنورديد1985مه سال 

هشدارهاي قبل از وقـوع  «: المللي كاهش بالياي طبيعي گفته دكتر اوالوي الو دبير برنامه دهة بين
در نتيجـه، تعـداد تلفـات بـه     . خوبي پخش شد و مردم بهتر توانستند به آن پاسخ دهند حادثه به

هنگامي كه » .بود 1970درصد تلفات سال  3اين رقم با وجود بزرگي، اما تنها . هزار نفر رسيد ده
ت براي بار سـوم آن ناحيـه را لرزانـد، تفـاو     1994برانداز ديگري در ماه مه سال  گردباد خانمان

ها به كمك سيستم هشدار قبل از  هاي راديويي و ساير رسانه اين بار ايستگاه. بسيار چشمگير بود
به گفته محمد سيدالرحمان، رئيس مركز آمادگي در مقابل حوادث غيرمترقبـه  . وقوع آمده بودند

  .تعداد تلفات جاني كمتر از هزار نفر بود» .ها شاهكار كردند رسانه«: بنگالدش
هنگـامي  . گيرنـد  ها مي قط عامة مردم نيستند كه هشدارها و اطالعات مفيد را از رسانهغالباً ف

هاي امدادرسان نامناسب است، كـه بسـياري اوقـات چنـين      كه تجهيزات ارتباطاتي ميان سازمان
 .(Wenger, 1985b: 18)جمعي باشد  تواند وسايل ارتباط است، بهترين منبع اطالعات آنها مي

  
  انگيزه آموزش و ايجاد

ها اطالعات بسيار مهمـي راجـع بـه     در شماري از حوادث غيرمترقبه، ديده شده است كه رسانه
اند كه براي مقامات دولتي و نهادهاي امدادرسان بسيار حائز اهميت بوده است  فاجعه ارائه كرده

(Moor, 1958: 189; Wenger, 1985b: 18; Edelstein, 1982: 161; Killian, 1953: 2).  



توانند كاركردهـاي مفيـد ديگـري نيـز بـراي كمـك بـه         هاي جمعي مي فزون بر اين، رسانها
  :هاي امدادرسان و دولت داشته باشند سازمان

رويارويي  ةهايي را به اطالع عموم برسانند تا مردم بتوانند آماد توانند دستورالعمل ها مي رسانه
توانند در آموزش عمومي  ها مي رسانه. ندبا حادثه غيرمترقبه شوند و يا بهتر با آن برخورد كن
  .(Kerps, 1980: 59; Wenger, 1985b: 17)براي مقابله با حوادث غيرمترقبه، سهم داشته باشند 

  
نقدي و جنسي از ديگر نقـاط كشـور    هاي كمك هداياي مردمي وتوانند در برانگيختن  آنها مي

 باشـد  مـؤثر  بهبود اوضاع بسـيار   تواند در سرعت بخشيدن به هايي كه مي مؤثر باشند؛ كمك
(Kreimer, 1980: 18; Committee on Disasters & the Mass Media, 1980: 4).  

  
توانند توجه همگان را به مخاطرات طبيعـي و غيرطبيعـي جلـب كننـد و      هاي جمعي مي رسانه

ـ  اين رويـدادها حمايت عمومي از اقدامات الزم براي جلوگيري يا تخفيف  آنهـا  . درا برانگيزانن
توانند توجه همگان را به احتمال بروز حوداث غيرمترقبه و نامناسب بودن ميزان آمـادگي   مي

 تفاوتي بر افكار عمـومي و مقامـات دولتـي حـاكم شـود      جلب كنند و نگذارند خونسردي و بي
(Stevenson, 1981: 36; Drabek, 1986: 62).  

  
شـدت و ميـزان    ةاطالعـات صـحيح دربـار   توانند با در اختيار گذاشـتن   هاي جمعي مي رسانه
هـاي   هاي طبيعي و با اعالم فهرست بازماندگان حادثه، كمك كنند تا از ميزان پرسـش رخداد

  .(Kreimer, 1980: 18; Kerps, 1980: 46) شان كاسته شود عزيزان ةمضطربانه مردم دربار
  

توانند در صورت  ميهاي جمعي  در مواقعي كه ساير وسايل ارتباطي در دسترس نباشد، رسانه
ديـدگان، بـه عنـوان وسـايل      نياز به تسريع در عمليات نجات و رسيدگي به وضعيت مصيبت

  .(Yutzy, 1969: 103, 122) شخص مورد استفاده قرار گيرند به نقطه و شخص به ارتباطاتي نقطه
  

انـد  تو كننـد انتشـار علنـي آن مـي     هاي جمعي غالباً از انتشار خبرهايي كـه تصـور مـي    رسانه
  .(Scanlon, 1982: 18) ورزند خطرناك باشد خودداري مي

  
كند  هاي جمعي يكي از عواملي است كه كمك مي تبليغ خوب و پوشش مناسب از سوي رسانه

هاي نقدي، يا دوبـاره انتخـاب شـدن آنهـايي كـه در       هاي آينده، اهداي كمك تا تأمين بودجه
  .(Larson, 1980: 89) اند تسهيل شود ودهواكنش به حوادث غيرمترقبه يا مديريت آن مؤثر ب

  
  ها در حوادث غيرمترقبه نقش منفي رسانه

هاي جمعي در هنگـام حـوادث غيرمترقبـه     هاي رسانه مديران شرايط اضطراري گاهي از فعاليت
كننـد كـه    آنهـا احسـاس مـي   . (Wenger, 1985: 5; 1982)كننـد   ابراز نارضـايتي و شـگفتي مـي   

ها  كنند و تأمين نيازهاي اين رسانه را كه آنها برعهده دارند پيچيده مي هاي جمعي كارهايي رسانه
تـر نظيـر رسـيدگي بـه      تـر و اضـطراري   شود كه توجه مديران بحـران از مسـائل مبـرم    باعث مي

خصـوص    اين مسئله بـه . وجو و نجات، و تخلية منطقه، منحرف شود مجروحان، عمليات جست
المللـي   هـاي موشـكاف مطبوعـات بـين     ا بايد زيـر نگـاه  شود كه همة كاره تر مي هنگامي سخت
  .(Kilijanek, 1981: 72)صورت پذيرد 



  
  هاي آزار دهنده درخواست

ونقل، و ديگر منابع عمومي را دارنـد؛ آن هـم    ها تقاضاي امكانات و منابع ارتباطاتي، حمل رسانه
و ارتباطي موجود كاهش ونقل  هاي حمل در شرايطي كه بر اثر حادثه غيرمترقبه، امكانات سيستم

طور كامـل هـر گونـه     هاي جمعي ممكن است به در موارد افراطي، تقاضاهاي رسانه. يافته است
ونقل و ارتباطي امدادي را تعطيل كند و مقامات محلي ممكن است متوجه شوند  تسهيالت حمل

هـاي   رسانه. ها هستند تا الزامات مصيبتي كه پيش آمده است كه بيشتر پاسخگوي نيازهاي رسانه
هاي ديگري هم دارند و متوقع هستند كه حتي امدادگران و كاركنـان  اورژانـس    جمعي خواست

انـد از تـأمين    ها عبـارت  اين خواست. هاي آنان را برآورده سازند مستقر در محل حادثه خواست
ـ     نور كافي، برق، فضاي كاري، و ترتيب ا دادن اوضاع براي مصاحبه بـا مسـئوالن و مقامـات و ي

 ;Wenger, 1985b: 7; Scanlon, 1982: 17)ديـده   حتي به گردش بردن آنها در مناطق مصـيبت 
1985: 124; Rosow, 1977: 87).  

شـوند كـه روي سـر مقامـات مسـئول       تشـبيه مـي   ”گله گرگـي “ها گاه به گزارشگران رسانه
ندرت  به هاي خود براي گرفتن اطالعات خاص، كه ريزند و با درخواست رسيدگي به فاجعه مي

آنها گاهي . كنند در مراحل اوليه وقوع حادثه چنين اطالعاتي در دسترس است، آنان را كالفه مي
هـاي مـادي، و    ها و مجروحـان، ميـزان خسـارت    كشته ”رقم دقيق“آورند تا  به مقامات فشار مي

وري، آ در حوادث غيرطبيعـي و ناشـي از فـن   . رود را اعالم كنند هايي كه انتظار مي كيفيت كمك
اگـر  . اي بـه وقـوع پيوسـته اسـت     كنند كه چرا و چگونه چنين حادثـه  خبرنگاران مدام سؤال مي

دانند، ممكن است صالحيت و شايستگي آنها زيـر سـؤال بـرده     مقامات بگويند كه پاسخ را نمي
. هـايي بزننـد   هـا و گمـان   گيرند تـا تخمـين   در بسياري موارد، مقامات تحت فشار قرار مي. شود

آيد معموالً با يكديگر متفاوت يـا مخـالف    دست مي هايي كه از منابع مختلف به نه، تخمينمتأسفا
كنـد   هاي فعال در محـل را ترسـيم مـي    قابليتي نهادها و سازمان است كه اين نيز تصويري از بي

(Wenger, 1985b: 6; Scanlon, 1985: 124; Seismis Safety Commission, 1983: 70; 
Rosow, 1977: 86).  

  
  تحريف حقايق
هـا روي عناصـر دراماتيـك و     شود كه كانون توجه رسـانه  باعث مي  كنندگي اخبار، جنبه سرگرم

فـرد حـوادث غيرمترقبـه متمركـز شـود، و در گزارشـگري رويـدادهاي         هـاي منحصـربه   ويژگي
 ,Quarantelli)اي زير پا گذاشـته شـود    غيرمترقبه، اصول گزارشگري رويدادهاي نوعي و نمونه

1981: 63; Larson, 1980: 93) .هـا و   برخي معتقدند كه در واقع به همين خاطر است كه افسانه
افـزون بـراين، گـرايش بـه     . اسطورهاي رايج در مورد حوادث غيرمترقبه، مانـدگار شـده اسـت   

  .شود آميزي از بزرگي مصيبت مي نمايي مشكالت نيز منجر به ارائه تصاوير اغراق بزرگ
اي بـراي اطالعـات نـادقيق ديـده      كننـده  هـاي ماليـم   ها عبارت هاي رسانه معموالً در گزارش

رسد كه گزارشگران قصد داشته باشـند ايـن واقعيـت را بپذيرنـد كـه       به نظر نمي... شود نمي
داده  ها به دقت معلوم نيست كه چه اتفاقي روي حوادث غيرمترقبه پر از ابهام است و تا مدت

نادرسـتي  دقيق باشند، و در ايـن فراينـد، كوركورانـه بـه دام      ها اصرار دارند كه رسانه. است
  .(Kreps, 1980: 66)  افتند مي اطالعات

  



، كه تخصص وي پوشش حوداث غيرمترقبه آ تودي يواسمارتا مور، از اعضاي تحريريه روزنامه 
است، با تأكيد بر تفاوت رويكرد جامعة مديران و پژوهشگران حـوادث غيرمترقبـه بـا رويكـرد     

  :گويد ها مي سانهر
هاي اضطراري و پژوهشگران مخاطرات طبيعـي و غيرطبيعـي بيشـتر بـه احتمـاالت       مديران وضعيت

هـا و   گروه اول دنبال داده. ها بيشتر به دنبال يافتن اطالعات قطعي و مسلم هستند انديشند و رسانه مي
مندنـد و   و ارقام حادثه عالقه به بحث پيرامون اعداد نآنا. اطالعات هستند و گروه دوم به دنبال خبر

بيست و هشتمين كارگاه ساالنه پژوهش و كاربردها در زمينه مخـاطرات  (به درام انساني حادثه  ناينا
  ).2003طبيعي و غيرطبيعي، ژوئيه 

  
  هاي ماندگار در حوادث غيرمترقبه افسانه

ومي در چندين دهه تحقيـق و پـژوهش نشـان داده كـه شـماري از اعتقـادات و باورهـاي عمـ        
شـود كـه مانـدگاري     گفته مي. دهد، نادرست است خصوص آنچه در رويدادهاي طبيعي رخ مي

هـاي خبـري    اي، به دليل تصويري است كه از طريـق گـزارش   كم تا اندازه ، دست”ها افسانه“اين 
  .(Bolduc, 1987)ترسيم شده است 

وع يـك بـالي طبيعـي،    شود كه پس از وق ندرت موارد مستندي يافت مي به عنوان نمونه، به
در واقـع، يكـي از معضـالت    . عموم مردم از ترس، خانه و كاشانه خود را بگذارنـد و بگريزنـد  

مـردم  . هايشـان اسـت   بزرگ مديران بحران در هنگام بروز باليا، وادار كردن مردم به ترك خانـه 
اين حال، به نظر  با. ورزند حتي وقتي كه در معرض خطر قرار دارند، عموماً از اين كار امتناع مي

هسـتند كـه حتـي عمليـات     » آلود مردم فرار هراس«هاي خبري چنان اسير افسانه  رسد رسانه مي
» گـريختن مـردم از منطقـه   «هـايي نظيـر    تخليه منظم ساكنان يك منطقه را نيز با تيترها و عبارت

  .كنند وصف مي
موارد مسـتند از غـارت و   با آنكه . است» غارت و چپاول«ها،  يك نمونه ديگر از اين افسانه

هـاي اجتمـاعي    البته به شرطي كـه بـا نـاآرامي   (چپاول اموال مردم به هنگام بروز بالياي طبيعي 
هـاي مربـوط بـه     هاي مطبوعاتي پر اسـت از شـايعه   بسيار اندك است، اما گزارش) همراه نباشد

شود كه در  راز ميحتي گاهي هم كه در مطبوعات اب. غارتگري و چپاول اموال بازماندگان حادثه
شـود كـه    اي داده مي پي بروز فالن حادثه غيرمترقبه، غارتگري رخ نداده است، اين خبر به گونه

شـود ايـن اسـت كـه نيروهـاي       آنچه گزارش مـي . گويي استثنايي بر يك قاعدة كلي بوده است
آنچـه گـزارش    اما. اند انتظامي يا پليس اقداماتي را براي جلوگيري از غارت اموال در نظر گرفته

شود اين است كه در واقع هيچ غارتگري رخ نداده است و اين كـار فقـط محـض احتيـاط      نمي
  .(Wenger, 1985b: 10; Tierney, 1985: 31; Drabek, 1985b; 18, 21)بوده است 
نگـاران   چنان در اذهان روزنامه» القاعده بايد در حوادث غيرمترقبه رخ دهد آنچه علي«گاهي 
اي آن  شوند بـه گونـه   ها مجبور مي ه اگر گزارشي فاقد آن انتظارات باشد، خود رسانهجا افتاده ك

به طور مثال، در فاجعه راكتور . گزارش را آماده سازند تا تصويري مطابق با انتظارات ارائه گردد
هاي جمعي فقط به ايـن دليـل بـه مـردم توصـيه       در پنسيلوانياي آمريكا، رسانه 1979اتمي سال 

هاي خالي با چنين وضعيتي بيشـتر   كردند خيابان ها را ترك كنند كه احساس مي د خيابانكردن مي
  .(Scanlon, 1985: 124)تناسب دارد 



  
  اغراق در گستردگي اثرات حادثه

ــه، شــيفتگي رســانه   يكــي از بحــث ــان پژوهشــگران حــوادث غيرمترقب ــه  هــاي رايــج مي هــا ب
به اين حالـت  . هاي ناشي از حوادث است ن خرابيآميز ميزا هاي دراماتيك و مبالغه كردن برجسته

اي را به شهر درسدن آلمـان   زده هاي جمعي هر جاي طوفان رسانه(گويند  مي ”سندروم درسدن“
هـاي خبـري    ها و فـيلم  كانون توجه عكس). كنند كه در جنگ جهاني دوم بمباران شد تشبيه مي

هــا و تأسيســات  ســاختمانروي ســاختمان يــا تأسســيات ويــران شــده اســت؛ نــه روي ديگــر 
شوند كه ايـن تصـور در ذهـن     اي هدايت مي مخاطبان معموالً به گونه. اي اطراف آن نشده خراب

گيرد كه كل منطقه، به دليل شدت و وسعت فاجعه زير خروارها خاك مدفون شده  آنها شكل مي
به عنوان . داست؛ حال آنكه ممكن است تنها چند ساختمان يا مجتمع ساختماني ويران شده باش

هاي خبري زلزله كه انتشار وسيعي يافـت، عكـس    آالسكا، يكي از عكس 1964نمونه، در زلزله 
هاي  اي هم داشت، اما واقعيت اين بود كه ساختمان دهنده اي بود كه تأثير بسيار تكان خانة ويرانه

نجـرة آنهـا   هاي قـدي پ  روي همين خانة ويران در آن سوي خيابان، بدون اينكه حتي شيشه روبه
  .(Quarantelli, 1982; Walker, 1982: 24)آسيبي ببيند سالم باقي مانده بود 

شـدت   هـايي كـه بـه    تصوير اثرگذار از ويرانـي گسـترده، بـا گـزارش مـاجراي خـانواده       ةارائ
تـوان ميـزان گسـتردگي     ها هميشه هم نمي از اين گزارش. گيرد اند نيز صورت مي ديده آسيب

آيد كه وضـعيت   عموالً اين تصور براي خواننده يا بيننده گزارش پديد ميم. فاجعه را دريافت
اي است كـه از آن گـزارش تهيـه شـده      زده، شبيه همين خانواده مصيبت ةساكنان منطق ةهم

  .(Wenger, 1985b: 13; Quarantelli, 1972) است
  
. هـا نسـبت داد   هتوان فقط بـه رسـان   هاي خبري را نمي لبته ناگفته نماند كه نادرستي گزارشا

زنند و تا چه اندازه  ها تا چه اندازه خود دست به تحريف مي خيلي هم معلوم نيست كه رسانه
صرفاً انتشاردهندگان منفعل اطالعـات نادرسـتي هسـتند كـه منـابع رسـمي در اختيارشـان        

  .(Kerps, 1980: 44; Hartsough, 1985: 282) گذارند مي
  

هاي افرادي كه مضـطربانه   افزايش پرسش باعثها گاه  سانهآميز ر ها و خبرهاي اغراق گزارش
هـا همچنـين عـاملي در بسـيج افراطـي       اين نوع گزارش. است گيرند، از عزيزان خود خبر مي
اي معمول به هنگام بروز حوادث  كـه مـديريت منـابع را بـا      پديده  اند؛ منابع نيز شمرده شده
 Wenger, 1985b: 13; Quarantelli, 1983: 68; Federal Emergency) كند پيچيدگي مواجه مي

Management Agency, 1984: 85; Scanlon, 1985: 124) 
  

  ماتمداخله در تصمي
آنها بـه مقامـات فشـار    . شوند هاي محلي تلقي مي گيري ها يكي از منابع مداخله در تصميم رسانه
ن در حالي است كـه هنـوز   خواهند انجام دهند و گاه اي آورند تا روشن سازند چه اقدامي مي مي

ها حتي از اقداماتي كه قـرار اسـت انجـام گيـرد      گاهي رسانه. گيري نيستند مقامات آمادة تصميم
ايـن همـه   . دهنـد  گيري شده ارائـه مـي   تر از آنچه در واقع تصميم تر و مفصل هاي جزئي گزارش

  .(Kerps, 1980: 68)شود  باعث زير سؤال رفتن اعتبار مقامات مسئول رسيدگي به حادثه مي
. هاي ممكن اسـت  تحليل اوضاع نيازمند جزءجزء كردن مسائل، مطالعه آنها، و بررسي گزينه

هنگامي كه يك وضعيت بحراني در شرف وقوع يـا در جريـان اسـت،    . گيرد اين كار وقت مي



كوشـند   هـا مـي   امـا از سـوي ديگـر، رسـانه    . چندان يا اصـالً فرصـتي بـراي تحليـل نيسـت     
خواهـد؛   هـاي فـوري مـي    تلويزيون پاسخ ـ  راديو. كاري خود را رعايت كنند هاي االجل ضرب

هـا بـراي پخـش اخبـار و گـزارش       تر باشد، فشار رسانه تر و اضطراري هرچه وضعيت بحراني
كوشـند   در همان هنگام كـه مسـئوالن مـي   ... شود و احتمال خطا بسيار بيشتر مي. بيشتر است

. شدت زير فشار مطبوعات قـرار دارنـد   يابي برسند، بهآوري كنند و به يك ارز اطالعات جمع
كننـد، هـيچ مجـالي نيسـت؛ آنهـا بـه        براي خبرنگاران و گزارشگراني كه فاجعه را دنبال مـي 

اطالعات فوري نياز دارند و اگر مقامات نتوانند اين اطالعات را تأمين كننـد، آن را از منـابع   
است معمول بررسـي اوضـاع كنـار گذاشـته     به اين ترتيب، سي. كنند آوري مي غيررسمي جمع

در سير مطالعه و بررسي اوضـاع، برخـي   . كند شود و ساختار تحليل جزء به جزء تغيير مي مي
تصميمات بر اساس اطالعات ناقص و بدون درنظر گرفتن تمام زوايا اتخاذ . افتد مراحل جا مي

ود، به دشواري قابـل برگشـت   ها، تصميمي كه اتخاذ و اعالم ش و به دليل فشار رسانه. شود مي
  .(Federal Emergency Management Agency, 1984: 85) است

  
هاي مقابله با حوادث غيرمترقبه لطمه بزننـد و   ها گاهي حتي ممكن است به استمرار طرح رسانه

هـاي   هـا ممكـن اسـت گزينـه     حضور رسـانه . گيري مقابله با فاجعه را تغيير دهند فرايند تصميم
بـراي مثـال،   . اي را دشوار كنـد  ريزي احتمالي گزينه واكنش را كاهش دهد و برنامه موجود براي

شهردار يك منطقه، با توجه به احتمال بروز خشونت در جريان يـك مناقشـه كـارگري، ممكـن     
امـا اگـر ايـن موضـوع بـه      . است ترديد كند كه از فرماندار بخواهد به پليس آماده بـاش بدهـد  

در يك فاجعه نشت مواد سـمي، اگـر   . تواند بسيار پيچيده شود مي مطبوعات درز كند، وضعيت
باش درآمـده، ممكـن اسـت دسـت بـه       شويخانه شهر به حال آماده ها بفهمند كه مثالً مرده رسانه

هايي بزنند كه با هدف مقامات رسمي كه خواهان آرامش افكـار عمـومي    انتشار اخبار و گزارش
  .(Ibid)هستند منافات پيدا كند 

  
  مليات امداد و نجاتع

هاي جمعي در محل حادثه، باعـث تـداخل فيزيكـي در كـار      برخي معتقدند حضور افراد رسانه
در يك مـورد، پـس از بـروز يـك زلزلـه، هنگـامي كـه از مقامـات         . نجات و امدادرساني است

هـاي برجـاي    وكلـوخ  ها و سنگ ها از نخاله نقل شهري خواسته شد تا به پاكسازي خيابان و حمل
مانده از زلزله كمك كنند، فعاليت ايشان با مشكالتي از سوي مردم و خبرنگاران و گزارشـگران  

در نتيجـه، مقامـات   . خطـر را نـاممكن سـاخت    حضور آنهـا پاكسـازي بـي   . ها مواجه شد رسانه
هـاي   وآمد مردم گرفته نشـود، دسـتگاه   طور كامل جلوي رفت ونقل تهديد كردند كه اگر به حمل

در . (Scholl, 1984: 288; Seismic Safety, 1983: 70)طقه خـارج خواهنـد كـرد    خود را از من
خبرنگـاران و گزارشـگران   . شـد  هاي جمعي باعث كندي كارهـا مـي   همين زلزله، حضور رسانه

هاي خود براي فيلمبرداري يا مصاحبه با مأموران امداد، مقامات شـهري، يـا ديگـر     ضمن تالش
 :Seismic Safety, 1983)شـدند  دي عمليات نجات و امـداد مـي  مسئوالن امدادرساني، باعث كن

70) .  
هـاي جمعـي در منـاطق     انـدركاران رسـانه   هايي نيز به ترافيك هوايي كـه دسـت   در گزارش

 ;Tierney, 1985: 34; Seismic Safety, 1983: 15)كنند اشاره شده است   زده ايجاد مي مصيبت
Lewis, 1980: 863).  



هاي خبري تهديـدي بـراي    ، هواپيماهاي خصوصي حامل افراد رسانهدر يك مورد آتشفشان
 ;Drabek, 1981; 17a)هـاي هـوايي را افـزايش داد     وجوهاي هوايي شد و خطر تصـادم  جست

Kilijanek, 1981: 63, 67).  
طـور   در اياالت متحده آمريكا، معضالتي كه ترافيك هوايي به هنگام بروز بالياي طبيعـي بـه  

 1985آورد باعث شد تا سازمان هواپيمايي كشوري سـرانجام در ژوئـن سـال     وجود مي مكرر به
مقررات جديدي را تصويب كند كه براساس آن پرواز هليكوپترها بـر فـراز منـاطقي كـه دچـار      

  .(Holton, 1985: 13)شوند ممنوع است، مگر براي عمليات نجات يا امدادرساني  حادثه مي
  

 بهها در حوادث غيرمترق رفتار رسانه
خواهند برخورد ثمربخشي با  ريزان برخورد با بالياي طبيعي و غيرطبيعي مي اگر مديران و برنامه

قدر به حوادث غيرمترقبه  ها را اين ها داشته باشند، بايد نخست بفهمند كه چه چيزي رسانه رسانه
توان  را مي ”دهبرنده ـ برن “هاي  وضعيت. ها نسبتاً قابل حدس است رفتار رسانه. كند مند مي عالقه

بدانند هاي اضطراري  ريزان وضعيت هاي خبري ايجاد كرد؛ به شرط آنكه مديران و برنامه با رسانه
  .(Bernstein, 1986: 46)ها به چيزهايي نياز دارند و بتوانند اين نيازها را تأمين كنند  كه رسانه

  
  كشند ها حادثه را بو مي رسانه

ها متوجه شوند نسبت به يك  توانند بدون آنكه رسانه ت ميندر هاي اضطراري به مديران وضعيت
دهـد، برخـي    هنگامي كه يك حادثه رخ مـي . (Scanlon, 1985: 124)فاجعه واكنش نشان دهند 

دهنـد و بـه    ديگران به دوستان و همسايگان خود خبر مي. گيرند ها تماس مي شهروندان با رسانه
هـاي نهادهـاي مهـم مسـئول      ها همچنين بـر فعاليـت   رسانه. رسد ها مي اين ترتيب خبر به رسانه

بـه دشـواري   . طـور مـداوم نظـارت دارنـد     هاي راديويي آنان به هاي اضطراري و تماس وضعيت
  .(Sanlon, 1982: 14; 1985: 128)داشت  ها پنهان نگه توان يك واكنش بزرگ را از ديد رسانه مي

  
  ها به محل حادثه سرازير شدن رسانه

. شـوند  گروه به محل حادثه سرازير مـي  ها گروه ارزش خبري داشته باشد، رسانه اي كه در حادثه
اي جهاني تبديل  تواند در عرضه چند دقيقه به يك رويداد رسانه حتي يك حادثه نسبتاً محلي مي

نگار و گزارشگر همراه با همكارانشان در محل حادثه حاضر خواهند  يكباره صدها روزنامه. شود
  .(Kilijanek, 1981: 77; Wenger, 1985b: 7; Scanlon, 1982: 14; 1985: 124)شد 

خبرنگـار و   200تـا   150اي در كاليفرنيا به وقـوع پيوسـت، يكبـاره     كه زلزله 1983در سال 
گزارشگر از سراسر جهان به محل حادثه رسيدند، عكس گرفتند، با مأموران امدادرساني و اهالي 

حضور ايـن همـه   . زني كردند اي بر فراز منطقه گشت اجاره محل مصاحبه كردند، با هواپيماهاي
هاي نجات و امدادرسان وارد كرد  ها و گروه ها فشار زيادي بر سازمان نگار و افراد رسانه روزنامه

(Seismic Safety, 1983: 32; 1983: 34; Tierney, 1985: 34).  
خصـوص    هاي مطبوعـاتي و بـه   ، تعداد گروه1979در حادثه راكتور اتمي پنسيلوانيا در سال 

هاي الكترونيكي كه در نخستين روزهاي بحران به محل حادثه رسـيدند يـادآور    هاي رسانه گروه
نويسان، خبرنگـاران، فيلمبـرداران و واحـدهاي توليـد و      انبوه ارتش گزارشگران، عكاسان، مقاله

. شـدند  سـرازير مـي   جمهوري به اين منطقـه  تدوين بود كه هر چهار سال براي انتخابات رياست



اي از پيش تنظيم نشده بود، هيچ تسـهيالتي بـراي    فقط تفاوت در اين بود كه اين بار هيچ برنامه
سـه شـبكه   ... اي تـدارك ديـده نشـده بـود     هاي رسانه نيازهاي مختلف و پيچيدة اين همه گروه

طقـه برپـا   هـاي مختلـف من   تلويزيوني ستادهاي كاملي براي عمليات ميداني خود در مسافرخانه
گزارشگر، دبير، مدير، و تكنسين به منطقـه اعـزام كـرده     100تا  75هر شبكه نزديك به ... كردند
هـاي تلويزيـوني    سرعت از سـوي ايسـتگاه   هاي فيلمبردار و گزارشگر به افزون براين، گروه. بود

  .(Holton, 1985: 1)محلي شهرهاي مجاور به منطقه سرازير شدند 
  

  ها أثير آن بر حضور رسانهآوري و ت تحوالت فن
سـاعت   24اي كه در عـرض   هاي رسانه داد، شمار گروه اگر حادثة اتمي پنسيلوانيا امروز رخ مي

آوري نـوين، از حجـم، وزن و    هـاي فـن   پيشـرفت . شد رسانند، سه برابر مي خود را به منطقه مي
وانايي ارسال مطالـب  ها همچنين ت آوري اين فن. هزينه تجهيزات سيار تصويربرداري كاسته است

به همين دليـل،  . ها بهبود بخشيده است ها را نيز از طريق ماهواره صوتي و تصويري به دوردست
پـذير اسـت كـه خـود بـه تهيـة        از لحاظ عملي و از لحاظ مالي براي هر ايستگاه محلـي امكـان  

  .هاي خبري از مناطق دوردست اقدام كند گزارش
همراه گروه كامـل فيلمبـرداري خـود، از بيـروت، روم،      هاي محلي، به گزارشگران تلويزيون

هاي خود تهيه  آيند تا مطالب زنده و چشمگيري براي شبكه اتيوپي، پكن، هندوستان و ژاپن، مي
هاي خبري براي جذب مخاطـب نيـز مزيـد بـر علـت شـده و باعـث         رقابت شديد شبكه. كنند

رسانند چندين برابر  به محل حادثه مي سرعت خود را اي كه به هاي رسانه گرديده كه شمار گروه
  . (Holton, 1985: 3, 1985:11)شود 
  

  آوري اطالعات ها در جمع رفتار رسانه
در . فـرد تهيـه كننـد    بـه  هاي مؤثر و منحصر اند كه گزارش خبرنگاران و گزارشگران آموزش ديده

ترين   مهم. شود ميخبري دارد يا ندارد، دو مالك در نظر گرفته  تشخيص اينكه يك فاجعه ارزش
ها است؛ دومين مـالك، وسـعت خسـارت     ها و زخمي مالك، شدت حادثه از لحاظ شمار كشته

گزارشگران خواهان مصاحبه با مسئوالن رسيدگي . (Larson, 1980: 94; 1980:119)مالي است 
ديــدگان و  بــه فاجعــه، مقامــات مســئول عمليــات امــداد و نجــات، شــاهدان عينــي، و حادثــه 

شـود بايـد    هـا داده مـي   بنابراين، اطالعاتي كه از جانب مسئوالن به رسانه. گان هستندزد مصيبت
 ,Bernstein, 1986: 41; Brunacini, 1978; Scanlon)ها باشد  جوابگوي اين نيازهاي اطالعات رسانه

1982: 15).  
  

  ها هاي گونان رسانه پرسش
  

  :هاي جاني خسارت ةدربار 
تر اسـت؟ چنـد    ها، وضعيت چند نفر وخيم د؟ در ميان زخميان چند نفر كشته يا زخمي شده •

اند؟ آيا در ميان قربانيان اشخاص سرشناسي  اند؟ چه تعداد گير افتاده در برده سالم به  نفر جان
شـود؟ ايـن مجروحـان بـه كجـا منتقـل        وجود دارند؟ به مجروحان چگونـه رسـيدگي مـي   

 شوند؟ اجساد در چه وضعيتي هستند؟ مي



شـود؟ چـه نـوع     هاي مـالي چقـدر بـرآورد مـي     ارزش خسارت. هاي مالي تدربارة خسار •
مـثالً بناهـاي   (اند؟ آيا ساختمان يا اموال مهمي آسيب ديـده اسـت    هايي خسارت ديده سازه

هاي ماليِ بيشتر  ؟ احتمال خسارت)هاي اشخاص سرشناس هاي هنري، خانه تاريخي، ميراث
تي صورت گرفتـه يـا در حـال انجـام اسـت؟      وجود دارد؟ براي حفاظت از اموال چه اقداما

اند؟ اين منطقه قبالً هـم دچـار حـوادث     اند تحت پوشش بيمه بوده اموالي كه خسارت ديده
  ؟طبيعي يا غيرطبيعي شده است

چه كسي اعالم وضـعيت اضـطراري كـرد؟ گروهـاي      .عمليات نجات و امدادرساني ةدربار 
هايي بسيج شدند؟ چه تعدادي  ند؟ چه سازماننجات و امدادرسان به چه سرعتي به صحنه رسيد

اي انجام شده اسـت؟ چگونـه از گسـترش     در اين بسيج مشاركت دارند؟ چه اقدامات قهرمانانه
سرپناه چگونـه تحـت مراقبـت قـرار      شرايط اضطراري جلوگيري به عمل آمد؟ افراد آواره و بي

  دارند؟
هايي فروريخته؟ جنايات  ؟ بناها يا سازهآيا انفجاري رخ داده است .هاي حادثه دربارة ويژگي 

هـايي بـراي گـريختن از مهلكـه و يـا نجـات شخصـي         وقوع پيوسته؟ تالش هايي به و خشونت
صورت گرفته؟ گستردگي حادثه چقدر است؟ چقدر طول كشيده؟ شمار ناظران حادثـه چقـدر   

ده است؟ چه بوده؟ مشكالت ازدحام جمعيت وجود داشته؟ چه اتفاقات غيرعادي ديگري رخ دا
ماننـد  (هاي ديگري به همراه اين فاجعه رخ داده است؟ اين حادثه چه اثراتي  تصادفات و حادثه

  ها يا بازماندگان داشته است؟ بر خانواده) اضطراب، تنش، تشويش
هاي حاكي از احتمال خطر از قبل وجود داشـته اسـت؟    آيا نشانه .داليل وقوع حادثه ةدربار 

هاي مربوط به اينكه چه كسـي مقصـر    پرسش[ادثه جلوگيري كرد؟ چگونه؟ شد از اين ح آيا مي
 ]شـود  بوده معموالً در حوادث غيرطبيعي همچون نشـت مـواد خطرنـاك و امثـالهم مطـرح مـي      

(Wenger, 1985b: 22; Holton, 1985: 20) .      آيا پزشك قانوني نظـري ارائـه كـرده اسـت؟ آيـا
اند؟ آيـا كسـي تحـت بـازجويي و      اقدامي كردههاي بيمه چه  شكايتي مطرح شده است؟ شركت

  بازپرسي قرار گرفته است؟
  
  توجهي به صحت و سقم اطالعات كم

هـاي   شـبكه . شـوند  كنندگان حريص اطالعات مـي  ها مصرف به هنگام حوادث غيرمترقبه، رسانه
 وقفه حادثـه  خاطر پوشش بي هاي خود را به تلويزيوني و راديويي ممكن است روال عادي برنامه

يافتـه   معموالً وقتي كه منابع رسمي اطالعات براي پر كردن پوشش خبـر وسـعت  . كنار بگذارند
هـاي راديـو يـا     گاهي اصرار بـر پـر نگهداشـتن برنامـه    . شود كافي نباشند، كمبود خبر ايجاد مي

تلويزيون با اخبار حادثه ممكـن اسـت فشـاري روي گزارشـگران و خبرنگـاران و فيلمبـرداران       
آيـد،   هنگامي كه چنين وضـعيتي پـيش مـي   . ه ايجاد كند و آنان را مستأصل كندحاضر در صحن

وسقم خبر با مراجعه به منابع رسمي جاي خود را به يك شيوه تازه  شيوة معمول بررسي صحت
آيـد   دست مـي  همة اخبار از همه منابع ــ چه رسمي و چه غيررسمي به محض آنكه به: دهد مي

ايـن كـار بـا ايـن فـرض      . ت متناقض هم ممكن است پخش شودحتي اطالعا. بايد ارسال شود
توان همه چيـز را بالفاصـله تصـحيح كـرد      شود كه با بازخورد آني مقامات رسمي مي توجيه مي

(Larson, 1980: 62; Holton, 1985: 20; Scanlon, 1982: 15; 1985: 128).  



  رنگ شدن خصومت با دولت كم
اما . هاي بسيار عميقي دارد و ناظر بر كارهاي دولت، ريشهعنوان نگهبان  نقش سنتي مطبوعات به

. كنند ها معموالً حالت دشمنانه خود نسبت به دولت را تعديل مي در هنگام بروز حوادث، رسانه
ها را كه ممكـن اسـت در    شوند كه موقتاً دشمني ها با اين تمايل به صحنه وارد مي معموالً رسانه
بـا آنكـه ايـن    ). (Holton, 1985: 22يد آمده كنار بگذارنـد  هاي خبري معمول پد جريان پوشش

امـا   آوري،  هنجار هم در مورد حوادث  طبيعي مصداق دارد و هم در مورد حوادث ناشي از فـن 
خصـوص در مـورد حـوادث اتمـي كـه معمـوالً حالـت         در مورد دومي احتمال كمتـر دارد؛ بـه  

  .ستندآيد و همه به دنبال مقصر ه وجود مي اي به شكاكانه
خطر بـودن   هاي اتمي درمورد بي جا، سخن حاميان فعاليت  جا يا نابه نگاران، به برخي روزنامه

افزون بر اين، نهضـت بـزرگ مخالفـت بـا     . شمارند هاي اتمي را چندان قابل اعتماد نمي نيروگاه
واد هاي اتمي باعث شده كه نسبت به مسئوالن پيشگيري و مقابله با حوادث مربوط به مـ  فعاليت

  .(Rubin: 1987: 14)اعتمادي ايجاد شود  راديواكتيو نوعي حس بدبيني و بي
انتشار اطالعـاتي كـه ممكـن اسـت در      هاي مقامات براي عدم ها معموالً به درخواست رسانه

حتـي در مـواقعي هـم كـه چنـين      . كننـد  جريان حادثه اثر مخربي بر مردم داشته باشد توجه مي
ها احساس كنند اطالعاتي كه قصد انتشار آن را دارند ممكـن   سانهدرخواستي نباشد، اگر خود ر

  .ورزند است زيانبار باشد، به ابتكار خود از انتشار آن خودداري مي
بورگ  هريس، روزنامه 1979به عنوان نمونه، در حادثه راكتور اتمي پنسيلوانيا در مارس سال 

مبني بر اينكه  اين حادثه چه باليي بر  ديد خود، اظهارنظر يك گزارشگر ، با صالحپاتريوت نيوز
رفت كه موجـب يـورش    سر اسناد بانكي ممكن است آورده باشد را حذف كرد زيرا بيم آن مي

  .  (Scanlon: 1985: 124)ها شود  مردم به سوي بانك
  

  هاي محلي هاي ملي بر رسانه تسلط رسانه
هـاي امدادرسـان ممكـن     سازمانهاي بحراني و  طور معمول مقامات دولتي و مديران وضعيت به

تا حدي، گزارشگران محلي نقشي . هاي محلي آشنايي داشته باشند اندركاران رسانه است با دست
در ايجاد و حفظ رابطه خوب با مقامات محلي كه منـابع خبـري مطمئنـي بـراي اخبـار روزانـه       

زهاي جامعه محلي ها راجع به نيا افزون براين، گزارشگران محلي برخي حساسيت. هستند دارند
هـاي   هـاي محلـي و سـازمان    اين عوامل ممكن است رابطـة كـاري خـوبي ميـان رسـانه     . دارند

  .امدادرسان ايجاد كند
تواند مبنـايي بـراي تعـامالت     برخي مقامات ممكن است بر اين باور باشند كه اين رابطه مي

دهـد بـا سـرازير     گ رخ مـي اي بزر اما هنگامي كه حادثه. ها در حوادث بزرگ باشد آنها با رسانه
هاي غيرمحلي و بيشتر شدن گزارشگران و خبرنگاران غيرمحلي، قواعد عادي تعامل  شدن رسانه

هاي خبري تلويزيوني به سرعت بر صحنه يك حادثـه   خصوص، شبكه به. ريزد محلي در هم مي
  :اند از ارتداليل فراواني براي اين امر وجود دارد كه برخي از آنها عب. شوند بزرگ حاكم مي

هاي مختلـف هسـتند بـه     هاي بزرگي را كه داراي تخصص هاي خبري تلويزيوني، گروه شبكه 
كننـدگان و ديگـر افـراد     ها معمـوالً تحـت سرپرسـتي تهيـه     كنند و اين گروه منطقه اعزام مي



ها در به دست آوردن جا،  اين گروه. گونه رويدادها تجربه دارند متخصصي هستند كه در اين
  .اداري، خطوط تلفن، و امثال آن بسيار خبره هستند فضاي

اند و بـراي كـارايي خـود     هاي بزرگ خبري عمالً از امتيازهاي همكاري با يكديگر آگاه شبكه 
  .آوري خبر است كارايي اين ترتيب مبناي عمليات كاراي جمع. دهند ترتيب خاصي مي

هـاي بـا ابعـاد بـزرگ      ه محل حادثهرا ب ”سرشناس“معموالً هر شبكة خبري چندين خبرنگار  
هـاي   شود كه رسـانه  هاي معروف خبري باعث مي امكان ظاهر شدن در برنامه. كنند اعزام مي

هـاي اختصاصـي از دسـت بدهنـد      ها را در انجام مصـاحبه  محلي امكان رقابت با اين شبكه
(Holton, 1985: 21).  

  
  ها نيازهاي متفاوت اطالعاتي انواع رسانه

رسـاني   ها نيازهاي اطالعاتي و تداركاتي متفاوتي دارنـد، ايـن امـر در نحـوه اطـالع      هانواع رسان
 ;Scanlon, 1982: 17)رساني مـديريت بحـران حـائز اهميـت اسـت       ها و همچنين اطالع رسانه

1985: 127; Holton, 1985: 19; Larson, 1980: 86; Bernstein, 1986: 46; Federal 
Emergency Management Agency, 1984: 83, 197)      ،داگ كاسـپر، اسـتاد دانشـگاه كلـرادو

اندركار مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي براي آنكـه   معتقد است مديران بحران و دانشگاهيان دست
انتشـار يابـد، بايـد از عملكـرد      ”خبـر “اي بدهند كه بـه عنـوان    هاي خود را به گونه بتوانند پيام

  .(26th Annual Workshop, 2001)باشند  اي داشته هاي خبري يك درك پايه رسانه
  
  هاي محلي و غيرمحلي رسانه

شود؛ از مرحله اعـالم هشـدار گرفتـه تـا مراحـل       در اخبار محلي همة مراحل حادثه گزارش مي
هـاي محلـي    عالئـق رسـانه  . وقوع حادثه و عمليات نجات و امدادرساني و تا بهبود و بازسازي

هـا   اين رسـانه . گيرد تان محل استقرار رسانه را در بر ميطيف وسيعي از مسائل مربوط به شهرس
كوشند با ارائه اطالعات مشخص و دقيق به ساكنان محلي، آنهـا را در رويـارويي بـا بحـران      مي

هـاي   ياري رسانند؛ اطالعاتي همچون اعالم هشدار، توصيه به تخليه محل حادثه، نشـاني مكـان  
ت و امكانات شـهري تـا چـه زمـاني ادامـه خواهـد       امدادرساني موجود، و اينكه خرابي تسهيال

  .داشت
هاي ملي كمتر به جزئياتي همچون همچون نـام افـراد ـــ     هاي محلي، رسانه برخالف رسانه
ها بيشـتر بـه    اين رسانه. مندند هاي خاص عالقه هاي سرشناس ملي ــ يا مكان مگر نام شخصيت

ايـن  . دوستانه حادثه توجه دارنـد  انسان فرد يك حادثه خاص يا به ماجراهاي هاي منحصربه جنبه
مندند و روي چيزهـايي همچـون وسـعت اثرگـذاري      ها بيشتر به تصوير كلي حادثه عالقه رسانه

هاي امدادرساني ملي  هاي نهادهاي مسئول و سازمان ها، و فعاليت ها و زخمي حادثه، شمار كشته
مانـد كـه    اني به قوت خود بـاقي مـي  عالقه آنان به حوادث محلي عموماً تا زم. شوند متمركز مي

. دهنـد  هـاي بهبـود درازمـدت توجـه نشـان مـي       ها كمتر به فعاليت اين رسانه. حادثه زنده باشد
شود معموالً كمتر حساس اسـت و گـاهي از    هاي ملي مطرح مي هايي كه از جانب رسانه پرسش

زارشـگران  گ(كنـد   حد و مرزهايي كه از نظر گزارشـگران محلـي خـط قرمـز اسـت عبـور مـي       
هاي بعدي  هاي محلي بايد روابط درازمدت خود را با مقامات محلي كه منابع مهم گزارش رسانه

هاي ملي را بيشـتر بـه خـود جلـب      يك حادثه در صورتي توجه رسانه). آنها هستند، حفظ كنند



رويـدادهايي  . انگيزي براي آن گذاشت كند كه در گزارش تصويري آن بتوان زيرنويس هيجان مي
دهد معموالً به لحاظ زمان الزم براي تدوين و ويـرايش مطالـب    ه در ساعات اوليه روز رخ ميك

  .گيرند تصوير، در اولويت پخش قرار مي
طور مثال، در جريـان سـيلي    به. المللي ممكن است متفاوت باشد كانون توجه مطبوعات بين

بيشتر روي خطري كـه ايـن سـيل    كه در فلورانس ايتاليا آمد، مطبوعات بريتانيايي توجه خود را 
  .هاي انساني براي آثار هنري دوران رنسانس داشت متمركز كردند تا نسبت به خسارت

  
  هاي تلويزيوني شبكه
كنـد ارسـال فـيلم و عكـس يـا       هاي تلويزيوني را به خود معطوف مـي  اي كه توجه شبكه  مسئله

هاي تصويري، صـوتي،   واقع جنبهتلويزيون در . مخابره تصاوير ويديويي از طريق ماهواره است
ها،  البته موانعي همچون تدوين و ويرايش گزارش. كند پخش زنده، و تحرك را در هم تلفيق مي

. زنـد  ساعت پخش، و شمار دفعات تكرار يك گزارش، به ميزان اثرگذاري تلويزيون لطمـه مـي  
. سـازد  بـرآورده نمـي   هاي تلويزيوني خواهان تصوير هستند؛ مصاحبه تلفنـي نيـاز آنهـا را    رسانه
كنند كه در ايـن رويكـرد    هاي تلويزيوني خود را براي يك رويكرد سرخط اخبار آماده مي رسانه

شتابي كه در سـرهم كـردن يـك    . اي است ثانيه 30تا  20تأكيد بر اظهارنظرهاي موجز و جذاب 
مقـام   قـائم  وستين،. وي. خوبي در اين نوشتة اي گزارش خبري بزرگ تلويزيوني وجود دارد، به

  :تصوير شده است نيوز واچسي، در كتاب  بي شبكه خبري اي
هـاي مهـم آن مـاجرا در     دهنده، بخـش  زنده و پيوسته از يك ماجراي تكانخبري در پوشش 

خـود   ةپوشش خبري حيات خودش را دارد و انگيزه و محرك. شود اخبار تلويزيوني فشرده مي
سازد تا به جاي آنكـه از يـك عنصـر گـزارش بـه       ميكند كه خبرنگاران را وادار  را ايجاد مي

. شـوند  مجريان در عمل، خود دبير و گزارشـگر مـي  . عنصر ديگر قدم بگذارند، بپرند و بجهند
گزارشگران حاضر در صحنه ماجرا ممكن است جزئيات مهمي را به گزارش خود بيفزايند اما 

رنـگ   كند، پر كند، تكرار مي مي  باز هم اين مجري است كه مطالب ارسالي از منطقه را خالصه
 ةهـا تحـت فشـار زمـاني و در بحبوحـ      گيري تمام اين تصميم. كند كند و نهايتاً ارزيابي مي مي

زني، و ايده و نظـر، بـه    ها آمار، اطالعات، شايعه، گمانه هر دقيقه ده. گيرد صورت مي  آشفتگي
اكثر آنچه . دقيق بررسي كندسيستم فرصت ندارد مطالب رسيده را . شود تحريريه سرازير مي

طوري كه انگـار او   بهخبرنگار ويرايش شده،  ذهنهاي خام است كه در  رسد به شكل داده مي
. حادثـه نوشـته شـده اسـت     ةخواند كه با عجله و بدخط در صـحن  هايي مي از روي يادداشت

صـورت   شود كه روي موثق و معتبر بودن آنها هـيچ بررسـي   ها با شاهداني انجام مي مصاحبه
 ,Molton) پذيرفتن مطلب يـا رد كـردن آن  : سيستم فقط دو راه پيش رو دارد. نگرفته است

1985: 13).  
  

اينها همه در مورد يك حادثة معمولي بود، براي اينكه مشكالت گزارش كردن يك فاجعه بزرگ 
  .(Ibid: 12)برابر كنيم  را دريابيم، بايد آنچه را كه در پاراگراف باال گفته شد پنجاه

  
  هاي راديويي خصوصي شبكه
شـوند و   هايي باشند كه در محـل حادثـه حاضـر مـي     خواهند اولين رسانه هاي راديويي مي شبكه

توانند صـداي خـود را تقريبـاً     سرعت به اطالعات دسترسي داشته باشند؛ مگر نه اينكه آنها مي به



ض دريافت اطالعـات آن را  گرايش راديوها اين است كه به مح. جا به مخاطبان برسانند در همه
ها از لحاظ مدت  اين گزارش. هاي آنها با محدوديت مواجه است پخش كنند، اما معموالً گزارش

  .و از لحاظ جزئيات انتخابي هستند) غالباً كمتر از يك دقيقه(كوتاه 
  

  )ها و مجالت روزنامه(هاي مكتوب  رسانه
طـات تلفنـي هسـتند تـا اطالعـات را بـه       هاي مكتوب نگران دسترسي بـه ارتبا  راديوها و رسانه

ها و مجالت دچار آن ضيق وقت مانند راديـو   از آنجايي كه روزنامه. هاي خود مخابره كنند اداره
. انـد  زمينـه و مطالـب عجيـب و غيرمعمـول     و تلويزيون نيستند، بيشـتر در پـي اطالعـات پـيش    

روز و  هـاي گـزارش روزبـه    ها غالباً تحليلي و تفسيري اسـت و موضـوع   هاي اين رسانه گزارش
هـا خواهـان مطالـب     ايـن رسـانه  . گيرد هاي مربوط به حادثه شكل مي همگام با پيشرفت فعاليت

هـاي راديوــ  تلويزيـوني را     هاي زماني شبكه تر و نمودارها و جداول هستند و محدوديت عميق
يرگذاري عاطفي عمل كنند، زيرا مجبورند با تأث  عكاسان مطبوعاتي ممكن است تهاجمي. ندارند

  .فرد  باشد هاي آنها بايد ويژه و منحصربه تلويزيون رقابت كنند و عكس
  

  ها به تبادل اطالعات گرايش رسانه
ها اين است كه گرچه همه قصد دارند گزارشي ويـژه و انحصـاري    يكي از اصول مهم در رسانه
ديده شـده كـه در يـك    . دتر اين است كه از ديگر رقبا خبر نخورن داشته باشند، اما موضوع مهم

ها اين است كـه   حادثه حقيقتاً بزرگ گرايش تقريباً همة گزارشگران اعزامي از سوي انواع رسانه
ها همچنـين مراقـب    انواع رسانه. اند با يكديگر به اشتراك بگذارند دست آورده اطالعاتي را كه به

 ,Scanlon)به دسـت آورنـد   يكديگرند تا اطالعاتي را كه آنها ممكن است از دست داده باشند 
1982: 15; 1985: 131; Wenger, 1985b: 20; Holton: 1985: 21).  

سـي اطالعـاتي را از خبرگـزاري اصـلي      بي طور مثال سازمان خبرپراكني دولتي كانادا  سي به
بـا   ”مطبوعـات كانـادا  “خـود خبرگـزاري   . گيـرد  پـي مـي   كانادا بـه نـام مطبوعـات كانـادا سـي     

الت متحده، بريتانيا و فرانسه در ارتباط است و اطالعات خود را با يكديگر به هاي ايا خبرگزاري
سي  بي  سي و ان بي هاي تلويزيوني آمريكايي اي سي نيز با شبكه بي سازمان سي. گذارند اشتراك مي
وي و روزنامـه   تي هاي رقيب اصلي خود يعني سي سي فعاليت بي افزون بر اين، سي. ارتباط دارد
  .(Scanlon, 1982: 15)را تحت مراقبت دارد  گلوب اند ميل تورنتويي

  
  اطالعات فني نظر ها از مشكالت رسانه

هـاي   اكثر مؤسسات خبري از داشتن كادرهـاي گزارشـگر و مشـاوراني كـه در مـورد موضـوع      
هـاي فنـي    به همـين خـاطر، آنهـا در ارزيـابي جنبـه     . اند حوادث بزرگ متخصص باشند محروم

گذاري صالحيت و شايستگي منابع مختلف اطالعاتي ـــ كـه گـاه در     ارزشحوادث و همچنين 
 ;Drabek, 1986: 167; Scanlon, 1982: 16)تناقض با يكديگرندــ مشـكالت فراوانـي دارنـد    

1985: 124; Wenger, 1985b: 22; Hdton, 1985: 24).   
  

ال به ظـاهر سـاده در   ، يك سؤ1979به عنوان نمونه، در حادثه اتمي پنسيلوانيا در ماه مارس 
هاي مختلفي انجاميد كه در لفافة  مورد اينكه آيا هسته راكتور صدمه ديده است يا نه؟ به گزارش

صـدمه  «، »هـاي محورهـا   گسيختگي در روكـش «، »گسيختگي محورهاي سوخت«عبارتي چون 



چه  كند فهميده هنگامي كه گزارشگر تصور مي. (Scanlon, 1985: 124)ارائه شد » ديدن سوخت
هـا   نماينـدگان رسـانه  . رو شـود  اند ممكن است با گفتة متفاوت ديگـري روبـه   چيزي به او گفته

   Scan)جـا بكننـد   هاي بـه  كنند كه انگار به ميزاني از دانش اتمي نياز دارند تا پرسش احساس مي
.lon: 1982: 17)   

اشـد كـه   رسـاني عمـومي بسـيار مهـم ب     شود تا بـراي مقامـات اطـالع    همين عامل باعث مي
هاي فني را به زبان سـاده بيـان    ها بيابند كه قادر باشند موضوع وگو با رسانه اشخاصي براي گفت

  .كنند
  

  ها در حوادث غيرمترقبه هايي براي بهبود عملكرد رسانه توصيه
  

  اي ريزي رسانه برنامه
ه حـوادث و  توانند بر مؤسسات مسئول رسيدگي ب ها مي با توجه به تأثير مثبت و منفي كه رسانه

همچنين بر افكار عمومي داشته باشند، حائز اهميت است كه مـديران بحـران در ايـن زمينـه از     
  .كنند  ريزي پيش برنامه

به عنوان نمونه، در حادثه خروج يك قطار باري از خط و نشت گاز كلوراين، در اونتاريوي 
هـا مهـد كـودك     ارسـتان و ده هزار تن از ساكنان منطقه، سه بيم220، تخلية 1979كانادا در سال 

اي مرهون اين بود كه پليس محلي  موفقيت اين عمل تا اندازه. مورد تمجيد همگاني قرار گرفت
اي پـس از عمليـات اصـلي كنتـرل و      عمليـات رسـانه  . اي اولويت خاصي داد به عمليات رسانه

  . (Scanlon,1985; 124, 127; Quarantelli, 1982a)فرماندهي، در باالترين اولويت قرار گرفت 
هايي هم كـه از ايـن لحـاظ     با اين حال، طبق مطالعات انجام شده در اين زمينه، در آن محل

معموالً اين آمـادگي صـرفاً بـه    . آمادگي ايجاد شده، اين كار بيشتر بعد از واقعه انجام شده است
توزيـع كنـد و   هاي خبـري را بنويسـد و    اين شكل بوده كه به كسي مأموريت داده شده تا بيانيه

گفته شده است كه شماري از مشكالت مديران مقابلـه  . كند فرض بر اين بوده كه اين كفايت مي
اي  ها، ناشي از آن است كه آنان درك درسـت و برنامـه   با حوادث غيرمترقبه در مواجهه با رسانه

اتي نياز دارنـد و  ها به چه اطالع كنند كه رسانه حتي آنهايي كه درك مي. اند ها نداشته براي رسانه
يابند، هميشه منابع الزم را ــ مانند تجهيزات، افراد، زمان  اهميت تأمين اين اطالعات را نيز درمي

 ;Wenge, 1985b: 8, 1985: 25)كننـد    ها به نيازهـاي خـود تـأمين نمـي     ــ براي رسيدن رسانه
Holton, 1985).  

  
  ها حفاظت از رسانه

شان اسـت   رهايي را كه در هنگام بروز حوادث بزرگ برعهدههاي محلي كا اگر قرار است رسانه
بايد اهميت . در ببرند خوبي انجام دهند بايد پيش از هرچيز بتوانند از خود حادثه جان سالم به به

هاي مخابراتي در منـاطقي   هاي خبرپراكني و دستگاه فراواني به اين موضوع داده شود كه ايستگاه
پذير نباشد و براي تجهيزات الزم ژنراتورهـاي   طرهاي طبيعي آسيباستقرار يابد كه نسبت به خ
  . برق اضطراري تأمين شود

هاي محلي با منـابع اطالعـاتي رسـمي     هاي ارتباطي رسانه افزون براين، بسيار مهم است كه خط
هاي خواب، خـورد و خـوراك، در    بايد تمهيداتي نيز براي ساعت. وابسته به خطوط تلفن نباشد



و بتوان در ساعات غيراداري نيز به افراد دسترسي داشت و همچنـين افـرادي را بـه     نظر گرفت
  . (Scanlon,1985; 124)ساعت در دسترس داشت 24صورت شيفتي در همة 

  
  ها دانش فني رسانه يارتقا

ها را مدنظر قرار  اندركارانِ برخورد با حوادث غيرمترقبه، بايد آموزش رسانه پژوهشگران و دست
اندركاران مقابله با حـوداث   ، دستآ تودي اس يوه قول مارتا مور، عضو تحريريه روزنامة ب. دهند

هـا بـه پوشـش چـه نـوع       ها تحقيـق كننـد و ببيننـد كـدام رسـانه      غيرمترقبه بايد در مورد رسانه
در . ها ارتباط كاري صميمي ايجاد كننـد  مندند و پيش از وقوع حوادث با رسانه ماجراهايي عالقه

ها، بايد نسبت به زمان حساس بود و جريان آموزش را نبايد در حـين حادثـه يـا     سانهپرورش ر
 28th Annual)هـا تسـلط دارنـد انجـام داد      اي بـر رسـانه   وقتي كه ديگر رويدادهاي مهم رسانه

Workshop, 2003).  
توانند بهترين عملكرد را در واكنش به حوادث بزرگ داشته باشـند كـه از    ها وقتي مي رسانه
هاي  توان از ميزان گزارش با آموزش مي. اي كافي در مورد حادثه برخوردار باشند پايه  يك دانش

هاي اخبار بايد تشويق شوند تـا اطالعـات    به عنوان مثال، مجريان برنامه. خبري نادرست كاست
هاي عمومي را از ترس اينكـه  مبـادا باعـث هـراس      خبري و هشدارهاي مقامات و دستورالعمل

توانـايي هضـم     دهـد كـه افكـار عمـومي كـامالً      شواهد نشان مي. شوند، سانسور نكنند عمومي
ها بايد آگاه باشند كه اگر پس از پخش هشدار رسمي در مـورد امكـان    رسانه. ها را دارد واقعيت

هاي عادي دوباره از سر گرفته شود، بسـيار بعيـد اسـت كـه آن هشـدار       بروز يك حادثه، برنامه
هاي خبري ياد داد كه اعالم مناطقي كه حادثـه بـه آنهـا     بايد به مجريان برنامه .جدي گرفته شود

هـاي   آسيبي نخواهد زد بسيار مهم است و به آنان آموخت كه اين اطالعـات در كـاهش تمـاس   
گزارشگران را . سزايي دارد تلفني اشخاصي كه نگران عزيزان خود در منطقه خطر هستند تأثير به

هـا و   وع حساس كرد كه درخواست اطالعات دقيق و ارقـام صـحيح كشـته   نيز بايد به اين موض
درست در مراحل   ها و اطالعات مربوط به علل بروز حادثه، مجروحان و آمار مربوط به خسارت

تحـت فشـار گذاشـتن مقامـات بـراي ارائـه       . بينانـه اسـت   يك انتظار غيرواقع  اوليه بروز حادثه،
  .(Scanlon, 1982: 129)رات لفظي بينجامد ممكن است به مشاج ”دقيق“اطالعات 
هايي دارند كه هنگام بروز يك رويداد خبري بزرگ،  ها معموالً در بايگاني خود پرونده رسانه

ايـن فرصـتي   . (Scanlon, 1982: 14)كننـد  ها مراجعه مـي  زمينه به آن پرونده براي اطالعات پيش
سودمند و دقيقي را در مورد شرايط پيش از  ريزان مقابله با حوادث است تا اطالعات براي برنامه

ها و نمودارها براي  ها، مدل نامة اصطالحات فني، نقشه واژه. بروز حادثه در دسترس داشته باشند
ها و نهايتاً افكـار عمـومي، پديـده حادثـه را درك كننـد نيـز ابـزار         اطمينان يافتن از اينكه رسانه

  .(Bernstein, 1986: 86)سودمندي هستند 
  

  هاي مقابله با بحران ريزي ها در برنامه رسانه  مشاركت
ها دربارة حوادث،  اين باشد كـه آنهـا در فراينـد     هاي آموزش به رسانه شايد يكي از بهترين راه

رساني عمومي مناسب بـه هنگـام    اطالع. ريزي براي مقابله با حوادث مشاركت داده شوند برنامه
ريزي براي آنهـا   هاست و نه برنامه ريزي با همكاري رسانه هبروز حوادث غيرمترقبه مستلزم برنام



(Wenger, 1985b: 25) .ها، اين خطر هست كه مديران بحران به دام  بدون مشاركت فعال رسانه
  . بيفتند ”بر روي كاغذ“اي  برنامه

اي در هنگـام بـروز حـوادث ايـن اسـت كـه        ترين الزامات عمليات مؤثر رسانه يكي از مهم
 ,Scanlon)ريزي مقابلـه بـا حادثـه مشـاركت داده شـوند       در تمام مراحل فرايند برنامهها  رسانه

. ريزي براي مقابله با حوادث نماينده داشـته باشـند   ها بايد در نهادهاي برنامه رسانه. (126 :1985
برخي ممكن است با اين ايده مخالفت ورزند و بر اين باور باشند كه اين كار ممكن است باعث 

در چنين . هاي آمادگي سخن بگويند ه افراد با اكراه در حضور مطبوعات، راجع به ضعفشود ك
از طـرف  . هـا برگـزار شـود    ها بدون حضور رسانه مواردي، ممكن است الزم باشد برخي جلسه

. توانند متحـد بسـيار نيرومنـدي باشـند بـراي بحـث تـأمين بودجـه عمـومي          ها مي ديگر، رسانه
ا دريابند و احساس كنند كه نياز به افزايش بودجـه اسـت، حاميـان    مطبوعات اگر نقاط ضعف ر

  .خوبي هستند
ها اين است كه مسئوليت مشاركت آنان به عهدة  يك راهبرد هوشمندانه در برخورد با رسانه

دسـت آمـده در شـماري از     هـاي بـه   اين شيوه براساس گـزارش . هاي محلي گذاشته شود رسانه
ها مستقيماً وارد عمليـات امدادرسـاني    رسانه. بسيار مؤثر بوده استهاي اجتماعي كانادايي  گروه
اند  هاي خارجي قرار گرفته اي ميان ستاد عمليات مقابله با حادثه و رسانه عنوان حلقه اند و به شده

(Ibid: 127).  
  

  ها ارتباط مديريت بحران با رسانه
است كه نخست با مديران يا صـاحبان   ها، احتماالً بهترين نقطه شروع اين هنگام ارتباط با رسانه

ها و مجالت تماس گرفتـه   هاي خصوصي راديو ــ تلويزيوني، ناشران يا سردبيران روزنامه شبكه
هـاي   توانند كسي را در سازمان خود مأمور كنند تا رابط ميان رسانة آنها بـا تـالش   آنها مي. شود

گزينـة ديگـر   . گيـرد باشـد   صـورت مـي  ريزي مقابله با حوادث غيرمترقبه  محلي كه براي برنامه
. دهند تماس برقرار شود تواند اين باشد كه مستقيماً با آنهايي كه اخبار هر روزه را پوشش مي مي

در مـورد  . تواند مـدير يـا دبيـر سـرويس شـهري باشـد       هاي مكتوب اين فرد مي در مورد رسانه
  .(Ibid: 126)ر باشد تواند كارگردان بخش خب هاي الكترونيكي نيز اين فرد مي رسانه

جو ورنگيا، از خبرگزاري آسوشيتدپرس، معتقد است كه مديران بحران و مسئوالن مقابله بـا  
هـاي محلـي،    اي رخ نداده بـا سـردبيران روزنامـه    هايي كه حادثه حوادث غيرمترقبه بايد در دوره

اين ترتيب، هنگـامي   به. كارگردانان اخبار تلويزيون، و امثالهم، رابطه كاري صميمي برقرار كنند
ها قرار خواهند گرفـت و منـابع    اي رخ دهد، اين مسئوالن و مديران در ديدرس رسانه كه حادثه

مـديران بحـران و مسـئوالن برخـورد بـا حـوادث       . معتبر و موثق اطالعات شمرده خواهند شـد 
اي، نظير اسامي  ههنگام و پاي غيرمترقبه بايد در جريان حادثه و پس از حادثه، با ارائه اطالعات به

هـا   توان به آنها مراجعه كرد، بـه رسـانه   و شماره تلفن كساني كه براي كسب اطالعات بيشتر مي
هاي مطبوعاتي و ديگـر مواقـع، همـواره همـان شخصـي كـه بـا         در كنفرانس. ”خوراك بدهند“

ايـن  . بدهـد  رساني وزارتخانه يا سازمان، بايد اطالعات گيرد مثالً مدير اطالع ها تماس مي رسانه
ها خواهد شد و به سطح اعتماد به اطالعـات دريـافتي    باعث برقراري ارتباط و نزديكي با رسانه

  .(25th Annual Workshop, 2000)خواهد افزود 
 



  نگاران ها و نكات سودمند براي روزنامه توصيه
  

  جامعه پيوند نگاران و حفظ روزنامه
ترديـدي  . اي برعهده دارند كه بايد ايفا كننـد  قش ويژههاي ملي، ن نگاران به هنگام بحران روزنامه

هاي خود و با بـه اشـتراك گذاشـتن اطالعـات، پيونـدي ميـان        نيست كه آنها با اخبار و گزارش
هـا و   در اين ميان نكتة مهم اين است كه آنهـا حـامالن اصـلي ارزش   . كنند شهروندان برقرار مي

معه را حفظ كند و به كشور تـوان تـاب آوردن و   تواند پيوند جا رؤياهاي مشتركي هستند كه مي
  .(Crisis Journalism, 2001; 10)ادامه حيات بدهد 

سـزايي در   تواننـد نقـش بـه    نگاري مدني، مـي  خصوص از ديدگاه روزنامه نگاران، به روزنامه
ها داشته باشند؛ در اينجـا چنـد توصـيه     بازسازي و تقويت بافت اجتماعي در هنگام بروز بحران

  :شود مند ارائه ميسود
هاي خبري شـما ببيننـد؛ بگذاريـد خـود را در      بگذاريد مردم معمولي خودشان را در گزارش. 1

هنگامي كه بازماندگان را نجـات  : كنند، تماشا كنند العاده مي حالي كه كارهاي عادي و خارق
از دست رفته شوند، در غم عزيزان  گردند، بر موانع چيره مي ها مي دهند، به دنبال گمشده مي

  .وضوح ببينند بگذاريد توان خود را در فرا رفتن از مصيبت، به... گريند، و خود مي
مردم نياز دارنـد  . براي مردم عادي فرصت و مجالي فراهم آوريد تا از ماجراهاي خود بگويند. 2

  .هاي خود را با يكديگر در ميان بگذارند هاي و پيروزي ها، و نوميدي ها و غم شادي
محلي را براي برقراري تماس مستقيم و تعامل دائـم  . بستان دائمي قرار بگيريد ا مردم در بدهب. 3

با مردم ايجاد كنيد؛ جايي كه مردم بتوانند اطالعات بدهنـد و بگيرنـد، گـپ بزننـد، درد دل     
وگوي اينترنتي،  هاي گفت تواند اتاق اين محل مي. خود را خالي كنند، يا به انديشه فرو بروند

هاي الكترونيكي براي نوشتن مطلـب در   ها، فراخوان هاي سخن خوانندگان در روزنامه ونست
  .باشد... هاي زنده راديويي و تلويزيوني و ها، تماس تلفني با برنامه روزنامه

  .طور مفصل ارائه كنيد تاريخچه رويدادها را به. 4
نگـاران   شاگران ببينند كه روزنامهتابوهاي قديمي را بيرون بريزيد و بگذاريد خوانندگان و تما. 5

برداري از مصيبت آنها نيستيد بلكه  اند؛ بگذاريد به روشني دريابند كه شما دنبال بهره هم آدم
  .ايد خود در درد و رنج ديگران شريك

هـايي بـا    هـاي معمـولي باشـند؛ آدم    بگذاريد مقامات هـم در نظـر مخاطبـان، مثـل شـما آدم     . 6
وخطاهـاي   هـا و آزمـون   چكـنم  معمولي همة مردم، و پر از چكنم ها و ترديدهاي قطعيت عدم
  .مدام

شـان نيـاز    گزارش كردن از كنار گود را رها كنيد؛ مردم به چيزي بيش از تماشـاچي مصـيبت  . 7
هاي مردم را در امداد رساندن بـه ديگـران، در درمـان دردهـاي      ها و توانايي شجاعت. دارند

  .هبود اوضاع، بستاييد و از آن تجليل كنيدهمشهريان خود، در بازسازي، و در ب
  .هايي فراگيرتري براي رسانه خود تعيين كنيد اولويت. از رقابت حقيرانه فراتر رويد. 8
  .كاري كنيد تا رسانه و سازمان خبري شما، يك شهروند خوب جامعه باشد. 9

يكـديگر در ميـان    ها و آرزوهـاي خـود را بـا    همايشي از مردم برپا داريد تا عقايد و ارزش. 10
  .بگذارند



  
  تحريريه گياز پيش آماد

كـه   ماين سـاندي تلگـرام  و  پورتلند پرس هرالدهاي  كورت هازلت، مدير تحريريه سابق نشريه
گزارشـگر و دبيـر     پرويـدنس ، و نشـريه  واشنگتن پست، بوستون گالبهاي  ها در نشريه مدت

ث غير مترقبه نبايد منتظر ماند تا ايـن  ريزي جهت پوشش حواد بوده، معتقد است كه براي برنامه
  .(Ibid: 3)اكنون آغاز كرد  حوادث رخ دهند، اين كار را بايد از هم

كند يا قطاري از  شود، هواپيمايي سقوط مي لرزاند، بمبي منفجر مي اي زمين را مي وقتي زلزله
مـات آن،  شود، شايد ديگر خيلي دير باشد كه براي پوشش خبـري و تـأمين ملزو   خط خارج مي

  .اين كار را بايد از همين االن انجام داد. اي براي اقدام بريزيم تازه برنامه و نقشه
در بين اعضاي تحريريه چه كسي اولين نفر خواهـد بـود كـه از يـك حادثـه بـزرگ مطلـع        

اما نفرات بعدي چه كساني هستند، دبير تحريريـه بـه سـراغ    . القاعده، دبير اجرايي شود؟ علي مي
هاي هر گزارشگر  بايد برود؟ وظايف همة اعضاي تحريريه بايد مشخص باشد، حوزه چه كساني

ها، و هر جاي ديگـري كـه    هاي منطقه، كالنتري محل حادثه، بيمارستان: و عكاس را تعيين كنيد
نكتة مهم اين اسـت كـه   . دست آورد و گزارش كرد توان از آنجا خبري به رسد مي به فكرتان مي
  .ه قصد پوشش داريد حتماً برنامه و اشخاصي براي اعزام داشته باشيداي ك براي هر حوزه

هنگـامي كـه   : اي درسـت كنيـد   ها بايد يك فهرست تلفني شـاخه  براي هر يك از اين حوزه
شود كه ايـن   افتد، تازه معلوم مي حادثه يا رويداد عظيمي در روزهاي تعطيل يا در شب اتفاق مي

كاركناني كه در رده باالي فهرست قرار دارند ـــ مـثالً   . رداي چه ارزشي دا فهرست تلفني شاخه
زنند و آنهـا   سردبير و دبير سرويس ــ به دو يا سه نفر كه در ردة زيرين آنها قرار دارند تلفن مي

تر قرار دارند و به همين ترتيب تا اينكـه همـة    نفري كه در رتبه پايين نيز به نوبة خود به دوـ سه
  .شوند ري حادثه نقشي دارند از ماجرا مطلع ميكساني كه در پوشش خب

اي كـه رخ داده نيازمنـد ارائـه     اگـر حادثـه  . كـس را از قلـم نيندازيـد    در فهرست خود هـيچ 
موقع طراحان خود را در اختيار داشته  هاي گرافيكي و نمودار و جدول است، بايد بتوانيد به طرح
بنـدي   باقي مانده باشد، بايد مسئول صفحهها تا چرخة توليد بعدي زمان  حتي اگر ساعت. باشيد

روشـني پيداسـت كـه دبيـر      بـه . اي قرار داشته باشد هاي نخست فهرست تلفني شاخه نيز در رده
ترتيبـي بايـد داد كـه بـا ديگـر      . شـود  عكس بايد جزو اولين كساني باشد كه از حادثه مطلع مي

و آنهـا نيـز در جريـان قـرار     خصوص با بخش توليد نيز تماس گرفته شود  هاي مرتبط، به بخش
  .تواند جلوي بسياري از مشكالت بعدي در خط توليد را بگيرد گيرند؛ هشدارهاي اوليه مي

از بـين اعضـاي   . هنگـام باشـد   فهرست تلفني فقط وقتي مفيد خواهد بود كه اطالعات آن به
ييـد كـه   تحريريه، كسي را مسئول به روز نگهداشتن فهرست تلفني كنيد و اطمينـان حاصـل نما  

توان آنان را خبـردار   تمام افراد اصلي اگر در لحظه وقوع حادثه در خانه هم نباشند به طريقي مي
راحتي قابـل رؤيـت باشـد؛     اطالعات را در يك پوشة رنگي و با جلد شفاف بگذاريد كه به. كرد

مـدارك  راحتي بـا ديگـر كاغـذها و     شود به ها گذاشته مي معموالً مداركي كه روي كمدها و فايل
افزون بر اين، اطمينان حاصل كنيد كـه خبـر كـردن اعضـاي تحريريـه از طريـق       . شود قاطي مي

  .هاي الكترونيكي را ذخيره كنيد نامه. الكترونيكي نيز صورت بگيرد پست



شـده   توانند برنامه از پيش تعيـين  به محض اينكه اعضاي تحريريه از ماجرا با خبر شوند، مي
اما بايد مطمئن شد كه همة آنهـا ابـزار و وسـايل    . ا به اجرا بگذارندبراي پوشش خبري ماجرا ر

گزارشگران . الزم براي انجام كار خود و حفظ ايمني خود در هنگام انجام كار را در اختيار دارند
آنها بايد بتواند . شان را در اتومبيل به همراه خود داشته باشند و عكاسان بايد وسايل و تجهيزات

قـوه،   هـاي خـوب، بـاراني، چـراغ     لباس گـرم، كفـش  . بيرون از ساختمان بمانند در شرايط حاد،
در تهيـة  . از پيش بايد تهيه شده باشـد ... دفترچه و قلم ضد آب، تلفن همراه با باطري اضافي، و
هـاي   اي بـراي پوشـش   گويـد بـه وسـيله    اين ابزار خست به خرج ندهيد؛ اگر عكاس شـما مـي  

  .ي جروبحث، راهي براي تأمين خواسته او بيابيداضطراري احتياج دارد، به جا
هنگامي كه به اين نتيجه رسيديد كه تحريريه آمادگي الزم براي پوشش حوادث غيرمترقبه را 

يـك يـا دو رويـداد مهـم     . دست آورده است، براي كسب اطمينان برنامه خود را تمرين كنيـد  به
اگر در منطقـه  . غيرمترقبه پوشش دهيد منطقه خود را براساس برنامة خود در برخورد با حوادث

دهـد، برنامـة    طور معمول رويدادهاي مهمي كه مستلزم خبررساني فوري اسـت رخ نمـي   شما به
به هر صورت اطمينان حاصل كنيد كه همة اعضاي تحريريه . طور نمايشي تمرين كنيد خود را به
ما بعداً از اين بابت از شما ممنون مخاطبان رسانه ش. اند كه در هنگام لزوم چه بايد بكنند دريافته

  .خواهند شد
  

  هاي بزرگ برآييم چطور از پس گزارش
سـال سـابقه دبيـري در     33در ميـامي، بـا    M&Kكن فينكـل، نايـب رئـيس خـدمات مشـاوره      

هـاي بـزرگ    اي بتواند از پس گزارش هايي دارد براي آنكه تحريريه هاي مختلف، توصيه روزنامه
 (Ibid: 12)برآيد 

اي نشويد كه به علت تحوالت بعدي غيرعملي و غيرقابل  اسير نقشه و برنامه. ف باشيدمنعط  ••
  .اداره شده است

آنـان را  . اي از بودجة تهية گزارش اصلي را دارند اطمينان حاصل كنيد كه همة دبيران نسخه  ••
  .فهمند يا به آن اعتراض دارند، سؤال  قرار كنند تشويق كنيد در مواردي كه نمي

مراتب جريان تنظيم و نهـايي   حاصل كنيد كه همه هيئت تحريريه از نقشه، از سلسله اطمينان  ••
  .ها خبر دارند االجل ها و ضرب شدن صفحات، دفعات بين چاپ

شـده باشـند؛    هاي غير مربوط به حادثة اصـلي تعيـين   مراقب باشيد چندين دبير براي صفحه  ••
اسير ايـن وسوسـه   . از نظر دور بماند مطالبي كه به داستان بزرگ و اصلي ربطي ندارد، نبايد

نشويد كه دبيراني را كه مشغول تنظيم مطالب ديگري هستند، از كار خود جدا كنيد و به كار 
هاي تعيين  االجل با اين كار از تكميل كارها در ضرب. كردن بر روي گزارش اصلي بگماريد

  .زنيد مانيد و به يكپارچگي گزارش حادثه نيز لطمه مي شده بازمي
هر تصميمي . عنوان رابط با بقية اعضاي تحريريه انتخاب كنيد در هيئت دبيران يك نفر را به  ••

شود و به تحريريه ارسال شود بايـد از طريـق    ها يا در آن باالها گرفته مي كه در ديگر بخش
اجازه ندهيد يك گزارشگر يا كسي كه مسئول يك سوژه است، . شخص رابط صورت پذيرد

بگذاريد گزارشگران و ديگر دبيران كارهاي خود را از طريق رابط . ران شودمزاحم هيئت دبي
  .انجام دهند



رسـد و   كسي را تعيين كنيد كه فهرست مطالب خام را هنگـامي كـه بـه هيئـت دبيـران مـي        ••
هـا فراينـد    در ايـن فـرم  . هايي ثبت و ضبط كنـد  شود، در فرم هنگامي كه چيده يا خارج مي

  .شود ها، تصحيحات و امثالهم نيز ثبت و ضبط مي افزودنها ،  جايگزيني پاراگراف
اطمينان حاصل كنيد كه همة مطالب مرجع بالفاصله قابل دسترس باشد و دبيران را تشـويق    ••

هاي كاغذي يـا الكترونيكـي    يكي از منابع بديهي، بريده. كنيد كه از اين مطالب استفاده كنند
هايي شبيه بـه   ها در مورد موضوع گر روزنامهمطالب قبلي است كه در روزنامة خودتان يا دي

هـاي مرجـع، فهرسـت     امـا ديگـر مطالـب ـــ كتـاب     . گزارش اصلي شما آمده شـده اسـت  
تواند اطالعات مقتضي داشته باشد، يا ديگر نشريات و غيره ــ نيز  هاي اينترنتي كه مي پايگاه

رسـاني   قسـمت اطـالع  كسـاني را از قسـمت كتابخانـه يـا از     . بايد آماده و در دسترس باشد
  .توان براي كمك به اين بخش انتخاب كرد تحريريه، مي

دربارة رويداد مورد نظر ما ارسـال  ) تلويزيون، اينترنت و امثالهم(ها  اطالعاتي كه ديگر رسانه  ••
اگر هيچ كس در هيئت دبيـران بـراي   . طور مستمر به يك شخص انتقال يابد كنند بايد به مي

طور مداوم با يكي از اعضاي تحريريـه كـه بـراي     از دبيران بايد به اين كار آزاد نيست، يكي
اين به معنـاي آن نيسـت كـه اگـر تلويزيـون      . انجام اين كار وقت آزاد دارد در تماس باشد

اطالعاتي داشت كه با اطالعات شما در تضـاد بـود، اطالعـات تلويزيـون درسـت اسـت و       
  .گويند ها هم چه مي يگر رسانهاما خوب است بدانيم كه د. اطالعات شما نادرست

. هـا باشـد   يك دبير بايد مراقب هماهنگي و سازگاري همة گـزارش . ها باشيد مراقب تناقض  ••
خواهيد گزارش اصلي بگويـد كـه    حتماً نمي. اين كار بايد در تمام چرخة انتشار انجام گيرد

زارش اصلي بگويد خواهيد گ حتماً نمي. نفر 79اند و در ستون كناري گفته شود  نفر مرده 82
  .نام پدر فالن قرباني آلبرت است و در ستون كناري گفته شود نام او آلفرد است

دانيم؟ چـرا ايـن موضـوع     ما اين را از كجا مي: مدام از خود بپرسيد. با صفحه كلنجار برويد  ••
  تر از آن يكي است؟ مهم

  .اطمينان حاصل كنيد كه ليدها در بدنه گزارش موجه هستند  ••
هاي حوادث غيرمترقبه، گزارشگران معموالً بيشتر مستعد آن  پرتنش مانند گزارشدر شرايط   ••

ايـن  . كار گيرنـد  ها و قيدها افراط كنند و يا آنها را نادرست به هستند كه در استفاده از صفت
. بـه گزارشـگران خـود كمـك كنيـد     . موضوع قابل درك است؛ آنها هم تحت فشار هسـتند 

كننده باشد و به تناسـب ويـرايش    يا نادرست از عبارات تعديل تان به استفاده افراطي حواس
  .كنيد

شـان   نويسند و جمـالت  تر مي ضمناً بدانيد كه معموالً گزارشگران وقتي عجله دارند، طوالني
هـا متوسـل    نويسـند، بـه كليشـه    يافته است و گاهي كه تحت فشار و تـنش مـي   كمتر صيقل

به دقـت مراقـب   . نهايي مطالب با شماست تنظيم در واقع، به همين خاطر است كه. شوند مي
  .ها، و اطناب كالم باشيد گويي ها، درهم كليشه

خواننده گزارش . ها پاسخ داده شده است ها اطمينان يابيد كه همة پرسش در بررسي گزارش  ••
يا توضيح (نبايد با پرسشي مواجه شود كه گزارشگر يا دبير، آن را بدون پاسخ گذاشته است 

  ).يا چرا نتوانسته پاسخ آن را بيابدنداده و 



در . هـاي آنهـا پاسـخ دهيـد     هاي خود را با ديگر دبيران در ميان بگذاريـد و بـه ايـده    انديشه  ••
اما هميشه به ياد داشته باشيد كه هدف . هايي براي تيتر از ديگر كمك بگيريد ساختن عبارت

  .دبيرانتأثير قرار دادن ديگر  خدمت كردن به خوانندگان است، نه تحت
  :براي تيترها

هاي شـما قـوي باشـند؛ و البتـه بـا موضـوع        مراقب باشيد فعل. از لغات كوتاه استفاده كنيد  ••
  .گزارش هماهنگي داشته باشند

  .در تيترهاي چند خطي، فعل اصلي را به باالترين خط ببريد  ••
  .خواهند نه پرسش خوانندگان پاسخ مي. از تيترهاي سؤالي بپرهيزيد  ••
  .تيترهاي ساده انتخاب كنيد تيترها و ميان  ••
  .به هر قيمتي از تيترهاي دوپهلو و مبهم اجتناب كنيد  ••
ايـن بـه مـن چـه     «يـا  » خوب بعد چي؟«مراقب باشيد كه برخي ـ و نه همه ـ تيترها نوعي     ••

عنوان مسئول متن و هماهنگي تيتـر و مـتن    آن كسي را كه به. را بازتاب دهد» مربوط است؟
  .تواند كمك بسيار بزرگي باشد مي ايد در اينجا تعيين كرده

گويد و روي صـفحة كـامپيوتر    گاهي تيتر روي كاغذ يك چيز مي. گيري كنيد تيترها را غلط  ••
  .يك چيز ديگر

 .منعطف باشيد  ••
  

  تنظيم و ارائه گزارش اصلي
، براي تنظيم و ارائه گزارش اصلي نشنال پست تورنتوگيل گرين، دستيار مدير تحريريه روزنامه 

  .(Ibid: 11)كند  هايي مي يرمترقبه توصيهحوادث غ
  :به محض وقوع يك حادثه غيرمترقبه فوراً اين كارها را انجام دهيد

  .يكي از نويسندگان خود را به عنوان نويسندة ارشد، در رأس گزارش اصلي قرار دهيد  ••
  .يك ويراستار براي گزارش اصلي تعيين كنيد تا مراقب يكپارچگي و دقت گزارش باشد  ••
هاي تلويزيون در مورد ايـن حادثـه خـاص را     ز اعضاي تحريريه را موظف كنيد برنامهيك ا  ••

  .دنبال كند
هــاي روشــن بــه  هــا تعيــين كنيــد تــا از طريــق او ســفارش نــويس يــك دبيــر بــراي ســتون  ••

  .هاي خود بدهيد نويس ستون
  .ها را دنبال كند در فكر كسي باشيد كه نظرسنجي  ••
  .كارشناسان براي تماس تهيه كنيد هاي فهرستي از اسامي و شماره تلفن  ••
اي براي ماجرا درسـت   جرايد، تاريخچه  ها برويد و با استفاده از بريده به سراغ قفسة پرونده  ••

 .كنيد
  

  :گزارش اصلي بايد شامل اين موارد باشد
چگونـه از آنجـا بـه اينجـا     (اي كه از اول تا آخـر مـاجرا را بگويـد     كلمه 6000يك مطلب   ••

  )رسيديم؟
  كردن حادثه و دوباره زندهبازسازي   ••
  )شرح وقايع به ترتيب زماني(نگاري بحران  گاه  ••



  ديدگان ارائه تصويري از مصيبت  ••
بـراي دادن  : عنوان راهنما تهيه كنيد كه حاوي اطالعاتي باشد همچـون  صفحه يا ستوني را به  ••

، توان واريز كـرد  توان رفت، پول را به كدام حساب مي هاي نقدي و جنسي به كجا مي كمك
  ...چه مراسمي در كجاها برپاست و

  ...ها، و ها، كلمات قصار، آيات، احاديث و روايت ها، نوشته چاپ و درج قطعاتي از سخنراني  ••
  صفحه هاي تمام عكس  ••
  هاي موضوعي صفحه  ••
  هاي مربوط به موضوع ها و ديگر نوشته معرفي و ارجاع به كتاب  ••
قول يـا كسـي    سعي كنيد عكس صاحب نقل(ها از افراد يا راجع به افراد قول درج بهترين نقل  ••

  )كه نقل قول راجع به اوست را نيز درج كنيد
هـا   ها، ايثارها، مقاومـت  ستوني كه در آن تصويري از ابعاد انساني حادثه ارائه شود؛ قهرماني  ••

  ...و
  ها و مطالبي براي مقايسة اين حادثه با ديگر حوادثي از اين دست نمودارها، جدول  ••
  وابقآمار و ارقام و س  ••
  مطالبي از زبان اول شخص  ••
  ...)ها، و نشان مثالً امدادگران، آتش(مصاحبه با كساني كه بايد با بحران مقابله كنند   ••
  سفرنامه  ••
  هاي تلويزيوني  مروري بر اخبار و گزارش  ••
الكترونيكي، پست صـوتي و يـا    دعوت از خوانندگان براي ارائه نظرات خود از طريق پست  ••

  نامه معمولي
 )هاي پست الكترونيكي پيام(سايتي  هاي وب تماس  ••
  

  بندي و طراحي عنوان
  پر تعداد بودن نام نويسندگان و متنوع بودن طيف آنان بسيار مهم است؛  ••
گـزارش  «، »چـاپ ويـژه  «مثالً : بندي كنيد مجموعه گزارش اصلي را با حروف درشت عنوان  ••

  ؛ »...شماره ويژه يادبود حادثه«، »ويژه
  گوياي وسعت پوشش گزارش باشد؛مراقب باشيد طراحي صفحات   ••
  پوشش ويژه خود را از ديگر اخبار متمايز كنيد؛  ••
  هاي گرافيكي براي مجموعه گزارش اصلي درست كنيد؛ نمودارها و شكل  ••
ترين عبارت ممكن بيان كنيد؛ دليلي براي مبرم بـودن آن   اهميت و اندازه رويداد را به روشن  ••

  ؛)خوانيم؟ راجع به اين رويداد مييعني اينكه  چرا ما داريم االن (بياوريد 
  به آنچه قرار است بعداً بيايد اشاره كنيد؛  ••
  از كليشه پرهيز كنيد؛  ••
  هايي را از تلويزيون بگيريد؛ هرجا كه الزم بود فريم  ••
  كلمات و شعارهاي اصلي را بيرون بكشيد؛  ••
  ها ارجاع بدهيد؛ ها و سرمقاله در مجموعه گزارش اصلي به مقاله  ••



  نامه شما چيست؛ ولي بگوييد كه فايده و معناي اين ويژهبه خوانندگان معم  ••
  از قياس استفاده كنيد؛  ••
  .مجموعه گزارش اصلي خود را رنگ و بوي انساني بدهيد  ••
  

  »گام بعدي«آماده شدن براي 
هاي با سـابقه   برنت هوستون، دبير اجرايي شركت دبيران و گزارشگران تحقيقي كه از مطبوعاتي

گويد از همان آغاز بروز حادثه  كار كرده، ميهارتفورد و  سيتي كانزاس هاي است و براي روزنامه
ها، گزارشگران  هاي تحقيقي بود كه ، پس از فرونشستن گرد وخاك و بحران بايد به فكر گزارش

  .(Ibid: 15) بايد تهيه كنند
 خواهد راجع به آن فكر كند، ايـن  دهد شايد آخرين چيزي كه آدم مي اي رخ مي وقتي حادثه

اما بايد دانست كه از همان لحظه وقـوع حادثـه،   » .ايم خوب، براي بعد چه فكري كرده«باشد كه 
  .تحريريه، به عنوان بخشي از برنامه خود، بايد درصدد تدارك يك گزارش تحقيقي باشد

دانند بسيار مهم است كه در همـان سـاعات اوليـه بـروز حادثـه،       نگاران با تجربه مي روزنامه
آوري كنند؛  نگاري، جمع ، براي كار معمول روزنامه”گام بعدي“طور منسجم براي  به اطالعاتي را

  :زيرا
  هنوز مدارك مهروموم نشده؛  ••
دسترسي سريع بـه صـحنه،   . زنند وراست حرف مي شاهدان و مقامات مسئول صادقانه و رك  ••

  پذير است؛ هاي حادثه امكان يا صحنه
بديل كرد، زيرا اين افراد، در جريان حادثه خـود  توان افراد مهمي را به منبع خبري خود ت مي  ••

انـد و مسـئوليت سرشـان     اند كه گزارشگران مراقب هستند، از انسانيت بـو بـرده   شاهد بوده
 .شود مي

  
آورند كه لزوماً در مجموعة اصـلي ويـژة    اي از اطالعات را گرد مي العاده گزارشگران حجم فوق

ثبت و ضبط نشـود، ممكـن اسـت گـم شـود؛ در ايـن       طرز مناسبي  شود و اگر به حادثه كار نمي
  .آن اطالعات را خواهند خورد ”غصه“ترديد در حوادث بعدي،  صورت، بي

در برنامه ويـژه پوشـش حادثـه بايـد بـه      . آيد نيست اين كار به آن سختي هم كه به نظر مي
و (وده استها چه ب ، علت»چرا«خواهند بدانند  اعضاي تحريريه يادآوري شود كه خوانندگان مي

شد كرد كـه جلـوي خسـارت گرفتـه      و چه كاري مي) در اكثر حوادث چندين علت وجود دارد
  .شود يا از آن كاسته شود

كننـده اصـلي    بايد يك دبير يا گزارشگر را به عنوان هماهنـگ   در برنامة ويژه پوشش حادثه،
يا چند گزارشـگر بايـد   تر، دو  هاي بزرگ در تحريريه. تعيين كرد ”گام بعدي“تأمين مطلب براي 

  .براي اين كار در نظر گرفته شوند
كننده بايد به همة گزارشگران فهرست كوتاهي از آنچه الزم اسـت از   افزون بر اين، هماهنگ
نام و اطالعات تماس همه مقامات و بازرسان مستقر در محل حادثه؛ : محل حادثه بفرستند بدهد

توان از آنجا همة اطالعات مربـوط   هايي كه مي كاننام و اطالعات تماس همه شاهدان حادثه؛ م
  .يابي به مالكيت و مسائل مالي را به دست آورد؛ نكاتي دربارة سوژه



اي براي گزارش در بحبوحة يك بحران يا حادثه غيرمترقبه، مستلزم همـان نگـاه    يافتن سوژه
  .ري به آن نيازمنديماي است كه در پيدا كردن سوژه در هر شرايط ديگ انديشمندانه و منتقدانه

توان از فنـوني كـه دبيـران و گزارشـگران راديـويي در تهيـة        با اين حال، به لحاظ عملي مي
توان به صورت  كنند براي يافتن سوژه استفاده كرد؛ يعني به هر موضوعي مي گزارش استفاده مي

  .بيرون نگاه كرد عقب، و روبه جلو، روبه روبه
  يعني بعداً نوبت چيست؟: جلو صورت روبه فكر كردن به يك سوژه گزارش به  ••
يعنـي چـه چيـزي در پشـت ايـن      : فكر كردن به يك سوژه گزارش به صورت روبـه عقـب    ••

  موضوع يا رويداد نهفته است؟
ديگران با اين موضوع چگونه رفتـار  : بيرون فكر كردن به يك سوژه گزارش به صورت روبه  ••

  اند؟ كرده
  بررسي سوژه ةسياه  ••

  
  :ها را از خود بپرسيد قبول يك سوژه، اين پرسشپيش از انتخاب يا 

  آيا سخن گفتن از اين موضوع به موقع است؟  ••
  آيا اين گزارش چيزي براي گفتن خواهد داشت؟  ••
 اي عملي است؟ آيا گزارش كردن چنين سوژه  ••
  تواند اين سوژه را به يك گزارش خواندني تبديل كند؟ آيا گزارشگر مي   ••
  داريد؟ آيا از حجم گزارش تصوري در ذهن  ••
  كند؟ آيا ارزش خبري اين گزارش، زمان گزارش را توجيه مي  ••
  اي است؟ آيا اين سوژه تازه  ••

  
  نكاتي براي دبير عكس

. كنيم، بايد به نكات مهمي توجه كنيم هنگامي كه براي يك گزارش بزرگ عكس انتخاب مي  ••
 :(Ibid: 32)ها كه در هنگام يك گزارش بزرگ بايد پرسيد، چنين است  برخي پرسش

  عكس ربط درستي به ماجرا  دارد؟  ••
  كند؟ عكس به طرز صحيح ماجرا را تصوير مي  ••
  هاي عكاس انتخاب شده است؟ ها از مجموعه عكس بهترين عكس  ••
  كند؟ عكس انتخاب شده اطالعاتي هم منتقل مي  ••
  از لحاظ زيبايي جذاب است؟  ••
  از لحاظ فني عكس خوبي است؟  ••
  ز دارد؟موضوع، حساس است و به مشورت با ديگران نيا  ••
  يك عكس براي گفتن موضوع كافي است يا به چندين عكس احتياج است؟  ••
  حداقل اندازه عكس چقدر است؟ بهترين اندازه چقدر است؟  ••
  چگونه بايد از دور عكس چيد؟  ••
تيترهـا، گـزارش،   (بايد دور عكس را چيد؟ بهترين چيدمان عكس در كنار حروف و لغـات   ••

  چيست؟) ها عنوان
  اي دارد؟ حه چه رابطهعكس با ديگر اخبار صف  ••



  قدر خوب هست كه مركز اثرگذاري بصري قرار گيرد؟ عكس آن  ••
  عكاس، شرح عكس كاملي ارائه كرده است؟  ••

  
  نكاتي درباره تيتر

  :بعد از آنكه تيتر گزارش اصلي را نوشتيد، اندكي تأمل كنيد و از خود بپرسيد
  ت هست؟رساند؟ تيتر شامل آخرين تحوال روشني مي اين تيتر، خبر را به  ••
رسان هست؟ از لحاظ شيوه، زوايه خبـري، و اثرگـذاري، گيـرا و قـوي      تيتر درست و اطالع  ••

  است؟
  تيتر داراي اسامي مشخص، و افعال معلوم و زمان حال ساده است؟  ••
دار يـا   طوري كه وقتي عنصري عاطفي يا انساني، طعنه آيا لحن آن با ماجرا متناسب است، به  ••

  تر نيز بازتاب يافته است؟آلود وجود دارد، در تي طنز
زند پرهيز شده است؛ چيزهايي همچـون اصـطالحات    وضوح لطمه مي آيا از چيزهايي كه به  ••

شـده،   هاي مصـنوعي، كلمـات مخفـف و كوتـاه     هاي عاميانه، عبارت كالم ها، تكه فني، كليشه
وجـه نبايـد از    هـيچ   هاي خبري جـدي بـه   هاي دوپهلو؟ در گزارش معني و جناس اسامي بي
  .هاي دوپهلو استفاده كرد ها و كلمه عبارت

  آيا تيتر داراي لغات يا معناهايي است كه در حد امكان دقيق هستند؟  ••
صورت مستقيم و فشـرده بيـان شـده     جويي شده و اطالعات به آيا در استفاده از لغت صرفه  ••

  است؟
دو نقطه نظـر را   اي هر طور منصفانه آيا در گزارش، نقطه نظر مخالفي وجود دارد؟ آيا تيتر به  ••

  كم از تأكيد بيش از اندازه بر يك نقطه نظر خودداري شده است؟ بازتاب داده يا دست
آيا از خطر متهم شدن به اهانت و افترا، دوري شده است؟ نسبت به مطالب حساس محتـاط    ••

  .باشيد و در صورت لزوم مطالب حساس را به گوينده آن نسبت دهيد
  نيز ياد شده است؟ ”مكان“ن مكان، از آيا در تيتر در صورت مهم بود  ••
  هاي ناآشنا اجتناب شده است؟ آيا از نام  ••
  و احساساتي پرهيز شده است؟  آيا از عناصر بدمنظر، دوپهلو، گزافه  ••

  
  اشكال و نمودارها

يك شكل يا طرح . ها هستند ها و نمودارها ابزارهايي بسياري قوي در گزارشگري از بحران طرح
هـدف  . رود تلفيقي است از كلمات و تصاوير كه براي بيان ماجرا به كار مي يا نمودار اطالعاتي،

. طـور مسـتقيم بـه او برسـد     روشـني و بـه   اين است كه توجه خواننده جلب شود و اطالعات به
بنابراين، دقت و وضوح حائز كمال اهميـت  . ها بايد خودشان معنا داشته باشند نمودارها و طرح

توانيد هنگام ويرايش يـك نمـودار يـا طـرح      شود كه مي مطرح مي هايي جا پرسش در اين. است
  )2001:31نگاري بحران،  روزنامه.(گرافيكي از خود بپرسيد

رساند؟ آيا اين تيتر به خواننـدگان   خوبي معناي شكل يا نمودار را مي آيا تيتر به .تيتر نمودار  ••
نبايـد چنـين   (زارش اسـت؟  گويد قرار است چه چيزي ببينند؟ آيا اين تيتر تكرار تيتر گـ  مي



راحتي قابل درك و خوانا است؟ آيا تيتر طنزآلود است و  آيا تيتر گوياست؟ آيا تيتر به.) باشد
  اگر هست آيا بهتر است چنين باشد؟ آيا قلم تيتر مناسب است؟

آيا نوشته موجز و مختصري در داخل يـك كـادر يـا عبـارتي بـه صـورت        .توضيح نمودار  ••
تواند  ه نمودار يا شكل را توضيح دهد و بر اطالعاتي كه خواننده نميزيرنويس وجود دارد ك

دهـد كـه    در خود نمودار ببيند بيفزايد؟ آيا كل صفحه از لحاظ طراحي و محتوا توضيح مـي 
  چرا اين اطالعات مهم است؟

بـا محتـوا   ) جدول، نمودار ستوني، نمودار خطي(آيا نوع نمودار  .هاي  نمودار نوع و اندازه  ••
ت دارد؟ پر نقش و نگار است و اطالعات به اندازه كافي نيسـت؟ ارقـام و اعـداد آيـا     مناسب

اند؟ آيا آنهـا را بـا اطالعـات اوليـه و خـود گـزارش مقابلـه         معنادارند؟ آيا درصدها درست
گيـري روي محورهـاي مختصـات فواصـل مسـاوي دارنـد؟        هـاي انـدازه   ايد؟ مقيـاس  كرده

  ها به درستي نوشته شده است؟ اند؟ نام افراد و مكان نگيري با هم همخوا واحدهاي اندازه
مـثالً، در  (كنـد؟   ها بـه درك خواننـده كمـك مـي     ها مناسب است؟ رنگ رنگ .رنگ نمودار  ••

هـا بـه معنـاي     مطالبي كه به پول و مسائل مالي ربط دارد، رنگ قرمز در نمودارهـا و شـكل  
  .)رنگ نامناسبي استكسري است؛ رنگ سبز در نموداري كه راجع به قحطي باشد، 

هـا ذكـر شـده     هـا و شـكل   اند؟ نام طراح نمودار منبع يا منابع نمودار ذكر شده .منبع نمودار  ••
  است؟

  
  اي به مديران و مسئوالن مقابله با بحران هاي رسانه توصيه

الوقوع را سروسامان  كوشد فشار يك حادثه بزرگ قريب براي مقام مسئولي كه نگران است و مي
اينكه بايد مقابل مخاطبان يك شبكه خبري ملـي قـرار بگيـرد ممكـن اسـت بسـيار       دهد، تصور 

در واقع، نداشتن مهارت در انجام اين كار ممكن است باعث شود رويدادي كه . آور باشد هراس
  .اي ناگزير جلوه كند براي آن آمادگي مناسبي وجود دارد در نظر مخاطبان فاجعه

ها را  آوري شده است؛ گرچه همة اين توصيه مختلف جمع هايي در اين زمينه از منابع توصيه
اي از پيشنهادهاي متخصصان  توان صددرصد علمي دانست، اما به هرصورت مجموعه نمي

تواند به مقامات مسئول مقابله با حوادث غيرمترقبه كمك كند  رساني عمومي  است كه مي اطالع
(Federal Emergency Management Agency, 1984: 88, 198; Bernstein, 1986: 45, 86; 
Lavalla, 1983: 279;  Scahlon, 1985: 127; Johnson, 1986: 106).   

  
  آمادگي داشتن

تمرين خـود را انجـام   . توانيد از پيش آنها را حدس بزنيد اي وجود دارد كه مي هاي ويژه پرسش
ـ    مـي . ها خود را آمـاده كنيـد   بدهيد و براي اين پرسش زمينـه، نمودارهـا،    يشتوانيـد اطالعـات پ

خواهيـد بگوييـد كمـك كنـد، از      تواند به آنچه مي كنيد مي هايي را كه فكر مي ها، و نقشه جدول
  .پيش آماده كنيد

  
  ”غيرقابل نقل“و  ”قابل نقل“

است مگر  ”قابل نقل“بينند،  گويند و هر آنچه مي فرض گزارشگران بر اين است كه هر آنچه مي
با اين حال، عاقالنه است كه هنگام سخن گفتن با . توافق كرده باشند اينكه از پيش خالف آن را



. گوييد ممكن است انتشار يابـد  مطبوعات، چه رودررو و چه تلفني، فرض كنيد كه هر آنچه مي
دهيد بدون ذكر نام شما بايد باشد، بهتر است كـه اصـالً از    كنيد اطالعاتي كه مي اگر احساس مي

  .خير مصاحبه بگذريد
  
  قتصدا

خودداري از ارائـة اطالعـات   . شود تالش براي پوشاندن اشتباهات، باعث گمراهي مطبوعات مي
به قول مارتا مور، عضو . حياتي راجع به يك حادثه نيز ممكن است بعداً به ضرر شما تمام شود

كنيد، هرگز دروغ نگوييـد، پنهانكـاري نكنيـد، يـا      هر كاري مي«: آ تودي يواستحريريه روزنامه 
  .(28th Annual Workshop, 2003)» ئيات مهم را از قلم نيندازيدجز

موقـع احتيـاط    وقتي گزارشگران متوجه شوند كه مقامات در ارائـه اطالعـات صـحيح و بـه    
رفتن آشكار به مقامـات نسـبت دهنـد و بـه      ها را براي طفره كنند، ممكن است بدترين انگيزه مي

را از زبـان آنـان    ”حقـايق “بگردنـد تـا   ) ول و كمتر موثقاحتماالً منابع غيرمسئ(دنبال منابع ديگر
شود كه آنان در توصيف حادثه و كارايي عمليات مقابله بـا حادثـه،    گاهي اين باعث مي. بشنوند

آيد كـه در حـوادثي    خصوص مواقعي پيش مي اين وضعيت به. بدترين سناريو را در نظر بگيرند
گزارشـگران  . اقـدامات عمـدي مطـرح باشـد     همچون حوادث اتمي، اتهامات سياسي و احتمال

. اندازي هستند كار كنند ها و سخنگويان دولت كه متخصص غلط اند با روابط عمومي ناچار بوده
هاي دولتي مثالً در ماجراهايي همچون واترگيـت و جنـگ    هايي كه بيانيه ها و نيرنگ سازي مشتبه

هـا و عبـاراتي همچـون     رفـتن  ا طفـره ويتنام بوده، باعث شده است كه گزارشگران در برخورد ب
در نتيجـه، چنـين اظهارنظرهـا و عبـاراتي     . گرايي سالم داشـته باشـند   ، نوعي شك»نظري ندارم«

داند و يـا چيـزي را پنهـان     شونده يا پاسخ را نمي شود كه مصاحبه معموالً به اين معني گرفته مي
  .(Rubin, 1987; Johnson, 1986: 11)كند  مي

در . م هست كه خودداري از ارائه برخـي اطالعـات خـاص مشـروعيت دارد    البته مواقعي ه
روشني اعالم شود كه چرا ايـن اطالعـات نبايـد ارائـه      چنين مواقعي، بهترين كار اين است كه به

دسـت   ها اطالعـاتي بـه   اگر رسانه. شود و در صورت امكان در چه زماني قابل ارائه خواهند بود
تواند خطرناك باشد، در تقاضـاي از آنهـا بـراي پنهـان داشـتن آن       آورده باشند كه انتشار آن مي

ايـد كـه چـرا ايـن      خاطر جمع شويد كه داليل كافي به آنهـا ارائـه كـرده   . اطالعات ترديد نكنيد
خطر شد به آنها خبر  اطالعات نبايد گزارش شود و قول بدهيد كه وقتي انتشار اين اطالعات بي

  .خواهيد داد
خطاهــاي . و اشــتباهاتي وجــود دارد، وجــود آنهــا را بپذيريــد در صــورتي كــه مشــكالت

بـار خواهـد    شود سرانجام درز خواهد كرد و مشكالتي بـه  چشمگيري كه پوشيده نگه داشته مي
از سـوي  . شـد  آورد كه بسيار بيشتر از آن است كه اگر بالفاصله از جانب خود مقامات فاش مي

ورند هرچيزي را به بـدترين وجـه ممكـن نشـان     ديگر، اين به معناي آن نيست كه مقامات مجب
هاي مثبتي كـه بـراي    اگر معضالتي بروز كرده و اشتباهاتي صورت گرفته است، به تالش. بدهند

ايد اشاره كنيد و موضوع سخن را به سوي آنچه براي مقابلة مـؤثر   حل و تصحيح آنها انجام داده
  .ايد بچرخانيد با حادثه انجام داده



از . وضـعيت را بهتـر يـا بـدتر از آنچـه كـه هسـت توصـيف نكنيـد         . چسبيدها ب به واقعيت
كنيد  هاي خود مبالغه مي وجود آورد كه در تالش اظهارنظرهايي كه ممكن است اين استنباط را به

چيني براي گزارشي بـه نفـع سـازمان يـا اداره خـود       كوشيد اعتباري كسب كنيد و يا زمينه و مي
  .كنيد، اجتناب ورزيد مي

  
  زني هيز از گمانهپر

راجـع بـه ميـزان    (معموالً، اطالعات صحيح . هاي حوادث، عدم قطعيت آنهاست يكي از ويژگي
كند، داليل وقوع حادثه، و ديگر مسـائل مـورد    ها، خطراتي كه امنيت عمومي را تهديد مي خرابي

بـه آنچـه   شـونده بايـد    مصاحبه. در اولين مراحل بروز حادثه در دسترس نيست) ها عالقه رسانه
زني بپرهيزد و به جاي اين كـار، او بايـد اعـالم كنـد كـه خواهـد        داند اذعان كند و از گمانه مي

وجود آمد، اين كـار را بكنـد و    كوشيد تا به محض آنكه امكان عملي تعيين دقيق آمار و ارقام به
  .ها قرار دهد آن را در اختيار رسانه

  
  در دست گرفتن ابتكار عمل

. شـوند كـه متخصـص هسـتند     ها به اين دليل براي مصاحبه انتخـاب مـي   شونده معموالً مصاحبه
ها  شونده و نه گزارشگر، در بهترين موضع قرار دارد تا بگويد كه كدام موضوع بنابراين، مصاحبه

اين كار در بـدترين  . شونده بايد ابتكار عمل و جهت بحث را به دست بگيرد مصاحبه. مهم است
وقتي گزارشـگر  . پذير است هم امكان) گيرانه هاي مچ مصاحبه(طبوعاتيهاي م هاي مصاحبه حالت

توانيـد   پرسد، مي گيرد و يك سؤال  بسيار سخت مي ناگهان ميكروفن را جلوي صورت شما مي
معروف است اسـتفاده كنيـد و جهـت مصـاحبه را تغييـر      » دادن تكنيك جاخالي«از روشي كه به 

بلـه درسـت اسـت،    «مثالً با گفتن (توانيد انجام دهيد ؤال مياين كار را با پاسخ كوتاه به س. دهيد
و سپس با پرداختن به آنچـه كـه از نظـر    ) »...نه، مسئله اين نيست، مسئله اين است كه«يا » ...اما

شـونده بايـد آنچـه را كـه الزم اسـت       مصـاحبه . هاي خود را ادامه دهيـد  شما مهم است صحبت
  .كند پاسخ دهد گزارشگر طرح مي هايي كه بگويد، نه اينكه فقط به پرسش

شونده اگر پرسشي را ناروشن يافت، بايد از گزارشگر بخواهد كه پرسـش خـود را    مصاحبه
اظهارنظرهـا يـا تفسـيرهاي ناصـحيح يـا      ) »؟...منظور شما ايـن اسـت كـه   «. (تر بيان كند روشن
ال قـرار گرفتـه   هر گونه اطالعات بعدي را كه مبنـاي سـؤ  . كننده را بدون جواب نگذاريد گمراه

اطالعات نادرست هرچه بيشتر بدون جواب بماند و تصحيح نشود، بيشتر اعتبـار  . تصحيح كنيد
با رعايت ادب، اين اطالعات را رد كنيد، پيشنهاد يك توضيح كوتاه بدهيد، و سپس بـه  . يابد مي

  .خواهيد مطرح شود بپردازيد موضوعي كه مي
  

  روش گروهي
يك راه فائق آمدن بـر ايـن   . شونده باشد واند بدترين دشمن مصاحبهت ها مي گاهي ترس از رسانه

بـه جـاي ايـن كـار، گروهـي از      . مشكل اين است كه از تنها مصاحبه كردن خـودداري ورزيـد  
  .رو شويد كارشناسان و سخنگويان را گرد آوريد و به صورت يك گروه با مطبوعات روبه



  آمادگي براي برنامه تلويزيوني
ها حائز اهميت اسـت، امـا بـراي تلويزيـون بايـد       براي هر برخوردي با رسانه گرچه آماده شدن

دانند  متخصصان روابط عمومي، تلويزيون را بيشتر يك رسانه عاطفي مي. اي داشت آمادگي ويژه
هـاي شـما را    گويند تماشـاگران تلويزيـون معمـوالً محتـواي پيـام      آنها مي. تا يك رسانه عقالني

اينكـه سرووضـع ظـاهري شـما چطـور      : سبك شما را از ياد نخواهند بودكنند، اما  فراموش مي
نخسـتين تـأثيري كـه گذاشـته     . است، حركات شما چگونه است، صداي شما چه آهنگـي دارد 

ترين اظهارنظرهـاي خـود را    ترين و مثبت شود بسيار مهم است، و امتيازي است كه شما مهم مي
ين عينك و كيف و كاله و انگشتر و گردنبند و آرايـش  همچن(  بايد نوع لباس. در ابتدا بيان كنيد

در . بايد معمولي و عرفي و به رنگ ماليم و معـرف حرفـة شـما باشـد    ...) صورت و مدل مو و
هـايي كـه بـا رنـگ      زمينه چيست و از پوشـيدن لبـاس   پس صورت امكان از پيش بدانيد كه رنگ

  .شود خودداري ورزيد زمينه مخلوط مي پس
دارنـد بـا    ”رويكـرد سـرخطي  “هـاي تلويزيـوني    تـر ذكـر شـد، شـبكه     شطور كـه پـي   همان

كـار بـردن برخـي     تواند با بـه  شونده مي مصاحبه. اي ثانيه 30تا  20اظهارنظرهاي موجز و جذاب 
عبارات و كلمات در ابتداي اظهارنظر خود تقريباً مطمئن باشد كه كدام بخش از مطالـب ضـبط   

ترين بخش ماجرا دربـارة   مهم«مثالً با گفتن (گيرد  قرار مي شدة او به عنوان سرخط مورد استفاده
كننـد و قـدر    ها كار مي العجل هاي خبري تحت فشار ضرب اكثر مجريان برنامه). »...اين است كه

. داننـد  كنند، مي اي مشخص مي هاي خود را با عبارت يا جمله كارشناساني را كه نكات مهم گفته
بهترين . هاي كوتاه و مربوط به موضوع بدهيد شيد پاسخهاي خود، بكو ضمن حفظ صحت گفته

خواستيد به دست آوريد، اين است كه با دادن اطالعات بيش از  راه براي از دست دادن آنچه مي
  .كنيد ”سيستم را لبريز“اندازه، 

  
  مصاحبه تلفني

ن وجـه  هاي شـما بـه بهتـري    كنيد، به اين ترتيب پاسخ اول از همه ببينيد با چه كسي صحبت مي
كننده بگيريد تـا   همچنين شماره تلفني نيز از مصاحبه. سازد كننده را برآورده مي نيازهاي مصاحبه

از زمان و چگـونگي  . هاي احتمالي را به اطالع او برسانيد بتوانيد اطالعات مهم بيشتر يا تصحيح
خـاطر  . پخش مصاحبه و يا چگونگي استفاده از مطالب آن و همچنين از مخاطبـان آگـاه شـويد   

. رسـد  هـم مـي   خوبي به كننده به جمع شويد كه خط تماس خوب است و صداي شما و مصاحبه
از . قـول نادرسـت شـود    خـوبي شـنيده نشـود، ممكـن اسـت منجـر بـه نقـل         اگر اظهارنظري به

هاي خـود   صحبت. كننده بخواهيد اظهارنظرهايي را كه يادداشت كرده براي شما بخواند مصاحبه
بندي اظهـارنظر خـود مجـدداً نكتـة اصـلي       زباني ساده شروع كنيد و در جمع را به روشني و با

آميز ممكن است به طرز بـدي تفسـير و    اظهارنظرهاي زيركانه و طعنه. بحث خود را تكرار كنيد
اگر راجع به نكتة . همچنين از اظهارات مطلق بپرهيزيد. منعكس شود؛ از اين كار خودداري كنيد

خواهيـد پـيش از پاسـخ دادن، راجـع بـه آن بيشـتر فكـر كنيـد، بـه           مهمي شك داريد، يـا مـي  
. كننده بگوييد چند دقيقه ديگر به او تلفن خواهيد كرد؛ و البته حتماً ايـن كـار را بكنيـد    مصاحبه

دسـت آمـد كـه براسـاس آن تصـميم گرفتيـد        اي به همچنين ترتيبي بدهيد كه اگر اطالعات تازه
اگـر  . كننده تلفن كنيـد  ايد تغيير بدهيد، بتوانيد به مصاحبه كرده اي را كه مطرح اظهارنظر يا عقيده



قرار است مصاحبه در يك رسانه مكتوب منتشر شود، هر گونه عكس، نمودار يا تصويري را كه 
سعي كنيد مطالـب و  . كننده پيشنهاد كنيد كند به مصاحبه كنيد به مصاحبه شما كمك مي تصور مي
اختيار گزارشگراني كه آشنايي چنداني با موضوع مورد نظر شـما   زمينه در عنوان پيش مراجعي به

  .ندارند، قرار بگيرد
هـايي   شود، شايد الزم باشد چند بار بخـش  اگر مصاحبة تلفني براي پخش از راديو ضبط مي

ببينيـد محـدودة زمـاني پخـش     . از مصاحبه را تكرار كنيد تا براي پخش از راديو مناسـب شـود  
بهترين چيز بـراي شـما   . بتوانيد از دادن اطالعات زيادي خودداري كنيدمصاحبه چقدر است تا 

عنوان يك كارشناس، خود تعيين كنيـد كـه چـه چيـزي مهـم اسـت؛ نـه اينكـه           اين است كه به
وسايل يا تجهيزاتي را كـه  . دقيقه مصاحبة شما، چند ثانيه برنامه در بياورد 20گزارشگر راديو از 

كند خاموش كنيد، زيرا ممكـن اسـت روي كيفيـت صـداي      جاد ميدر دفتر كار شما سروصدا اي
اي تأمل كنيـد از   اگر براي پاسخ بايد لحظه. هاي تلفني را قطع كنيد ديگر تماس. شما اثر بگذارد

كار بـردن اعـداد و    از به. كردن  خودداري كنيد؛ سكوت بهتر از هرچيزي است» من من«و » ام ام«
با لحن معمولي سـخن  . د، از ارقام و اعداد سرراست استفاده كنيدارقام بپرهيزيد؛ اگر ناچار شدي

كند كه بعضي از حروف كه شبيه هـم   اين كمك مي. دهاني تلفن را زياد نزديك نگيريد. بگوييد
  .هستند با هم اشتباه نشوند

  
 توجه به مخاطبان

كـار بـردن    از به .به ياد داشته باشيد كه مخاطبان شما يك عده از همكاران كارشناس شما نيستند
كنـد و باعـث    اين فقط افكـار عمـومي را گـيج مـي    . لغات و اصطالحات فني خودداري ورزيد

از سوي ديگر، از اين هم خـودداري كنيـد   . كنيد گردد تصور كنند كه شما چيزي را پنهان مي مي
سـاده و انسـاني باشـيد؛ يـك لحـن غيررسـمي و       . سخن بگوييد ”موضع باال“كه با مخاطبان از 

  .اي بگيريد و البته حالت كارشناسانه خود را هم از دست ندهيد حاورهم
مـردم حـق دارنـد    «: اين گفته داگ كاسپر، استاد دانشگاه كلرادو، را نيز به خاطر داشته باشيد
هاي مربـوط بـه    پيام. بدانند در معرض چه خطري هستند و چرا در معرض اين خطر قرار دارند

ها و هشـدارها بايـد تـا آنجـا كـه       موضوع. تا مردم آن را دريابندخطر بايد ساده و روشن باشد 
ممكن است روشن و دقيق باشند؛ نه به اين خاطر كه مردم احمق هستند بلكه به اين خاطر كـه  

   (26th Annual Workshop, 2001). هاي روشن و دقيق نيرومندتر هستند پيام
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