از چنــد ماه از وقــوع این بحــران میگذرد ،مــردم زلزله زده
با مشــکالت زیــادی مواجهانــد ،حال ســؤال اینجاســت که
رســانهها تا چه اندازه توانســتهاند آموزش ،اطالعرســانی،
آرامشبخشــی و مطالبهگــری را رونــق دهنــد .بنابرایــن
نمرهای که بهعنوان یک مخاطب میدهم ،نمرهای پایین
خواهد بود ،کســب نمره باال توسط رسانه مبتنی بر الزاماتی
اســت که باید دقیقاًرعایت شود؛ در واقع مشکل اینجاست
که رسانهها نســبت به الزامات مقابله با بحرانها شناختی
ندارند».
وی خاطرنشان میسازد« :معتقدم رسانههای داخلی
در مواجه شــدن بــا بحرانهــا موفــق نبودهاند و بــه اهداف
خود دســت نیافتهاند .چون رسانهها دچار بیماری سیاسی
شــدهاند ،نــگاه آنهــا در روزهــای بحــران نیز هماننــد دیگر
روزهاســت؛ ترکیبــی از سیاســت و بیبرنامگی کــه عمدتاًاز
سویمسئوالنبهسطوحپایینترسرایتمیکند.
شــاید یکــی از مهمتریــن زمینههــای افزایــش تأثیرات
رســانه در شــرایط بحــران تغییــر پارادایــم در حوزه رســانه
باشــد ،تغییــر از شــرایط عادی به شــرایط بحرانــی با هدف
کاهشاثراتمنفیبحرانها...
بهطور مثال در یکی دو ســال اخیر بعضــاًاعتراضهای
زیــادی از ســوی افــراد عــادی جامعــه در خصــوص
ســپردهگذاریها شده است که بخشــی از این اعتراضها به
شــهرهای مختلف نیز کشیده شد ،رسانههای داخلی تا چه
اندازه به این رویدادها پرداختند و تحلیلهای هوشمندانه
و باورپذیــر ارائــه کردنــد؟ تحلیلهایــی که نشــان از دانش،
معرفتوبرنامهریزیدستاندرکارانرسانههادارد.
وقتــی در جریانســازی رســانهای در شــکل مطلــوب و
باورپذیردراینگونهاتفاقاتماندهایم،چگونهمیتوانیمدر
برابر جریان رســانهای دنیا جریانی متفــاوت و اثرگذار پدید
آوریم؟» این اســتاد علوم ارتباطات خاطرنشــان میسازد:
پاســخ به این ســؤال که چرا دچار چنین وضعیتی شدهایم،
نیازمند کالبدشــکافی جامعه در ســالهای مختلف است،
امــا یکی از دالیل آن را عقبماندگی در فوبیای پرداختن به
رویدادهایبحرانمیدانم.
این فوبیا باعث میشود تا بخش مهمی از قدرت رسانه
نادیده گرفته شــود ،در چنین شــرایطی ،نه رسانهها قادر به
پرداخــت همراه با تحلیــل خواهند بود و نه مســئوالن تاب
شنیدنانتقادهایاساسیراخواهندداشت».
وی با اشــاره به نقش شبکههای اجتماعی نیز میگوید:
«ایــن شــبکهها جــزو پدیدههایــی هســتند که در ســالهای
اخیر به جریان رســانهای پیوســتهاند ،جریانی که روی همه
چیز دســت گذاشــته اســت و تبدیل به بســتر فعالیت برای
همه شــده است .این وضعیت گفتمان رسانههای سنتی را
نســبت به مخاطب به حاشــیه میبرد و گفتمــان خود را در
گسترهایبزرگبهمخاطبانارائهمیکند.
در واقــع جریان شــبکههای اجتماعی با ســرعت دارای
ریشــههای قدرتمند اجتماعی میشــود که تأثیرات زیادی
برمخاطبانخواهدداشت».
رسانههاتیمبحرانندارند
همچنین مهریرفعتی استاد علوم ارتباطات نیز در این
زمینــه میگوید« :اینکــه در واکاوی رســانهها از واژه مداخله
اســتفاده میشود را نمیپســندم چرا که رسانهها در جریان
تمامیحوادثاجتماعی،سیاسی،اقتصادیوغیرهوظیفه
اطالعرسانیدارندوحضورآنها،تذکرات،توصیهها،نقدها
و ...میتواند برای مســئوالن راهگشــا باشــد؛ پس نمیتوان
این ورود را مداخله نامید.
اصــوالًدر جامعــه به موقعیتــی بحــران میگویند که به
نوعی نظــم و روال عادی زندگی اجتماعی را دچار مشــکل
ســازد؛ گاه ایــن بحرانها معلول حوادث طبیعی اســت که
زمــان وقوع آن مشــخص نیســت و رســانهها باید همیشــه
در مــورد نحــوه پرداختن بــه آن ،آمادگی الزم را داشــته و به
قولــی گوش به زنگ باشــند .چگونگی پرداختــن به بحران
و سیاســتگذاریهای مربــوط به آن براســاس نــوع حادثه
تعیینومشخصمیشود».
وی میافزاید« :در بحرانها انتظار میرود رسانه از قبل
تمامــی تجهیزات حرفــهای خود را بســیج کرده باشــد تا با
وقوع یک بحران بهت زده نشــود و دســت و پــای خود را گم
نکند که بــه طور مثال حاال چه فــردی را اعزام کنند؟ یا چند
نفر خبرنگار و عکاس باید بروند؟ و غیره.
انتظــار مــیرود در رســانههای مــا این حــد از پیشبینی
وجــود داشــته باشــد؛ البتــه در کشــور مــا کمتــر ایــن اتفــاق

میافتــد بــه گونــهای کــه در هیــچ رســانهای اتاق بحــران یا
تیم شــرایط بحرانی نداریــم و به محض وقــوع یک بحران
طبیعی دســتپاچه عمل میکنیم و هم خود رسانهها و هم
مخاطباندریکسردرگمیگرفتارمیشوند.
اینجاســت کــه پــای اخبــار جعلی و شــایعه بــه خطوط
خبری وارد میشــود و رشته کار از دست رسانهها در میرود؛
بویژهاینخطرامروزهکهشبکههایاجتماعیخودیکپای
انتقالاطالعاتواخبارهستند،بیشترمیشود».
رفعتــی ادامــه میدهــد« :نــوع دیگــری از بحرانهــا
مواقعی اســت که زمینههای اجتماعی اقتصادی سیاســی
وغیــره دارد ،این نوع بحرانها در عیــن حال که تقریباًقابل
پیشبینی هستند در عین حال رسانه میتواند با ایجاد یک
پیامخاصبااطالعاتواخبارخودمسیربحرانرابهسمت
آرامش و نظم مورد نظر در جامعه هدایت کند.
رســانه در چنین شــرایطی با هوشــمندی خود میتواند
با بررســی معضــات و وضعیــت موجود جامعــه ،بحران
را پیشبینــی و بــرای جلوگیری از وقوع آن یا هدایت مســیر
بحــران ،آن را کنتــرل کنــد .وی اظهــار مــیدارد« :ســکوت
و نپرداختــن بــه یــک بحــران یــا حــوادث پیــش بحرانــی،
اشــتباهترین برخورد رســانه است .اینکه رســانه به حوادثی
کــه منجر بــه بحران میشــوند یــا بحرانهــای ایجاد شــده
اهمیت ندهد و ســکوت خبــری برای مخاطــب خود ایجاد
کنــد و او را تحریــم اطالعاتــی کنــد؛ نــه تنها مشــکلی را حل

را از دست خارج میکند.
بحرانهــای اخیر را کــه نگاه کنیم به نظــرم در هر یک از
آنها رســانهها تالش خود را کردند اما واقعاًسیاست واحد و
نظم واحدی وجود نداشــت تا جایی که یک جا آنقدر وقت
گذاشــتند شــاید الزم نبود و جایی اصــاً نپرداختند وهمین
خأل را در مورد دومی بیشتر نشان داد.
مثــاً در مــورد پالســکو دوربیــن تلویزیون صحنــه را رها
نمیکرد و روزها صحنه را ترک نکرد.
در مــورد ســانچی ایــن توقــع را در بین مخاطبــان ایجاد
کــرد که چــرا نپرداختیــد واقعاًدر بررســی ایــن دو حادثه ما
که دســتاندرکار رســانه بودیــم درک میکنیم که شــرایط
نرمافزاری و ســختافزاری یکســان نبود امــا مخاطب باید
توجیه شود که چرا تا این حد به آن پرداخته نشد.
ایــن میــزان از نپرداختــن جــای اعتــراض را بــاز کــرد و
معتقدم میتوان با یــک کار تحقیقی میزان زمان پرداخته
شــده به پالسکو و سانچی را بررســی کرد تا سپس اندیشیده
شود که چه اقداماتی برای برقراری تعادل الزم است».
وی تصریــح میکند« :معتقدم رســانهها بــه طور حتم
تأثیر مفیدی در حل بحرانها دارند به گونهای که نخستین
نقش رسانه ،ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن است.
ایــن واقعیــت نقــش در بحرانهــا خــودش را بیشــتر
میتوانــد نشــان دهــد امــا اغلب رســانههای رســمی فقط
بلندگوی تالش مسئوالن میشوند و کمتر انعکاس دهنده

ضیایی پرور :هر چند که سرعت شبکه های اطالع رسانی مجازی در عمده رخدادهایی که طی سال
 96اعم از بحران ها ،حوادث ،اتفاقات سیاسی و رویدادهای ورزشی و هر حادثهای که به منزله جریان
خبری مهم در کشور به شمار میرفت؛ بسیار باال بود اما به محض اینکه از آن نیم ساعت ابتدایی
زمان وقوع حادثه دور میشدیم؛ رسانههای حرفهایتر نقش خودشان را بخوبی ایفا کردند

نعمتی انارکی :رسانه ها برنامه از قبل تعیین شدهای را برای مواجه شدن با بحرانها ندارند ،هرچند
که بخشی از برنامهریزیها باید در شرایط بحران پیشبینی شود ،اما از قبل نیز باید نقشه راهی در
برخورد با بحرانهای مختلف وجود داشته باشد تا از سردرگمی در مقابله با بحرانها جلوگیری شود

رفعتی :اینکه رسانه به حوادثی که منجر به بحران میشوند یا بحرانهای ایجاد شده اهمیت ندهد و
سکوت خبری برای مخاطب خود ایجاد کند و او را تحریم اطالعاتی کند؛ نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه
چند ضربه بزرگ به مخاطبان و جامعه خود وارد کرده است .همچنین این روند سبب از دست دادن
اعتماد مخاطب ،گرایش مخاطب به رسانههای بیگانه یا رسانههای غیر همسوی داخلی میشود

نکــرده بلکه چند ضربه بزرگ به مخاطبــان و جامعه خود
وارد کــرده اســت .همچنین این روند ســبب از دســت دادن
اعتماد مخاطب ،گرایش مخاطب به رســانههای بیگانه یا
رسانههایغیرهمسویداخلیمیشود.
امــا مشــکلی کــه امــروز در رســانههای مــا وجــود دارد،
عدم مشــخص بــودن نــوع برخورد بــا انعــکاس خبرهای
اینچنینــی اســت؛ در مورد بحــران طبیعــی در لحظه وقوع
تقریباًرســانهها شــروع خوبی دارند اما به نیمه راه نرسیده،
میمانندکهواقعیتهاراچگونهانعکاسدهند؟کمبودها
و نرســیدنها را در کنــار کمکهــا و تالشها .اینجاســت که
رسانهها اسیرسیاســتهای خبری ســازمان رسانهای خود
میشــوند و انعــکاس واقعیتهــا را فدای این سیاســتها
میکنند».
رفعتی تأکید میکند« :در مورد بحرانهای غیر طبیعی
تکلیف واقعاًمشــخص نیســت نخســتین خبر با وسواس و
هزاران چگونه و چرا و چه آغاز میشود و همین سر رشته کار

پیام مردم هستند و همین تأثیر آنها را کم میکند.
تأثیر وقتی مؤثر است که همه چیز دوسویه باشد ،یعنی
هم مســئوالن بدانند چه سختی و چه نیازیهایی در بحران
وجــود دارد و هم مردم بدانند مســئوالن چــه کردهاند وچه
میخواهنــد بکننــد؛ امــا اصــوالً متأســفانه درک عمومی و
نقدهای مــردم در کمرنــگ انعکاس دادن نظــرات مردم
اســت ».این استاد دانشــگاه خاطرنشان میســازد« :نقش
شــبکههای اجتماعی در حقیقت بســیار مؤثر است آنها به
زبان ساده ،هل دهنده رسانههای خبری شدند به این معنا
که یک حادثه اول از سوی یک کاربر شبکه اجتماعی منتشر
و ســپس رسانهها پیگیر موضوع میشــوند .این امر هم بد و
همخوباست؛بدچراکهرسانهازیکخبرواقعییاجعلی
پیــروی میکند و خوب به این دلیل که رســانهها را به رقابت
با خود وادار کرده و پای آنها را به فضای خود باز کرده است.
معتقــدم در جریان بحرانهای طبیعــی و غیر طبیعی
این نقش خود را بیشتر نشان میدهد».
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