
Journal of Combat Medicine 

2021; 4(2): 137-144 

 10.30491/JCM.2021.161043 
 

 Copyright© 2021. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 

and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms. 

Downloaded from: http:// www.jmedbehrazm.ir 

  

Original Article 

 

 
Road Map of Media Management in Disasters and Emergencies:  

Iran 2020-2024 

 
Sediqeh Etemad Saeed 1, Seyed Hessam Seydin 2, Jalil Arab Kheradmand 3, 

Gholamreza Masoumi 4, Seyed Hessamuddin Riahi 1, Arezoo Dehghani 5,  

Seyedeh Samaneh Miresmaeeli 6* 

 
1 Radio Salamat, Tehran, Iran 

2 Professor, Faculty of Management and Information, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran 
3 Defense Health Research Center, Tehran, Iran 

4 Associate Professor, Faculty of Management and Information, Iran University of Medical Sciences and Health Services, 
Tehran, Iran 

5 Doctoral Student of Health in Disasters and Emergencies, Faculty of Health and Safety, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran 
6 Ph.D. Student of Health in Disasters and Emergencies, Faculty of Management and Information, Iran University of 

Medical Sciences and Health Services, Defense Health Research Center, Tehran, Iran 

 
Received: 31 July 2021 Accepted: 5 November 2021 

Abstract   
Background and Aim: Now, the types of Natural and man-made emergencies and disasters are increasing 

worldwide, so risk communication is more tangible. Media such as communication way has a prominent role in 

disaster risk reduction. Planning and designing a roadmap in this field can promote and facilitate  efficient risk 

communication at a particular time. 

Methods: The study was conducted with a qualitative approach. Iranian media and emergency management 

experts were the research community. 11 experts were selected by the purposive sampling method. Data were 

collected by holding expert meetings in 10 two-hour sessions. The data were analyzed using the guided content 

analysis method.  

Results: In this research, the management strategies of mass media in emergencies and disasters until 1404 

were extracted. Eleven strategies were identified and priority actions were determined for each of the formulated 

strategies. The extracted strategies were mainly in the field of creating media management infrastructures in 

emergencies and disasters. 

Conclusion: In this research, the roadmap of the media in managing the risk of emergencies and disasters in 

Iran has been compiled. This framework focuses on priority strategies and programs needed by the media in 

multiple stages of the risk management cycle of emergencies and disasters, including prevention and mitigation, 

preparedness, response, and recovery. 
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 رانیسالمت، تهران، ا ویراد 1

 رانیتهران، ا ران،یا یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یو اطالع رسان تیریاستاد، دانشکده مد  2
 رانیتهران، ا ،یسالمت دفاع قاتیمرکز تحق 3

 رانیتهران، ا ران،یا یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یو اطالع رسان تیریدانشکده مد ار،یدانش 4
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یندرما یو خدمات بهداشت یو بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یمنیدانشکده ا ها،تیو فور ایسالمت در بال یدکتر یدانشجو 5

سالمت  قاتیمرکز تحق ران،یا یدرمان یشتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک ،یو اطالع رسان تیریدانشکده مد ها،تیو فور ایسالمت در بال یدکترا یدانشجو 6
 رانیتهران، ا ،یدفاع

 

 14/08/1400 پذیرش مقاله:     09/05/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
تر رسانی خطر، بسیار ملموسساخت( در دنیا، اهمیت اطالعبا رشد روزافزون وقوع انواع حوادث و سوانح )طبیعی و انسان ف:هدزمینه و 

ریزی در راستای این امر و تعیین سزایی دارد. برنامهنقش بهاز گذشته است. رسانه به عنوان مسیر ارتباطات، در کاهش خطر حوادث و سوانح 

  .ارتقاء دهدتواند این امر را تسهیل کرده و اثر بخشی اقدامات را در زمان مناسب نقشه راه می

ها در ایران بودند. یا و فوریتخبرگان حوزه رسانه و مدیریت بال ،انجام شده است. جامعه پژوهشاین مطالعه با رویکرد کیفی  :هاروش

. گردیدندآوری جلسه دو ساعته جمع 10ها با استفاده از برگزاری نشست خبرگان در گیری هدفمند انتخاب شدند. دادهنفر خبره با روش نمونه 11

 .روش تحلیل محتوای هدایت شده تحلیل شدند دست آمده نیز با استفاده ازهای بهداده

 ییراهبرد شناسا ازدهی. دیاج گرداستخر 1404در حوادث و سوانح تا سال  یجمع یهارسانه تیریمد یپژوهش راهبردها نیدر ا ها:یافته

 جادیا نهیصورت عمده در زمه بهاستخراج شد ی. راهبردهادیگرد نییتع تیاولو یشده، اقدامات دارا نیتدو یهر کدام از راهبردها یو برا دیگرد

 .بوده است هاتیو فور ایرسانه در بال تیریمد یهاساخت ریز

 هایچهارچوب بر استراتژ نی. اشده است نیتدو رانیخطر حوادث و سوانح در ا تیریپژوهش نقشه راه رسانه در مد نیدر ا گیری:نتیجه

 ،یو کاهش اثر، آمادگ یریشگیز پخطر حوادث و سوانح اعم ا تیریرسانه در مراحل چندگانه چرخه مد ازیمورد ن تیاولو یدارا یهاو برنامه

 . متمرکز است یابیپاسخ و باز
 

 

  .ایرسانه، نقشه راه، سالمت، حوادث و بال :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ر عامل اصلی بروز مرگ و میر د 3سوانح و حوادث یکی از 

ن ایران و جهان است و از آنجا که حوادث موجب مرگ در سنی
 شود.یهای از دست رفته عمر بیشتری را شامل مجوانی است، سال

 صورت هب اخیر هایسال در سوانح و حوادث وقوع اینکه به توجه با
 خطر ملعوا کنترل و یافته، شناسایی افزایش دنیا در توجهی قابل

 به دتوانمی و است مؤثر حوادث خسارات میزان و بروز کاهش در
. بکاهد حوادث از ناشی مرگ و بیماری از توجهی قابل مقدار

پذیری آسیب و متناسب با وسعت حاصل از این نوع وقایعپیامدهای 
یامدهای پبا جوامع متغیر است. در اثر کاهش توانایی مقابله مردم 

د تغییر سوانح، فرایند معمول زندگی افراناشی از وقوع حوادث و 
همچنان آمار پیامدهای  ،ود در برخی نقاط دنیاکند. با این وجمی

نسانی، امتعدد خسارات  ناشی از وقوع بالیا باالست و سبب ایجاد
 یع بر. اغلب این وقا(1-4) شودروانی، اقتصادی و اجتماعی می

یز از این قاعده آسیاست. ایران ن در قارهالمللی موجود آمار بین اساس
، در EMDATبراساس گزارش  2017مستثنی نبوده و در سال 

 است ا بودهلیست ده کشور با بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از بالی
پذیر آسیب ایران در برابر انواع مختلف مخاطرات،بنابراین  .(8-5)

س ، ایندک2020در سال  Informو براساس گزارش سازمان  بوده
، خطر حوادث و بالیا در ایران، برمبنای سه شاخص مخاطرات

ر میان ام د 43در جایگاه  بوده و 2/5ها، پذیری و ظرفیتآسیب
  .(9) کشور جهان قرار گرفته است 191

ا، عامل هنهدر دوران معاصر با توسعه یافتن و افزایش نفوذ رسا
 رسانیعها اطال. رسانهآموزشی جدیدی به زندگی مردم وارد شده است

وم خطر، شناخت خطرات، انتقال اطالعات مرتبط با خطر به عم
ران گذامردم و همچنین تبادل اطالعات میان متخصصین و سیاست

 ارائه اطالعات و استفاده از آن راهبرد مناسبی جهت (10)را انجام داده 
 .(11) باشددر مراحل مختلف چرخه مدیریت خطر حوادث و سوانح می

له مهمی است که ، مسئهاو فوریت رسانی خطردر بالیااطالع
ابزار  ها باید به آن توجه داشته باشند. رسانه به عنوان بهترینرسانه

ادث و سوانح شامل مختلف مدیریت خطر حو تواند در مراحلمی
ید. ایفا نما پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی نقش مهمی را

ه وظیفه کشناسان بر این دیدگاه هستند کارشناسان رسانه و جامعه
سازی، پاسخگویی به فافرسانی، شها، آموزش، اطالعاصلی رسانه

با مسئولین  افکار عمومی، ایجاد آرامش و برقراری ارتباط میان مردم
 .دثه استو مسئولین با مردم در جامعه پیش، حین و پس از بروز حا

گذارد؛ ها نیز اثر میپذیرد و بر آنرسانه از حوادث و سوانح اثر می
ها همسو با تصمیمات مدیران راهبردی که عملکرد رسانهدرصورتی

هت جو میدانی حوادث و سوانح باشد، خدمتی بزرگ به آنان در 
تواند صورت میمدیریت حوادث و سوانح خواهد بود و در غیر این

این ضروری . بنابر(12-14) ایجاد نماید تری رامشکالت افزون
الیا و است که به نقش قدرت، کارکردها و عملکردهای رسانه در ب

 دی شود.ساخت توجه جهای طبیعی و انسانفوریت

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و  175 بر اساس اصل
 همچنین قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب

صدا و سیما تنها متولی  مجلس شورای اسالمی، 8/10/1359
ترین و فراگیرترین رسانه قانونی پخش رادیویی و تلویزیونی و اصلی

های ها و گاماز این رو بایستی استراتژی ،(15) باشددر کشور می
رسانی خطر تعیین گردد. این مطالعه عملیاتی این رسانه در اطالع

خطر، به ترسیم نقشه راه سازی اطالع رسانی با هدف همسان
 . پرداخته است 1404مدیریت رسانه در حوادث و سوانح تا سال 

 

 هاروش
ر آن از روش با رویکرد کیفی که د ای استاین پژوهش مطالعه

( Directed Content Analysis)تحلیل محتوای هدایت شده 
 .(16،17) استفاده گردیده است

ریت خبرگان صدا و سیما و مدی جامعه پژوهش در این مطالعه
کنندگان، با انتخاب مشارکتنظر گرفته شد.  حوادث و بالیا در

حداکثر »و با روش  (Purposive Sampling« )هدفمند»رویکرد 
ز اتا بتوانند  در نظر گرفته شد (Maximum Variation)« تنوع

ق به همه زوایای موجود به یک موضوع نگاه کنند و از این طری
براساس موضوع و هدف مطالعه،  درک بیشتری دست یابند.

ای ای مرتبط با موضوع زمینهدر طیف گسترده کنندگانمشارکت
ها، رسانه، سالمت در بالیا و فوریت شامل مدیران و متخصصین

 پژوهشگران حوزه رسانه در بحران و متخصصین اخالق پزشکی
 (.1انتخاب شدند )جدول 

 ژوهشگرانپبه دلیل ماهیت کیفی مطالعه، ابزار اصلی تحقیق، خودِ 
ها از ابزارهایی هرچند که در جریان گردآوری داده ،(18-20)بودند 

یز نمانند ضبط صوت و دوربین و راهنمای مصاحبه و مانند آن 
 ستفاده شد.ا

  (Expert Panelها با استفاده از برگزاری نشست خبرگان )داده

جلسه دو ساعته در  10ها آوری دادهآوری گردید. جهت جمعجمع
اشته و نفر حضور د 11هفته برگزار گردید. در این جلسات  5مدت 

آشنایی  مدیر نشست به موضوع مسلط بوده و به قوانین اداره نشست
 ندگانکنت. کلیه مراحل نشست پس از اجازه از شرکتکامل داشته اس

اری بردضبط گردید. در زمان برگزاری نشست محقق نیز یادداشت
ازی سکرده است. پس از هر جلسه مطالب مطروحه در نشست پیاده

طبقه  11ها در شده و برای شرکت کنندگان ارسال گردید. داده
های اقدام( شکل )اولویتبندی شده و به تدریج زیر طبقات دسته

 .گرفتند

 

 نتایج
 به شرح زیر تدوین شدند.  تهای دارای اولویبرنامهراهبردها و 

توانمندسازی اصحاب رسانه در اطالع رسانی خطر  :1راهبرد 

حوادث و بالیا.



 و همکاران دیاعتماد سع / 140

 2 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

 کننده در نشست خبرگانمشخصات دموگرافیک افراد شرکت .1جدول 

 زمینه کاری سن )مقطع( تحصیلی رشته خبره ردیف

1 E1  رادیو –رسانه  55 متخصص کودکان 

2 E2  سالمت در حوادث و سوانح  67 جراحی مغز و اعصاب 

3 E3 هاسالمت در بالیا و فوریت 52 دکترای پرستاری 

4 E4 هاسالمت در بالیا و فوریت 42 متخصص طب اورژانس 

5 E5  هاسالمت در بالیا و فوریت 45 بهداشتی و درمانیدکترای مدیریت خدمات 

6 E6   هاسالمت در بالیا و فوریت 55 متخصص اخالق پزشکی 

7 E7  هاسالمت در بالیا و فوریت 50 دکترای سالمت درحوادث و سوانح 

8 E8  مدیریت رسانه  40 مدیریت رسانه 

9 E9 هارسانه در بالیا و فوریت 36 هادانشجوی دکترای سالمت در بالیا و فوریت 

10 E10 هاسالمت در بالیا و فوریت 29 هادانشجوی دکترای سالمت در بالیا و فوریت 

11 E11 رادیو سالمت –رسانه  50 کارشناسی آموزش و پژوهش 

 
های آموزشی آشنایی ه: تدوین بستهای دارای اولویتبرنامه

ها، سامانه فرماندهی با مدیریت خطر بالیا و فوریتاصحاب رسانه 
لی مرتبط الملهای داخلی و بینحادثه،  چارچوب پاسخ ملی، سازمان

انی خطر بالیا، فرآیند هشدار رسها، فرآیند اطالعبا بالیا و فوریت
های آموزشی کوتاه مدت و حین خدمت در ؛ برگزاری دورهاولیه

ها؛ طراحی دیریت بالیا و فوریتخصوص کارکرد رسانه در چرخه م
 . های تمرین بر اساس سناریوهای محتملبرنامه

ای ارتقای سطح شناخت و ادراک اصحاب رسانه: 2 راهبرد

 )سیاستگذاران رسانه، مدیران و کارکنان(.

 و جایگاه نقش، استخراج و : شناساییهای دارای اولویتبرنامه
 رسانیالعاختصاص روز خبر و اطنقشه راه؛  با متناسب ذینفعان وظایف

 صدا و سیما.  رسمی تقویم حوادث و سوانح در

ارتقای سطح شناخت و ادراک مخاطبان رسانه  :3راهبرد 

 )سیاستگذاران و قانونگذاران، مدیران و مردم(.
های آموزشی برای ه: تدوین بستهای دارای اولویتبرنامه

وزشی و های آمبستهسیاستگذاران، قانونگذاران و مدیران؛ تدوین 
حلی؛ م و ملی سطوح مسئولین در عملکرد به نسبت مردم سازیآگاه

های واقعی جامعه به مسئولین؛ آوری امکان انتقال نیازمندیفراهم
 قبیل از سالمت و ایمنی ارتقای هایای در برنامهمشارکت فعال رسانه

...؛  منای سالم، مدرسه شهر ایمن، بیمارستان ایمن، جامعه شهر و
ای در روزهای ملی و جهانی مثل روز جهانی مشارکت فعال رسانه

 ای خطر بالیا و شناساندن...؛ تحلیل رسانه کاهش خطر بالیای طبیعی
ای به مردم؛ مدیریت محتواهای خطرهای محلی و اقدامات مقابله

 ای.   ای در فضای مجازی؛ ارتقای سطح سواد رسانهرسانه

ا و محور مدیریت خطر بالیرکت مردمافزایش مشا :4 راهبرد

 .هافوریت
 شورای گری از مجلس: مطالبههای دارای اولویتبرنامه

 قهرمانان فرهیختگان، هایظرفیت اسالمی برای قوانین، مدیریت

 و جمعه ائمه هایبرجسته، مدیریت ظرفیت هنرمندان و ملی
سازی با هدف مدیریت علمیه، فرهنگ هایهحوز و جماعات، مساجد

از  محلیهای یتمدیر فعال داوطلبان و خیرین و جلب مشارکت
 .هاشورایاری و روستا و شهر شورای جمله

ر داستقرار نظام مدیریت دانش حوادث و سوانح  :5 راهبرد

 رسانه. 
با  یورزشهیق فکر و انداتا جادیا: های دارای اولویتبرنامه
اکز از مر تیحما، نفعانیذ ندگانیو نما یعلم ختگانیحضور فره

 یهانشستی، و کاربست شواهد علم دیبه منظور تول یپژوهش یعلم
 ارتباط، ایپاسخ به بال یهادرس آموخته یو مستندساز یارسانه

 توسعه، دانش جیدر جهت ترو یو مجاز یاستان یهافعال با رسانه
 ب،یدر حوزه کاهش آس یقاتیبا مراکز تحق یپژوهش یهایهمکار
های کسب وکاراز  تیحمای، و کاربست شواهد علم دیتول ،یآمادگ
، ایخطر حوادث و بال ینرساها درحوزه اطالعو شتاب دهندهنوپا 

 . مرتبط یهادانشگاه وپژوهشی ها و مراکز فعال با انجمن ارتباطات

در ها و قوانین باالدستی تدوین و بازبینی آیین نامه: 6 راهبرد

 ها.حوزه مدیریت رسانه در بالیا و فوریت
 یهاها و پروتکلرالعملدستو هیته: های دارای اولویتبرنامه

ا بر اساس هاستیو س نیو اصالح قوان یرسانروزب ،ینیبازبیی، اجرا
 ی.المللنیو ب یمل اتیتجرب

 ینونقا انینسبت به متول یاعتماد اجتماع یارتقا: 7 راهبرد

 .خدمت هئارا

شفاف و به موقع  یناطالع رسا: های دارای اولویتنامهبر
به  ع،یسر اطالعات هئارا، هاخطر بالیا و فوریت تیریاقدامات مد

لکرد عم یسازشفاف، هاپاسخ به بالیا و فوریت حیموقع و صح
 . اتعادالنه به اطالع یدسترس کردیاز رو استفادهو  نیمسئول

ارتقای سالمت روان مدیریت افکار عمومی و : 8 راهبرد

 ها.جامعه در بالیا و فوریت
 ،ی و دیداریداریشن یهانهرسا تیریمد: های دارای اولویتبرنامه

در خصوص اقدامات  یو توانمندساز آموزشی، مکتوب و مجاز
فر و ساسکان،  تیریمددر هنگام بروز حوادث و سوانح  یامقابله
 .متناسب با نوع حادثه یتیجمع ییجاجابه
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 دیده در مرحله بازیابی.
اضطراب و  تیریمد یهاآموزش: های دارای اولویتبرنامه

( PTSDاختالل استرس پس از حادثه ) ح،یصح یاسترس، سوگوار
و  ینیکارآفر یهامهارت تیتقوی، تخصص یهاآموزش ریو سا
 . ایبعد از بال یمحل یمل یهادر رسانه یاقتصاد یبازتوان

 رسانه در حوادث و تیریمد رخانهیدب لیتشک :10 راهبرد

 ،یمحل نظم اطالعاتی و ارتباطی در سطح جادیا تیسوانح با اولو
 ی.الملل نیب ،یمل

 یهاتهیکم لیتشک، رخانهیدب لیتشک: های دارای اولویتبرنامه
ودن نم مشخص، فکر یهامرتبط با اتاق یو استان یمل یراهبر
رچوب چا نیتدو، رخانهیدب اراتیو حدود اخت ییپاسخگو ت،یمسئول

و  یاناست ،یدر سطوح مل نیجهت تدو ایخطر بال تیرینقشه راه مد
 ی. محل

 ورسانه در بالیا  تیریمد یابینظارت و ارز :11 راهبرد

 .هافوریت
 لیقبامانه متمرکز ثبت از ساستقرار :  های دارای اولویتبرنامه

ساالنه  یااهداف بودجه ادشنهیپ، اطالعات شیها و مستندات پاداده
 ییزداتمرکزی، و محل یاستان ،یسطوح مل یبرا ایخطر بال تیریمد

 یکرد منابع مال نهیها در خصوص هزناستا اراتیاخت شیو افزا
 .نفعانیو نظارت بر نقشه راه ذ شیپاو  مرتبط

 

 بحث
در زمینه  به عنوان اولین نقشه راه با یازده راهبرد این مستند

های ایران است و چارچوبی جهت مدیریت رسانه در بالیا و فوریت
ریزی اقدامات در چرخه مدیریت خطر حوادث و سوانح تا سال برنامه
این  سازان و فعاالن درباشد. مسئولین صدا و سیما، برنامهمی 1404

ژه ذینفعان پروعرصه و متخصصین سالمت در حوادث و سوانح از 
 خواهند بود. 

های انسانی رسانه در اطالع رسانی خطر توانمندسازی سرمایه
ی و محور انجام های اصلحوادث و بالیا به عنوان یکی از زیر ساخت

های آموزشی مرتبط ز اهمیت است. تدوین بستهاقدامات بسیار حائ
با مدیریت خطر حوادث و سوانح در سطوح عمومی و پیشرفته 

تواند سودمند باشد. در کنار آن آشنایی افراد با سامانه فرماندهی می
ها حادثه، فرآیند هشدار اولیه بر اساس چارچوب پاسخ ملی و نقش

نجام گیرد. بر اساس و شرح وظایف تعریف شده برای این سازمان ا
اصول آموزشی پس از طراحی و آماده سازی محتواهای متناسب با 

های آموزشی کوتاه مدت و حین دورهگروه مخاطب، برگزاری 
خدمت در خصوص کارکرد رسانه در چرخه مدیریت حوادث و سوانح 

های تمرین بر اساس انجام خواهد پذیرفت. سپس طراحی برنامه
تواند به تثبیت یادگیری و کشف خطاها و سناریوهای محتمل می

کاربرد رسانه جمعی در کاهش سوانح نواقص احتمالی کمک نماید. 

پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگساالن و حوادث از طریق جامعه
 و ترویج دانش صحیح ایمنی در این زمینه بسیار مؤثر است.

ح از ضروریات مدیریت خطر حوادث و سوان داشتن درک خطر،
قدام به و تا زمانی که این امر محقق نشده هیچ فردی ا (21)است 

خواهد کرد. های آمادگی نپیشگیری، کاهش خطر و انجام فعالیت
ها و جایگاه خود در ضروری است مدیران و کارشناسان رسانه نقش

جایی که نقشه راه مدیریت خطر حوادث و سوانح را بشناسند. از آن
یادبود  برای ماندگاری و تثبیت مطالب در اذهان از اختصاص روزی

 رسانیکنند. پیشنهاد روز خبر و اطالعموضوع به این عنوان استفاده می
تواند گام مهمی دث و سوانح در تقویم رسمی صدا و سیما میحوا

ها دارای مشتریان از آنجایی که همه سازماندر این مسیر باشد. 
ان و سیاستگذار درونی و بیرونی هستند، مخاطبان خارجی رسانه،

از هر کدام باشند که متناسب با نیقانونگذاران، مدیران و مردم می
سازی مردم و آگاهگردد. های آموزش تدوین میها بستهاز گروه

یگر دمحلی انجام گیرد. از سویی  و ملی مسئولین نیز در سطوح
های واقعی جامعه به رسانه به عنوان ابزاری جهت انتقال نیازمندی

مسئولین؛ جلب مشارکت جامعه و اقشار مختلف جامعه در 
ایمن،  عهجام قبیل شهر و از سالمت و ایمنی ارتقای هایبرنامه

اده قرار ...؛ مورد استف ایمن سالم، مدرسه شهر بیمارستان ایمن،
 هایتواند خطر بحرانای میرسانه های علمی و صحیحگیرد. تحلیلمی

ا از رآنان  ناشی از حوادث و سوانح را به مردم شناسانده و یا
ای را به سازد و اقدامات پیشگیرانه و مقابلهخطرهای محلی آگاه 

واد سمردم و مسئولین آموزش دهد تا در نهایت به ارتقای سطح 
 ایمنی و مدیریت خطر حوادث و سوانح منجر گردد. 

یکی  ،بالیا حوادث و مقابله با پیشگیری و مشارکت جامعه در
برای . آیدشمار میبهخطر حوادث و سوانح از ارکان مهم مدیریت 

گسترش فرهنگ مشارکت جامعه در پیشگیری، کاهش اثرات 
ع، ل از وقوریزی در مرحله قبکسب آمادگی و برنامه زیانبار بالیا،

، ویژه عملیات جستجو، امدادمشارکت در عملیات پاسخگویی ب
هی، نجات، پشتیبانی در مرحله وقوع و بازیابی یعنی ساماند

س از پت اولیه در مرحله ، بازسازی و بازگشت به وضعیبازتوانی
قش و نوع بالیا تغییر نوع نگاه مدیران به مقوله ن حوادث و وقوع

اشتن . از سویی دیگر مردم با د(22) اهمیت داردمشارکت مردم 
 توانند از مسئولین، سیاستگذاران و نمایندگان مردم درآگاهی می

 هایتظرفی مدیریتنمایند. گری مجلس شورای اسالمی مطالبه

 علمیه، هایهحوز و جماعات، مساجد و جمعه فرهیختگان، ائمه

سازی با هدف برجسته همچنین فرهنگ هنرمندان و ملی قهرمانان
 هایمدیریت فعال مدیریت داوطلبان و خیرین و جلب مشارکت

ها از طریق رسانه شورایاری و روستا و شهر شورای از جمله محلی
 انجام گیرد. 

مدیریت باشد. در راهبرد پنجم، که بر مبنای مدیریت دانش می
کارگیری، انتقال و ذخیره دانش در مراحل هدانش شامل خلق، ب

مختلف مدیریت خطر حوادث و سوانح است. مدیریت بحران دانش 
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با حضور  یورزشهیاتاق فکر و اند جادیامحور در رسانه از طریق 
 یاز مراکز علم تیحما، نفعانیذ ندگانیو نما یعلم ختگانیفره

 یهانشستی، و کاربست شواهد علم دیبه منظور تول یپژوهش
 ارتباط، ایپاسخ به بال یهادرس آموخته یو مستندساز یارسانه

 توسعه، دانش جیدر جهت ترو یو مجاز یاستان یهافعال با رسانه
 ب،یدر حوزه کاهش آس یقاتیبا مراکز تحق یپژوهش یهایهمکار
کسب و کارهای  از تیحمای، و کاربست شواهد علم دیتول ،یآمادگ

، ایخطر حوادث و  بال یها درحوزه اطالع رسانو شتاب دهنده نوپا
اتفاق  مرتبط یهاها و مراکز و دانشگاهفعال با انجمن ارتباطات

 .(23-25)افتد می
ب قانون سازمان مدیریت بحران کشور )مصو 14مطابق ماده 

ه است وظایف زیر برای سازمان صدا و سیما تعریف گردید (،1398
های مورد نیاز رسانیهای آموزشی و اطالعو قانونگذار تهیه برنامه

ایستی ب. از سویی دیگر (26) را بر عهده این سازمان نهاده است
ها و اقدامات اجرایی در راستای قوانین، تنظیم و بروزرسانی نامهآیین

 المللیهای ملی و بینگردد و در این مسیر از تجربیات و درس آموخته
 گیری شود. بهره

 یانونق انینسبت به متول یاعتماد اجتماع یارتقاراهبرد هفتم 
هم جهت بوده است. اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم م خدمت هیارا

رسانی تعامل بین مردم و مسئولین است. شفافیت در اطالع
تواند منجر به ارتقای رسانی به موقع و سریع میهمچنین اطالع

مانی زصادق است سطح اعتماد اجتماعی گردد. برعکس این امر نیز 
د نه تنها رسانی ناقص، متضاد و یا در زمان نامناسب باشکه اطالع

دار شدن اعتماد مردم و ایجاد تأثیر مثبت نداشته بلکه موجب خدشه
وزه حفشارهای روانی بر آنان خواهد شد. به همین علت فعاالن 

رسانی و صادقانه بودن لین نفر بودن در اطالعرسانی خطر اواطالع
 .(27-29) کنندرا به عنوان یک اصل مهم دنبال می آن

ظر گرفتن این راهبرد در جامعه کنونی مورد نیاز بنابراین در ن
تر خواهد نمود. از بوده و پیوند میان مردم و مسئولین را مستحکم

سویی دیگر مدیریت افکار عمومی در کلیه مراحل مدیریت خطر 
بینی پیشحوادث و سوانح قابل بررسی است. در مراحل پیشگیری 

وع یا کاهش آثار وق زود هنگام بحران، تالش برای پیشگیری از
ثر، از ؤمقابله مپیشگیری و  ازی جامعه برایسادهمنفی آن و آم

های جمعی پیش از وقوع بحران، مهمترین وظایفی است که رسانه
 1390ای که صلواتیان و همکاران در سال . در مطالعهر عهده دارندب

سازمان صداوسیما با اتخاذ در این زمینه انجام دادند، نشان داد 
ها در ش رسانهای نقهاز مدل پروانرویکردی پیشگیرانه و با استفاده 

 ،یطو پایش مح تواند از طریق رصد، میهابالیا و فوریتمدیریت 
رسانی و ایجاد همبستگی ار عمومی، اطالعآموزش و هدایت افک

 ؛عواملی چون .(30) ملی، به مقابله پیشگیرانه با بحران بپردازد
نکردن از حدس و گمان، پرهیز از  استفادهبرخورد انسانی و خوب، 

نشده، در های کنترلهای فوری، پرهیز از مصاحبهمصاحبه
نظرگرفتن محلی برای خبرنگاران، پرهیز از هر تنش با خبرنگاران، 

ست، دادن اینکه اوضاع تحت کنترل ا جلب اطمینان با نشان
 24 حضورممکن، نیاز مردم و نوع مخاطبان، های بحران بینیپیش

نبودن نشر اخبار کنترل انحصاریساعته و اعالم نتایج و خبرها، 
ل معرفی مسئوخاص، استعفا، عذرخواهی،  هایتوسط رسانه

دقیق و عملی و  اعالم برنامهپیگیری بحران تا حل آن به مردم، 
سب با اوضاع بحران ظاهری متناحضور با شفاف و عمل به آن، 

-آسیب برقراری رابطه مناسب و صادقانه با خانواده)غیرتشریفاتی(، 

توبیخ ها و یی و ابهام در سخنان و برنامهگوپرهیز از کلیدیدگان، 
، یا اخراج برخی از مسببان به عنوان اقدامات مؤثر شناخته شد

روان  جامعه در ای از مدیریت افکار عمومی و ارتقای سالمت نمونه
 . (29) حوادث و سوانح است

امعه و در حال پس از بروز حادثه، بازتوانی روانی اجتماعی ج
افتد. استفاده دیده، عمدتاً در مرحله بازیابی اتفاق میمناطق آسیب

کتوب مری، ی و دیداداریشناز ظرفیت انواع مختلف رسانه اعم از 
 تیریمد یهاآموزشتواند های نوین ارتباطی میی و روشو مجاز

اختالل استرس پس از  ح،یصح یاضطراب و استرس، سوگوار
تقل ی را به جامعه منتخصص یهاآموزش ری( و ساPTSDحادثه )
ماعی را اجت و روند رشد پس از حادثه و بازیابی روانی (31)کرده 

 یبازتوان و ینیکارآفر یهامهارت تیتقورو تسریع نماید. از این
به  ایالبعد از ب یمحلی و توجه ویژه مل یهادر رسانه یاقتصاد

 های این نقشه راه مدنظر قرار گرفته است. عنوان یکی از اولویت
نه رسا تیریمد رخانهیدب لیکتشجهت انجام کلیه موارد فوق 
 باشد.ی ضروری میمل ،یدر حوادث و سوانح در سطح محل

مدیریت رسانه در  هدف از تدوین راهبرد تشکیل دبیرخانه
عات حوادث و سوانح، ایجاد نظام اطالعاتی و حفظ زنجیره اطال
واهد بوده است. این دبیرخانه در سطوح مختلف دارای دفاتری خ

س است. ها در تمایرهای مختلف ارتباطی با آنبود که از طریق مس
این امر به ایجاد وحدت رویه، حفظ اطالعات، مشخص بودن 

ها، ارتقای سطح پاسخگویی رسانه و انجام کلیه مسئولیت
کند. در واقع تشکیل این دبیرخانه راهبردهای پیشین کمک می

ترین سطح ضمانت اجرای سایر راهبردها در باالترین تا پایین
 باشد.  دیریت رسانه میم

وانح سرسانه در حوادث و  تیریمد یابینظارت و ارزدر نهایت 
ها و تهیه داشبوردهای مختلف های متمرکز دادهبا استقرار سامانه
ای میسر شده و به ارتقای سطح عملکرد و کشف مستندات رسانه

د ساختارها نقاط قابل بهبود منجر خواهد شد. از سویی دیگر با ایجا
ای هدر سطوح ملی، محلی و استانی نیاز به بررسی اهداف بودج

های علمی و اصولی دبیرخانه و دفاتر خواهد بود که با اعمال نظارت
ها را افزایش داد. با توان تمرکز زدایی کرده و اختیارات استانمی

های مرتبط با مشخص بودن ابزار نظارت امکان پایش شاخص
از این  هد شد. قابل ذکر است هر کداماجرای نقشه راه فراهم خوا

توانند نقشه راه راهبردها مکمل دیگری بوده و در کنار هم می
 .مدیریت رسانه در حوادث و سوانح را ترسیم نمایند
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 گیرینتیجه
این پژوهش برای اولین بار به تدوین نقشه راه رسانه در 

ت. این های رسانه در ایران پرداخته اسمدیریت خطر بالیا و فوریت
های دارای اولویت مورد نیاز رسانه چهارچوب بر راهبردها و برنامه

در مراحل چندگانه چرخه مدیریت خطر حوادث و سوانح اعم از 
پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی، پاسخ و بازیابی متمرکز است. گام 

عملیاتی  بعدی در راستای عملیاتی کردن این نقشه راه تدوین برنامه
ی دیگر در ادامه مسیر به ابزارهایی جهت ارزیابی، است. از سوی

 1404ارزشیابی و اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده تا سال 
 .نیاز است

 

راتب تشکر و م وسیله نویسندگان بدین :تشکر و قدردانی
، دکتر علی خاجی، دکتر حمیدرضا خانکه اناز آقای خود را یقدردان

 نمایند.ابراز می دکتر سیاوش صلواتیان
 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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