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چكيده
زمينه و هدف: بالياى طبيعى از جمله مخاطراتى هستند كه مى توانند در صورت وقوع در يك محيط به بحران تبديل شوند. اين بحران ها اگر در محيط 
پيرامونى يك سازمان رسانه اى خبرى رخ دهند، سبب مى شوند تا اين سازمان ها دچار بحران سازمانى شده و در انجام مسئوليت اجتماعى خود ناكام 

بماند؛ لذا اين مقاله به ارائه مفهوم جديدى از تاب آورى سازمان هاى خبرى در بحران هاى طبيعى پرداخته است.
روش: روش پژوهش حاضر توصيفى-تحليلى است و داده هاى مورد نياز اين مقاله به كمك مطالعه اسنادى-كتابخانه اى جمع آورى گرديده است؛ براى 

اين منظور جستجوى گسترده اى در منابع و بانك هاى اطالعاتى انجام و جديدترين منابع در زمينه تاب آورى سازمانى گردآورى شد.
يافته ها و نتايج: تاب آورى سازمانى سازمان هاى رسانه اى خبرى در هنگام بالياى طبيعى در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است و اين موضوع ريشه 
در عدم باور مديران رسانه ها به مسئوليت اجتماعى خويش دارد؛ لذا تاب آورى چنين سازمان هايى بايد مورد توجه قرار گيرد؛ الزامات پرداختن به چنين 
موضوعى تلقى تاب آورى سازمانى به عنوان راهبرد و استراتژى سازمان، وجود برنامه مدون تاب آورى در سازمان و سنجش مداوم تاب آورى سازمان 
است كه جامه عمل پوشاندن به آن ها تاب آورى آينده نگرانه، تاب آورى همزمان، تاب آورى گذشته نگر را براى چنين سازمان هايى به ارمغان مى آورد.
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Abstract
Background and objectives: Natural disasters are including the risks that may change to a crisis. Happening of the crises 
around a news organization may cause crises in the organizations and will frustrate their social responsibilities; thus, this article 
presents a new concept of resilience of news organizations in natural disasters.
Method: The methodology of this research is descriptive-analytic and the required data have been collected by documentary-
library studies of  resources and databases in the field of organizational resilience.
Fundings and Results: The organizational resilience of news media organizations in natural disasters has been neglected in 
our country, and this is rooted in the lack of belief of media managers in their social responsibility; so, the resilience in such 
organizations should be taken into consideration. The necessities of addressing such an issue is recognition of organizational 
resilience as an organization’s strategy, the existence of a program of resilience in the organization and continuous assessment 
of the resilience of the organization, which will provide them with forward-looking resilience, coherent resilience, and retro-
spective resilience to such organizations.
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مقدمه
بحران١ يكي از واقعيت هاى اجتناب ناپذير زندگي بشر بوده و بشريت 
هميشه با انواع مختلفي از بحران ها مواجه است. از بحران هايى چون 
قحطي، خشك سالى، سيل، زلزله، شيوع بيمارى هاى واگيردار گرفته 
تا بحران هايى چون جنگ ها و آلودگى هاى زيست محيطى و ... تمامي 
اين بحران ها به ميزان حجم شان آسيب هاى متفاوتي به محيطي كه 
صلواتيان،  و  اربطانى  (روشندل  مى كنند  وارد  مى دهند،  رخ  آن  در 
شدت  فراگيري،  دامنه  عامل  سه  اساس  بر  كه  بحران  حجم   .(1389
تعيين   (1380 همكاران،  و  (دبيليوپاى٢  بحران  دوام  مدت  و  وقوع 
مى شود، بشر را مجبور به مقابله متناسب در سطوح مختلف شهرى، 
استانى، ملى، منطقه اى و جهانى مى كند. در ميان بحران هاى مختلف 
روى  بر  اينكه  بر  عالوه  طبيعى  بالياى  از  ناشى  بحران هاى  معموالً 
افراد  و  مى گذراند  تأثير  جامعه  اقشار  فردى،  زندگى  مختلف  ابعاد 
را قهراً براى مواجهه و مقابله با بحران درگير مى كنند بر سازمان ها، 
نهادها و ساختارهاى يك جامعه نيز به شدت اثرگذارند؛ لذا الزم است 
ابعاد  و  شرايط  درك  اساس  بر  سازمان ها  و  نهادها  ساختارها،  افراد، 
اما  كنند  ايجاد  خود  در  را  بحران  برابر  در  مقاومت  ظرفيت  فاجعه 
بسيارى از سازمان ها اهميت مديريت باليا و برنامه ريزى براى تداوم 
كسب وكار خود را ناديده گرفته اند (هربانس٣، 2010) به طورى كه بر 
اساس برخى گزارش هاى 43 درصد از شركت هايى كه تحت تأثير 
بالياى شديد قرار گرفته اند هرگز مجدداً باز نشده و حدود 30 درصد 
سرولو۴،  و  (سرولو  خورده اند  شكست  سال   2 عرض  در  آن ها  از 
2006). همچنين تحقيقاتى كه بر اساس اطالعات جمع آورى شده از 
5000 كس ب و كار در پنج جامعه و ساير مطالعات فاجعه اى در مورد 
اتفاق  به  قريب  اكثريت  داده  نشان  شده  انجام  كسب و كار  آمادگى 
شركت هاى تجارى اولويت بسيار كمى براى پيش بينى و برنامه ريزى 
بالياى طبيعى دارند (دوهه۵، 2008). چنين آمارى حكايت از آن دارد 
كه سازمان ها براى مديريت باليا به رويكردى پيشگيرانه نياز دارند 
(صاحب جم نيا، ترابى و منصورى، 2015)؛ اين رويكرد پيشگيرانه در 
مديريت بحران هاى سازمانى مى تواند ذيل عنوان تاب آورى سازمانى 
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مد نظر قرار گيرد. 
در واقع رويكرد تاب آورى۶  مجموعه توانمندى هايى است كه 
مى گردد  بحران ها  و  حوادث  برابر  در  جوامع  مصون سازى  به  منجر 
(عباداله زاده ملكى و خانلو، 1395). تاب آورى سازمانى راهكارى 
است كه مى تواند قدرت و ظرفيت سازمانى را براى مواجهه با باليا 
تأثيرات  كاهش  كه  است  رويكردى  و  آورد  وجود  به  بحران ها  و 
منفى بحران ها بر سازمان را دنبال مى كند اما در كشور ما ادبيات 
تاب آورى در حوزه سازمانى مورد غفلت قرارگرفته است و اصوالً 
رويكرد ها نسبت به مديريت بحران هاى سازمانى ضعيف است؛ اين 
يك  طرف  دو  اجتماعى  و  سازمانى  تاب آورى  كه  است  حالى  در 
دارد  وجود  شديدى  ارتباط  نيز  رقابت  و  تاب آورى  بين  و  سكه اند 
(لى٧، وارگو٨ و سويال٩، 2013). در اين بين سازمان هاى رسانه اى 
در  عمومى  افكار  هدايت  در  تأثيرگذارشان  نقش  جهت  به  خبرى 
رقابتى  فضاى  و  مى كنند  ايفا  را  وااليى  نقش  اجتماعى  تاب آورى 
در بين آن ها نيز به شدت جدى است بنابراين در زمره سازمان هايى 
به شمار مى روند كه الزم است با رويكردى دقيق نسبت به برخورد 
با بحران هاى طبيعى كه در محيط آن ها رخ مى دهد، اقدام نمايند. 
در  هنگامى كه  در  بتوانند  بايد  خبرى  رسانه اى  به واقع سازمان هاى 
حفظ وضعيت  رخ مى دهد با  بحرانى طبيعى  محيط پيرامونى آن ها 
پايدار خود يا به تعبير دقيق تر زنده ماندن خود به امداد رسانى رسانه اى 
كه همان مسئوليت اجتماعى آنان در زمان وقوع چنين بحران هايى 
است بپردازند به همين دليل است كه استعاره «انسان زنده هوشيار» 
را مى توان در مورد تاب آورى سازمانى چنين سازمان هايى به كار 
مديريت  موضوع  رسانه ها  عمومًا  كه  داده  نشان  مطالعات  اما  برد؛ 
بحران و باليا را در كسب وكار خود جدى نمى گيرند و در مطالعات 
نحوه  مورد  در  برنامه هايى  معموالً  رسانه ها  شده  مشخص  پيشين 
(اسكانلن١٠، 2007،  ندارند  مخرب  حوادث  در  خود  فعاليت  ادامه 
ص.421). در همين رابطه دوهه (2008) ادعا مى كند كه رسانه هاى 
جمعى براى آمادگى خود در برابر فاجعه كار كمترى انجام داده اند 
بنابراين بايد اين تفكر و حساسيت در بين مديران رسانه هاى خبرى 
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كشور ما وجود داشته باشد كه به معناى واقعى كلمه به تاب آورى 
رخ  آن ها  پيرامونى  محيط  در  طبيعى  بحرانى  كه  شرايطى  در  خود 
كردن  برطرف  براى  برنامه ريزى  عدم  كه  چرا  كنند  توجه  داده 
شدن  متضرر  به  منجر  مى تواند  رسانه اى  سازمان هاى  مخاطرات 
در  مخاطب  با  ارتباط  عدم  آن،  تعطيلى  چه بسا  رسانه اى،  سازمان 
وصف  با  شود.  قبيل  اين  از  متعددى  موارد  و  مخاطب  نياز  شرايط 
اخير سؤاالت اصلى اين پژوهش آن است كه بحران در سازمان هاى 
سازمان هاى  تاب آورى  الزامات  و  مى شود  تعريف  چگونه  رسانه اى 
رسانه اى براى مديريت اين بحران ها به چه شكل است؟ و چگونه 
مى توان تاب آورى سازمانى سازمان هاى رسانه اى خبرى را تبيين و 

تشريح كرد.
تاب آورى سازمانى سازمان هاى  اهميت  تبيين  هدف اين مقاله 
پژوهش  اين  بنايراين  است،  طبيعى  بحران هاى  در  خبرى  رسانه اى 
ابتدا ضمن مرورى بر مفاهيم اوليه و مقدماتى، نگاهى به رويكرد هاى 
تاب آورى  سپس  و  داشت  خواهد  تاب آورى  حوزه  در  مختلف 
تفاوت هاى  بيان  ضمن  و  مى دهد  قرار  بحث  مورد  را  سازمانى 
سازمان هاى تجارى و رسانه اى به بحران در سازمان رسانه اى خواهد 
پرداخت و در نهايت چگونگى پرداختن به مقوله تاب آورى سازمان 
رسانه اى را با استفاده از استعاره مورد بحث قرار مى دهد. (جدول 1)   

پيشينه پژوهش
پژوهش هاى انجام شده در حوزه تاب آورى سازمانى ابعاد مختلفى را 
در برگرفته است. برخى پژوهش ها به مسئله تاب آورى كاركنان در 
تاب آورى  حوزه  به  جامع  و  چندبعدى  ديگر  برخى  پرداخته،  سازمان 
سازمان پرداخته و برخى نيز كاربست پذيرى آن ها موردترديد واقع شده 

است. در جدول زير به مرور تعدادى از اين پژوهش ها مى پردازيم.
در  خبرى  رسانه اى  سازمان هاى  تاب آورى  به  پرداختن 
مسئوليت  كه  است  پژوهش  اين  اصلى  موضوع  طبيعى  بحران هاى 
اجتماعى آنان لزوم پرداختن به آن را گوشزد مى كند؛ پژوهش هاى 
مورد اشاره در جدول فوق غالبًا با نگاهى به تاب آورى سازمان هاى 
صنعتى انجام شده اند و مسئوليت اجتماعى سازمان عمدتًا در آن ها 
ناديده گرفته شده است، بنابراين نوآورى چنين پژوهشى را مى توان 
در پرداختن به مقوله تاب آورى سازمان هاى رسانه اى كه تفاوت هاى 

ماهيتى زيادى با سازمان هاى صنعتى دارند مى توان ديد.

ادبيات پژوهش
بحران و مديريت بحران

واژه بحران براى نخستين بار توسط جرالد كاپالن١ به عنوان اصطالحى 
در روان پزشكى براى توصيف حالت هاى روحى و روانى افراد پس از 
گرفته  كار  به  بوستون  در  شبانه  باشگاه  يك  در  آتش سوزى  وقوع 
شد (وردى نژاد و بهرامى رشتيانى، 1395، ص 34)؛ كاپالن بحران را 
اين گونه تعريف مى كند: «افراد وقتى در برابر اهداف مهم با مانع يا 
مسئله  حل  معمول  روش هاى  از  نتوانند  كه  شوند  رو به رو  محظورى 
استفاده كنند در موقعيت بحران قرار مى گيرد» (كاپالن، 1961، ص. 
293). بحران به معناى تهديد قابل توجهى است كه نتيجه منفى در 
بر داشته باشد (كيمبز، 2007) و بورنت٢ (1998) آن را انتهاى طيفى 
مى داند كه با حادثه٣ شروع شده با تعارض۴ ادامه مى يابد و به بحران 
كه شديدترين حالت به هم ريختگى است، ختم مى شود اما كامل ترين 
تعريف، بحران را وضعيتى مى داند كه داراى پنج بعد اساسى شامل 
همراه  به  فورى،  اقدامات  و  تصميمات  اخذ  به  نياز  ناگهانى،  رخداد 
عادى  جريان  در  اختالل  يا  قطع  معنوى،  و  مادى  خسارات  داشتن 
امور، تحت تأثير قرار دادن زندگى جمع قابل توجهى از افراد جامعه 
باشد (صلواتيان، 1389، ص 10). در جامعه امروز كه بحران بخش 
جدايى ناپذيرى از زندگى انسان ها است، مديريت آن نيز بايد مورد 
سال  در  بار  اولين  براى  بحران  مديريت  اصطالح  گيرد.  قرار  توجه 
و  گرفت  قرار  استفاده  مـورد  كوبـا  موشـكى  بحـران  در   1962
معناى آن مديريت در موقعيت هاى پيش بينى ناپذير اسـت (قنبرى 
و آزاددوست، 1396). مـديريت بحـران به نوعى تـدبير راهبـردي 
داللـت مي ورزد كه در فرايند آن، محيط هاي داخلي و خارجي بحران 
مورد تحليل قرار مي گيرد (خجسته و احمدى، 1387). صلواتيان و 
روشندل معتقدند مديريت بحران پاسخ دهي آني و اختصاص منابع 
فوق العاده و ديگر فعاليت هاي الزم در مقابله با بحران است (روشندل 
اربطانى و صلواتيان، 1389). ريچارد برانديچ ۵ رئيس مركز مطالعات 
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جدول 1. پژوهش هاى داخلى و خارجى در حوزه تاب آورى سازمانى

پژوهش هاى داخلى

توضيحپژوهشگر و سال پژوهشعنوان پژوهش
بررسى عوامل مؤثر بر تاب آورى خوشه هاى 
صنعتى در مواجهه با تحريم هاى اقتصادى؛ 

موردمطالعه: خوشه تجهيزات بيمارستانى تهران
عظيمى (1393)

در اين پژوهش پس از تجزيه وتحليل داده ها به روش تحليل تم1، عوامل مؤثر بر 
تاب آورى به 4 بعد اجتماعى-فرهنگى، اقتصادى، فنى-سازمانى و نهادى-زيرساختى 

تقسيم شده اند و نتايج در پنج سطح فرد، بنگاه، خوشه، دولت و محيط ارائه گرديده است.
شاخص هاى سنجش مؤلفه هاى سازماني 

بر اساس مفهوم تاب آورى و استفاده از پشتيبان نظرى براى شناسايى ابعاد موجود كاظمى و عندليب (1395)سكونتگاه هاى انساني در برابر مخاطرات طبيعي
تاب آورى سازمانى به مدلى در اين زمينه رسيده اند.

بررسى مؤلفه هاى مؤثر بر تاب آورى سازمانى در 
زمان بحران

توت كار بيدريغ، فاضلى و 
حسنى (2016)

در اين تحقيق مشخص شد دارا بودن تجربه بحران گذشته مهم ترين عامل مؤثر بر 
تاب آورى سازمانى است.

طرح پژوهشى «الگوى سنجش تاب آورى 
سازمانى با توجه به متن فرهنگى كشور ايران»

پيغامى، سعدآبادى و عظيمى 
(1395)

اين پژوهش مدلى 5 بعدى با 22 شاخص و 82 زير شاخص تحت عنوان الگوى جامع 
سنجش تاب آورى سازمانى را ارائه كرده است.

تحليل جامع عوامل مؤثر بر تاب آورى سازمانى 
در صنايع كوچك و متوسط

ابراهيمى، فيض و چيت كران 
(1396)

اين پژوهش با هدف شناسايى و رتبه بندي مهم ترين عوامل مؤثر بر تاب آورى در 
صنايع كوچك و متوسط انجام شد كه نتايج پژوهش آن ها نشان داد دو دسته عوامل 

در تاب آورى صنايع كوچك و متوسط دخيل اند كه شامل عامل درون سازمانى و 
برون سازمانى مى شد. بر اساس يافته هاى پژوهش عوامل درون سازمانى تأثير بيشتري 
نسبت به عوامل برون سازمانى بر تاب آورى شركت داشته اند. عوامل درون سازمانى 
شامل پنج تم اصلى مديريت، نيروي انسانى، توليد و عمليات، بازاريابى و فروش و 
افزونگى داخلى بوده و عوامل برون سازمانى نيز چهار تم اصلى حمايت هاي دولت، 

انجمن ها و تشكل هاي صنفى، همكاري و ارتباطات ميان سازمانى و افزونگى خارجى را در 
بر مى گرفت.

شناسايى مؤلفه هاى مؤثر در كاهش تاب آورى 
سازمان ها در شرايط بحرانى با استفاده از مدل 
تحليل سلسله مراتبى (مطالعه موردى سازمان 

آتش نشانى شهرستان آمل)
ايزدى (1396)

در اين پژوهش 7 عامل (نقش ها و مسئوليت ها، درك خطرات و مأموريت ها، پايدارى 
سازه اى، ساختارهاى مديريتى، كيفيت آموزش كاركنان، شناخت تجهيزات و ادوات 

موجود، توانايى نيروى انسانى)، به عنوان مهم ترين عوامل اثرگذار در كاهش تاب آورى 
سازمان آتش نشانى انتخاب و اولويت بندى شدند.

پژوهش هاى خارجى

الرى ماالك3 (1998)به كار بردن تاب آورى سازمانى براى كار2
در اين تحقيق 7 اصل درك تجربيات سازنده، رفتارهاى سازگار كننده مثبت، اطمينان 

از وجود منابع خارجى، گسترش مرزهاى تصميم گيرى، تمرين ايجاد نظم از هرگونه مواد 
در دسترس با استفاده از خالقيت4، توسعه تحمل عدم اطمينان و ايجاد سيستم هاى نقش 

مجازى5 آورده شده است.

سونيا تى مك مانوس6 تاب آورى سازمانى در نيوزلند
(2008)

در اين پژوهش، پژوهشگر مدلى 3 بعدى كه هر بعد دربرگيرنده 5 مؤلفه و درمجموع 
15 مؤلفه است براى تاب آورى سازمانى تحت عنوان7ROR معرفى مى كند. سه بعد 

اصلى شامل آگاهى از وضعيت8، مديريت آسيب پذيرى اساسى9 و ظرفيت سازگارى10 
است.

اريك هولن اگل12 (2010)مقدمه بر مقياس سنجش تاب آورى11
پژوهشگر در اين تحقيق به 4 قابليت يا توانايى اساسى سازمان براى رسيدن به تاب آورى 
اشاره كرده است. وى قابليت پاسخگويى13، قابليت نظارت14، قابليت پيش بينى15 و قابليت 

يادگيرى16 را چهار اصل در جهت تاب آورى سازمانى برشمرده است.

توسعه ابزار براى اندازه گيرى و مقايسه 
لى، وارگو و سويال (2013)تاب آورى سازمانى17

محققان اين پژوهش در مراحل اوليه تحقيق خود تمامى شاخص هاى ممكن را با برگزارى 
كارگاه به مدل  ROR اضافه كردند و در مرحله بعدى آن ها بر اساس ضريب18KMO به 

تصحيح شاخص ها پرداختند كه درنهايت مدل توسعه اى آن ها دو عامل قابليت سازگارى با 
8 مؤلفه و برنامه ريزى با 5 مؤلفه را ارائه كرد.
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مى گويد:  بحران  مديريت  مفهوم  به  راجع  آمريكا  كانزاس  در  رسانه 
بحران  خرابى يك  ظرفيت  كاهش  براى  برنامه اى  بحران  «مديريت 
است و در برخى موارد نيز مى تواند عامل حذف پتانسيل خرابى و 
يا حذف خود بحران باشد» (وردى نژاد و بهرامى رشتيانى، 1395، ص 
59). پيرسون١ و كالير3 با تمركز بر بحران هاى سازمانى، مديريت 
بحران را «تالش نظام يافته توسط اعضاى سازمان همراه با ذى نفعان 
مديريت  يا  و  بحران ها  از  پيشگيرى  جهت  در  سازمان،  از  خارج 
از  (مك كانكى٢، 1987).  دانسته اند  وقوع»  زمان  در  آن ها  اثر بخش 
برنامه اى  و  فرايند  بحران  «مديريت  گفت  مى توان  نگارندگان  نظر 
به منظور  گروه  يك  سازمان  يافته  و  نظام مند  تالش هاى  به  كه  است 
تحليل محيط، پيشگيرى و راه حل يابى براى رفع بحران در مرحله 
قبل از بحران و پاسخ دهى آنى به بحران و تصميم گيرى الزم براى 

كاهش آثار آن در مرحله حين و بعد بحران منجر مى شود.»
تاب آورى: چيستى و رويكرد هاى مفهومى

واژه تاب آورى نشأت گرفته از واژه التين Resilire به معنى جهش 
كردن و يا به جاى اول برگشتن است. تاب آورى در فرهنگ لغات، 
توانايى بازيابى، بهبود سريع، تغيير، شناورى، كشسانى و همچنين 
خاصيت فنرى و ارتجاعى ترجمه شده است (رضايى، 1393). مفهوم 
مقاله اى  در  هولينگ٣  توسط   1973 سال  در  بار  اولين  تاب آورى 
با  اكولوژيكى»  سيستم هاى  پايدارى  و  «تاب آورى  عنوان  تحت 
ديدگاه محيط زيستى مطرح شد. درواقع تاب آورى از نگاه هولينگ 
شاخصى اصلى به نام «ظرفيت تغيير» دارد. او تاب آورى را اين چنين 
تعريف كرده است: «معيارى از توانايى سيستم براى جذب تغييرات 
درحالى كه هنوز مقاومت قبلى را دارد» (هولينگ، 1978). كارپنتر۴ 
تاب آورى را ميزان تخريب و زيانى مى بيند كه سيستم قادر است 
بدون آنكه از حالت تعادل خارج شود، جذب كند (رفيعيان، رضايى، 
طرح هاى  بين المللى  انجمن   .(1389 شايان،  و  پرهيزكار  عسگرى، 
جامعه  يك  توانايى  و  ظرفيت  را  تاب آورى  محيط زيست۵  محلى 
به  بازگشت  انطباق،  ماندن،  زنده  استرس،  برابر  در  مقاومت  و 
.(2013 (استامپ۶،  مى كند  تعريف  فاجعه  يا  بحران  يك  از  عقب 
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3.  Holling
4.  Carpenter
5.  Local Goverment for Sustainability (ICLEI)
6.  Stumpp

يا  گذشته  به  بازگشت  سيستم  هميشه  تاب آورى  فولك٧  ازنظر 
تعادل نيست، بلكه احتمال انطباق و دگرگونى در وضعيت موجود 
و همچنين احتمال بقاء و تغييرات را در آينده خواهد داد (رضايى، 
سرائى و بسطامى نيا، 1395). تعريفى ديگر تأكيد مى كند تاب آورى 
تنها در مورد بهبود نيست، بلكه تمركز بر آن است كه چگونه افراد با 
موفقيت به مقابله با پيچيدگى تحت فشار، تغيير و رويداد ناخواسته 
سازمان  و  سيستم  انسان،  ظرفيت  به  تاب آورى  درواقع  مى پردازند؛ 
براى زنده ماندن و رشد در مواجهه با ناسازگارى اشاره دارد (عبداهللا، نور 
و ابراهيم، 2013).  بر اساس مطالعات انجام شده محققان معتقدند 
تاب آورى چيزى بيش از بازسازى است زيرا تاب آورى شامل توسعه 
قابليت هاى جديد است و توانايى گسترش يافته اى را براى سرعت 
(عبداهللا،  مى كند  فراهم  جديد  فرصت هاى  ايجاد  حتى  و  بخشيدن 
تاب آورى  معتقدند  نيز  همكاران  و  رضايى   . ابراهيم، 2013)  و  نور 
به عنوان توانايى يا ظرفيت براى مقابله با اختالل و انطباق جوامع 
با اختالالت اشاره دارد و اين اختالل اشكال زيادى همچون بحران ها، 
نيا،  بسطامى  و  سرائى  (رضايى,  مى شود  شامل  را  شوك  و  سوانح 
1395). استيفنسون هم در رساله دكترى خود مى گويد: «تاب آورى 
مفهومى نظرى است، يك استعاره، نتيجه تعامل بين مردم و محيط 
و خصوصيتى از يك سيستم پويا، يك ساخت اجتماعى و فرهنگى 
قابل سنجش و يك پارادايم (استيفنسون٨، 2010) . ضمنا اين مسئله 
عنصر  به عنوان  زمان  مداخله  صورت  در  كه  باشد  توجه  مورد  بايد 
مى توان  تاب آورى  مفهوم  در  تاب آورى  كيفيت  بر  مؤثر  كليدى 
اين مفهوم را در سه شكل تعريف كرد: تاب آورى آينده نگرانه كه به 
توسعه ظرفيت هاى احتمالى مورد نياز براى مديريت باليا در آينده 
اهتمام دارد. تاب آورى همزمان كه مهارت هاى مقابله همزمان در برابر 
حوادث را مدنظر قرار مى دهد و تاب آورى گذشته نگر كه با تمركز 
بر برگشت پذيرى و بهبود پس از آسيب ناشى از باليا قابل شناخت 
است (عبدالهى، 1394). به طورى كلى تعاريف نشان مى دهد كه در 
و  انطباق  جذب،  توانايى  تاب آورى  اصلى  معناى  تقسيم بندى  يك 
بازيابى براى كنترل و پاسخ به تغييرات و يا اختالالت است (عبداهللا، 
نور و ابراهيم، 2013)  اين معانى درواقع همان رويكرد هاى مفهومى 
به تاب آورى را نشان مى دهد كه در شكل زير به نمايش درآمده است.
7.  Folke
8.  Stephenson
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شكل 1. رويكردهاى مفهومى به تاب آورى

اشاره  اصلى  مقوله  دو  به  جذب  به عنوان  تاب آورى  معناى  در 
دوم  مقوله  و  آسيب پذيرى  كاهش  توانايى  نخست  مقوله  مى شود؛ 
توانايى پيشگيرى از رويداد مخرب است، اين معنا با مفهوم كنترل 
خود  قابليت  مسئله  به  انطباق  معناى  زمينه  در  مى كند.  پيدا  تجلى 
تغييرى و انطباق با تغييرات محيط در وهله اول و توانايى جلوگيرى 
به  پاسخ  نوعى  كه  مى شود  اشاره  رويداد  به  مخرب تر  عواقب  از 
رويداد تلقى مى گردد. معناى بازيابى نيز به بازگشت به حالت اصلى 
قبل از وقوع رويداد اشاره مى كند (عبداهللا، نور و ابراهيم، 2013) .

تاب آورى سازمانى در بالياى طبيعى
و  است  كرده  پيدا  وافرى  اهميت  امروزه  سازمانى  تاب آورى  امروزه 
سازمانى  تاب آورى  موضوع  به  خود  از ديدگاه  مختلف  صاحب نظران 
نگريسته اند. براى درك اينكه تاب آورى سازمانى در بالياى طبيعى 
كرى٢  و  دى اچ١  گفته  تا  است  نياز  ابتدا  مى كند  پيدا  معنايى  چه 
مسئله  اين  به  كمترى  توجه  همواره  مى گويند:  آن ها  كنيم؛  مرور  را 
شده كه سازمان ها على رغم بروز بالياى طبيعى در محيط اطرافشان 
كردن  پر  به  شروع  سازمانى  تاب آورى  معتقدند  آن ها  شده اند.  موفق 
خألها در اين زمينه كرده است (كرى و دى اچ، 2011)؛ به بيان ساده تر 
منظور اين است كه تاب آورى سازمانى و مفهوم آن توانسته داليل 
موفقيت سازمان ها در پشت سر گذاشتن بحران ها را پاسخ دهد. با 
موفق  عبور  با  سازمانى  تاب آورى  كه  دريافت  مى توان  وصف  اين 
سازمان از بحران مرتبت بر آن رابطه دارد؛ لذا از آنجايى كه تاب آورى 
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سازمانى با مفهوم بحران ارتباط تنگاتنگ پيدا مى كند و بحران نيز 
با عدم قطعيت نسبت دارد، مى توان اين مسئله را در مورد تاب آورى 
سازمانى مورد تأكيد قرار داد كه سازمان ها به روش هاى مختلف به 
متمركز  را  داخلى  كنترل هاى  آن ها  مى دهند؛  پاسخ  قطعيت  عدم 
مى كنند، ياد مى گيرند، خالق هستند و انطباق مى يابند (لى، وارگو و 
سويال، 2013). البته امروزه مفاهيم متعددى ظهور كرده اند كه به نوعى 
عناصر تاب آورى سازمانى هم در آن ها بررسى مى شود به عنوان مثال 
(بورير٣،  است  مفاهيم  اين  جمله  از  باال  اطمينان  قابليت  سازمان 
است.  مفاهيمى  چنين  اين  از  فراتر  سازمانى  تاب آورى  اما   (2001
چندبعدى،  پديده  يك  تاب آورى  گفت  مى توان  دقيق تر  اعتبار  به 
گروه ها،  يا  افراد  چگونه  كه  معنا  بدين  است  تكنيكى  و  اجتماعى 
عدم اطمينان را مديريت مى كنند بر اين اساس نخستين تعريف از 
تاب آورى سازمانى مى تواند اين باشد كه تاب آورى سازماني درواقع 
توانايي سـازمان در پاسـخ به شرايط اضطراري و انجام كاركردهاي 
شينيوزوكا۵،  و  (چانگ۴  است  شرايط  آن  در  سـازمان  حيـاتي 
زنده  براى  «توانايى  را  سازمانى  تاب آورى  همكاران  و  سويا   .(2004
ماندن و حتى رشد بالقوه در زمان بحران» (لى، وارگو و سويال، 2013) 
تعريف مى كنند. مك مانوس معتقد است تاب آورى سازمانى آگاهى 
از عملكرد كلى وضعيت سازمان، مديريت آسيب پذيرى هاى اساسى 
و  است (مك مانوس  پويا  و  پيچيده  محيط  در  سازگارى  ظرفيت  و 
همكاران، 2008). عندليب و كاظمى مى نويسند: تاب آورى سـازماني 
ميـزان آمـادگي، ظرفيـت تطـابقي اجزاي سازمان، مديريت بهينه 
به  بازگشت  و  است  حادثه  اثرات  سـريع  پوشش  و  بازيابي  جهت 
كاظمى،  و  (عندليب  مى كند  دنبال  را  سازمان  كاركرد  مطلوب  حد 
سازمان هايى  تاب آور  «سازمان هاى  است  معتقد  عسگرى   .(1395
بااليى  انعطاف پذيرى  و  برنامه ريزى  و  آمادگى  دليل  به  كه  هستند 
هزينه هاى  با  را  بحران ها  مى توانند  مى نمايند،  ايجاد  خود  در  كه 
باب  در  نكته  اين  البته   .(1396 (عسگرى،  بگذارند»  سر  كم پشت 
لزومًا  مفهوم  اين  كه  گيرد  قرار  مدنظر  بايد  نيز  سازمانى  تاب آورى 
باشد  مى تواند  نيز  كنشى  رهيافتى  بلكه  نيست  واكنشى  رهيافتى 
(استيفنسون، 2010، ص. 19) ازاين رو است كه در تعريف تاب آورى 

3.  Bourrier
4.  Chang
5.  Shinozuka
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حال  در  مداوم  هدف  يك  سازمانى  است: «تاب آورى  آمده  سازمانى 
حركت است كه به عملكرد كسب وكار در شرايط معمولى و بحرانى 

كمك مى كند» (لى، وارگو و سويال، 2013). 
كلى  رهيافت  دو  فوق  تعاريف  به  عطف  و  مطالعات  اساس  بر 
داد  قرار  مد نظر  سازمانى  تاب آورى  مفهوم  تعريف  در  مى توان  را 

(عبداهللا، نور و ابراهيم، 2013) :
موقعيت هاى  از  ساده  بازگشت  توانايى  به  سازمانى  تاب آورى   .1

غيرمنتظره، استرس زا، موقعيت هاى نامطلوب اشاره دارد.
تاب آورى سازمانى به عنوان توسعه قابليت هاى جديد و توانايى   .2
گسترش يافته براى حفظ سرعت و ايجاد فرصت هاى جديد براى 

مقابله با چالش هاى غيرمنتظره و تغييرات اهميت يافته است.
كه  است  كسب وكار  تداوم  مفهوم  به  شبيه  نخست  رهيافت 
به طوركلى بر روى استراتژى هاى مقابله با عوامل مخرب و توانايى 
اين  در  مى كند.  تأكيد  مطلوب  عملكرد  سطح  به  سريع  بازگشت 
رهيافت سازمان، اگر بتواند به سرعت در مدت زمان قابل قبول بهبود 
به  سازمانى  تاب آورى  دوم،  رهيافت  در  اما  است.  تاب آور  يابد، 
غيرمنتظره  چالش هاى  در  سرمايه گذارى  براى  خود  توانايى  لحاظ 
پيچيده  اجتماعى-تكنولوژيكى  محيط هاى  مناسب  تغييرات،  و 
كاهش  به  قادر  تاب آورى  مى رسد  نظر  به  رهيافت  اين  در  است. 
حال  در  محيط هاى  با  سازگارى  خود،  دادن  تغيير  آسيب پذيرى، 
تغيير و مقابله با اثرات توليد شده بحران و استفاده از فرصت ها آن 
باشد. ديدگاه دوم فراتر از توانايى بازيابى و بازگشت به معيارهاى 
تعيين شده است. در اينجا تاب آورى سازمانى عامل مهمى است كه 
نه تنها  را  خود  قابليت هاى  و  منابع  تا  مى سازد  قادر  را  شركت  يك 
و  فرصت ها  از  بهره بردارى  براى  بلكه  جارى  معضالت  حل  براى 
ايجاد يك آينده موفق به كار گيرد. تاب آورى سازمانى پيچيدگى را 
جذب مى كند و مى تواند از هر رويدادى متضرر خارج شود. چنين 
مى كند،  تغيير  هميشه  كه  كارى اى  محيط  براى  تاب آورى  سازمان 
فشار پويا در آن وجود دارد و بسيار غيرقابل پيش بينى بسيار مناسب 
تاب آورى  از  تحقيق  اين  در  قبول  مورد  تعريف  بااين حال  است. 
سازمانى برگرفته از نگاه رهيافت دوم به تاب آورى سازمانى است 
و آن را برآيندى كلى از فرايندها و توابعى مانند مديريت ريسك، 
تداوم كسب وكار، بازيابى فاجعه، مديريت بحران، امنيت اطالعات، 

تداوم عمليات، امنيت فيزيكى مى داند.
تاب آورى سازمانى و رقابت

كسب و كار،  و  جامعه  براى  تاب آورى  بالقوه  مزيت هاى  باوجود 
سازمان ها تالش مى كنند تا تاب آورى را اولويت بندى كنند و مقاومت 
در برابر بحران ها و موارد اورژانسى را با توانايى كاركرد مؤثر، كارآمدى 
و رقابت در طول كسب وكار به طورمعمول پيوند دهند (لى ، وارگو  و 
سويال ، 2013) البته تاب آورى سازمانى را مى توان به عنوان سازگارى 
محيط  بين  تطبيق  سازمانى  تاب آورى  ديد.  تجارى  چشم انداز  با 
است  خاص  زمانى  نقطه  يك  در  سازمان  كارايى  با  سازمان  رقابتى 
(استيفنسون، 2010، ص. 27). در يك محيط رقابتى، سازمانى كه 
از توانايى هاى تاب آورى شان آگاه هستند، براى پيدا كردن فرصت ها 
لى   .(1996 پرتى٢،  و  (نايت١  مجهزتر ند  بحرانى  وضعيت  يك  در 
و همكاران وى معتقدند بين تاب آورى و رقابت ارتباط وجود دارد. 
محيط هاى  درك  و  آگاهى  قوى،  رهبرى  به  تاب آور  سازمان هاى 
واكنش  توانايى  و  آسيب پذيرى ها  مديريت  در  توانايى  عملياتى، 
يك  ويژگى هاى  با  موازى  ويژگى ها  اين  دارند؛  نياز  سريع،  تغيير  به 
سازمان رقابتى است كه رهبران آن قادر به استفاده از نقاط قوت خود 
براى انطباق پيش از رقباى خود هستند (لى، وارگو و سويال، 2013). 
پيوند بين مديريت بحران و رقابت و سودآورى توسط ميتروف نيز 
تأكيد شده است كه استدالل مى كند «سازمان هاى هوشمند مديريت 
مى دهند.  انجام  بد  و  خوب  زمان هاى  در  اندازه  همان  به  را  بحران 
به  و  مى كنند  تجربه  را  مالحظه اى  قابل  بحران هاى  آن ها  نتيجه،  در 
مراتب سودآورتر هستند». جدول 2 ويژگى هاى سازمان هاى تاب آور 

و تعالى رقابتى را نشان مى دهد (لى، وارگو و سويال، 2013).
جدول 2. ويژگى هاى تاب آورى سازمانى و تعالى رقابتى (لى ، وارگو  و 

سويال ، 2013)
ويژگى هاى سازمان هاى تاب آور ويژگى هاى تعالى رقابتى
آگاهى از وضعيت و مديريت 

آسيب پذيرى كليدى
شناخت رقبا و محيط

وجود يك ساختار سرمايه قوى

ظرفيت سازگارى فورى سريع ترين پاسخ، زمانى كه همه چيز تغيير مى كند

رهبرى و فرهنگ سازمانى در طبقه 
جهانى

داشتن رهبرى برجسته
تعهد قوى به مشترى

فرهنگ يكپارچه كيفيت، مسئوليت و 
خدمات

1.  Knight 
2.  Pretty
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رابطه تاب آورى سازمانى و تاب آورى اجتماع
كه  هستند  مواجه  اضطرارى  بحران هاى  با  فزاينده اى  به طور  جوامع 
به  آن ها  مى كشد.  چالش  به  را  آن ها  اقتصادى  و  اجتماعى  ثبات 
خدمات و اشتغال ارائه شده توسط سازمان ها متكى هستند تا قادر 
به برنامه ريزى، پاسخ دادن و بهبودى در شرايط اضطرارى و بحران ها 
يك  طرف  دو  اجتماعى  و  سازمانى  تاب آورى  بااين حال  باشند. 
سكه اند؛ اگر سازمان ها آماده پاسخگويى به شرايط اضطرارى و بحران 
همكاران، 2008).  و  (مك مانوس  نيستند  آماده  نيز  جوامع  نباشند، 
رابطه ذاتى بين تاب آورى سازمان ها و به دست آوردن جوامع تاب آور 
سازمان ها  نمى گيرد.  قرار  توجه  مورد  سازمان ها  توسط  به ويژه  اغلب 
براى  سازمان ها  توانايى  مى دهند.  ارائه  جامعه  به  را  مهمى  خدمات 
حفظ عملكرد در زمان ناسازگارى، يك عنصر مهم در بهبود و سالمت 
و  سازمانى  تاب آورى  از  سويال، 2013).  و  وارگو  (لى،  است  جامعه 
در  اين  و  مى شود  برده  نام  مجزا  به صورت  اغلب  اجتماع  تاب آورى 
حالى است كه جامعه براى اين منظور متكى به سازمان ها است و 
خدمات حياتى نظير انرژى، سالمت و حمل ونقل توسط سازمان ها 
خروج  بر  مستقيم  تأثير  سازمان  تاب آورى  بنابراين  مى گردد  تأمين 
موفقيت آميز جوامع از بحران دارد به اين ترتيب اگر بخواهيم جوامع 
تاب آور باشند بايد مطمئن باشيم كه سازمان ها در صورت امكان از 
بحران اجتناب مى كنند (استيفنسون، 2010، ص. 4) به بيان ديگر اگر 
تاب آورى  سازمان هاى  بايد  باشيم  داشته  تاب آورى  جوامع  بخواهيم 
نيز داشته باشيم لذا براى اين منظور سازمان ها بايد بتوانند على رغم 
اجتناب از بحران، در حين بحران خدمات حياتى خود را ارائه دهند 

و در سريع ترين زمان ممكن وضعيت عملياتى خود را احيا كنند.
تفاوت سازمان هاى رسانه اى و صنعتى

صنعت رسانه يك صنعت در حال رشد و تحول است كه تأمين كننده 
و  نهاد ها  تغذيه كننده  و  صنايع  ساير  براى  بازار  افراد،  براى  اشتغال 
صنعت  دايره  در  خود  رسانه ها  كه  چند  هر  مى رود.  شمار  به  افكار 
ويژه  هنجار هاى  و  قواعد  كه  شده اند  تبديل  نهادى  به  اما  مى گنجند 
ازاين رو   (1383 برقى،  و  اربطانى  روشندل  (فرهنگى،  دارند  را  خود 
سازمان هاى رسانه اى تفاوت هاى عمده و چشمگيرى با سازمان هاى 
مديريتى  نيازمند  منحصر به فرد  ويژگى هاى  با  و  داشته  صنعتى 
به شدت  رسانه اى  سازمان هاى  در  پيچيدگى  هستند.  نيز  متفاوتى 

رسانه اى  سازمان هاى  در  ويژگى هايى  سبب  موضوع  اين  و  باالست 
شده است كه براى آن ها تمايز آفرين است. الوين١ واكمن٢ ماهيت 
محصول، نوع كاركنان و متغيرهاى سازمانى ويژه و نقش سازمان هاى 
رسانه در جامعه را از جمله عوامل متفاوت بودن سازمان هاى رسانه اى 
با ساير سازمان ها مى دانند (واكمن و الوين، 1987). مك مانوس نيز 
نقطه افتراق سازمان هاى رسانه اى با ساير سازمان ها را در بازار هاى 
بازار  مصرف كننده،  بازار  تبليغات،  بازار  شامل  آن ها  چهارگانه 
برقى،  و  اربطانى  روشندل  (فرهنگى،  مى بيند  منابع  بازار  و  صنايع 
شامل  را  رسانه اى  سازمان هاى  بازار  هم  ترنستروم٣ (2002)   .(1383
بازار  و  خوانندگان-شوندگان  مصرف كنندگان-بينندگان،  بازار 
ديدگاه  اساس  بر  نيز  همكاران  و  فرهنگى  مى داند.  سياستمداران 
اشاره  رسانه اى  سازمان هاى  براى  ويژگى هايى  به  متغير  محيط هاى 
«شتاب  سازمان ها  اين  ويژگى هاى  از  يكى  معتقدند  آن ها  مى كنند؛ 
در  ارتباطات  فناورى  در  تغيير  شتاب  كه  معنا  بدين  است  فناورى» 
رسانه اى  سازمان هاى  و  بوده  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  اخير  دهه  دو 
را مجبور به تغييرات تكنولوژيكى كرده است. «واكنش سريع» نيز 
از ديگر ويژگى هاى مورد نظر براى سازمان رسانه اى به شمار مى رود؛ 
مديريت سازمان رسانه اى خصوصًا از نظر خبرى، مديريت دائمًا در 
سريع  به صورت  اطراف  رويداد هاى  به  نسبت  بايد  و  است  بحران 
واكنش نشان دهد. «جو رقابتى شديد» هم جزو الينفك سازمان هاى 
رسانه اى محسوب مى شود و بين سازمان هاى رسانه به دليل تهاجمات 
اطالعاتى و رسانه اى و حتى تهاجمات فرهنگى رقابت بسيار شديدى 
وجود دارد. «ارتباط ناپايدار با مخاطبان» و «كيفيت مخاطبان» هم از 
جمله ويژگى هايى است كه محيط سازمان هاى رسانه اى را به شدت 
متغير و پويا كرده است (فرهنگى، روشندل اربطانى و برقى، 1383). 
خجسته باقرزاده (1394) نيز تفاوت سازمان هاى رسانه اى و صنعتى 
را در 7 حوزه سپهر رسانه، فناورى،بازار، كاركرد، فرايند توليد، سازمان 
روشندل (1394)  مى دهد؛  قرار  بررسى  مورد  توليدات  و  محصول  و 
نيز چند ماهيتى بودن سازمان هاى رسانه اى، تنوع كاركردى، تفاوت 
در ماهيت گيرندگان خدمات، تفاوت در ماهيت محصول، درگيرى 
محيط،  ماهيت  انسانى،  منابع  ماهيت  در  تفاوت  قوانين،  با  مداوم 

1.  Lavine
2.  Wackman
3.  Tjernstrom
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چالش ايجاد تعادل بين خواسته هاى نظام سياسى و افكار عمومى، 
دشوارى در سنجش اثربخشى، در معرض ارزيابى و قضاوت دائمى 
زمان  عامل  اهميت  و  محتوا  توزيع  گسترده  و  سريع  شبكه  بودن، 
صنعتى  سازمان هاى  از  رسانه اى  سازمان هاى  متمايزكننده  عوامل  را 
مى داند. در زير تفاوت هاى سازمان هاى رسانه اى و تجارى را با توجه 

به تقسيم بندى خجسته تبيين مى كنيم:
ساير  با  مقايسه  در  رسانه  است  معتقد  مك كوئيل١  محيط:   .1
است  مواجه  بيشترى  قطعيــت  نبـود  بـا  پيچيـده،  سازمان هاى 
و همين مسئله سبب مى شود تا سپهر رسانه يك سپهر پيچيده با 
عدم قطعيت باال محسوب شود (خجسته  باقرزاده، 1394، ص 25) 

كه روشندل (1394) آن را يك محيط نامطمئن توصيف مى كند. 
تكنولوژى هاى  اولين  جمله  از  رسانه اى  تكنولوژى هاى  فناورى:   .2
است كه در دنيا به سرعت تغيير كرده و دائمًا به روز مى شود (برگن 
سازمان هاى  به  متفاوت  ماهيتى  موضوع  همين  و  ويور٢، 1988)  و 
رسانه اى مى بخشد. اگرچه تحوالت در فناوري ها نظام توليد و توزيع 
سازمان هاى  تفاوت  اما  مي كند،  دگرگون  صنعتي  سازمان  هر  در  را 
شـتاب  ايـن  ميزان  در  بايد  را  صنعتي  سازمان هاى  با  رسانه اى 
تحـوالت  شـتاب  ديـد.  ارتباطـات  نظام  بر  فناوري  تـأثير  و 
صنعت  از  شده  باعث  وب  بـر  مبتنـي  و  جديـد  فنـاوري هـاي 
(خجسته   كننـد  يـاد  ظهـور»  حـال  در  «صنعت  به مثابه  رسانه 

باقرزاده، 1394، ص 27). 
حضور  دوگانـه  بـازار  يـك  در  رسانه ها  پيكارد٣  نظر  از  بازار:   .3
دارند و از ديدگاه اقتصادي حالتي غيرعادي دارند زيرا اين صنايع در 
قالب آنچـه بازار دوگانه كاال۴ ناميده مي شود فعاليـت مـي كننـد. 
بازارهاي  در  اما  مي كنند  توليد  را  واحدي  كاالهاي  صـنايع  ايـن 
دو  اين  از  هريك  عملكرد  و  دارند  شركت  خدمات  و  كاال  جداگانه 
بازار بر ديگري تأثير دارد. اولين بازار كااليي بازار توليدات رسانه اى 
تقاضا  بر  كاالها  متمايز  ويژگي  بازار  اين  در  محتواست.  توليد  يا 
آن  در  رسانه ها  بيشتر  كه  بازاري  دومين  دارد.  تأثير  آن  مصرف  و 
حضـور دارنـد بـازار آگهـي اسـت. رسانه ها دسترسي به مخاطبان 
را به آگهي دهندگان مـي فروشـند (خجسته  باقرزاده، 1394، ص 27) 
1.  McQuail
2.  Bergen & Waver
3.  Picard
4.  Dual Product Market

مى كنند؛  ياد  توجه  اقتصاد  به  آن  از  كه  است  چيزى  همان  اين  و 
توجه مى تواند به پول هاى رايج ديگر تبديل شود و سازمان رسانه اى 

مى تواند توجه را بفروشد (فرهنگى، قراگوزلو و صلواتيان، 1389).
انتشار  براى  ساده  سازو كار  يك  از  بيش  رسانه ها  كاركرد:   .4
 (1394 هاشمى،  و  مظفرى  سلطانى فر،  (بيابانى،  هستند  اطالعات 
در  آن ها  كه  به نوعى  است  گسترده  بسيار  آن ها  اثرگذارى  دامنه  و 
سياسى  و  اخالقى  پروژه  داراى  پروژه اقتصادى  داشتن  وجود  عين 
بارز  تفاوت  از  يكى  دليل  همين  به   (2009 (ترستن۵،  هستند  نيز 
نقـش  در  بايـد  را  صـنعتي  سازمان هاى  بـا  رسانه اى  سازمان هاى 
دانسـت.  جامعـه  در  رسانه اى  سازمان هاى  منحصربه فرد  و  خـاص 
كاركردهاي  و  رسانه ها  اجتماعي  مسـئوليت  از  برگرفتـه  اهـداف 
اجتماعي و آموزشي رسانه ها در قبال اخالق، انتقال ميـراث فرهنگي 
و همبستگي اجتماعي از ويژگي هاي كار رسانه ها به شمار مي رود. 
تجاري انـد،  صرفًا  كه  آن هايى  حتي  رسانه اى  سازمان هاى  درواقع، 
مسئوليت اجتماعي گسترده اي دارند (خجسته  باقرزاده، 1394، صص 
30-31)  كه اين مسئوليت اجتماعى آن ها را مجبور مى كند تا به 

نفع مردم كار كنند.
محتاج  خود  توليدات  در  رسانه اى  سازمان  توليد:  هر  فرايند   .5
سـتارگان  رسانه اى  سازمان هاى  در  توليد  فرايند  در  است؛  ستارگان 
غيرقابل  و  راهبردي  كليدي  منبع  رسانه اى  سـازمان  هـر  بـراي 
تقليدند. آن ها گاهى موجـب ايجـاد تفـاوت تعريف شده بين يك 
برنامه و ديگر برنامه ها و حتي بين يك شبكه تلويزيوني يا روزنامـه 
بـا ديگر رسانه ها مي شوند. توليد سازمان هاى رسانه اى را توليدات 
باقرزاده، 1394،  (خجسته   مي دهند  تشكيل  خالقانه  و  منحصربه فرد 

ص 33). 
6. سازمان: به لحاظ سازمانى سازمان هاى رسانه اى به سبب ماهيت 
ساختار  يك  از  بهره گيـري  از  ناگزير  خود،  ايدئولوژيك  و  سياسي 
بيشتر  كالن اند.  سياست گذاري هاي  در  تصميم گيري  متمركز 
نيـروي  بنـابراين،  خطـي  سازمان هـا  اين  در  توليد  فرايندهاي 
انسـاني سازمان هاى رسانه اى به سبب مهارت حرفه اى و توانايي هاي 
خودمختاري  و  استقالل  به  ميل  كارشـان  طبيعـت  نيز  و  هنري 
وجود  دليل  به  ص 33).  باقرزاده، 1394،  دارنـد. (خجسته   حرفه اى 

5.  Thorsten
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خالقيت باالى نيروها در چنين سازمان هايى معموالً آن ها به سلسله 
مراتب ادارى و ساختار هاى معمول تن نمى دهند (روشندل اربطانى، 

1394، ص 12).
7. توليدات و محصوالت: بسياري از محصوالت رسانه اى دارايي هاي 
غير فيزيكى محسوب مي شوند و از نظـر هزينه ها و مكانيسم هاي 
توزيع بسيار متفاوت از توليدات فيزيكي اند. طبيعت مجـازي ايـن 
محصوالت مزيت محسوسي ايجاد مي كند. ارزش آن ها در خصيصه 
كه  پيام هايي  معنوى شان،  مالكيت  خاصيت  آن ها،  بودن  غيرمادي 
نهفته  جسته اند،  بهـره  آن ها  از  كـه  نمادهـايي  و  دارند  خود  در 
است. توليد محصوالت رسانه اى بر پايه تكنولوژي هايي و ناهمگون 
را  رسانه اى  محصول  دو  هيچ  كه  معنى  بدين  توليدات  اين  بودن 
نمى توان شبيه هم يافت، نيز بخشى از تفاوت ها را نشان مى دهد. 
ارزش  بودن  وابسته  و  رسانه اى  محصوالت  بودن  غيرقابل پيش بينى 
آن ها به خالقيت آفريننده هاى آنان از ديگر ويژگى هاى توليدات و 
محصوالت رسانه اى است(خجسته  باقرزاده، ، 1394، صص 35-34).

متمايز  رسانه  صنعت  كه  است  مبرهن  گذشت  آنچه  بر  مبتنى 
يك  مديريت  در  بنابراين  است  ماهيتى  به صورت  صنايع  ساير  از 
سازمان رسانه اى نيز اين تفاوت ها بايد لحاظ شود؛ در جمع بندى اين 
تفاوت ها مى توان گفت مقوله و حيطه مشترى، محصول و كاركرد 
را  صنعتى  سازمان  با  رسانه اى  سازمان  تفاوت هاى  برجسته ترين 

تشكيل مى دهد. 

روش 
هدف اصلى اين مقاله معرفى حوزه اى جديد در زمينه مديريت بحران  
عنوان  به  امروزه  كه  حوزه اى  است.  خبرى  رسانه اى  سازمان هاى  در 
است  نياز  و  مى شود  شناخته  بحران  مديريت  در  نوين  رويكرد  يك 
آنجايى  از  بگيرند.  بهره  آن  از  نيز  خبرى  رسانه اى  سازمان هاى  تا 
كه در كشور ما سابقه ادبيات حوزه مديريت بحران در سازمان ها با 
رسانه اى  سازمان هاى  در  و  است  ضعيف  عمدتًا   تاب آورى  رويكرد 
خبرى آشنايى كمى با آن وجود دارد، لذا براى شناسايى اين رويكرد 
و الزامات آن در سازمان هاى رسانه اى از مرور سيستماتيك ادبيات 
نظرى اين حوزه استفاده كرديم كه براى اين منظور از روش توصيفى-
تحليلى بهره برده شد. داده هاى مورد نياز اين مقاله به كمك روش 
جستجوى  منظور  اين  براى  گرديد.  جمع آورى  اسنادى-كتابخانه اى 

جديدترين  و  شد  انجام  اطالعاتى  بانك هاى  و  منابع  در  گسترده اى 
معرفى  از  پس  شد.  گردآورى  سازمانى  تاب آورى  زمينه  در  منابع 
مى شود  پرداخته  سازمان ها  در  بحران  مديريت  به  ادامه  در  مفاهيم، 
و بحران در سازمان هاى رسانه اى معنا خواهد شد و سپس الزامات 
در  و  گذشت  خواهد  نظر  از  خبرى  رسانه اى  سازمان هاى  تاب آورى 
پايان استعاره اى براى فهم بهتر تاب آورى سازمان هاى رسانه اى خبرى 
مطرح مى شود و با كمك اين استعاره سعى خواهد شد ابعاد موضوع 

تبيين گردد. 

يافته ها
بحران و مديريت بحران در سازمان ها 

سازمان ها هم همچون جامعه و افراد ممكن است دچار بحران شوند، 
خواه اين بحران ها را تشخيص دهند يا نه. مديريت يك سازمان در 
هنگامه بحران بايد راهبردهايى از پيش تعيين شده براى مقابله با 
آن تدبير كرده باشد. پيش بينى بحران، شناسايى مقوله هاى بحران زا، 
نتايج،  ارزيابى  بحران،  حل  عمليات  بحران،  ماهيت  شناسايى 
برنامه ريزى استراتژيك براى ازسرگيرى عمليات و يا اقدامات جديد 
در سازمان يا محيط اجتماعى مجموعه تشكيل دهنده اين اقدامات 

است (سيگر، سل نو و آلمر١، 2003، ص.105).
مهم ترين بخش مواجهه با هر بحران پيش بينى بحران و آمادگى 
در برابر آن است به تعبير دقيق تر ذهنيت بحران پذير بايد در اركان 
است  ممكن  كه  معنا  اين  به  باشد  داشته  وجود  سازمان  مديريت 
همواره بحران سازمان را تهديد كرده و بايد آماده مقابله با آن بود. 
براى پيش بينى بحران در نخستين گام الزم است تا مقوله هايى كه 
ظرفيت تبديل شدن به بحران را دارند، شناسايى كرد (وردى نژاد و 
كردن  فهرست  كه  است  بديهى  ص 63).  بهرامى رشتيانى، 1395، 
تمامى بحران هاى بالقوه كسب وكار امرى غيرممكن است اما درك 
برخى از انواع اصلى مخاطرات مى تواند براى مقابله و آمادگى در 
برابر بحران به سازمان كمك كند. به عنوان مثال عالوه بر مخاطراتى 
كه از درون خود سازمان و كسب وكار آن ناشى مى شود، حوادث 
حوادث  حتى  و  بهداشتى  و  محيطى  فجايع  طبيعى،  رخداد هاى  و 
بحران هاى  جزو  مى تواند  هم  برق  گسترده  قطع  نظير  تكنولوژيك 

1.  Seeger, Sellnow and Ulmer
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بالقوه يك سازمان باشد. گام نخست در حسابرسى و مميزى بحران 
باشيم  بالقوه  بحران هاى  دنبال  به  بايد  چه جاهايى  در  كه  است  اين 
(دانشكده  است  بحران  منابع  سيستماتيك  جستجوى  بعدى  وظيفه 
بازرگانى هاروارد، 1388، ص 18). مقوله هاى بحران زا اغلب در 
رويداد هاى  نخست  دسته  شناسايى اند:  قابل  و  تفكيك  دسته  چهار 
را  آن  كاركنان  و  سازمان  مديريت  كه  هستند  بااهميت  محلى 
تحت تأثير قرار مى دهند. دسته بعدى بحران هاى عملياتى ناشى از 
فعاليت هاى جارى سازمان اند نظير وجود يك ويروس در رايانه هاى 
سازمان. سومين دسته بحران هاى غيرعملياتى هستند كه به صورت 
مستقيم معمول و جارى مرتبط نيست اما مى تواند عمليات سازمان 
را با خطر جدى مواجهه سازد به عنوان مثال قصور يا اهمال عمدى 
كه  هستند  تركيبى  رويداد هاى  چهارم  دسته  كاركنان.  غيرعمدى  و 
از تركيب سه دسته پيشين ممكن است حاصل گردد (وردى نژاد و 

بهرامى رشتيانى، 1395، صص 67-63). 
پس از شناسايى منابع بحران زا بايد به دنبال پيشگيرى از بحران 
وقايع  از  كردن  اجتناب  براى  برنامه ريزى  با  پيشگيرى  اين  بود؛ 
اجتناب پذير حاصل  مى شود. در اين مرحله بايد اطالعات را همواره 
بهنگام نگه داشت، برنامه سيستماتيكى را براى پيشگيرى از بحران 
تهيه كرد، سيستم هاى كشف و هشدار بحران را در سازمان مستقر 
كرد و به عالئم بحران توجه جدى نمود (وردى نژاد و بهرامى رشتيانى، 
1395، صص 67-68؛ دانشكده بازرگانى هاروارد، 1388، صص 
مطرح  بحران  براى  اقتضائى  برنامه ريزى  بعدى  گام  در   .(38-27
مى توان  فردا  مشكالت  براى  امروز  آمادگى  عنوان  تحت  كه  است 
آن را مطرح كرد. ازآنجاكه اين امكان وجود دارد كه نتوان امكان 
وقوع برخى از بحران ها را تا سطحى قابل قبول كاهش داد بنابراين 
بايد براى مواجهه با بحران آماده شد. برنامه اقتضايى مناسب شامل 5 
گام سازمان دهى تيم برنامه ريزى، ارزيابى حيطه مشكل، ايجاد طرح 
و برنامه، آزمودن برنامه و به روز نگه داشتن برنامه مى شود (دانشكده 

بازرگانى هاروارد، 1388، ص 40).
در گام بعدى بايد به دنبال شناخت ماهيت بحران بود چرا كه 
هر بحرانى ويژگى هاى خاص خود را دارد  و شدت و فراگيرى آن 
بحران  حل  برنامه  الزامات  است.  متفاوت  ديگر  بحرانى  به  نسبت 
هم گام ديگرى در مديريت بحران سازمانى است. پيش بينى ظرفيت 

رويداد ها و قدرت تكرار آن ها جزو الزامات تمهيدى در اين عرصه 
گردآورى  بحران،  مهار  براى  حركت  در  سرعت  مى روند.  شمار  به 
مداوم وقايع، ارتباط مداوم با تيم و گروه، مستند سازى فعاليت ها، 
و  رهبرى  نقش  ايفاى  پروژه،  مديريت  تكنيك هاى  از  استفاده 
است.  بحران  حل  الزامات  گام  اقدامات  از  هم  اخالقيات  به  توجه 
گام ارزيابى نتايج و اصالح برنامه ها هم به دليل اينكه مى تواند در 
مديريت بحران هاى آتى كمك كار سازمان و مديريت آن باشد از 
گام  در  مستند سازى  فرايند  است؛  برخوردار  بااليى  بسيار  اهميت 
الزامات حل بحران در گام ارزيابى نتايج و اصالح برنامه ها بسيار 

كاربردى خواهد بود و سبب درس آموزى براى سازمان مى شود.
گام نهايى هم برنامه ريزى استراتژيك براى ازسرگيرى عمليات 
خود  فعاليت  نوع  حسب  مجموعه اى  و  سازمان  هر  است.  سازمان 
براى  است  ضرورى  اما  مى كند  تدوين  را  مختلفى  راهبرد هاى 
دهد:  انجام  را  زير  اقداماتى  جارى  و  معمول  فعاليت ها  ازسرگيرى 

(وردى نژاد و بهرامى رشتيانى، 1395، ص 76-75)
تعيين كاركرد هاى حياتى با توجه به شرايط جديد  .1

كاركردهاى  به  بخشيدن  پايان  براى  نياز  مورد  منابع  تشخيص   .2
نامطلوب

ساخت و توسعه استراتژى هاى جديد براى بازگرداندن فعاليت ها  .3
آزمون استراتژى نو  .4

بحران در سازمان رسانه اى
ابتدا  تا  است  نياز  رسانه اى  سازمان  با  بحران  ارتباط  شناخت  براى 
نسبت بحران با سازمان رسانه اى را مشخص كنيم. به نظر مى رسد 
مى توان دو نسبت را بين بحران و رسانه برقرار ساخت؛ نخست اداره 
بحران١»  رسانه اى  «مديريت  را  آن  كه  است  رسانه  طريق  از  بحران 
مى ناميم و ديگرى بحران در سازمان رسانه اى است. سازمان رسانه اى 
هم همچون ساير سازمان ها ممكن است درگير بحران شود به عنوان 
نمونه اگر در يك منطقه خاص حادثه اى طبيعى رخ دهد، مى تواند 
بالياى  اگر  باشند.  تأثيرگذار  خاص  محيط  آن  رسانه اى  سازمان  بر 
طبيعتًا  دهد  رخ  رسانه اى  سازمان  يك  پيرامونى  محيط  در  طبيعى 
دارايى ها  ساير  و  نيروها  ماشين آالت،  زيرساخت ها،  فنى،  تجهيزات 
مدير  وظايف  از  يكى  اينجا  در  ببينند  آسيب  است  ممكن  سازمان 

1.  Crisis Media Management
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بحران زده  نيروهاى  و  سازمان  مديريت  بحران،  مدير  به عنوان  رسانه 
اگر  مى شود  تأكيد  ص 190).  صلواتيان، 1395،  و  است (فرهنگى 
بين مأموريت سازمان رسانه اى و عملكرد آن بر اثر شرايط بحرانى 
فاصله ايجاد شود و سازمان نتواند وظيفه ذاتى خود يعنى اطالع رسانى 
پيرامون اوضاع بحرانى را به انجام برساند، خود دچار بحرانى ديگرى 
تحت عنوان «بى اعتمادى مخاطبان» مى شود (نصراللهى، 1393، ص 
92). به عقيده مرتضوى و هاشمى هنگامى كه سازمان هاى رسانه اى، 
نتوانند به نيازهاى مخاطبان در مواقع بروز بحران در محيط بيرونى 
سازمان،  درون  عوامل  يا  و  دهند  پاسخ  رسانه اى)  سازمان  از  (خارج 
حدى  به  شود،  مانع  را  انتظار  مورد  و  مطلوب  عملكرد  و  كارايى 
در  نشود،  تأمين  بحران  هنگام  مخاطبان  خبرى  فزاينده  نيازهاى  كه 
اين صورت مى توانيم بگوييم كه رسانه در ايفاى مأموريت وظايف 
ذاتى خود با بحران مواجه شده است. اين بحران به هر علت درون 
پاسخگويى  در  ناتوانى  دهند،  روى  كه  برون رسانه اى  يا  و  رسانه اى 
و تأمين نيازهاى خبرى مخاطبان و «اختالل١» در عملكرد سازمان 
رسانه را موجب مى شود (شبيرى، 1395). ساروخى اختالل در رسانه 
را اين گونه توصيف مى كند: «از زماني كه كاركردها و مأموريت هاي 
و  گروه ها  (افـراد،  مخاطبـان  بـا  متقابل  ارتباط  در  رسانه  سازمان 
ساير سازمان ها) اثربخشي خود را از دست مي دهد و توليد اخبـار 
و اطالعـات فاقـد تازگي مي شود» (نصراللهى، 1391).  در همين 

زمينه فرهنگي نيز مي گويد: 
اختالالت به كليه عوامل و پديده هايي اطالق مي شود كه موجب 
سازمان  كه  هنگامى  مي گردد.  ارتباطي  فرآيند  اثربخشي  تضعيف 
را  وقايع  نتواند  پيرامون  محيط  حوادث  وسعت  يا  تعدد  برابر  در 
درون سازمانى  بى نظمى  يا  دهد  خبرى  پوشش  الزم  و  كافى  به طور 
عامل ناكارآمدى ساختار تشكيالتى و منابع از عملكرد مطلوب شود 
در  رسانه  نشود  اعالم  مخاطبان  به  به موقع  مهم  پيام هاى  به نحوى كه 
جريان پيام رسانى با اختالل مواجه شده  است كه اين وضع اهداف 

سازمان را به خطر مى اندازد (نصراللهى، 1393).
الزامات تاب آورى سازمان هاى رسانه اى

رسانه ها  اكثر  مديران  كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  اينكه  على رغم 
(پارسى زاده،  ندارند  اعتقادى  بحران  مديريت  در  رسانه  توانايى  به 

1.  Disorder

تمامى  تأكيد  مورد  نكته  اين  اما   (1396 نصراللهى،  و  پيشنمازى 
ركينى  ركن  رسانه  كه  است  بحران  مديريت  عرصه  صاحب نظران 
كه  است  دليل  همين  به  و  مى شود  محسوب  بحران  مديريت  در 
مى شود  معرفى  بحران  مديريت  ابزار  كليدى ترين  رسانه»  «مديريت 
(سام بند و قره باغ، 1387). ايفاى نقش مهم و مؤثر رسانه در مديريت 
بحران پيش از هر چيز منوط به پايايى خود رسانه در بحران است؛ 
به عنوان مثال اگر زلزله اى در محيط پيرامون رسانه الف رخ دهد، اين 
رسانه براى آنكه بتواند بر فرايند مديريت بحران تأثيرگذار باشد قبل 
از هر چيز خود بايد مانا و پايا بوده و از آسيب مصون بماند. اين 
مانايى و پايايى منوط به تاب آور بودن رسانه و سازمان رسانه اى است 

كه بحران طبيعى در محيط پيرامونى آن رخ داده است.
در سازمان هاى رسانه اى كشور ما مقوله تاب آورى مورد غفلت 
واقع شده است و مديران سازمان هاى رسانه اى نيز غالبًا نگاه عميقى 
را  تاب آورى  راستاى  در  هزينه  كه  چرا  ندارد  تاب آورى  مسئله  به 
بيهوده مى دانند درحالى كه تاب آورى نوعى سرمايه گذارى بلندمدت 
تنها  موضوع  همين  تائيد  در   (1396 (قنبرى،  مى شود  محسوب 
در  «آيا  سؤال  به  رسانه اى كشور  مديران  از  تن   46 از  درصد   19
فرايند مديريتى شما (مديران رسانه) ارزيابى آسيب پذيرى سازه اى 
ارزيابى  عدم  توجيه  در  و  داده اند  مثبت  پاسخ  است؟»  شده  انجام 
اولويت هاى  وجود  چون  داليلى  به  خود  سازه اى  آسيب پذيرى 
ضرورى ديگر براى صرف هزينه، احساس نياز نكردن، استيجارى 
كردن  اجرا  براى  مافوق  متولى  نبود  رسانه،  استقرار  مكان  بودن 
(پارسى زاده،  كرده اند  اشاره  غيره  و  قبيل  اين  از  سياست هايى 
پيش نمازى و نصراللهى، 1396). اين موضوع به خوبى بيانگر غفلت 
مى تواند  درازمدت  در  و  است  رسانه اى  سازمان هاى  تاب آورى  از 

براى تاب آورى نيز بحران  زا تلقى شود. 
تائيد  به خوبى  را  مزبور  مدعاى  اخير  پژوهش  ديگر  يافته هاى 
مى كند؛ به عنوان نمونه در يافته هاى اين پژوهش نشان داده شده كه 
آسيب پذيرى  ارزيابى  درباره  سؤالى  به  رسانه ها  مديران  درصد   68
غيرسازه اى نيز جواب منفى داده اند اين بدان معنى است كه بينش 
سازمان  در  تجهيزات  و  كاركنان  آسيب پذيرى  از  دقيقى  آگاهى  و 
رسانه اى وجود ندارد. ساير نتايج پژوهش اخير را مى توان به شرح 

ذيل خالصه نمود (پارسى زاده، پيش نمازى و نصراللهى، 1396):
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ميزان آگاهى مديران از قوانين مديريت بحران و آيين نامه ها آن   .1
كم است.

زلزله  چون  بحرانى  برابر  در  و  است  ناايمن  رسانه ها  ساختمان   .2
مقاوم نشده اند.

بيشتر مديران رسانه اقدام علمى را براى مواجهه كاركنان خود   .3
با زلزله انجام نداده اند.

خود  سازمان  در  پژوهش  بررسى  مورد  رسانه هاى  درصد   77  .4
تشكيالت مديريت بحران نداشته اند. 

در  جدى  پژوهش  جديدترين  كه  ازاين جهت  مزبور  پژوهش 
مى تواند  است  آسيب پذيرى  لحاظ  به  رسانه اى  سازمان هاى  بررسى 
بيانگر آن باشد كه بايد سازمان هاى رسانه اى به الزامات تاب آورى 
پايبند گردد. اين الزامات سازمان ها را قادر مى سازد تا خود را در 
حوزه تاب آورى وارد كنند و درواقع عدم رعايت اين الزامات عمًال 
سازمان ها  ارشد  مديران  توسط  را  تاب آورى  مقوله  نگرفتن  جدى 
گوشزد مى كند. سه الزام اساسى در اين زمينه شامل موارد زير است 

كه در شكل 2 مدل شده است (قنبرى و صلواتيان، 1396):
4. تلقى تاب آورى سازمان به عنوان راهبرد و استراتژى سازمان: 
مورد  سازمان  مديران  توسط  عميقًا  بايد  رسانه اى  سازمان  تاب آورى 
سازمان  تصميم گيران  و  برنامه ريزان  به عنوان  مديران  باشد.  تأكيد 
آن ها  به  و  مى كنند  تعيين  را  سازمان  يك  اولويت هاى  كه  هستند 
مد نظر  سازمانى  راهبرد  به عنوان  اگر  تاب آورى  مى دهند.  جهت 
دهنده  جهت  مى تواند  گيرد  قرار  سازمان  تصميم گيران  و  مديران 
ساير اقدامات سازمان نيز باشد و سازمان را در برابر هرگونه تكانه اى 

پايدار و پابرجا نگه دارد.
5. وجود برنامه مدون تاب آورى در سازمان: اگر تاب آورى به عنوان 
راهبرد سازمانى مد نظر مديران ارشد سازمان قرار گيرد نياز است تا 
برنامه ريزى مدونى نيز براى آن صورت گيرد يعنى اين مسئله نبايد 
صرف يك تصميم راهبردى مدير در سطح عالى سازمان باقى بماند، 
بلكه بايد در تمامى سازمان جارى و سارى شود و بدنه سازمان از آن 

بهره گيرد.
6. سنجش مداوم تاب آورى سازمان: سنجش و ارزيابى تاب آورى 
نخست،  نمود:  خالصه  كليدى  نياز  چهار  در  مى توان  را  سازمانى 
تقدم  لزوم  دوم،  شدن؛  تاب آورتر  جهت  در  پيشرفت  نمايش  به  نياز 

به  نياز  سوم،  آن ها؛  ماندن  عقب  از  پرهيز  و  تاب آورى  شاخص هاى 
برقرارى پيوند بين پيشرفت هاى تاب آورى سازمانى با قابليت هاى 
رقابت و چهارم، نياز به تجارى كردن مسئله سرمايه گذارى در حوزه 

تاب آورى (استيفنسون، 2010، ص. 5)..
اولويت  در  سازمانى  تاب آورى  تا  گفت  مى توان  نهايت  در 
مديران سازمان هاى قرار نگيرد و بدان نگاه راهبردى نشود مطمئنًا 
درنتيجه  و  گرفت  نخواهد  صورت  آن  براى  مدونى  برنامه ريزى 
سنجش آن نيز كارى بى اهميت خواهد بود بنابراين براى اينكه يك 
سازمان رسانه اى به سمت تاب آور بودن حركت كند بايد به الزامات 

سه گانه فوق جامه عمل بپوشاند. 

شكل 2. الزامات تاب آورى سازمان هاى رسانه اى

تاب آورى رسانه هاى خبرى در بالياى طبيعى به مثابه «انسان زنده 
هوشيار» 

كه  است  حقيقت  اين  كشف  شناختى  زبان  شناسى  دستاوردهاى  از 
زبان ها اغلب براى ملموس كردن برخى مفاهيم انتزاعى از استعاره هاى 
شناختى،  زبانشناسى  در   .(1392 (موسوى،  مى گيرند  بهره  مفهومى 
استعاره روشى در نظر گرفته مى شود كه به وسيله آن حوزه  اي ذهنى 
بر اساس اصطالحات و مفاهيم حوزه اي ديگر به تصوير كشيده شده 
و مفهوم سازي مى شـود (شريفى و حامدي شيروان، 1389). استعاره 
كار  به  را  ملموس  مشخص  حوزه هاى  در  فرد  تجربه هاى  مفهومى 
حوزه هاى  در  كه  را  مقوله هايى  تا  مى سازند  قادر  را  او  و  مى گيرند 
جانسون٢،  و  (الكوف١  كند  درك  هستند،  نامأنوس  و  ناشناخته 
1980، ص. 124). به بيان بسيار ساده تر به قياس و تشبيه كردن 

1.  Lakoff
2.  Johnson
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دو چيزى كه ظاهراً ربط چندانى به هم ندارند، استعاره مى گويند؛ اين 
فرايند قياس و تشبيه براى ساده سازى درك مفاهيم پيچيده است. 
به كارگيرى استعاره براى سازمان ها نيز سبقه قبلى دارد. مورگان در 
كتاب سيماى سازمان بر نقش حائز اهميت استعاره ها در كمك به 
استعاره هاى  از  و  مى كند  تأكيد  سازمان،  نظريه  شناخت  و  تحليل 
ماشين، موجود زنده، مغز، فرهنگ، نظام سياسى، زندان روح، جريان 
بهره  سازمان  توصيف  براى  كثيرالوجوه،  پديده  و  سلطه  ابزار  سيال، 
تمامي  سازمان  زنده،  موجودي  به مثابه  سازمان  استعاره  در  مى گيرد؛ 
داشتن  محيط،  با  تعامل  و  هماهنگي  نظير  زنده  موجود  ويژگي هاي 
دارد  را  باز  سيستم  يك  به عنوان  عمل  بقا،  براي  تالش  عمر،  چرخه 
در  ارگانيكي  استعاره هاي  از  نوگرا  نظريه هاي  در   .(2006 (مورگان، 
تبيين و توصيف مفهوم و كاركرد سازمان بيشترين استفاده مي شود 
(بينش، 1388). در اين مقاله نيز استعاره «انسان زنده هوشيار» براى 
كار  به  طبيعى  بالياى  در  خبرى  رسانه هاى  تاب آورى  اهميت  فهم 
گرفته شده است. اين استعاره نه صرفًا جهت تزئين متن بلكه براى 
رسانه اى  سازمان هاى  سازمانى  تاب آورى  مفهوم  به  بخشيدن  عمق 
خبرى در بحران هاى طبيعى رخ داده در محيط پيرامونى شان با توجه 
چنين  به كارگيرى  است.  شده  مطرح  آنان  اجتماعى  مسئوليت  به 
تبيين  در  ارگانيكى  استعاره  از  استفاده  سبقه  به  توجه  با  استعاره اى 
نظر  اختالف  به  توجه  با  و  سازمان ها  كاركرد  و  مفهوم  توصيف  و 
صاحب  نظران در مورد تاب آورى سازمان هاى رسانه اى مطرح شد چرا 
كه بسيارى از صاحب نظران معتقد بودند كه تاب آورى سازمان هاى 
و  است  جامعه  يك  در  موجود  سازمان ها  ساير  چون  نيز  رسانه اى 
تفاوتى بين تاب آورى آن ها نمى توان قائل شد اما محققان پژوهش 
صنعتى  با  رسانه اى  سازمان هاى  تفاوت هاى  به  توجه  با  حاضر 
اينكه  بر  عالوه  بودند  معتقد  اجتماعى  مسئوليت  حوزه  در  به ويژه 
يك سازمان رسانه اى خبرى بايد بتواند در هنگام وقوع يك بحران 
به  همزمان  بتواند  بايد  بماند،  زنده  پيرامونى اش  محيط  در  طبيعى 
فرايند اطالع رسانى به مخاطبان حاضر در آن محيط كه تحت تأثير 
چرا  دهد  انجام  را  رسانه اى  امداد رسانى  و  كرده  اقدام  گرفته اند،  قرار 
فراهم  مى توانند  رسانه ها  آنچه  از  بيش  مردم  بحران  شرايط  در  كه 
گرفتن  براى  مردم  عامه  بحران،  طول  در  و  اطالعات اند  تشنه  كنند 
وابسته به رسانه ها هستند تا بتوانند اخبارى را از  اطالعات منحصراً 

مقامات رسمى كه براى بقايشان حياتى هستند، دريافت كنند؛ مردم 
از رسانه ها انتظار دارند تا اطالعات، توضيحات و تفاسيرى را كه در 
مورد بحران پيش آمده بشنوند (لى١، 2010). در واقع از آنجايى كه 
سازمان هاى رسانه اى خبرى در بحران ها نقش عمده اى را ايفا مى كنند 
بنابراين بايد از بحران زدگى خود نيز جلوگيرى نمايند كه بتوانند در 
از  ضرورى تر  و  مبرم  خبر  به  مخاطبان  نياز  كه  حياتى  شرايط  آن 

هميشه است آنان را ارضا كرده و از اختالل جلوگيرى كنند. 
خبرى  رسانه اى  سازمان  اينكه  يعنى  هوشيار»  زنده  «انسان 
بايد عالوه بر اينكه در يك بحران خود را چون يك انسان «زنده» 
نگه دارد بايد در همان لحظه چون يك انسان «هوشيار» نيز بتواند 
در  را  بحران  رسانه اى  مديريت  بتواند  يعنى  كند  كمك  ديگران  به 
مرحله حين بحران انجام دهد؛ به عبارت دقيق تر زنده بودن با وجود 
شكستگى هاى فراوان در پيكر يك انسان بحران زده صرفًا از او يك 
موجود منفعل مى سازد لذا آن انسان بايد تالش كند كه در هنگام 
مترتب شدن يك بالى طبيعى عالوه بر اينكه زنده بماند و خود را 
از هرگونه صدمه و لطمه نيز در امان نگه دارند بايد بتواند به ديگران 
نيز كمك كند يعنى «هوشيار» باشد و منفعل نگردد. تفاوت اصلى 
در مقوله تاب آورى سازمان هاى رسانه اى خبرى و غير رسانه اى را 
اينكه  فرض  بر  ديد.  بحران  هنگامه  بودن  هوشيار  در  مى توان  نيز 
دچار  اما  بماند  زنده  اگر  حتى  ثبت احوال  سازمان  چون  سازمانى 
مردم  براى  لحظه  آن  در  آن  هوشيار  وجود  شود،  فراوان  صدمات 
نيست؛  چنين  خبرى  رسانه هاى  مورد  در  ندارند اما  چندانى  اهميت 
انتظارات  كه  مى كند  تأكيد  سازمان هايى  چنين  اجتماعى  مسئوليت 
جامعه در جهت مصالح عمومى عالوه بر هدف هاى اقتصادى و تجارى 
بايد برآورده شود (فرهنگى، روشندل اربطانى و برقى، 1383) لذا 
مى بايست سازمان هاى رسانه اى خبرى نقش خود را در تاب آورى 
ديدن  صدمه  از  جلوگيرى  با  طبيعى  بحران هاى  هنگامه  در  اجتماع 
خود در بحران هايى كه در محيط پيرامونى آن ها رخ مى دهد، انجام 
رسانه اى  سازمان هاى  اجتماعى  مسئوليت  دقيق تر  عبارت  به  دهند. 
خبرى در هنگامه وقوع يك بحران طبيعى در محيط پيرامونى شان 
به  زمانى  صرفًا  موضوع  اين  و  است  اجتماعى  تاب آورى  به  كمك 
وقوع مى پيوندد كه سازمان رسانه اى خبرى عالوه بر اينكه در بحران 

1.  Li
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«زنده» است؛ «هوشيار» باشد. هوشيار بودن سازمان رسانه اى خبرى 
عالوه بر اينكه موجب عمل به آن مسئوليت اجتماعى خطير مى شود، 
مزيت رقابتى نيز براى سازمان به ارمغان مى آورد چرا كه بر مبناى 
رسانه اى خبرى  سازمان  به  توجه  زمان  آن  در  توجه،  اقتصاد  تئورى 
با  مستقيم  به طور  موضوع  اين  و  مى يابد  افزايش  هوشيار  و  زنده 
اهداف اقتصادى و تجارى اين سازمان ها نيز رابطه پيدا مى كند از 
خبرى  رسانه اى  سازمان هاى  تاب آورى  كه  گفت  مى توان  رو  اين 
به مثابه «انسان زنده هوشيار» مى تواند هم براى آن ها مزيت آفرين 

باشد و هم موجب كاهش آسيب  پذيرى ها براى آنان شود. 

نتيجه گيرى
بحران هاى طبيعى در صورت وقوع در محيط پيرامونى يك سازمان 
خبرى اين قابليت را دارند تا موجب بروز اختالل در آن سازمان شده 
و سازمان خبرى را دچار بحران نمايند. «اختالل» به عنوان كليدواژه 
بحران زدگى در سازمان هاى خبرى مطرح شده است و معناى آن قطع 
ارتباط با مخاطب است لذا تمامى تالش مديران سازمان هاى خبرى 
مخاطب  با  ارتباط  عدم  يعنى  اختالل  از  جلوگيرى  به  معطوف  بايد 
از  جلوگيرى  باشد.  بحران ها  وقوع  چون  خاصى  شرايط  در  به ويژه 
اين  در  كه  است  خبرى  سازمان  در  بحران  مديريت  نيازمند  اختالل 
مقاله با رويكردى جديد تحت عنوان تاب آورى سازمانى به آن نگاه 
شد. تاب آورى سازمانى در سازمان هاى خبرى به عنوان يك رويكرد 
نوين در مديريت بحران مطرح است و در سازمان هاى خبرى چنين 
رسانه اى  سازمان هاى  مى شود.  اختالل  از  جلوگيرى  سبب  رويكردى 
ناشى  اختالل  با  بتوانند  سازمانى  تاب آورى  رويكرد  طريق  از  بايد 
مى دهد،  رخ  آن ها  پيرامونى  محيط  در  كه  طبيعى اى  بحران هاى  از 
برخورد كرده و خود را مصون از آسيب نگه دارند اما آنچه كه ادبيات 
رسانه عمدتًا  مديران  كه  بود  اين  داد  نشان  زمينه  اين  در  شده  مرور 
به  ندارند؛  طبيعى  بحران هاى  در  خود  تاب آورى  به  عميق  نگاهى 
مسئوليت  به  آنان  توجه  عدم  در  نگاهى  چنين  ريشه  محققان  نظر 
مديران  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  است.  خويش  اجتماعى 
ندارند  اعتقادى  بحران  مديريت  در  رسانه  توانايى  به  رسانه ها  اكثر 
(پارسى زاده، پيش نمازى و نصراللهى، 1396) و اين موضوع مى تواند 
سبب شود تا نگاه آنان به تاب آورى خود نگاه پررنگى نباشد چرا كه 

باورى به نقش خود در مديريت بحران ها و تاب آورى اجتماعى ندارد. 
اينكه مديران سازمان هاى رسانه اى خبرى در كشور ما از حداقل موارد 
مربوط به مديريت بحران آگاهى ندارند، يك نقطه ضعف اساسى در 
سازمان هاى رسانه اى محسوب مى شود و اين مسئله براى تاب آورى 
چنين سازمان هاى بحران زا تلفى مى شود؛ به عبارت دقيق تر تاب آورى 
چنين سازمان هايى در برابر بحران، خود در بحران قرار دارد  و اين 
عدم توجه به تاب آورى سازمانى كاهش تاب آورى اجتماعى و فقدان 
مزيت رقابتى براى چنين سازمان هايى را در بالياى طبيعى اى كه در 
محيط پيرامونى آن ها رخ مى دهد، به دنبال دارد. از آنجايى كه عمدتًا 
مردم در هنگام بروز يك بحران طبيعى به رسانه هاى خبرى محلى 
يعنى رسانه هايى كه در محيط بحران حضور دارند، مراجعه مى كنند 
خود  خبرى  نياز  رفع  دنبال  به  و  نكويى، 1395)  و  نورى  (رشيدى، 
اجتماعى  مسئوليت  هستند،  نخست  وهله  در  رسانه هايى  چنين  از 
لذا  مى گيرد  خود  به  پررنگى  مفهومى  بسيار  رسانه اى  سازمان هاى 
سازمان هاى رسانه اى خبرى به دليل مسئوليت اجتماعى اى كه دارند 
بايد به مقوله مديريت بحران از طريق رويكرد تاب آورى نگاه ويژه اى 
بحران هاى  در  هوشيار»  و  زنده  «انسانى  چون  بايد  و  باشند  داشته 
طبيعى نقش ايفا كنند تا هم بتوانند به تاب آورى اجتماعى كمك 
كرده و هم مزيت رقابتى براى خود ايجاد كنند. «انسان زنده و هوشيار» 
استعاره اى است كه به مدد آن تبيين و توصيف ضرورت تاب آورى 
سازمان هاى خبرى در بحران هاى طبيعى مقدور مى شود. استفاده از 
معمول  بسيار  علمى  ادبيات  در  پيچيده  مطالب  فهم  براى  استعاره 
است به طورى كه مورگان استفاده از استعاره را براى تبيين و توصيف 
كاركرد سازمان ها به كار برده است. در اين پژوهش نيز به تأسى از 
مورگان در بيان استعاره براى توصيف كاركرد سازمان ها، از استعاره 
«انسان زنده هوشيار» براى فهم تاب آورى سازمانى سازمان هاى خبرى 
شد  استفاده  پيرامونى شان  محيط  در  طبيعى  بالياى  بروز  هنگام  در 
كه قرابت زيادى با استعاره «سازمان به مثابه موجود زنده» طرح شده 
به مثابه  «سازمان  استعاره  قوت  نقطه  مهم ترين  دارد.  مورگان  توسط 
موجود زنده» تأكيد بر درك روابط متقابل سازمان و محيط (مورگان 
اين  در  شده  ذكر  استعاره  مورد  در  مسئله  همين  كه  است   (2006
هوشيار»  و  زنده  استعاره «انسان  كه  آنچه  است.  صادق  نيز  تحقيق 
مى دهد  قرار  تأكيد  مورد  خبرى  سازمان هاى  تاب آورى  مورد  در 



فصلنامه د      انش پيشگيرى و مد      يريت بحران / د      ورة هشتم، شمارة چهارم، زمستان 1397   336

شامل زنده ماندن سازمان خبرى در بحران هاى طبيعى، جلوگيرى از 
اختالل يا بحران در سازمان، رفع سريع اختالل با بحران، ايجاد مزيت 
رقابتى براى سازمان، كمك به مديريت بحران ذيل عنوان مديريت 
مخاطبان  بى اعتمادى  بحران  وقوع  از  جلوگيرى  و  بحران  رسانه اى 
الزامات  به  پوشاندن  عمل  جامه  اينكه  به  عطف  مجموع  در  است. 
تاب آورى سازمانى در سازمان هاى رسانه اى خبرى مى تواند تاب آورى 
آينده نگرانه، تاب آورى همزمان، تاب آورى گذشته نگر را براى آنان به 
ارمغان بياورد و اين مسئله اوج تاب آورى در يك سازمان محسوب 
و  رسانه  مديران  آگاهى  سطح  ارتقاء  تا  مى شود  پيشنهاد  مى شود، 
كاركنان آن ها از قوانين مديريت بحران و آيين نامه ها، اضافه كردن 
ساختار مديريت بحران در چارت سازمان، ارزيابى آسيب پذيرى هاى 

سازه اى و غير سازه اى در قالب تاب آورى سازمانى انجام گيرد. 
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