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چکیده
زمینه وهد  ف: بحران وضعیتی است که یک تغییر ناگهانی د  ر یک یا چند   بخش از عوامل متغییر به یک سیستم ایجاد   می کند  . بحران می تواند   پیامد  ها و 
اثرات مخربی بر جامعه بگذارد  . رسانه ها د  ر زمان وقوع بحران و مد  یریت بحران های رخ د  اد  ه، از ابزارهای کارآمد   و بهنگام می باشند  . د  ر زمان بحران، 

نقش رسانه های جمعی به عنوان قد  رتمند  ترین ابزار مد  یریت افکار عمومی از اهمیت بیشتری برخورد  ار است. 
هد  ف از این پژوهش بررسی و اولویت بند  ی کارکرد  های رسانه ها د  ر مد  یریت مرحله پیش از بحران می باشد  .

روش: روش تحقیق، پیمایشی است. پژوهشگران با طرح سواالتی د  ر قالب پرسشنامه از متخصصان حوزه های مد  یریت بحران، مد  یریت رسانه و بحران و 
رسانه بهره برد  ه اند  . برای اولویت بند  ی کارکرد  های رسانه د  ر مد  یریت اثربخش مرحله پیش از بحران، پرسشنامه طرح شد  ه توسط 12 تن از متخصصان 
امر رسانه و بحران د  ر استان کرمان پاسخ د  اد  ه شد   و تجزیه و تحلیل از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( انجام شد   و بر اساس وزن های متغیر هر 

یک از معیارها و زیرمعیارها، اولویت بند  ی انجام شد  . نرخ ناسازگاری بد  ست آمد  ه که نشان د  هند  ه صحت نتایج می باشد  ، 0.02107.
یافته ونتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می د  هد   که رسانه ها می توانند   د  ر مد  یریت مرحله پیش از بحران نقش به سزایی د  اشته باشند  ، لذا 
توصیه می شود   که بر اساس اولویت بند  ی ارائه شد  ه، به پیش بینی و پیشگیری بحران و آماد  گی برای مقابله بر اساس معیارها و زیر معیارهای انتخاب 

شد  ه توسط خبرگان بپرد  ازند  .
کلیدواژه: رسانه های جمعی، مد  یریت بحران، فرایند   تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی.
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Prioritizing the Media Functions for Effective Pre-Disaster Management Phase by Using 
Analytical Hierarchy Process (AHP)

Azadeh Izadi Yazdan Abadi, Iran Qazi & Fereshte Mirzazadeh Qassab

ABSTRACT
Background and objective: The crisis is a situation that creates a sudden change in one or more part of a system. The crisis 
could have consequences and devastating effects on the society. In time of disaster, the role of mass media as a most powerful 
tool in managing public opinion in disaster management is very bold. The purpose of this study is to evaluate and prioritize the 
media functions in pre-disaster management phase.
Method: This is a survey study that researchers by using a questionnaire gathered data from experts in the filed of disaster 
management and media management. To prioritize the media functions in effective management, the questionnaire was an-
swered by 12 media experts in Kerman province and to analyze gathered data was used AHP method and then based on the 
weight of given data, we did prioritizing and at the end the obtained inconsistency rate was 0.02107 that reflected the accuracy 
of results.
Findings and Conclusion: The findings indicate that the media could play an important role in managing pre-disaster phase; 
therefore it’s recommended by acting based on prepared priorities by experts do forecasting, preventing and preparing for 
disasters.
Keywords: Mass Media, Disaster Management, Hierarchical Analysis Process.
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و  )فریر  بکاهند    بحران ها  از صد  مات  بحران،  هنگام  د  ر  و گسترد  ه 
امد  اد  هاکیو1، 2003، ص 275(.

بی گمان د  ر مورد   همه مسایل جهان، بزرگترین رسالت اطالع 
رسانی بر د  وش رسانه هاي جمعی است؛ رسانه هاي جمعی می توانند   
افکار عمومی را از طریق انتقال اطالعات صحیح و مناسب مد  یریت 
براي  همواره  سیاستگزاران  که  هستند    منابعی  از  یکی  لذا  کنند  ، 
مد  یریت بحران از آنها استفاد  ه می کنند   )عیوضی،1388، ص263(. 
رسانه ملی نقش بسزایی د  ر مد  یریت بحران د  ارد  ؛ چنان که مد  یریت 
موثر این بحران ها بویژه پس از وقوع، بد  ون نقش آفرینی رسانه ملی 
نقش های  پورعزت،1387، ص29(.  و  پور  )قلی  است  غیرممکن 
اساسی و مهم رسانه های جمعی د  ر زمان بحران عبارتند   از کارکرد   
اطالع رسانی و خبری رسانه و جلب مشارکت های مرد  می چه د  ر 
سطح د  اخلی )محلی و منطقه ای( و خارجی )بین المللی( می باشد  . 

حین  بحران،  از  پیش  مراحل  د  ر  رسانه ها  نقش  که  آنجایی  از 
بحران و بعد   از بحران بسیار حساس و د  و لبه می باشد  ، این ضرورت 
پیش  مرحله  د  ر  جمعی  رسانه های  کارکرد  های  که  می رسد    نظر  به 
از بحران که مهمترین زمان برای کاهش اثرات خسارات و آسیب 
پذیری می باشد  ، اولویت بند  ی شد  ه و که این امر راهنمایی برای عمل 
صحیح رسانه ها د  ر مرحله قبل از بحران باشد  ؛ ضرورتی که منجر به 
انتخاب موضوع نقش رسانه های جمعی د  ر مد  یریت اثربخش پیش 

از بحران برای این پژوهش گرد  ید  . 
مد  یریت  د  ر  نقش رسانه های جمعی  اینکه  به  توجه  با  متاسفانه 
اثربخش پیش از بحران و ضرورت اعتماد   و اطالع رسانی صحیح 
نقش  خصوص  د  ر  می رسد    نظر  به  مهم  و  ضروری  بسیار  مرد  م  به 
انجام  اند  کی  پژوهش های  بحران  مد  یریت  د  ر  جمعی  رسانه های 
شد  ه است و هنوز میزان تأثیر رسانه های جمعی د  ر مراحل مد  یریت 
تا  آن شد    بر  تصمیم  بنابراین  نیست.  شناخته شد  ه  به خوبی  بحران 
برای اولین بار اولویت بند  ی کارکرد  های رسانه های جمعی را که از 
مقاله »طراحی مد  ل نقش رسانه های جمعی د  ر مد  یریت مرحله پیش 
برد  اری شد  ه،  الگو  اربطانی و صلواتیان  نوشته روشند  ل  بحران«  از 

برای مرحله پیش از بحران انجام شود  .

1.  Ferrie  &  Emdad Haque

مقدمه
د  ر جوامع امروزی بحران بخش جد  ایی ناپذیری از سازمان ها و جامعه 
مد  نی می باشد   که تمامی سازمان ها و جوامع مد  نی ممکن است هر 
روز و هر لحظه تحت تأثیر بحران های کوچک و بزرگ قرار گیرند  . 
بنابراین الزم است که مد  یران سازمان ها برای پیش بینی، پیشگیری، 
تا  کنند  ،  اند  یشی  چاره  بحران ها  بروز  برابر  د  ر  مقابله  و  آماد  گی 
بتوانند   تا سرحد   امکان سازمان و جامعه خود   را د  ر امان نگه د  ارند  . به 
همین د  لیل امروزه د  ولت ها برای کاهش اثرات بحران ها، راهبرد  های 

متنوعی را د  ر پیش می گیرند  .
مد  یریت بحران به سبب ماهیت متنوع، پیچید  ه و مبهم د  ر عصر 
حاضر، بسیار د  شوار می باشد  . بنابراین آن را به سه مرحله اقد  امات 
بند  ی می کنند  .  پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران د  سته 
بر  بیشتر  تاکید    که  می رود    سویی  به  د  نیا  که  نکته  این  به  توجه  با 
خسارات  و  پذیری  آسیب  کاهش  برای  بحران  از  پیش  مد  یریت 

جانی و مالی د  ارد  ، مد  یریت باید   د  ر هر سه مرحله فعال باشد  .
از آنجایی که بحران ها و رسانه های جمعی هر د  و جزء جد  ایی 
جامعه  د  ر  ناپذیری  اجتناب  نقش  می باشند    بشری  جوامع  ناپذیر 
د  ر جوامع  زیاد  ی  منفی  و  مثبت  تأثیرات  می توانند    رسانه ها  د  ارند  . 
د  اشته باشند   و این کارکرد   می تواند   د  ر زمان بحران به صورت د  و 
جانبه عمل کرد  ه؛ هم منجر به بهبود   وضعیت بحرانی از طریق اطالع 
رسانی د  قیق و منطبق با نیازهای جامعه آسیب د  ید  ه شود   و هم باعث 
ایجاد   ترس و وحشت د  ر جامعه باشد  . از آنجایی که بحران ها آبستن 
شایعات متفاوت می باشند   بنابراین نقش رسانه های جمعی به عنوان 
پل ارتباطی بین مد  یران بحران و مرد  م جامعه اعم از آسیب د  ید  گان 
و سایر مرد  م و حتی جوامع بین المللی بسیار حائز اهمیت و حساس 

می باشد  .
و  د  انایی  تولید  کنند  گان  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ها 
رفتارهاي  تغییر  حتی  و  احساسات  افکار،  تهییج  د  ر  توانمند    ابزار 
و  )حبیبیان  برخورد  ارند    باالیی  بسیار  اهمیت  از  جمعی  و  فرد  ي 
نقد  پور،1391،ص 1(. این قد  رت بالمنازع رسانه هاي جمعي باعث 
مي  که  گرد  ند    جوامع  د  ر  بحران  مد  یریت  ابزار  مهمترین  آنها  شد  ه 
توانند   با ایجاد   آماد  گي هرچه بیشتر د  ر جوامع و هشد  ارد  هي سریع 
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بحرانومدیریتبحران
سازمان ها  حیات  طبیعی  و  ناپذیر  جد  ایی  بخش  به صورت  بحران 
و جوامع امروز د  رآمد  ه است. بحران یک ویژگی غیرعاد  ی، کمیاب 
و اتفاقی برای جامعه تلقی نمی شود  ، بلکه د  ر تاروپود   جوامع رخنه 

کرد  ه است.
بحران را می توان شرایطی غیرعاد  ی د  انست که د  ر آن، مشکالت 
چنین شرایطی  د  ر  و  می آیند    پد  ید    بینی  پیش  قابل  غیر  و  ناگهانی 
و  )محمود  زاد  ه  نیستند    کارساز  د  یگر  قوانین  و  هنجارها  ضوابط، 

پیراسته و ایرانپور، 1388، ص37(.  
از  خارج  شرایطی  یعنی  بحران  است  معتقد     )1998( بورنت 
آن  بروز  هنگام  به  متد  اول  مد  یریتی  الگوهای  که  عاد  ی  وضعیت 
د  لیل  به  بحران ها  این  مد  یریت  می د  هند  .  د  ست  از  را  خود    کارآیی 
محد  ود  یت های ناشی از فشار زمانی، کنترل محد  ود   و نبود   اطمینان 

زیاد  ، بسیار مشکل تر است )ص 476(. 
از  ناشی  بحران  د  امنه  و  طبیعی  حواد  ث  خطرات  کاهش  برای 
آسیب  کاهش  و  پیشگیری  برای  ریزی  برنامه  به  است  الزم  آن 
مد  یریت  به  نیاز  بنابراین  بپرد  ازیم،  بحران ها  از  ناشی  پذیری های 
بحران د  اریم )عبد  اللهی،1380، ص12(. مد  یریت بحران اصطالحی 
و  می رود    بکار  بحرانی  موقعیت های  به  پاسخد  هی  برای  که  است 
معقول  راه حلی  به  د  ستیابی  آن،  اصلی  بیان مک کارتی، هد  ف  به 
برای برطرف کرد  ن شرایط غیرعاد  ی، به گونه ای است که منافع و 

ارزش های اساسی، حفظ و تامین شوند  .

رسانهوبحران
بر طرف کرد  ن شرایط غیرعاد  ی که از آن با عنوان مد  یریت بحران 
یاد   می کنیم، از طریق ابزارهای مختلفی صورت می گیرد   که رسانه 
و  می شوند    حاد  ث  قبلی  اطالع  بد  ون  بحران ها  آنهاست.  از  یکی 
یکی  کافی،  اطالعات  فقد  ان  می زنند  ،  هم  بر  را  جامعه  جاری  نظم 
این  از  و  است  بحرانی  کنند  ه وضعیت  تشد  ید    عوامل  مهمترین  از 
زمان های  د  ر  راهبرد  ی  نقش  بحران،  مد  یریت  د  ر  رسانی  اطالع  رو 
پیش از وقوع، وقوع و بعد   از وقوع بحران د  ارد  . باید   توجه د  اشت که 
ایفای نقش د  ر زمان بحران با اکتفا به فن آوری های متد  اول و عاد  ی، 
اجتماعی  نظام  مجهزترین خرد  ه  بتوان گفت  شاید    و  نیست  ممکن 

برای عهد  ه د  اری چنین مسئولیتی رسانه های جمعی می باشند   )قلی 
پور و پورعزت،1387،ص 32(. بحران از ابتد  ا یکی از واقعیت های 
اجتناب ناپذیر زند  گی بشر بود  ه و بشریت همیشه با انواع مختلفی 
از بحران ها مواجه بود  ه است )روشند  ل اربطانی و صلواتیان، 1389(.

نهاد  های  ترین  اساسی  و  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ها 
بحرانی  شرایط  از  ناشی  تأثیرات  د  ستخوش  نیز  امروزی  جوامع 
د  ر همسو و همسان  اغلب سعی  و  د  ید  ه می شوند    بر جوامع آسیب 
سازی اقد  امات خبری و اطالع رسانی خود  ، منطبق با نیازهای جامعه 
میارکالئی،1391،ص7(  صمد  ی  و  میارکالئی  )صمد  ی  می کنند  . 
رسانه  نقش  ترین  اصولي  و  ترین  خبرد  هي روشن  و  رساني  اطالع 
هاي جمعي د  ر مقابله با بحران است و د  ر بحبوحه ي بحران رسانه 
ها، قوي ترین و قابل اطمینان ترین ابزار توزیع و پخش به موقع 

اطالعات حیاتي د  ر جامعه هستند   )سیند  ر1، 2006، ص 28(.

کارکردرسانههایجمعیدرمدیریتبحران
ویژگی اصلی رسانه ها، همه جا بود  ن آن هاست، د  ر واقع رسانه ها امری 
مستمع  میلیارد  ها  با  د  یوار  بی  کالس  یک  می توانند    آنها  فراگیرند   
تشکیل د  هند  . رسانه ها وظیفه حراست از محیط را به عهد  ه د  ارند   آن ها 
باید   همبستگی کلی را بین اجزاء جامعه د  ر پاسخ به نیازهای محیطی 
ایجاد   کنند   و مسئولیت انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل د  یگر 
را به عهد  ه د  ارند   )کاوسی و حید  ری روچی، 1391،ص124(. السول سه 
محیط،  بر  نظارت  است:  کرد  ه  ذکر  جمعی  رسانه های  برای  کارکرد   
همبستگی اجتماعی د  ر واکنش به محیط، و انتقال میراث اجتماعی 
از نسلی به نسل د  یگر. رایت به این سه کارکرد  ، سرگرمی را نیز اضافه 

کرد  ه است )سورین و تانکارد  ،1381،ص59(.
رسانه ها  که  اند    د  اد  ه  نشان  مختلف  پژوهش های  و  مطالعات 
بازی  بحران  از  بعد    قبل، حین و  می توانند   نقش حیاتی د  ر مراحل 
بحران  مختلف  ابعاد    د  ر  مهمی  بسیار  کارکرد  های  رسانه ها  کنند  . 
ضروری  بسیار  بحران  بهینه  مد  یریت  برای  آنها  مشارکت  د  ارند  . 
است. آموزش عمومی پیرامون بحران، هشد  ار د  هی از خطرات، جمع 
آوری و انتقال اطالعات مربوط به مناطق آسیب د  ید  ه، خبرد  هی از 
نیازهای خاص مرد  م آسیب د  ید  ه به نهاد  های د  ولتی و سازمان های 

1.  Snider
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پاسخ  و  آماد  گی  شیوه صحیح  د  رباره  گفتگو  امکان  ایجاد    امد  اد  ی، 
د  هی د  ر هنگام وقوع بحران د  ر سطح جامعه، همه از کارکرد  های مهم 
و اساسی است که رسانه ها د  ر زمان مد  یریت بحران بر عهد  ه د  ارند  . 
د  ر مرحله پیش از بحران، کارکرد   آموزشی و فرهنگ سازی رسانه ها 
بیشتر حائز اهمیت است زیرا ایجاد   آماد  گی از طرق آموزشی بسیار 
کم هزینه تر از آموختن از یک فاجعه است. رسانه های جمعی د  ر 
صورتی که د  رست مد  یریت شوند   می توانند   ابزاری با ارزش برای 
برنامه های آموزش عمومی به منظور پیشگیری از بحران و آماد  گی 
و کارشناسان  بحران، خبرگان  از  پیش  مرحله  د  ر  باشند  .  آن  برای 
می توانند   فرایند   شکل گیری بحران را از راه تحلیل پیام های رسانه 

ای تشخیص د  هند  .
بر  نظارت  از کارکرد    برخورد  اری  واسطه  به  همچنین  رسانه ها 
محیط و تفسیر می توانند   د  ر مرحله پیش از بحران، بحران های بالقوه 
مسئوالن  به  و  شناسایی  را  ملی  محیط  د  ر  گیری  شکل  حال  د  ر  و 
و کارگزاران گوشزد   کنند   )روشند  ل اربطانی،1388، ص74(. د  ر 
مرحله وقوع بحران، کارکرد   اطالع رسانی و خبری رسانه ها و نیز 
زیرا  است،  برخورد  ار  بیشتری  اهمیت  از  همگانی  مشارکت  جلب 
بحران ها آبستن شایعات هستند   و به منظور هد  ایت افکار عمومی باید   
به شیوه ای مد  برانه اطالع رسانی شوند   )روشند  ل اربطانی، 1388، 
ظرفیت های  به  باتوجه  رسانه ها  بحران،  حین  مرحله  د  ر  ص76(. 
اطالع رسانی که د  ارند   می توانند   بحران را کاهش یا گسترش د  هند  . 
د  ر مرحله پس از بحران شیوه های مختلف تقویت روحی و اجتماعی 
برای  الزم  آموزش های  با  همراه  مناسب  تحلیل های  ارائه  مرد  م، 
پیشگیری از د  رگیر شد  ن مجد  د   د  ر بحران های بعد  ی، بهره برد  اری 
از تجربیات به د  ست آمد  ه د  ر قالب های مختلف خبری، گزارشی و 
تحلیلی و سرانجام حضور فعال د  ر صحنه شکل گیری افکار عمومی 
به نفع مرد  م، می تواند   به عنوان راهکاری مفید   برای مد  یریت سالم 
نظر گرفته شود    د  ر  زمینه  این  د  ر  رسانه ها  توسط  بحران  طبیعی  و 
)بشیر،1387، ص120(. تأثیر کژکارکرد  ی رسانه د  ر مرحله پس از 
بحران جلوگیری از بازگشت طبیعی جامعه آسیب د  ید  ه به وضعیت 
به  بخشید  ن  آنها سرعت  مثبت  کارکرد    اما  است  آرامش  و  تعد  یل 

روند   تعاد  ل است )رشید  ی، 1388،ص71(.

روشپژوهش
طرح  با  پژوهشگران  که  است  پیمایشی  پژوهش،  این  تحقیق  نوع 
مد  یریت  حوزه های  متخصصان  از  پرسشنامه  قالب  د  ر  سواالتی 
برای  است.  شد  ه  استفاد  ه  رسانه  و  بحران  و  رسانه  مد  یریت  بحران، 
این منظور نظرات افراد   و گروه هایی که د  ر تصمیم گیری و تد  بیر 
برای  استاند  ارد    پرسشنامه های  شد  .  بررسی  د  ارند  ،  د  خالت  بحران 
اولویت بند  ی کارکرد  های رسانه های جمعی با الگو برد  اری از مقاله 
از  پیش  مرحله  مد  یریت  د  ر  رسانه های جمعی  نقش  مد  ل  "طراحی 
بحران: نوشته روشند  ل اربطانی و صلواتیان طراحی شد   و با توجه به 
روش انتخاب شد  ه برای اولویت بند  ی )روش تحلیل سلسله مراتبی(، 
پرسشنامه توسط 12 تن از متخصصان امر رسانه و بحران د  ر استان 
بند  ی  اولویت  برای  آمد  ه،  بد  ست  پاسخ های  شد  .  د  اد  ه  پاسخ  کرمان 
کارکرد  های رسانه پس از جمع آوری، تجزیه و تحلیل شد  ند  . روش 
 AHP مد  ل  اساس  بر  تحقیق  این  د  ر  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه 

می باشد  . 
اولین قد  م د  ر فرایند   تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد   ساختار سلسله 
مراتبی از موضوع مورد   بررسی می باشد   که د  ر آن اهد  اف، معیارها، 
بعد  ی  مرحله  چهار  می شود  .  د  اد  ه  نشان  آنها  بین  ارتباط  و  گزینه ها 
معیارها  اهمیت(  )ضریب  وزن  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند    د  ر 
اهمیت(  )ضریب  وزن  محاسبه  وجود  (  صورت  د  ر  زیرمعیارها  )و 
گزینه ها، محاسبه امتیاز نهایی گزینه ها و بررسی سازگاری منطقی 

قضاوت ها را شامل می شود  .

یافتهها
مراحلفرایندتحلیلسلسلهمراتبی

زیر  مثال  از  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند    مراحل  توضیح  برای 
برای  که  زیرمعیارهایی  و  معیارها  از  کنید    فرض  می شود  .  استفاد  ه 
انتخاب شد  ه  بند  ی کارکرد  های رسانه ها د  ر مد  یریت بحران  اولویت 
اند   قرار است معیارهای کارکرد   اطالع رسانی، کارکرد   آموزشی رسانه، 
همبستگی  ایجاد    کارکرد    و  رسانه  محیطی  رصد    پایش،  کارکرد   
عمومی که باالترین امتیاز را کسب کرد  ه است مشخص شود  . معیار 
ریزی  برنامه  رسانی  اطالع  زیرمعیار:  پنج  به  رسانی  اطالع  کارکرد   
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شد  ه، اطالع رسانی د  قیق و بهنگام، اطالع رسانی فعال، اطالع رسانی 
کامل و د  روازه بانی هوشمند  ی اطالع رسانی، معیار کارکرد   آموزشی 
رسانه به سه زیرمعیار: آموزش اثربخش، آموزش پیشگیرانه )مصون 
پایش و رصد   محیطی  ساز( و آموزش فرهنگ ساز، معیار کارکرد   
تیزبینانه  رصد    عمومی،  افکار  مستمر  رصد    زیرمعیار:  سه  به  رسانه 
تحوالت، رصد   هوشمند  انه بازیگران بحران ساز و معیار کارکرد   ایجاد   
همبستگی عمومی رسانه به د  و زیرمعیار: ایجاد   همبستگی عمومی 
از طریق بسیج عمومی و ایجاد   همبستگی عمومی از طریق ایجاد   

انسجام عمومی تقسیم شد  ه اند  .

ساختمانسلسلهمراتب
د  ر اولین اقد  ام، ساختار سلسله مراتبی مربوط به این موضوع را 

مشخص می کنیم)شکل 1(. د  ر این شکل، یک سلسله مراتب چهار 
وجود    مواجه  گزینه  و  زیرمعیارها  معیارها،  هد  ف،  شامل:  سطحی 
د  ارد  . تبد  یل موضوع یا مسئله مورد   بررسی به یک ساختار سلسله 
مراتبی، مهم ترین قسمت فرایند   تحلیل محسوب می شود  . زیرا د  ر 
این قسمت با تجزیه و تحلیل مسائل پیچید  ه و مشکل، فرایند   تحلیل 
انسان  طبیعت  و  ذهن  با  که  ساد  ه  به شکلی  را  آنها  مراتبی  سلسله 
مطابقت د  اشته باشد  ، تبد  یل می کند  . به عبارت د  یگر، فرایند   تحلیل 
سلسله مراتبی مسائل پیچید  ه را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی 
هد  ف  ارتباط  و  بود  ه  مرتبط  هرم  به  مراتبی  سلسله  به صورت  که 
اصلی مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی را شخص می کند  ، 

به شکل ساد  ه تری د  ر می آورد  . ساختار سلسله مراتبی کارکرد رسانه ها: 1شکل 

کارکرد رسانه

کارکرد ایجاد همبستگی کارکرد اطالع رسانی

عمومی رسانه

کارکرد پایش و رصد 

محیطی رسانه

کارکرد آموزشی رسانه
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شکل 1: ساختار سلسله مراتبی کارکرد   رسانه ها
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تعیینضریباهمیتمعیارهاوزیرمعیارها
برای تعیین ضریب اهمیت )وزن( معیارها و زیرمعیارها، د  و به 
د  و با هم مقایسه شد  ه است. به عنوان مثال برای هد  ف این مسئله که 
اولویت بند  ی کارکرد  های رسانه است، معیار کارکرد   اطالع رسانی 
رسانه د  ارای اهمیت بیشتری است یا کارکرد   آموزشی رسانه؟ مبنای 
امر مقایسه جد  ول 9 کمیتی ) ماتریس مقایسات  این  قضاوت د  ر 
بررسی، شد  ت  هد  ف  به  توجه  با  و  آن  اساس  بر  که  است  زوجی( 
برتری معیاز i نسبت به معیار J، aij تعیین می شود    و تمامی معیارها 

و زیرمعیارها د  و به د  و با هم مقایسه می شوند  .

نگاره 1: ماتریس مقایسات زوجی

ارزش 
ترجیحی

وضعیت مقایسه  
j نسبت بهi

توضیح

1
اهمیت برابر یا 

عد  م ترجیح
گزینه یا شاخص i نسبت به j د  ر یک حد   از اهمیت است و 

یا ارجحیتی نسبت به هم ند  ارند  

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر استنسبتًا مهمتر3

مهمتر5
تجربیات و ارزیابی ها نشان می د  هد   که i نسبت به j مهمتر 

است

خیلی مهمتر7
گزینه یا شاخص i د  ارای ارجحیت زیاد   و خیلی مهمتر از 

j است

بی نهایت مهمتر9
گزینه یا شاخص i نسبت به j فوق العاد  ه مهمتر است د  ر 

حد  ی که قابل مقایسه با j نیست

2،4،6،8_
ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی را نشان می د  هد  . 
مثاًل، 8 بیانگر اهمیت زیاد  تر از 7 برای i است. اما نه د  ر 

حد  ی که اصال با j قابل مقایسه نباشد  .

ماخذ: ساعتی، 1996

حالت  این  )د  ر   n×n ماتریس  یک  د  ر  د  و  به  د  و  ماتریس های 
معیارها  د  ود  وئی  ماتریس  ماتریس،  این  و  می شوند    ثبت   )4×4
A=[aij]n×n  نامید  ه می شود  . عناصر این ماتریس همگی مثبت بود  ه 

و با توجه به اصل شروط معکوس د  ر فرایند   تحلیل سلسله مراتبی 
)اگر اهمیت i نسبت به j  برابر با k/1 باشد   اهمین عنصر j نسبت 
به i برابر k/1 خواهد   بود  (. د  ر هر مقایسه د  ود  وئی، د  و مقد  ار عد  د  ی 
aij  و  aij/1  را خواهیم د  اشت. د  ر جد  ول )1 (ماتریس مقایسه 

د  ود  وئی معیارها برای مسئله مورد   نظر ارائه شد  ه است:

جد  ول 1: ماتریس مقایسه د  ود  وئی معیارها

کارکرد   ایجاد   
همبستگی 

عمومی

کارکرد   پایش 
و رصد   محیطی

کارکرد   
آموزشی

کارکرد   اطالع 
رسانی

ماتریس مقایسه 
د  ود  وئی معیارها =

A

کارکرد   اطالع رسانی1/51/71/91
کارکرد   آموزشی3119
کارکرد   پایش و رصد   3117

محیطی
کارکرد   ایجاد   همبستگی 11/31/35

عمومی

)رد  یف 4 ستون   a عد  د  ی عنصر4/1  مقد  ار  ماتریس،  این  د  ر 
1( که 7 می باشد  ، نشان می د  هد   که معیار ایجاد   همبستگی عمومی 
رسانه د  ر مقایسه با معیار اطالع رسانی د  ارای اهمیت بیشتری بود  ه 
با  برابر   a عنصر1/4  عد  د  ی  مقد  ار  معکوس،  شرط  به  توجه  با  و 
1/7 خواهد   بود  . عناصر قطر این ماتریس با توجه به اهمیت برابر 

هر معیار نسبت به خود  ش د  ر د  ستیابی به هد  ف، برابر با یک است.
د  ر این بررسی، روش میانگین هند  سی به د  لیل د  قت بیشتر آن 
مورد   استفاد  ه قرار گرفته است. د  ر این روش برای محاسبه ضریب 
اهمیت معیارها، ابتد  ا میانگین هند  سی رد  یف های ماتریس A را به 

د  ست آورد  ه و آنها را نرمالیزه می کنیم:

 کارکرد   اطالع رسانی رسانه:    0/2373   =1/4[(1/7)(1/5)(1/3)(1)] 

کارکرد   آموزشی رسانه:             2/2795  =1/4[(3)(1/3)(1)(3)] 
کارکرد   پایش و رصد   محیطی رسانه: 0/1406  =1/4[(3)(1)(3)(5)] 
    کارکرد   ایجاد   همبستگی عمومی رسانه :     0/8633 =1/4[(1)(1/3)(1/3)(7)]

از  یعنی  اعد  اد  ،  این  کرد  ن  نرمالیزه  از  معیارها  اهمیت  ضریب 
تقسیم هر عد  د   به سر جمع آنها، به د  ست می آید  .

    ضریب اهمیت کارکرد   اطالع رسانی رسانه 
w1= 0.2373/5.5209=0.042994  

w2=0.41288                                   ضریب اهمیت کارکرد   آموزشی رسانه 
w3= 0.3877              ضریب اهمیت کارکرد   پایش و رصد   محیطی رسانه 
w4=0.6376           ضریب اهمیت کارکرد   ایجاد   همبستگی عمومی رسانه 

همانطور که مشاهد  ه می شود  ، مجموع ضریت اهمیت معیارهای 
چهارگانه مزبور )سطح د  وم سلسله مراتبی( معاد  ل یک است و این 

نشان د  هند  ه نسبی بود  ن اهمیت معیارها است.
برای بد  ست آورد  ن ضرایب اهمیت زیرمعیارها، همان مراحلی 
که د  ر باال برای بد  ست آورد  ن ضریب اهمیت معیارها طی شد  ه را 
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انجام می د  هیم. بعد   از انجام تمامی محاسبات، نتایج بد  ست آمد  ه به 
شرح جد  ول )2( می باشند  :

جد  ول 2: مقایسه د  ود  وئی معیارها و زیرمعیارها

نتایج بد  ست آمد  ه از مقایسه د  ود  وئی معیارها و زیرمعیارها )ضریب اهمیت(

کارکرد   
اطالع رسانی

W 1 = 0.042994

اطالع رسانی برنامه 
ریزی شد  ه

  wa = 0.3127

اطالع رسانی د  قیق و 
بهنگام

wb = 0.1562

Wc =  0.0783اطالع رسانی فعال

Wd =0.0423اطالع رسانی کامل

د  روازه بانی هوشمند   
اطالع رسانی

We = 0.4103

کارکرد   
آموزشی

W 2 = 0.41288

W f = 0.8461آموزش اثربخش

آموزش پیشگیرانه 
)مصون ساز(

W j = 0.1538

W k = 0.4859آموزش فرهنگ ساز

کارکرد   
پایش و رصد   

محیطی
0.3877 w 3 = 

Wm  0.2789=رصد   مستمر افکار

رصد   تیزبینانه 
تحوالت

Wn =0.3908

رصد   هوشمند  انه 
بازیگران بحران ساز

Wo =0.3302

کارکرد   ایجاد   
همبستگی 

عمومی
0.6376 w 4 =

ایجاد   همبستگی 
عمومی از طریق 

بسیج عمومی
Wv = 0.1666

ایجاد   همبستگی 
عمومی از طریق 
انسجام عمومی

Wx = 0.8333

بررسیسازگاریدرقضاوتها:
مکانیزمی که ساعتی برای بررسی ناسازگاری د  ر قضاوت ها د  ر نظر 
گرفته است، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاری ).I.R( است 
بود  ن  تصاوفی  شاخص  به   )I.I.( ناسازگاری  شاخص  تقسیم  از  که 
مساوی  یا  تر  کوچک  ضریب  این  چنانچه  می شود  .  حاصل   )I.R.(
باید    وگرنه  است  قبول  مورد    قضاوت ها  د  ر  سازگاری  باشد  ،   0/1
د  یگر  عبارت  به  )ساعتی1996،1(  شود  .  نظر  تجد  ید    قضاوت ها  د  ر 

ماتریس مقایسه د  ود  وئی معیارها باید   مجد  د  اً تشکیل شود  :

شاخص تصاد  فی بود  ن با توجه به تعد  اد   معیارها )n (  از جد  ول 

1.  saaty

)3( قابل استخراج است:

جد  ول 3: شاخص تصاد  فی بود  ن تعد  اد   معیارها
n23456789101112131415

R.I.00/580/91/121/241/321/411/451/491/511/481/561/571/59

بوون1993،2

د  ر روش میانگین هند  سی که یک روش تقریبی است، به جای 
استفاد  ه  زیر  شرح  به   L از   )max( ماکزیمم  ویژه  مقد  ار  محاسبه 

می شود  : 

برد  ارد  ی است که ضریب ماتریس مقایسه     AWi که د  ر آن 
د  ود  وئی معیارها )ماتریس A( د  ر برد  ار Wi )برد  ار وزن یا ضریب 
ها،  قضاوت  سازگاری  بررسی  می آید  .  د  ست  به  معیارها(  اهمیت 
که  است  آن  از  حاکی  معیارها  د  ود  وئی  مقایسه  ماتریس های  د  ر 
سازگاری د  ر قضاوت ها رعایت شد  ه است. د  ر زیر محاسبات مربوط 
معیارها  اهمیت  تعیین ضرایب  د  ر  بررسی سازگاری قضاوت ها  به 
حاکی از آن است که سازگاری د  ر قضاوت ها رعایت شد  ه است. 
د  ر زیر محاسبات مربوط به بررسی سازگاری قضاوت ها د  ر تعیین 
ضرایب اهمیت معیارهای چهارگانه برای مد  یریت اثربخش مرحله 

پیش از بحران ارائه شد  ه است:

بررسیسازگاریقضاوتهابرایتعیینضرایباهمیتمعیارها:
AW1.محاسبهبردار

L2.محاسبه

L= 4.0568

CI3.محاسبهشاخصسازگاری

2.  Bowen

2-
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CR4.محاسبهضریبسازگاری

CR= 0.02107 ‹ 0.1

یعنی سازگاری د  ر قضاوت ها رعایت شد  ه است.

نتیجهگیری
مد  رن  جوامع  ناپذیر  جد  ایی  جزء  جمعی  رسانه های  و  بحران ها 
می باشند   و رسانه ها د  ر زند  گی انسان ها همچون عضوی از خانواد  ه 
د  ارند  .  انسانی  جوامع  بر  بسزایی  تأثیر  امروزه  و  شد  ه اند    پذیرفته 
جامعه  افراد    بین  د  ر  آن  شیوع  د  لیل  به  رسانه  کارکرد  های  بنابراین 
می تواند   تأثیر قابل توجهی د  ر سه مرحله بحران )قبل، حین و شروع( 
د  ید  ه  حاد  ثه  جامعه  روی  بر  منفی  یا  و  مثبت  تأثیر  و  باشد    د  اشته 

بگذارند  .
رسانه های  نقش های  یا  و  فاکتورها  گذشته  پژوهش های  د  ر 
جمعی د  ر بحران، شناسایی شد  ه ولی متاسفانه اولویت بند  ی و امتیاز 
د  هی به این عوامل برای بکارگیری آنها د  ر زمان بحران ناد  ید  ه گرفته 
شد  ه بود   و این مسئله منجر شد   تا به اولویت بند  ی این عوامل توسط 

خبرگان بپرد  ازیم.
برای  رسانه  کارکرد  های  بند  ی  اولویت  پژوهش  این  از  هد  ف 
انتخاب شد  ه  اساس عنوان  بر  بود  ،  بحران  از  پیش  مد  یریت مرحله 
از بحران  از بحران، مرحله قبل  د  ر خصوص مد  یریت مرحله پیش 
زیر  می باشد  .  آماد  گی  و  پیشگیری  پیش بینی،  وظیفه  سه  شامل 
معیار آموزش د  رخصوص مد  یریت مرحله پیش از بحران مهمترین 
زیرمعیار انتخاب شد  ه توسط خبرگان از کارکرد   آموزشی، اثربخش 
آموزش  با  می توانند    رسانه ها  بحران،  از  قبل  مرحله  د  ر  می باشد  . 
اثربخش به مد  یریت بحران کمک کنند  ، د  ر کارکرد   آموزشی رسانه 
ساز(،  فرهنگ  و  ساز  مصون  اثربخش،  آموزش  زیرمعیارهای  )با 
رسانه ها به صورت علمی و منطقی مخاطبان خود   را د  رگیر می کند   
از  بهتری  گیری  پیش  به  مخاطبان  تحلیل  قد  رت  از  استفاد  ه  با  و 
وقوع بحران د  ر جامعه می پرد  ازد  . پس از پیش بینی بحران و د  اد  ن 
آموزش های اثربخش به مخاطبان رسانه ها، افزایش حس همبستگی 
بین مرد  م جهت روبه رو شد  ن با بحران ضروری می باشد  ، رسانه ها 
می توانند   از طریق تقویت روحیه مرد  می، به تقویت انسجام عمومی 

بر  نیز  رسانه ها  کارکرد  های  عناصر  د  یگر  کنند  .  کمک  مرد  م  بین 
پیشگیری  و  بینی  پیش  اقد  امات  د  ر  کرد  ه  کسب  اولویت  اساس 
از  می باشند    موثر  بحران ها  د  ر  مد  نی  جامعه  کرد  ن  د  رگیر  برای 
اطالع  شامل  که  آن،  زیرمعیارهای  و  رسانی  اطالع  کارکرد    جمله 
رسانی برنامه ریزی شد  ه، د  قیق و بهنگام، فعال، کامل و د  روازه بانی 
هوشمند   می باشد  . باید   به برنامه ریزی ساختاری و محتوایی پرد  اخته 
شود   تا بتوان ضمن اطالع رسانی د  قیق و صحیح، شفافیت اطالعات 
و رسا بود  ن آنها حفظ شود  ؛ عالوه بر آن با توجه به نقش حساس و 
ظریف اطالع رسانی برای جلوگیری از شایعه و مشکالت ثانویه د  ر 
جامعه باید   رسانه ها از طریق اطالع رسانی د  قیق و کامل، تمام تالش 
انجام  آنها  بین  همبستگی  ایجاد    و  مرد  م  سازی  آگاه  برای  را  خود   
د  هند  . از د  یگر کارکرد  های رسانه ها، کارکرد   پایش و رصد   محیط 
می باشد  ، رسانه ها باید   با توجه به محیط و رصد   تیزبینانه و هوشمند  انه 
تحوالتش، اقد  ام به شناسایی تهد  ید  ات موجود   و تهد  ید  ات آتی آن 
باشد   د  ر صورت پایش و رصد   محیط، رسانه می تواند   تهد  ید  ات آیند  ه 
را پیش بینی کرد  ه و برای آماد  گی و مقابله با آنها تمهید  ات الزم را 
بیاند  یشد  . رسانه برای تأثیرگذاری بیشتر بر مراحل پیش از بحران 
اعتماد  ،  د  ر صورت جلب  را جلب کند  ؛  اعتماد   عمومی  بتواند    باید   
رسانه می تواند   مخاطبانی د  اشته باشد   و بتواند   از این طریق عملکرد   

مثبت و تأثیرگذاری بیشتری بر مرحله پیش از بحران د  اشته باشد  .
تمامی  د  ر  اثربخش  مد  یریت  برای  می شود    پیشنهاد    بنابراین 
مراحل  تمامی  د  ر  آن  کارکرد  های  رسانه،  طریق  از  بحران  مراحل 
کارکرد  های  بند  ی  اولویت  نیز  د  یگر  مراحل  د  ر  و  شود    شناسایی 
رسانه ها انجام گیرد  ، و این اولویت بند  ی نیز به عنوان د  ستورالعمل 
اجرایی رسانه ها برای تأثیرگذاری بیشتر رسانه د  ر مراحل بحران به 
مرحله اجرا د  ر آید   تا بتوان از پیش آمد  ن مشکالت ثانویه جلوگیری 

کرد   و یا شد  ت آنها را کاهش د  اد  .
هماهنگی  عد  م  پژوهش،  محد  ود  یت های  از  پژوهش:  محد  ود  يت 
مناسب خبرگان صد  ا و سیما برای پاسخ د  هی به پرسشنامه ها را به 
د  لیل قوانین سازمانی نام برد   که منجر به کند  ی کار شد   و همچنین 
عد  م شناخت مناسب مد  یران بحران از کارکرد  های د  ولبه رسانه های 

جمعی را می توان ذکر کرد  .
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